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0. DADES IDENTIFICADORES  
 
 

Universitat Universitat de Girona 

Nom del Centre Facultat de Dret 

Dades de contacte Deganat, Facultat de Dret, C/de la UdG 12, 17071 GIRONA, Tel 972418100, 
A/e: deg.dret@udg.edu  

 

Responsables de l’elaboració de l’autoinforme: Comitè d'Avaluació Intern de la Facultat de Dret (CAI-FD) 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat (Funcions dins el CAI-FD) 
M. Mercè Darnaculleta 
Gardella 

Degana Presidenta CAI-FD 

Lourdes Soldevila Fernández Administradora de la Facultat de Dret Secretària CAI-FD 

Albert Ruda González Coordinador Qualitat Representant del Deganat FD 

Sílvia Pereira Puigvert Secretària acadèmica Representant del Deganat FD 

M. Jesús Gutiérrez del Moral Coordinadora Dret Representant de la coordinació del Grau en Dret 

Gonzalo Escobar Marulanda Coordinador Criminologia Representant de la coordinació del Grau en 
Criminologia 

Marco Aparicio Wilhemi Coordinador de Ciències Polítiques i 
de l’Administració 

Representant de la coordinació del Grau en Ciències 
Polítiques i de l’Administració 

Mariona Illamola Dausà Coordinadora Màster Advocacia Representant de la coordinació del Màster en 
Advocacia 

Josep Solé Feliu Coordinador Màster Dret de Danys Representant de la coordinació  del Màster en Dret de 
Danys 

M. Luisa Esteve Pardo PDI Màster Advocacia Representant del PDI del Màster en Advocacia 

Ignasi Camós Victoria PDI Màster D. Danys Representant del PDI del Màster en Dret de Danys 

J. Luis Linares Pineda PDI Dret Representant del PDI del Grau en Dret 

Leanid Kazyrytky Kazyrytky PDI Criminologia Representant del PDI del Grau en Criminologia 

Salvador Martí Puig PDI Ciències Polítiques i de 
l'Administració 

Representant del PDI del Grau en Ciències Polítiques i 
de l’Administració 

Arnau Fontrodona Noheras 1 estudiant Dret Representant dels estudiants del Grau en Dret 

Judit López Anguita 1 estudiant Criminologia Representant dels estudiants del Grau en Criminologia 

Nahi Drammeh Sillah 1 estudiant CPA Representant dels estudiants del Grau en Ciències 
Polítiques i de l’Administració 

Clara Bonfils Gispert 1 estudiant Màster Advocacia Representant dels estudiants del Màster en Advocacia 

Stefania Cocos 1 estudiant Màster Dret de Danys Representant dels estudiants del Màster en Dret de 
Danys 

Maria Vila Casas Degana dels Jutjats de La Bisbal 
d’Empordà  

Agent extern de l'Àmbit del Dret 

mailto:deg.dret@udg.edu
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Alicia Parés Bayerri Delegada de Mesures Penals 
Alternatives. Membre de l’ONG 
Intress a Girona (ONG que gestiona 
les mesures penals alternatives a 
Girona)  

Agent extern de l'Àmbit de la Criminologia 

Pere Bosch Cuenca  ex Alcalde de Banyoles, ex 
parlamentari i col·laborador amb el 
Punt Diari 

Agent extern de l'Àmbit de les Ciències Polítiques i de 
l'Administració 

Wendy Gonzales Lozano Estudiant titulat Representant dels estudiants titulats Grau en  Dret 

Eva Barroso Solanas Estudiant titulat Representant dels estudiants titulats Grau en 
Criminologia 

Carles Ferreira Torres Estudiant titulat Representant dels estudiants titulats titulat Grau en 
Ciències Polítiques i de l’Administració 

Fina Roldán Cobo Cap secretaria acadèmica de la 
Facultat de Dret 

Representant del PAS 

Lluïsa Martínez Prada Secretària deganat de la Facultat de 
Dret 

Representant del PAS 

Tania Lara Ruiz Estudiant titulat Representant estudiants i suport al procés d’acreditació 

Pilar del Acebo Peña Tècnic GPA  Representant Gabinet Planificació i Avaluació (GPA) 

 

Titulacions impartides al Centre 

Denominació Codi RUCT Crèdits ECTS Any 
d’implantació 

Responsable ensenyament/ 
Coordinador de màster 

Grau en Dret 2500326 240 2009-2010 M. Jesús Gutiérrez del Moral 

Grau en Criminologia 2500699 240 2009-2010 Juan Gonzalo Escobar Marulanda 

Grau en Ciències Polítiques i de 
l’Administració 

2501555 240 2009-2010 Marco Aparicio Wilhelmi  

Màster en Advocacia 4313632 90 2012-2013 Mariona Illamola Dausà  

Màster en Dret de Danys 4313630 60 2012-2013 Josep Solé i Feliu 

Màster Interuniversitari en 
Criminologia i Execució Penal 
(UPF-UdG-UAB-UOC) 

4312465 60 2011-2012 Josep Cid Moliné (UAB) / Elena 
Larrauri Pijoan (UPF) / Juan 
Gonzalo Escobar Marulanda 
(UdG)/ Josep Maria Tamarit 
Sumalla (UOC) 

Programa de Doctorat en 
Turisme, Dret i Empresa  

 

5600208 — 2011-2012 Ferran Camas Roda 

Referència/data de la sol·licitud d’acreditació: 12 de gener de 2016. 

Data d’aprovació: 21 gener (CAI y CQC); 28 gener (Junta de Facultat); 16 febrer de 2016 (Comissió de Qualitat). 
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1. Presentació del centre 
 
 
1.1. Història del centre amb principals dates 
 
L’inici dels ensenyaments de Dret a Girona es produeix durant el curs 1986-1987. Entre els anys 1986 i 1990, els 
estudis de Dret, que comprenien només els tres primes cursos equivalents al primer cicle de la Llicenciatura, 
s’impartien a la Secció de Dret adscrita al Col·legi Universitari, en el marc de l’anomenat Estudi General de Girona, 
antecessor de la Universitat de Girona. Quan l’any 1991 es crea la Universitat de Girona (UdG), s’implanten els estudis 
de segon cicle de Llicenciatura en Dret i s’opta per crear una Facultat que gestionés conjuntament els estudis de Dret i 
d’Econòmiques, la Facultat de Ciències Jurídico-Econòmiques.  

En un primer moment, els estudis de Dret s’impartien al Barri Vell i, en concret, a l’edifici del Seminari Menor. Després 
de diverses localitzacions —algunes força precàries, com un seguit de barracons emplaçats al voltant d’un pati quadrat 
i que servien d’aules, despatxos de professors i espais de gestió i d’administració— la Facultat de Dret es situa des del 
mes de maig de 2000 en un edifici del Campus de Montilivi. Aquest nou edifici, d’estètica moderna, compta, entre 
d’altres infraestructures, amb la Sala de Pràctica Jurídica Tomàs Mieres —que reprodueix una autèntica sala de vistes 
per poder simular judicis de manera versemblant. El fet de gaudir d’un espai tan característic ha permès, en el marc 
d’algunes assignatures, la visita dels alumnes-jutges de l’Escola Judicial per participar en judicis simulats amb els 
nostres estudiants. Per a una visió més detallada de la història de la Facultat de Dret se’n pot consultar la web. 

La consolidació dels estudis de la Facultat de Dret es produeix en el curs 1993-1994, quan es gradua la primera 
promoció de llicenciats en Dret de la UdG. Un cop consolidada aquesta llicenciatura, el mapa general de titulacions es 
veu afectat per les declaracions de la Sorbona (1998) i Bolonya (1999), que marcarien l’inici d’un procés de promoció 
de la convergència entre els sistemes nacionals universitaris que hauria de permetre desenvolupar un Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES). A la UdG, els reptes generats a partir de les declaracions citades es traduirien en diferents 
iniciatives, com la participació de la Facultat de Dret, des del curs 2004-2005, en una prova pilot per a l’adaptació de 
les titulacions a l’EEES. Aquest Pla Pilot, aplicat amb caràcter experimental, va permetre procedir a desdoblaments de 
grups, realització d’activitats d’aprenentatge diferents, que suposaven un treball autònom de l’estudiant dins i fora de 
l’aula, tals com la realització de seminaris, resolució de casos pràctics, elaboració i exposició de treballs, etc., així com 
la possibilitat de treballar en grups reduïts per a l’adquisició de determinades competències. Amb aquestes iniciatives 
com a rerefons, s’arriba a un curs decisiu, el curs 2009-2010 en el que s’implanta el vigent Grau en Dret, amb un clar 
compromís de la Facultat amb la renovació pedagògica, la formació en valors i el desenvolupament del pensament 
crític. Pel que fa al perfil dels estudis de Dret de la UdG, tant a l’antiga llicenciatura com al modern Grau en Dret, la 
Facultat s’ha esforçat en oferir una sòlida formació generalista, en la que hi tenen una destacada presència les 
disciplines jurídiques bàsiques, que donen una visió evolutiva i alhora crítica del Dret vigent. 

Al llarg de tots aquests anys i fins a l’actualitat, la Facultat de Dret no només ha consolidat plenament els estudis de 
Dret, tal i com s’ha exposat, sinó que també ha ampliat la seva oferta d’estudis, amb noves titulacions, la 
implementació de les quals ha implicat només una despesa relativa pel Centre. En aquest sentit cal destacar que els 
plans d’estudis de les diverses titulacions de la Facultat han procurat sempre mantenir una elevada transversalitat en 
els continguts, permetent que la seva implantació pugui ser assumida principalment amb els recursos humans i 
materials amb els que comptava la Facultat per a la Llicenciatura en Dret. Aquest va ser el cas de la titulació de segon 
cicle de Ciències del Treball (que es va oferir des del curs 2002-2003 fins al 2008-2009) i la titulació de primer cicle 
Gestió i Administració Pública (GAP), que es va impartir des del curs 2003-2004 i que el curs 2009-2010 es 
transformaria en el Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració (CPA). Aquest origen del Grau en CPA de la Facultat 

http://www.udg.edu/fd/Ledifici/Hist%C3%B2riadelsestudisdeDretaGirona/tabid/12932/language/ca-ES/Default.aspx
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de Dret, així com la importància de les sortides professionals en l’àmbit de l’assessorament, la consultoria i la gestió 
pública a les comarques gironines, expliquen la importància  que es dóna al perfil jurídic d’aquesta titulació. 

Durant el curs 2003-2004 s’implanten també els estudis de Criminologia, consolidant una relació d’aquesta titulació 
amb la Facultat de Dret que ve des de la seva pròpia creació i que és clarament exemplificativa de l’òptima utilització 
dels recursos d’aquest centre. En la mesura en què prèviament no existien estudis oficials de Criminologia, es van 
incorporar dintre de la Llicenciatura de Dret dues assignatures, com a assignatures optatives, una relacionada 
específicament amb Criminologia i l'altra amb el Sistema penitenciari. Així mateix, una part del professorat participava 
en el Màster de Criminologia i Execució Penal que impartia la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la qual en 
els seus orígens deriva la UdG. Màster que en l'actualitat s'ha transformat en el Màster Oficial Interuniversitari de 
Criminologia i Execució Penal, en el qual participa la UdG, entre d’altres. En el curs 2003-2004, la UdG va desenvolupar 
el títol de Graduat en Criminologia, que recollia totes les indicacions del Ministeri pel que fa al títol oficial de Llicenciat 
en Criminologia (segon cicle), l'aprovació del qual s'havia vist ajornada a última hora. Amb posterioritat, en el curs 
següent, 2004-2005, una vegada aprovat el títol oficial de Llicenciat en Criminologia, la UdG va incorporar aquesta 
titulació oficial. La Llicenciatura de Criminologia es va desenvolupar de forma continuada fins a la seva transformació 
en el Grau en Criminologia en el curs 2009-2010. 

De forma complementària a l’oferta educativa de primer cicle, al llarg d’aquests anys s’han programat diversos 
màsters en el marc de l’EEES, com el Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat i el Màster en Dret Públic: 
Globalització i Cultures Jurídiques, que són la primera concreció de la nova estructuració dels estudis universitaris que 
donaran pas a la realització dels estudis de Doctorat. A partir del curs 2012-2013, completen l’oferta educativa de la 
Facultat de Dret un màster de recerca, el Màster en Dret de Danys, un màster interuniversitari —el Màster 
Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal— i un màster professionalitzador —el Màster en l’Advocacia. 

Més recentment, des del curs 2014-2015, i d’acord amb els informes de seguiment dels Graus del curs 2012-2013 
(3.3.3-IST-DRET(12-13); 3.3.3-IST-CRIMI(12-13); 3.3.3-IST-CPA(12-13))  s’ha  implantat  un  itinerari  o simultaneïtat 
d’estudis, que  facilita  als estudiants obtenir les dobles titulacions en Dret-Criminologia, Dret-Ciències Polítiques i de 
l’Administració, Dret-Administració i Direcció d’Empreses i Dret-Comptabilitat i Finances en 5 anys. En la majoria de 
casos, l’establiment d’aquestes dobles titulacions ha servit per augmentar la nota d’entrada dels estudiants (com en el 
cas de la doble de Dret-Criminologia, on la nota de tall supera els 9 punts). Es treballa actualment per a oferir una 
doble titulació de Grau en CPA conjuntament amb la Universidad de Salamanca (Acció de Millora [AM] AM 1.1.1 CPA), 
que té un pla d’estudis similar. 

 
1.2. Titulacions que s’imparteixen 
 
Com ja s’ha anunciat, el curs 2008-2009 és clau en la configuració dels nous Graus i Màsters i en l’adaptació a l’EEES. 
La Facultat de Dret ofereix a partir del curs 2009-2010 els estudis de Grau en Dret, en Criminologia i en CPA. Més 
endavant, apareixen diferents màsters com el Màster en Advocacia, primer com a títol propi de la UdG i ara ja com a 
títol oficial, el Màster en Dret de Danys (MDD) i les dobles titulacions. Resumint, en el curs 2014-2015 la Facultat de 
Dret ofereix els Graus, Màsters i Dobles Titulacions que es detallen a continuació, juntament amb l’abreviatura que 
s’emprarà en aquest informe per identificar-los: 

Graus: 
— Dret (DRET) 
— Criminologia (CRIMI) 
— Ciències Polítiques i de l’Administració (CPA) 
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Màsters i Doctorat: 
— Màster en Advocacia (coordinat per la Universitat de Girona) (MA) 
— Màster en Dret de Danys (coordinat per la Universitat de Girona) (MDD) 
— Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal (coordinat per la Universitat Pompeu 
Fabra i amb la també participació de la Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona i 
Universitat Oberta de Catalunya) i que ha rebut menció de qualitat per part de l’AQU. 
— Programa de Doctorat en Turisme, Dret i Empresa(MICEP). 

 
Cal tenir present que, tot i oferir-se a la FD, ni el MICEP ni el Programa de Doctorat en Turisme, Dret i Empresa són 
objecte d’acreditació en aquest procés.  

Dobles Titulacions 
— Dret/Ciències Polítiques i de l’Administració (DRET-CPA) 
— Dret/Criminologia (DRET-CRIMI) 
— Dret/Administració i Direcció d’Empreses (DRET-ADE) 
— Dret/Comptabilitat i Finances (DRET-CIF: itinerari a extingir segons l’AM. 1.2.4) 

 
Amb aquesta oferta actual, la Facultat de Dret assumeix sense ambigüitats una gran responsabilitat social en la 
formació dels futurs advocats, criminòlegs i politòlegs. Si bé els advocats han estat sempre un eix fonamental en la 
construcció de la societat, els estudis lligats a la Criminologia i a les Ciències polítiques han adquirit també un relleu 
molt important en aquesta mateixa direcció de construcció de la societat. L’oferta de tots aquests títols ha possibilitat 
consolidar l’estructura de la Facultat, tant en termes de recursos, com d’estudiants. A la vegada, la circumstància de 
compartir professorat entre els diversos estudis, ha permès compartir i extrapolar experiències d’innovació docent. 
Tot plegat, sense deixar d’oferir una formació jurídica bàsica comuna en els tres graus. L’encert per l’aposta educativa 
de la Facultat de Dret de la UdG i la seva bona acollida en el territori es posa de manifest en les dades d’inserció 
laboral dels seus titulats, que se situa 10 punts per damunt de la taxa d’inserció laboral de la resta de les Universitats 
Catalanes pels estudiants de Dret. 

 
1.3. Dades d’evolució dels estudiants matriculats i titulats dels estudis que s’acrediten. Valoració d’aquestes  
dades 
 
Quant a l’evolució del nombre d’estudiants en els diferents estudis oferts per la Facultat de Dret, posarem la nostra 
atenció en les dades de la matrícula en els estudis de Grau (Llicenciatures corresponents als plans vells i Graus 
actuals), de la matrícula dels estudis de Màster i també dels titulats relacionades amb els últims 6 cursos acadèmics. 
Creiem que amb aquests 6 cursos és suficient per fer-se una idea de les dimensions de la Facultat de Dret com a 
centre docent, el qual en el concret curs 2014-2015 es situa amb 1.292 estudiants matriculats de Grau i Màster (1.1- 
ESTUDIANTS-FD(2008-2015)). 

En primer lloc, cal assenyalar que el número de matriculats ha seguit una tendència creixent (1.1-ESTUDIANTS-
FD(2008-2015): en el curs 2008-2009, 989 matriculats; en el curs 2009-2010, 1071 matriculats; en el curs 2010-2011, 
1105 matriculats; en el curs 2011-2012, 1135 matriculats; en el període acadèmic 2012-2013, 1205 matriculats; en el 
curs 2013-2014, 1236 matriculats, i en el curs 2014-2015 es produeix un lleuger descens en el número d’estudiants 
inscrits de Grau però tot i així la xifra supera els 1.150 estudiants (concretament 1.178), i amb un augment 
considerable d’estudiants matriculats de màster, de 59 en el curs 2013-2014 a 114 en el curs 2014-2015 (1.1-
ESTUDIANTS-FD(2008-2015)). És una realitat inqüestionable que el canvi de Llicenciatura a Grau no ha suposat cap 
descens, més aviat al contrari, el que s’ha produït és un augment durant els diferents cursos, el que demostra la 
vitalitat actual i també potencial dels nostres Graus, sobretot, del Grau en Dret i del Grau en Criminologia. En el cas del 
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Grau en CPA hi ha hagut una lectura positiva de les xifres de matrícula gràcies a la introducció de les dobles 
titulacions. 

Pel que fa a l’evolució dels matriculats en els Màsters de la Facultat de Dret, cal destacar la peculiaritat del Màster en 
Advocacia, que s’imparteix conjuntament amb els Il·lustres Col·legis d’Advocats de Girona, Figueres i Vic. Es tracta 
d’un Màster professionalitzador, requisit oficial per a l’exercici de la professió d’advocat, i que s’ha caracteritzat per 
un significatiu augment dels estudiants, de 23 estudiants durant el curs 2013-2014 a 75 en el curs 2014-2015 (1.1-
ESTUDIANTS-MATRICULATS-MA-MDD(2013-2014) i 1.1-ESTUDIANTS-MATRICULATS-MA-MDD(2014-2015)). 

Respecte al Màster de Dret de Danys (MDD), segueix també una línia general d’increment de matriculats: en el curs 
2012-2013, 23 matriculats; en el curs 2013-2014, 36 matriculats i, en el curs 2014-2015, 39 matriculats (com també 
consta a la web així com en les mateixes evidències citades al paràgraf anterior) 

En relació als estudiants titulats, hem de tenir present que en els darrers anys l’adaptació a l’EEES suposa, entre 
d’altres aspectes, el pas dels estudis de Llicenciatura (durada de 5 anys) als estudis de Grau (durada de 4 anys) i 
l’extinció dels Graus en Gestió i Administració Pública i Ciències del Treball. L’efecte d’aquesta transició provoca la 
davallada que es constata en el nombre de titulats en el curs 2011-2012 (1.2-TITULATS-FD(2011-2012)). En el curs 
2012-2013 es recupera clarament el nombre de titulats amb 155 (segons les dades publicades a la web), i augmenta 
fins als 200 titulats dels cursos 2013-2014 i 2014-2015 (1.2-TITULATS-FD(2013-2014) i 1.2-TITULATS-FD(2014-2015)). 

 
1.4. Professorat. Dades de professorat: categoria. Valoració de les dades 
 
Si dirigim la nostra mirada al professorat de la Facultat de Dret, en el curs 2014-2015 el total de professors que ha 
impartit docència en els diferents Graus i Màsters programats a la Facultat és de 128, per una programació de 1512 
crèdits. D’aquest nombre total de crèdits, un 43% corresponen a la programació d’assignatures compartides (3.4.1- 
COMPARTIDES-FD(14-15)). Per al curs 2015-2016, es programen 1543 crèdits, dels quals un 42% són d’assignatures 
compartides (3.4.1-COMPARTIDES-FD(15-16)). Aquesta dada posa en relleu l’elevat grau de transversalitat i, per tant, 
l’elevat grau d’eficiència en la utilització dels recursos docents de la Facultat. 

Pel que fa a la tipologia i qualificació del professorat, el 48,4% dels crèdits són impartits per professorat a temps 
complert, dels quals, un 44,6 % són professors agregats, titulars i catedràtics (PAGR i TU 33,7 % , CU 10,6% i CEU 
0,3%). De la resta dels crèdits (51,6%) inclosos en la categoria d’altres, són impartits majoritàriament per professors 
associats (3.4.2-ADEQUACIO-PROFESSORAT-FD). Aquest percentatge d’associats és notablement més elevat en el cas 
del MA, d’acord amb les previsions de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’Advocat i de 
Procurador dels Tribunals i al RD 775/2011, de 3 de juny, que aprova el seu Reglament. En aquest sentit un 60% dels 
crèdits del màster l’imparteix professorat de la Facultat de Dret, del qual un 58’33 del total d’hores són impartides per 
doctors (d’entre ells PAGR i TU 34’09%, CU 9’09%), tot i que el destacable és que els associats UdG arriben a un 
56,82%  (3.4.2-MA-ADEQUACIÓ-PROFESSORAT). El 40% dels crèdits restants són impartits per advocats en exercici que 
provenen, d’acord amb un criteri de distribució intern propi, dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Girona, Figueres i 
Vic (3.4.1-MA-PLADOCENT(15-16); 3.4.1-MA-DOCENTS)). És a dir, que el perfil del professorat és clarament adequat al 
perfil professionalitzador del màster. 

Com a contrast i d’acord amb el seu perfil de recerca, el professorat del Màster en Dret de Danys destaca per l’elevat 
percentatge de doctors que imparteixen docència (3.4.2-MDD-ADEQUACIO-PROFESSORAT), així com per l’estreta 
vinculació del seu professorat amb l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG, un dels centres de recerca 
de major prestigi internacional en el seu àmbit i que acumula el major nombre de projectes estatals i autonòmics de 
recerca de la FD de la UdG (3.4.2-FD-ALTRES-DADES-RECERCA). 

https://www.udg.edu/portals/_default/xmlxst/unitats/download.aspx?I=10891&P=122
https://www.udg.edu/portals/_default/xmlxst/unitats/download.aspx?I=10891&P=122
http://www.udg.edu/coneix/LaUdG/LaUdGenxifres/Mem%C3%B2riadedades/tabid/5472/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/coneix/LaUdG/LaUdGenxifres/Mem%C3%B2riadedades/tabid/5472/language/ca-ES/Default.aspx
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Amb independència de la seva categoria professional, que depèn de la política de contractació de la UdG i de la 
Generalitat de Catalunya, és enormement significatiu que el 72,7% de les hores de docència de la FD sigui impartida 
per doctors (3.4.2-ADEQUACIO-PROFESSORAT-FD). Destaca en aquest sentit l’enorme esforç de la FD de la UdG per 
formar i incorporar a la seva plantilla docent un equip humà entre el que es troben professors i equips de recerca que 
avui són reconeguts a nivell nacional i internacional.  
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2. Procés d’elaboració de l’autoinforme  
 
Seguint la planificació d’AQU Catalunya, el mes de setembre de 2015 es va acordar que la Facultat de Dret entraria en 
un procés d’acreditació dels tres graus que, segons la data de verificació, ja complien els requisits per acreditar-se i 
dels dos màsters impartits en el centre. En concret, en el cas de la Facultat de Dret les titulacions en procés 
d’acreditació són les següents: 
 
Nom de la titulació Data verificació (núm. expedient) 

Grau en Dret (DRET) Informe ANECA, de 27 d’abril de 2009 (708/2008) 

Grau en Criminologia (CRIMI) Informe ANECA, de 22 de maig de 2009  (665/2008) 

Grau en Ciències Polítiques i de 
l’Administració (CPA) 

Resolució del Consejo de Universidades, de 8 de març de 2010 
(671/2008) 

Màster en Advocacia (MA) Informe AQU, de 24 de juliol de 2012 

Màster en Dret de Danys (MDD) Informe AQU, de 26 d’octubre de 2012 

 
En l’elaboració d’aquest autoinforme s’ha seguit un procés sistemàtic i ordenat. Les diferents fases, la temporalitat i 
els agents implicats es descriuen a la següent taula: 
 
Taula. Fases-temporalitat-agents implicats procés acreditació FD (2015-2016) 
 
Fase Descripció Agents implicats Temporalitat Indicadors 

1a  
 
Reunió 
professionals del 
Gabinet de 
Planificació i 
d’Avaluació (GPA) 
de la UdG amb 
equip de deganat 
de la Facultat de 
Dret 

 
 
Informació i presentació per part del 
GPA de les finalitats, les fases de treball 
del procés d’acreditació. 
 
S’acorda la constitució ad hoc d’un CAI 
i dels seus components 

 
 
GPA 
 
FD (equip deganat) 

 
 
29 de setembre 
 
 

 
 
2.2.1-ACTA-GPA-
VAQC-1-2015 

2a  
 
Reunió de la CQC 
(Comissió de 
Qualitat del Centre) 
 
Reunió del CAI 
(Comitè 
d’Avaluació Intern) 

 
 
Presentació del procés d’acreditació 
dels estudis de la FD 
 
Constitució de la CQC i del CAI de la FD  

 

 
 
Comissió de Govern 
 
CQC 
 
CAI 

 
 
7 d’octubre 

 
2.2.4-OD-CQC-1-
2015 
 
2.2.2-OD-CAI-1-
2015 

3a  
1a etapa elaboració 
autoinforme 

 
Recollida evidències 
 
Anàlisi-valoració evidències 
 
 

 
CAI (coordinació) 
 
GPA 
 
 

 
19 d’octubre  
3 desembre 
 
 
 

 
2.2.1-ACTA-VR-DFD-
1-2015 
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Planificació tasques i calendari Vice-deganat 
Acadèmic, de 
Qualitat i 
Comunicació FD 
(VAQC)   
 
Coordinadors de 
titulació (Consells 
d’Estudi) 

  2.2.3-OD-CE-CPA-1-
2015 
2.2.3-OD-CE-CRIMI 
1-2015 
 
2.2.3-OD-CE-DRET-
1-2015 

 
4a 
2a reunió del CAI 
(Comitè 
d’Avaluació Intern) 

 
Informació sobre el desenvolupament 
1a i 2a fases de treball: recollida 
d’evidències i redacció de l’esborrany 
de l’autoinforme (1a part ) 
Anàlisi i discussió compartida sobre 
l’esborrany de la primera part de 
l’autoinforme 
Planificació de tasques de les fases 
següents i calendari 

 
CAI 

 
3 desembre 

 
2.2.2-OD-CAI-2-
2015 
 
2.5-ENQUESTA-CAI-
2- 2015 

5a 
2a etapa elaboració 
autoinforme 

 
Elaboració Pla de Millora 

 
CAI (coordinació) 
 
GPA 
 
VAQC   
 
Coordinadors de 
titulació  

 
3 desembre 
11 gener 

 

6a 
Informació sobre 
les modificacions 
de les memòries 
dels graus i els 
màster per Junta 
de Facultat 

 
Informació sobre el procés 
d’acreditació de la Facultat de Dret 
Informació de les propostes de 
modificacions de les memòries dels 
graus en DRET, CRIMI i CPA  
Inici del període de presentació 
d’esmenes a les modificacions  

 
Membres Junta FD 

 
21 desembre 
 

 
2.2.5-OD-JF-3-2015 

7a 
3a reunió del CAI 
(Comitè 
d’Avaluació Intern) 

 
Informació sobre la 4a fase de treball: 
elaboració del Pla de Millora (2a part 
de l’autoinforme ) 
Anàlisi i discussió compartida sobre 
l’esborrany del Pla de Millora 
Planificació de tasques de les fases 
següents i calendari 

 
CAI 

 
11 gener 
 

 
2.2.2-OD-CAI-1-
2016 

8a 
Presentació 
d’esmenes 

 
Finalització del període de presentació 
d’esmenes a les modificacions dels 
plans d’estudi 

 
Membres Junta FD 

 
17 gener 

 

9a 
4a reunió del CAI 
(Comitè 
d’Avaluació Intern) 

 
Aprovació, si s’escau, de l’autoinforme 
d’acreditació de la FD 

 

 
CAI 

 
21 gener 

 
2.2.2-OD-CAI-2-
2016 
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10a 
Aprovació 
autoinforme per la 
Comissió de 
Qualitat de la 
Facultat de Dret 
(FD) 

 
Aprovació, si s’escau, de l’autoinforme 
d’acreditació de la FD 

 
 

 
CQC  

 
21 gener 

 
2.2.4-OD-CQC-1-
2016 

11a 
Aprovació 
autoinforme i 
modificacions a per 
la Junta de la FD 

 
Aprovació, si s’escau, de l’autoinforme 
d’acreditació de la FD 
Aprovació, si s’escau, de les 
modificacions dels plans d’estudi de 
DRET, CRIMI I CPA 

 
Membres Junta FD 

 
28 gener 

 
2.2.5-OD-JF-1-2016 

12a 
Exposició pública 

 
L’autoinforme i els nous plans d’estudi 
se sotmeten a exposició pública a  
nivell de la UdG 

  
Fins 16 febrer 

 

13a 
Aprovació 
autoinforme a la 
Comissió de 
Qualitat UdG 

 
Aprovació, si s’escau, de l’autoinforme 
d’acreditació de la FD 

 

 
Membres Comissió 
de Qualitat de la 
UdG 

 
 
16 febrer 

 

14a 
Enviament de 
l’autoinforme de la 
FD a l’AQU 

 
 

 
 

 
 

 

 
Com es pot observar en la taula, després d’una primera reunió entre l’equip de deganat de la FD i el Gabinet de 
Planificació i Avaluació (GPA) de la UdG (2.2.1-ACTA-GPA-VAQC-1-2015), es nomena un Comitè d’Avaluació Intern 
(CAI) compost per responsables acadèmics, professors, estudiants, graduats i 3 agents externs (representants dels 3 
sectors professionals vinculats als tres Graus que s’imparteixen a la FD: DRET, CRIMI i CPA) (2.1-CAI-COMPOSICIO).  

El dia 7 d’octubre de 2015, la Comissió de Govern de la FD aprova la composició de la CQC i, seguidament, tenen lloc 
les reunions de constitució formal de la CQC i del CAI (2.2.4-OD-CQC-1-2015; 2.2.2-OD-CAI-1-2015). En aquesta reunió 
es va proporcionar al CAI la documentació d’AQU Catalunya i altra documentació específica elaborada per la mateixa 
universitat. El GPA es va posar a disposició del comitè per donar suport en tot el procés. 

A partir d’aquí, el CAI es reuneix 4 vegades (2.2-CALENDARI-REUNIONS-ACREDITACIO) per anar coordinant el procés 
d’elaboració de l’autoinforme. Es treballa de manera que tots els membres del CAI poden fer les seves aportacions al 
llarg de les diferents fases del procés d’elaboració de l’autoinforme, tant en el si de les reunions com a través de 
propostes escrites al CAI editor o manifestant la seva opinió sobre el contingut a través d’enquestes (2.5-ENQUESTA 
CAI-2-2015). A les reunions destaquen, pel seu encert i qualitat, les aportacions i propostes de millora dels 
representants dels estudiants dels diversos graus i màsters. Els membres del CAI editor han incorporat a l’autoinforme 
les aportacions de tots els membres del CAI.  

Cal afegir que, per tal d’augmentar la implicació de la comunitat universitària en l’acreditació, els coordinadors 
d’estudi dels diferents graus han informat en els respectius consells d’estudi del procés d’acreditació i s’ha obert un 
procés de debat i discussió de les propostes de millora (2.2.3-ACTA-CE-CONJUNTA-PA; 2.2.3-ACTA-CE-CPA-PA; 2.2.3-
ACTA-CE-CRIMI-PA; 2.2.3-ACTA-CE-DRET-PA). No s’ha fet en els màsters, car els seus representants han estat 
informats indirectament en formar part dels consells d’estudis dels graus.  
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Durant el procés d’acreditació es prenen també en consideració les propostes de millora incorporades en els informes 
de seguiment del curs 2012-2013 dels Graus en Dret, Criminologia i CPA (3.3.3-IST-DRET(12-13); 3.3.3-IST-CRIMI(12-
13); 3.3.3-IST-CPA(12-13)), així com les reflexions sobre la millora del Treball de Fi de Grau (TFG) debatudes a les 
Juntes de Facultat de 4 de desembre de 2013, de 28 d’abril de 2014 i de 29 de juny de 2015 (2.2.5-ACTA-JF-2-2013; 
2.2.3-ACTA-JF-1-2014; 2.2.3-ACTA-JF-2-2015). Com a resultat d’aquestes reflexions, es posa de manifest la necessitat 
d’incorporar a l’autoinforme les modificacions no substancials introduïdes en les informes de seguiment així com 
algunes modificacions substancials autoritzables. Aquestes modificacions són debatudes a la Junta de la Facultat de 
Dret de 21 de desembre de 2015 (2.2.5-ACTA-JF-3-2015) i enviades a l’AQU per tal que s’emeti un informe previ a 
l’acreditació. En el procés de període de presentació d’esmenes es presenten noves propostes i es rep l’informe previ 
de l’AQU (3.1.2-INFORME-PREVI-AQU). Com a resultat de l’anàlisi de tota la documentació rebuda, es presenta un nou 
document de modificacions per ser debatut i aprovat a la Junta de Facultat de 28 de gener de 2016 (2.2.5-ACTA-JF-1-
2016). Malgrat la concentració temporal de totes aquestes reunions, aquest procés ha permès una reflexió profunda 
del contingut de les titulacions de la Facultat de Dret, així com dels resultats de la seva implantació.  

Durant tot el procés s’ha tingut accés a una plataforma informàtica (Grup de Treball), on s’han anat penjant les 
diferents evidències i esborranys de documents. D’aquesta manera els membres del CAI han pogut accedir a tota la 
informació que dóna suport a l’anàlisi. 

Per tal de conèixer la satisfacció dels agents implicats en el procés d’acreditació, s’ha administrat una petita enquesta 
als membres que recull informació sobre: la composició del CAI, la participació i implicació del CAI, l’organització del 
procés (reunions, correus informatius...), el calendari i el seu seguiment, la qualitat de les evidències i l’autoinforme 
resultant (2.5-ENQUESTA-CAI-2-2016). 

Tot i que al llarg del procés d’elaboració de l’autoinforme tant el GPA com els serveis corresponents de la UdG han 
facilitat al CAI editor els indicadors i les evidències que han servit per a l’anàlisi de les titulacions, s’han trobat algunes 
dificultats en l‘obtenció de dades agregades de centre, especialment per a donar resposta adequada a l’estàndard 
relatiu al professorat. També cal fer notar que el CAI editor ha disposat de menys temps del que hagués estat 
necessari per portar a terme en condicions la fase interna d’acreditació, degut a la decisió de portar a terme 
conjuntament l’acreditació de totes les titulacions de la FD en els terminis imposats per la data màxima d’acreditació 
dels estudis de CPA. 

Un cop redactat l’autoinforme, ha estat portat a aprovació per part del CAI, la CQC i la Junta de Facultat (2.2.2-ACTA-
CAI-1-2016; 2.2.4-ACTA-CQC-1-2016; 2.2.5-ACTA-JF-1-2016). Posteriorment s’ha obert un procés d’exposició pública 
en el que no s’ha presentat cap al·legació i s’ha elevat l’informe a la Comissió de Qualitat de la UdG que l’ha aprovat 
en la sessió 1/16 de 16 de febrer.  

Aquest procés d’acreditació ha resultat molt útil per identificar les fortaleses de les diverses titulacions (algunes de les 
quals presenten resultats excel·lents), i per portar a terme una reflexió compartida, en el si de la Facultat i en el 
conjunt de la UdG, sobre els aspectes que cal millorar en els propers anys per tal que la FD pugui excel·lir en el conjunt 
de la seva oferta educativa.  
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

 Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

 
1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu 
corresponent del MECES.  
 
La Facultat de Dret imparteix les titulacions del Grau en Dret, el Grau en Criminologia, el Grau en CPA, el Màster en 
Advocacia i el Màster en Dret de Danys. Com a evidències es presenten les memòries originals verificades de les cinc 
titulacions: 3.1.1-MOV-DRET, 3.1.1-MOV-CRIMI, 3.1.1-MOV-CPA, 3.1.1-MOV-MA, 3.1.1-MOV-MDD.  
 
Durant el curs 2015-2016, d’acord amb els informes de seguiment dels Graus del curs 2012-2013 (3.3.3-IST-DRET(12-
13); 3.3.3-IST-CRIMI(12-13); 3.3.3-IST-CPA(12-13)) s’ha implantat un itinerari que facilita als estudiants obtenir les 
dobles titulacions en Dret-Criminologia, Dret-CPA, Dret-Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Dret-Comptabilitat 
i Finances (CiF). Aquesta oferta de dobles titulacions ha tingut una acollida molt positiva entre els estudiants (3.1.3-
DRET-ESTUDIANTS-MATRICULATS) i ha permès incrementar notablement la nota de tall dels estudis (v. estàndard 1.3), 
excepte en el cas de la doble Dret-CiF, que per aquesta raó no se seguirà oferint el curs que ve (AM 1.2.4). Com s’ha 
dit amunt, es treballa també per a impartir en el futur pròxim una doble titulació de Grau en CPA amb la Universidad 
de Salamanca (AM 1.1.1-CPA) —sens perjudici d’estudiar la possibilitat d’oferir una nova doble titulació com “Filosofia 
política i ciència política” en la línia del que existeix a altres universitats. 
 
La titulació del Grau en Dret va ser verificada per l’ANECA el 27 d’abril de 2009, tal i com queda confirmat en l’informe 
de verificació, amb valoració favorable (3.1.1-IV-DRET); i les titulacions del MDD i del MA varen ser verificades per 
l’AQU el 26 d’octubre de 2012 i el 24 de juliol de 2012, respectivament, tal i com queda confirmat en els informes de 
verificació, amb valoració favorable (3.1.1-IV-MA; 3.1.1-IV-MDD). 
 
La titulació del Grau en Criminologia va ser verificada el 22 de maig de 2009 amb valoració favorable( 3.1.1-IV-CRIMI). 
En relació a aquest Grau, convé ressaltar que la memòria definitiva que va ser objecte finalment de verificació va 
incorporar les recomanacions que en l'informe provisional havia realitzat l’ANECA sobre la diversitat de les 
competències inicialment establertes en la memòria i la dificultat d'avaluar de forma objectiva algunes d'elles. Per 
això, en la memòria definitiva es van reestructurar les competències i es va introduir un quadre en què s'especificaven 
les diferents competències treballades en cadascun dels mòduls. Una vegada incorporades les recomanacions de 
l’ANECA, el resultat fou una major coherència i adequació, reconeguda per la dita Agència en verificar definitivament 
la memòria, sense cap altra observació (3.1.1-IV-CRMI). Per la seva banda, l’AQU va emetre un informe d’avaluació del 
seguiment de la titulació amb data de 22 de novembre de 2013 (3.3.3-CRIMI-INFORME-AQU(11-12)), amb algunes 
observacions que varen ser incorporades a l’informe de seguiment del curs 2012-2013, aprovat per la Comissió de 
Qualitat de la Unitat el 18 de febrer de 2014 i per la Comissió de Govern 1/2014, de 18 de febrer (3.3.3-IST-CRIMI(12-
13)). 
 
La titulació del Grau en CPA va ser verificada mitjançant la Resolució del Consejo de Universidades, de 8 de març de 
2010, per la qual es va estimar la reclamació presentada per la UdG contra l’informe de verificació desfavorable de 
l’ANECA de 23 d’abril de 2009. Com a evidències es presenten l’informe de verificació (3.1.1-IV-CPA) i la Resolució del 
Consejo de Universidades de verificació positiva. En l’informe de verificació emès per l’ANECA es va recomanar revisar 
la formulació de les competències i continguts del pla d’estudis per tal de preservar suficientment l’especificitat de la 
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formació en Ciència Política i reduir el predomini dels continguts jurídics, així com ampliar la docència per part de 
professorat amb experiència en el camp de la Ciència Política.  

Aquestes recomanacions varen ser recollides en els informes de seguiment dels cursos 2010-2011 i 2011-2012, per la 
Comissió de Qualitat de la Facultat de Dret (3.3.3-IST-CPA(10-11); 3.3.3-IST-CPA(11-12)). En l’informe de seguiment del 
Grau en CPA del curs 2012-2013, aprovat per la Comissió de Qualitat de la Unitat i per la Comissió de Govern de la 
Facultat de Dret, el 18 de febrer de 2014 (3.3.3-IST-CPA(12-13)), es va incorporar com a proposta de millora un 
augment de l’oferta de crèdits corresponents a matèries optatives específiques de Ciència Política. Aquesta proposta 
suposa una modificació no substancial que ja ha estat implementada amb èxit durant els cursos 2014-2015 i 2015-
2016.  

1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de 
la titulació.  
 
Tal com es posa de manifest en els informes de verificació de l’ANECA als que s’ha fet referència a l’apartat anterior, el 
pla d’estudis i l’estructura curricular dels graus i els màsters que imparteix la FD són coherents amb el perfil de 
competències i amb els objectius de la titulació. 

Tot i això, a partir de l’elaboració dels informes de seguiment del curs 2012-2013 dels tres graus impartits a la FD 
(3.3.3-IST-DRET(2012-2013); 3.3.3-IST-CRIMI(2012-2013); 3.3.3-IST-CPA(2012-2013)) es va iniciar a la FD un procés de 
reflexió i millora de diversos aspectes dels plans d’estudis dels Graus en Dret, Criminologia i CPA, que han estat 
debatuts a les Juntes de Facultat de 4 de desembre de 2013, de 28 d’abril de 2014, de 29 de juny de 2015 i de 21 de 
desembre de 2015 (2.2.5-ACTA-JF-2-2013; 2.2.5-ACTA-JF-1-2014; 2.2.5-ACTA-JF-2-2015 Y 2.2.5-ACTA-JF-3-2015). 

D’aquest debat es dedueix la necessitat de proposar diverses modificacions no substancials i algunes modificacions 
substancials autoritzables, que afecten principalment al Grau en CPA i, amb un nivell d’incidència molt menor, també 
als altres dos graus, i que es presenten com a propostes de millora AM 1.2.1, AM 1.2.2 i AM 1.2.3. 

En el cas del Grau en CPA, i com a resposta directa a les observacions de l’informe de verificació de l’ANECA, es 
proposa: a) el canvi de denominació i contingut d’algunes assignatures, o la supressió d’assignatures amb introducció 
d’una de nova, sense variació substancial en el perfil del professorat que venia impartint la docència; i b) la supressió 
d’assignatures jurídiques i la seva substitució per altres de contingut estrictament politològic i que seran impartides 
per professorat amb experiència en el camp de la Ciència Política. El contingut concret d’aquesta proposta va ser 
discutit a la Junta de Facultat de 21 de desembre de 2015 (3.1.2-PROPOSTA-MODIFICACIO-JF-3-2015) i va ser 
traslladat a l’AQU perquè emetés un informe previ (3.1.2-INFORME-PREVI-AQU). Com a conseqüència de l’anàlisi de 
l’AQU i de les observacions i esmenes dels membres de la Junta de Facultat, es millora la proposta per a la seva 
aprovació definitiva a la Junta de Facultat de 28 de gener de 2016 (AM 1.2.1 i AM 3.1.2-PROPOSTA-MODIFICACIO-CPA-
JF 1-2016).  

En el cas dels graus en Dret, Criminologia i CPA i amb l’objectiu de millorar les competències metodològiques dels 
estudiants es proposa: a) una reducció del nombre de crèdits corresponents al Treball Final de Grau, de 12 a 9 crèdits; 
i b) la introducció d’una assignatura metodològica de 3 crèdits per cada un dels tres graus (AM 1.2.2 i 3.1.2-
PROPOSTA-MODIFICACIO-TFG-JF-1-2016). 

Per tal de presentar una oferta més atractiva als estudiants, adaptar els plans d’estudis a les noves transformacions 
del coneixement científic i a l’evolució que sofreix la matèria objecte de coneixement, permetre la introducció 
d’assignatures en llengua anglesa i augmentar el nombre d’hores de pràctiques curriculars dels estudiants, es proposa 
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també la introducció de noves assignatures optatives en els plans d’estudi dels tres graus (AM 1.2.3 i 3.1.2-PROPOSTA-
MODIFICACIO-TFG-JF-1-2016). 

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el 
nombre de places ofertes.  
 
El perfil dels estudiants ve determinat per 3 indicadors principals: via d’accés, nota d’accés i preferència.  
 
Pel que fa a les notes de tall, al curs 2014-2015 varen ser les següents: Dret 5,578; Criminologia 7,12; CPA 5,000; doble 
titulació ADE-Dret 7,712; doble titulació Dret-CiF 5,000; doble titulació Dret-CPA 5,058; doble titulació Dret-
Criminologia 8,088. Pel que fa al curs actual són les següents: Dret 6,560; Criminologia 7,686; CPA 5,000; doble 
titulació ADE-Dret 7,712; doble titulació Dret-CiF 5,210; doble titulació Dret-CPA 7,022; doble titulació Dret-
Criminologia 9,171. Aquestes dades demostren un increment d’un any per l’altre de totes les notes de tall, a excepció 
d’una (CPA). La millora s’atribueix a la introducció dels itineraris de dobles titulacions. A tall de valoració, sembla que 
les notes de tall de Criminologia i les dobles de ADE-Dret, Dret-CPA i Dret-Criminologia són prou elevades i per tant 
això significa que la Facultat està atraient estudiants amb un perfil elevat o molt elevat (com en el cas de la doble de 
Dret-Criminologia, on, com s’ha dit, la nota de tall supera els 9 punts [amunt, p. 6]). En canvi és excessivament baixa 
en el cas de CPA i la doble de Dret-CPA, i es podria millorar en el cas de Dret —tot i que cal notar que hagi pujat 
gairebé un punt en un any i àdhuc per sobre del màxim històric dels darrers 5 anys (que es va aconseguir el curs 2012-
2013 amb una nota del 6,116). El cas de Dret-CIF es deixa de banda, tot i ser baixa, en ser un itinerari a extingir (AM 
1.2.4). 

Els nombres orientatius de places ofertes es publiquen a la pàgina web i van ser, pel curs 14-15, les següents: Dret: 
150; Criminologia: 55; CPA: 65; doble titulació ADE-Dret: 10; doble titulació Dret-CiF: 10; doble titulació Dret-CPA: 10; 
doble titulació Dret-Criminologia: 10. En relació a aquests nombres, es pot observar que l’oferta s’ha reduït respecte 
d’anys anteriors a causa de la introducció de les dobles titulacions. Així, els estudis de CPA i Criminologia han passat a 
oferir 5 places menys cadascun (de 70 a 65) (3.1.3-CPA-ESTUDIANTS-MATRICULATS), i en el cas de Dret, 20 places 
menys (de 170 a 150) (3.1.3-DRET-ESTUDIANTS-MATRICULATS), que es traspassen a les dobles titulacions. Pel que fa al 
Grau en Dret, el curs 2014-2015 va cobrir les 150 places ofertes i àdhuc va matricular un estudiant més (151) (3.1.3-
DRET-ESTUDIANTS-MATRICULATS). La tendència seria a la baixa segons les dades que es publiquen a la web Winddat 
de l’AQU Catalunya, ja que el curs 2009-2010 el nombre d’estudiants de nou ingrés fou de 199, amb algunes 
oscil·lacions des d’aleshores, però cal afegir a aquells 151 els estudiants que es matriculen a les dobles titulacions de 
Dret —de les que es parla més avall—amb la qual cosa apareix un cert equilibri. En el cas de CPA, el curs 2014-2015 es 
van oferir 65 places de les quals es van cobrir 59, per tant en van quedar 6 de vacants (3.1.3-CPA-ESTUDIANTS-
MATRICULATS). Per tant cal ajustar l’oferta o treballar per a atreure més estudiants. En quant a Criminologia, va cobrir 
les 55 places que oferia (3.1.3-CRIMI-ESTUDIANTS-MATRICULATS). Pel que fa a les dobles titulacions: Dret-CPA va 
oferir 10 places, de les quals es van cobrir totes (3.1.3-CPA-ESTUDIANTS-MATRICULATS); la doble Dret-Criminologia va 
matricular 2 estudiants més que les places que oferia (3.1.3-CRIMI-ESTUDIANTS-MATRICULATS), que eren 10, la qual 
cosa demostra el gran interès que hi ha per aquest itinerari. La valoració que se’n pot fer és que, amb excepció de 
CPA, tots els estudis cobreixen les places ofertes. Pel que fa a CPA, es considera que el nombre de places que no es 
cobreixen és molt petit i en part respon al fet que una part dels estudiants —els que tenen millor expedient— es 
desvien cap a les dobles titulacions, per la qual cosa no és motiu de preocupació, especialment si es té en compte que 
la tendència del nombre de matriculats en aquest estudi els últims anys és a l’alça. 

Pel que fa a les preferències, segons la informació que consta a la web Winddat de l’AQU Catalunya i que arriba fins el 
curs 2013-2014, es constata que al Grau en Dret hi ha hagut un augment del nombre de demandes en primera opció  
(de 174 el curs 2009-2010, a 194 el curs 2013-2014). En percentatges, això significa que s’ha passat del 84,24% el curs 

http://www.udg.edu/Portals/49/Acces/preinscripci%C3%B3/2015/1.NOTES%20DE%20TALL%20UdG%20juny-%202015.pdf
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/43/unitat/43170150351/estudi/1065/
http://winddat.aqu.cat/ca/
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2009-2010 al 87,57% el curs 2013-2014, si bé en el curs immediatament posterior hi ha hagut una petita oscil·lació cap 
a la baixa (84,77%, segons la web), aquesta oscil·lació es considera massa petita per a ser demostrativa d’una 
tendència més àmplia. També és molt elevada la demanda en primera opció en el cas de Criminologia, ja que el curs 
2013-2014 es va situar en 93 estudiants (equivalent al 67,74%), però en aquest cas la tendència és a la baixa, ja que el 
curs 2009-2010 el nombre va ser de 121 estudiants (o sigui el 79,71%). En aquest punt possiblement hi ha una certa 
incidència de l’aparició de les dobles titulacions, ja referides. En qualsevol cas, el darrer any (curs 2014-2015) la 
tendència sembla invertir-se, ja que el percentatge d’estudiants de nou ingrés matriculats en 1a preferència passa a 
ser del 69,09 % (segons la web). Pel que fa a CPA, en termes absoluts la demanda en 1a opció va anar caient en picat 
des del curs 2010-2011 (64 estudiants) fins el curs 2013-2014 (33 estudiants), però en termes relatius només ha baixat 
lleugerament en el mateix període (del 75,76% al 72,41%). Aquesta tendència sembla canviar el darrer any cap a 
millor, amb un increment de gairebé 4 punts (76,06%) (vegeu la web). Per tant la valoració que se’n pot fer és 
favorable, ja que l’increment del percentatge d’estudiants que ingressen en primera opció demostra un major interès 
dels estudiants per l’estudi. 

En quant a la procedència dels estudiants segons la via d’accés, en el cas de Dret la majoria d’estudiants procedeixen 
de BAT + PAU i equivalents (60,93%), segons dades del curs 2014-2015 (consultables a la web). Hi ha un percentatge 
considerable d’alumnes d’altres estudis provinents de PAU o assimilats (26,49%) i un nombre molt petit de diplomats, 
llicenciats o assimilats (1,99%), si bé també és remarcable la proporció d’estudiants titulats de FP2, assimilats i CFGS 
(7,95%). Les dades són similars en els altres graus. En el cas de Criminologia, la gran majoria procedeix de BAT + PAU i 
equivalents (69,09%) o bé es tracta d’alumnes d’altres estudis provinents de PAU o assimilats (18,18%) (segons consta 
a la web). També és considerable la proporció d’estudiants titulats de FP2, assimilats i CFGS (12,73%). En el cas de 
CPA, (com es detalla a la web), també la majoria són estudiants procedents de BAT + PAU i equivalents (54,93%) o bé 
es tracta d’alumnes d’altres estudis provinents de PAU o assimilats (14,08%), i també és elevada la proporció 
d’estudiants titulats de FP2, assimilats i CFGS (19,72%). El nombre de diplomats, llicenciats universitària o assimilats és 
baix (1,41%). En conjunt, es considera que aquests perfils són adequats, ja que les vies d’accés referides garanteixen 
una preparació adequada per a encarar els estudis oferts per la Facultat. Les variacions entre estudis no són prou 
significatives per a fer-ne un diagnòstic separat entre elles, si bé salta a la vista que en el cas de CPA el nombre 
d’estudiants procedents de FP2, assimilats i CGPS més que dobla el de Dret.  

Veient els resultats d’aquests indicadors, i en relació amb el que es deia a la memòria verificada, podem dir que el 
perfil dels estudiants admesos és l’adequat. Si bé en anys anteriors va caure lleugerament el nombre d’estudiants i 
també les demandes en primera opció, aquests indicadors han millorat darrerament de forma notable. Especialment 
es constata l’atracció d’estudiants amb molt bona nota de tall a les dobles titulacions i en general un increment 
d’aquesta nota en tots els estudis.  

Els requisits d’accés a les titulacions estan explicats a la pàgina web de la FD. A l’espai web de cada titulació, 
concretament apareix a la secció “Com puc accedir-hi?”, s’exposen els requisits d’accés i altres informacions relatives 
(com el codi d’accés o el nombre orientatiu de places).  

En el cas del Màster en advocacia, es requereix com és obvi que els estudiants tinguin una titulació de Grau en Dret o 
equivalent (llicenciatura) per a accedir a la titulació. A l’apartat “Preinscripció, admissió i matrícula” de la pàgina web 
pròpia del màster s’hi poden trobar totes les indicacions necessàries. S’ha de destacar que el procés de preinscripció i 
admissió es gestiona des de la Unitat Tècnica de Màsters i la secretaria acadèmica de la Facultat intervé a partir del 
moment de la matrícula. L’admissió la decideix la coordinadora del Màster, per delegació del Consell de Màster, 
(2.2.1-ACTA-MA-1-2014) d’acord amb la llista dels admesos on el criteri prioritari és l’expedient acadèmic. Des de 
l’inici de la implementació d’aquests estudis el nombre d’alumnes ha crescut exponencialment, dels 23 del curs 2013-

https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104G0109
https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104G0309
https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104G0209
https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104G0109
https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104G0309
https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104G0209
http://www.udg.edu/fd/Noticiesiagenda/tabid/256/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/imasters/M%C3%A0steradvocacia/Preinscripci%C3%B3,admissi%C3%B3imatr%C3%ADcula/tabid/23108/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/23101/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/23101/Default.aspx


 
 

 
Autoinforme per a l’acreditació 

Facultat de Dret 
 

 

Autoinforme per a l’acreditació – Facultat de Dret de la Universitat de Girona  18 
  

2014 als 54 en el curs 2014-2015 (3.1.3-MA-QUALITAT-PROGRAMA); d’entre ells, és interessant destacar que bona 
part són alumnes graduats o llicenciats de la pròpia Facultat (20 al curs 2013-2014 i 46 al curs 2014-2015), la qual cosa 
ens indica el seu grau de satisfacció amb els estudis previs rebuts i la renovació de la seva confiança en la qualitat de la 
nostra docència, així com el fet que hi ha un petit nombre d’alumnes provinents d’altres universitats (3 al curs 2013-
2014 i 9 al curs 2014-2015), el que ens mostra que el nostre programa de Màster és atractiu més enllà dels nostres 
propis graduats. L’esmentat increment del nombre d’alumnes ha fet que en el curs 2015-2016 es fes un desdoblament 
a les assignatures de primer curs on actualment hi ha un grup de 25 i un altre de 30 alumnes, de cares al proper curs 
l’objectiu és desdoblar també segon curs a fi d’impartir tota la docència del Màster en grups petits que permeten una 
major i millor interacció entre el docent i els alumnes, especialment en aquest cas on es tracta d’un model de 
docència molt interactiu i no de classes magistrals (AM 1.3.1 MA).  

Pel que fa al Màster en Dret de Danys, la seva primera edició va ser el curs 2012-2013. L’oferta mínima de places és de 
20 i el nombre màxim, de 30. Per aquesta raó, ens sembla que l’evolució del número d’alumnes de nou accés es pot 
valorar com a molt positiva. El Màster provenia de l’extint Màster en Dret dels Negocis, en el seu itinerari de Dret en 
danys. Aquesta circumstància permet explicar la raó per la qual el curs 2012-2013 hi havia un total de 45 alumnes 
matriculats. En realitat, els alumnes de nou ingrés foren 20, als quals es van afegir 25 alumnes provinents del curs 
anterior, que en la seva majoria tenien pendent de realitzar els crèdits corresponents al TFM. Confirmant la tendència 
positiva, el curs 2013-2014 el Màster va tenir 25 alumnes de nou ingrés, el 2014-2015 varen ser 22 i el present curs 
2015-2016 han estat 30, cobrint així el nombre màxim de places ofertes. Aquestes dades proven l’interès de la 
temàtica i confirmen el disseny de l’estructura organitzativa. Per l’accés al MDD, es sol·licita que els candidats a entrar 
al Màster disposin d’una formació en Dret privat i que permeti realitzar estudis de postgrau. Atès que el nombre 
d’estudiants internacionals és especialment gran en aquest Màster, resulta fonamental la tasca duta a terme per la 
Secretaria de l’Institut del qual depèn per a comprovar que els candidats disposen d’aquesta titulació d’entrada. 
 
Com s’ha explicat, el MDD té una vocació internacional, particularment orientada al mercat llatinoamericà. Aquesta 
orientació explica que tota la docència presencial es concentri en 15 setmanes, que —com assenyala la memòria— 
abracen el final del primer semestre i el començament del segon, la qual cosa permet captar estudiants que provenen 
de països diferents i romanen a Girona per aquest període, treballant intensament matí i tarda, per a després tornar 
als seus països d’origen a enllestir el TFM. Que aquest és un format interessant ho prova el fet que, el curs 2015-2016, 
el nombre total de preinscrits que varen sol·licitar accedir al màster ha superat els 60, la qual cosa ens permet ser 
optimistes de cara al futur. Entre les nacionalitats dels estudiants matriculats al MDD destaquen Mèxic, Colòmbia, 
Equador, Argentina, Brasil i Espanya. Amb vàries universitats d’aquests països s’han signat convenis de cooperació 
educativa, com és el cas de les universitats EAFIT (Colòmbia) i Javeriana de Bogotá (Colòmbia). La intenció de la 
coordinació del Màster és la d’ampliar el ventall de nacionalitats dels estudiants de nova entrada i, per aquest motiu, 
està gestionant la signatura de diversos convenis de doble titulació amb vàries universitats iberoamericanes. 
Justament, aquest passat mes d’octubre de 2015, acaba de signar-se per part dels rectors de les dues universitats un 
Conveni de Doble titulació amb la Pontificia Universidad Católica de Perú, que és un dels països als quals voldríem 
ampliar l’àrea d’influència del Màster. Al mateix temps, està força avançada la negociació de dos convenis més, un 
amb la Universidad de Palermo (Argentina), i l’altre amb la Universidad Externado de Bogotá (Colòmbia), que 
previsiblement podran concloure’s al llarg del curs 2015-2016. 
 
Probablement, una de les altres raons que explica l’interès del MDD ve donada per la política de beques que des del 
primer moment es va intentar que caracteritzés el Màster, signant convenis de cooperació amb diverses institucions 
amb l’objectiu que financessin, total o parcialment, els costos de matrícula, o de desplaçament dels estudiants per a 
venir a cursar el Màster. En concret, s’ha passat de les 5 beques concedides el curs 2013-2014, a un total de 9 beques 
els cursos 2014-2015 i 2015-2016, les quals estan finançades per la Fundación Carolina, Fundación Mapfre, RACC 
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Assegurances, UdG-Banco Santander i UdG-Banco Santander-Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
(AUIP). Això representa que un 30% dels alumnes del Màster compten amb un finançament dels costos de matrícula i, 
en algun dels casos, dels costos de desplaçament, més assegurança mèdica. 

 
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.  
 
Cada titulació impartida a la Facultat de Dret disposa d’una efectiva coordinació d’estudis que en termes generals 
facilita molt el funcionament ordinari de la docència i és responsable en bona mesura de la bona percepció existent 
respecte d’aquestes (com s’ha posat de relleu en les reunions del CAI per part dels estudiants). En particular, cada 
Grau i cada Màster té un coordinador específic. Pel que fa a les dobles titulacions, la coordinació d’estudis de totes 
elles s’agrupa en el vice-degà acadèmic. Els coordinadors són la persona a la qual els estudiants s’adrecen 
habitualment quan han de comentar alguna qüestió relativa al funcionament dels estudis. Els coordinadors 
presideixen els respectius Consells d’estudis, els òrgans de la Facultat on es comenten aquestes incidències i s’aproven 
els horaris de les assignatures i calendaris d’exàmens. També són els òrgans on s’han explicat les propostes de 
modificacions de pla d’estudis, com s’ha fet en el cas de CPA (3.1.2-PM-PE-CPA).  

El coordinador d’estudis és sempre un professor amb titulació de Doctor que coneix molt bé la titulació, atesa la seva 
experiència en la seva impartició. Com a coordinador, s’encarrega també de posar determinades notes, concretament 
assigna les Matrícules d’honor (MH) en el cas dels Treballs Finals de Grau (per evitar una concessió en un nombre 
superior al de MH disponibles). Així mateix, cada coordinador té accés a totes les fitxes de les assignatures en la 
plataforma docent La Meva UdG i pot veure’n l’espai de Moodle per a comprovar-ne el contingut. A més, té accés a les 
llistes d’estudiants dels TFG i TFM de la seva titulació.  

Els coordinadors són una peça clau del Pla d’acció tutorial i mentoratge (PATuM), al qual es farà referència més avall 
amb més detall (apartats 3.2 i 5.1 d’aquest Auto-informe). Participen en l’assignació de mentors, assisteixen a la 
reunió inicial, i juntament amb el supervisor del pla comproven el compliment de les tasques pels mentors.  

Pel que fa als Consells d’estudis, constitueixen  l'òrgan col·legiat de la Facultat competent en l’estudi i discussió de tot 
el que afecti la docència de cada una de les titulacions que s’imparteixin (art. 38 del Reglament de la FD). Com s’ha dit, 
el componen el coordinador (que el presideix) i un representant de cada àrea de coneixement que imparteixi docència 
a la titulació a què es refereixi el Consell (art. 39.1). També hi estan representats els estudiants (art. 31.1.c) i hi podrà 
assistir personal d’administració i serveis (art. 39.2). El costum és convidar una persona de la Secretaria acadèmica, 
que dóna assistència al coordinador amb qüestions tècniques de la mateixa secretaria. El Consell d’estudis acostuma a 
tenir un secretari que s’encarrega de redactar les actes i les altres funcions pròpies de secretaria, com custòdia de les 
actes, etc. Les funcions dels Consells d’estudis estan previstes en el citat Reglament, al qual es fa remissió. A grans 
trets, li correspon garantir la coherència i la coordinació de les matèries de cada ensenyament en els plans d’estudis, 
aprovar els programes docents, i garantir la qualitat de la docència en les avaluacions, entre altres. 

Actualment una de les tasques més importants i que porta més feina de coordinació és la de l’establiment dels 
calendaris d’avaluació continuada. Aquests calendaris els elabora cada coordinació a l’inici de cada semestre. A tal 
efecte, els coordinadors demanen al professorat que els informin de les activitats de formació continuada que duran a 
terme al llarg del semestre. Amb tota aquesta informació, els coordinadors poden detectar possibles pics de feina per 
acumulació d’activitats en les mateixes dates o dates molt properes entre elles. Aleshores, els coordinadors contacten 
amb les àrees per redistribuir i espaiar les activitats en la mesura del possible. (3.1.4-DRET-CALENDARI-1R i següents; 
3.1.4-CRIMI-CALENDARI-1R i següents; 3.1.4-CPA-CALENDARI-1R i següents).  

http://www3.udg.edu/sgeneral/consellgovern/2004/cg1-4-04/Regl%20Facultat%20Dret.pdf
http://www3.udg.edu/sgeneral/consellgovern/2004/cg1-4-04/Regl%20Facultat%20Dret.pdf
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Els coordinadors d’estudis també formulen la proposta de les anomenades “setmanes blaves”, en el cas dels estudis 
de grau. S’hi fa una reserva del calendari perquè les diverses assignatures hi facin les proves d’avaluació continuada. 
Aquests calendaris garanteixen que els estudiants coneixen amb prou antelació la data de la prova final d’avaluació 
continuada. A més, permet una millor gestió de l’assignació d’aules. També els estudiants agraeixen l’esforç dels 
coordinadors per a fer possible que hi hagi exàmens en horaris de matins i de tardes, per als grups corresponents, com 
s’ha constatat a les reunions del CAI (2.2.2-ACTA-CAI-2-2015). La freqüència amb què es reuneixen els Consells 
garanteix que es compleixen les funcions abans referides. 

Respecte del  Consell d’estudis del Màster en Advocacia hi ha alguna petita especificitat pel que fa a la coordinació. El 
fet que no hi hagi tanta acumulació d’activitats d’avaluació continuada, atesa la diferent programació de les 
assignatures, fa innecessària la programació de les referides “setmanes blaves” (semblantment passa al MDD). En 
tractar-se d’un òrgan propi de l’estructura de la Universitat, els membres del Consell d’estudis del Màster en 
Advocacia són només professors representants de les diferents àrees de coneixement que hi imparteixen docència, 
però es convida a assistir-hi a les tres persones que cadascun dels tres Il·lustres Col·legis d’Advocats han nomenat com 
a persones d’enllaç entre la Facultat i ells, en cas que no els hi sigui possible assistir se’ls informa puntualment. Així 
mateix existeix el Consell de Màster que normalment es reuneix una o dues vegades a l’any i del que formen part els 
degans dels tres Il·lustres Col·legis d’Advocats, la degana, el vice-degà acadèmic de la Facultat i la coordinadora del 
Màster. En aquest òrgan es tracten aspectes més generals de coordinació entre les institucions que sempre es poden 
millorar (AM 1.4.3-MA), es fa balanç del desenvolupament del curs passat, es debaten els aspectes positius i els que 
han presentat mancances i que cal solucionar i es tracten noves millores com ha estat la convocatòria conjunta d’ajuts 
a la matrícula de cares al curs 2015-2016 i que es pretén continuar en el futur (3.1.4-MA-AJUDES-CONVOCATORIA). 

Pel que fa específicament al Consell d’estudis de Criminologia, i per tal de garantir la coherència i adequació de les 
activitats que s’hi desenvolupen (vegeu Estàndard 6.1, avall) s'han desenvolupat una sèrie de pràctiques i mecanismes 
interns que pretenen identificar els punts forts i els punts febles en el procés de formació del seu alumnat. En aquest 
context, el Coordinador del Grau realitza reunions d'avaluació semestrals amb els diferents delegats de cadascun dels 
cursos (3.1.4-CRIMI-REUNIO-COORDINACIO1; 3.1.4-CRIMI-REUNIO-COORDINACIO2). En elles es revisa assignatura per 
assignatura, diferenciant els aspectes teòrics i els aspectes pràctics, les competències treballades i adquirides i els 
processos d'avaluació de l'assignatura. Així mateix es reflexiona sobre el grau d'assistència i suport a l'alumne, per part 
del professorat, per a les activitats no presencials —fonamentalment les tutories. D'altra banda, cada curs es fa una 
reunió amb el professorat amb la finalitat d'avaluar el desenvolupament del curs. També, en acabar cada curs 
acadèmic es fan una sèrie de reunions per part del Coordinador del Grau o la persona encarregada de les pràctiques 
amb els representants de les diverses institucions i entitats en les quals aquestes s'han desenvolupat,  per tal 
d’avaluar el desenvolupament del curs acadèmic. Tota aquesta informació contribueix a la realització de l'informe de 
seguiment anual de la titulació. 

Així, en l'informe de seguiment del 2012-2013 (3.3.3-IST-CRIMI(12-13)), es va introduir el desenvolupament dels 
laboratoris. En tractar-se d'una ciència social, els laboratoris tenen característiques especials i determinades. En el 
nostre cas, estem desenvolupant un programa pilot que treballa problemàtiques socials a través d'una metodologia 
tècnica precisa centrada en la Intervenció-Acció-Servei. Un clar condicionant d'aquest programa ve determinat pel fet 
que, desafortunadament, s’ha considerat que la Criminologia no té cap grau d'experimentalitat, la qual cosa es 
tradueix que aquests laboratoris han de realitzar-se amb grups d'alumnes excessivament nombrosos (40 alumnes). 
Una acció de millora és aconseguir treballar en grups reduïts (màxim 15 alumnes) en cada laboratori (AM 1.4.2). 

Igualment, en desenvolupament de la proposta de millora assenyalada en l'informe de seguiment del curs 2010-2011 
(3.3.3-IST-CRIMI(10-11)), la Facultat ha desenvolupat un Pla d'Acció Tutorial i Mentoratge (PATuM) que es ve 

http://www.udg.edu/Portals/7/info_academica/Aules%20avaluaci%C3%B3%20continuada%20gener%202015-16.pdf
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desenvolupant en els últims tres cursos amb resultats altament positius tant per la valoració que els alumnes realitzen 
del mateix, com per la creació d'un espai d'interacció amb l'alumnat que ens permet avaluar el desenvolupament del 
Grau (veure avall, apartat 5.1). 

Un altre aspecte en el qual també s'han establert millores anunciades ja en l'informe de seguiment del curs 2011-2012 
(3.3.3-IST-CRIMI(11-12)), té relació amb les pràctiques i en concret amb l'elaboració d'una guia que permetés als 
alumnes una major claredat en la triple funció de la mateixa: a) la funció de col·laboració amb la institució a través de 
les pràctiques realitzades, b) la gestió i aplicació de l'aprenentatge desenvolupat durant el Grau i c) la reflexió, recerca 
i anàlisi crítica sobre les competències adquirides i la formació rebuda i l'activitat pràctica desenvolupada. 

En l'informe de seguiment del curs 2012-2013 (3.3.3-IST-CRIMI(12-13)) es va proposar la introducció d'un nou itinerari 
de doble titulació de Dret i Criminologia. Aquest itinerari amb 10 places evidencia la seva excel·lència amb una nota de 
tall molt superior a la del Grau, d’aquesta forma hem aconseguit millorar la nota d’accés de les primeres 10 places 
(vegeu l’apartat anterior). En tot cas, és aviat per referir-nos als resultats definitius ja que només porten dos cursos 
acadèmics. 

Així mateix, conforme a les accions de millora relacionades en l'informe de seguiment del curs 2012-2013, en el TFG es 
va desenvolupar una Guia (disponible a la web) que permet aclarir, a professors i alumnes, allò que s’espera d’ells, les 
competències treballades i els criteris d'avaluació. 

També tenim indicadors que constaten que les millores assenyalades en l'informe de seguiment relacionades amb 
unes assignatures concretes representen un pas positiu, tal i com han manifestat els delegats dels alumnes en les 
entrevistes realitzades pel Coordinador d'estudis. 

Una altra millora que estem desenvolupant és la introducció de forma gradual de l'anglès com a idioma en el qual 
s'imparteixen les classes. Hem començat per l’assignatura de Criminologia Aplicada. 

Finalment, aquest curs hem pogut donar un pas important en una de les millores que veníem anunciant com a 
necessària des dels primer informes de seguiment. Ens referim al professorat del Grau. Aquest curs acadèmic 
s’incorporen dues persones de temps complerts, les dues amb titulació de doctorat i una d’ella com a professora 
agregada interina, amb l’expectativa de una propera incorporació a la plantilla de professorat permanent. 

A banda de l’anterior, cal destacar en general la importància de la figura dels delegats de classe a tots els estudis. A 
principi de curs, el deganat demana als diversos cursos que escullin un delegat o delegada. Aquests són els 
interlocutors amb els coordinadors d’estudis i el deganat, en cas que hi hagi alguna incidència objecte de comentari. 
La seva existència facilita notablement el normal desenvolupament dels cursos. Amb tot, encara es constata una baixa 
participació dels estudiants en general a les reunions del Consell (entre altres òrgans). Això succeeix en part perquè els 
horaris d’activitats dels estudiants són atapeïts i se solapen ocasionalment amb els de les reunions. En aquest sentit es 
formula una proposta de millora per a alliberar un espai horari específic per a reunions d’aquest tipus (AM 1.4.1). 

 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública  

 
2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques de la titulació, el seu 
desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 
 

http://www.udg.edu/fd/TreballfinaldeGrau/tabid/19119/language/ca-ES/Default.aspx
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La UdG publica a la seva web informació veraç, exhaustiva, actualitzada i pertinent sobre les titulacions. Aquesta 
informació es troba de manera senzilla i accessible a partir de la plana principal de la UdG, i a l’apartat “Estudia a la 
UdG”. Per defecte apareix la informació dels graus i es pot accedir a la informació dels màsters i doctorats, al menú 
esquerre. 

Les planes de tots els estudis estan estructurades de la mateixa manera amb una plana principal on es troba el menú 
per accedir als diferents apartats. En aquesta pàgina també apareix un enllaç a la Guia de matrícula, on es troba 
informació completa de cadascuna de les assignatures de l’estudi: Dades generals, Grups, Competències, Continguts, 
Activitats, Bibliografia, Avaluació i Qualificació, Observacions. Un exemple d’aquesta pàgina és la del Grau en Dret, des 
d’on es pot accedir a les altres. 

Pel que fa a informació més general relacionada amb el centre docent, a partir de la plana (centre) es pot accedir a 
informació més general com pot ser informació acadèmica (calendaris, horaris, matrícula, tràmits...), informació de 
pràctiques en empresa, mobilitat, treballs finals de grau i màster, etc.  

La informació que apareix en cada dimensió és completa i exhaustiva, alhora que també és absolutament actual atès 
que es va revisant i actualitzant periòdicament. Com es pot apreciar, la informació és actualitzada perquè estigui 
disponible a principi de cada curs amb els continguts corresponents. Des de la barra lateral dreta de la pàgina de cada 
Grau es pot accedir als apartats: guia de matrícula, preguntes, suggeriments i queixes i la pestanya “orienta’t en cinc 
minuts”. Des de la barra lateral dreta de la pagina de cada Màster es pot accedir als apartats: preinscripció en línia, 
guia de matrícula, sol·licita més informació, beques, beques pre-doctorals, mobilitat de l’alumnat i preguntes, 
suggeriments i queixes.  

L'hipervincle “Guia de matrícula” permet l'accés al disseny de cadascuna de les assignatures que s’imparteixen en els 
diferents graus i màsters, amb informació completa sobre dades generals, grups, competències, continguts, activitats, 
bibliografia, avaluació i observacions. Aquesta informació s'actualitza en termes generals el mes de juliol anterior a 
l'inici de cada curs acadèmic. L'apartat “Orienta't en cinc minuts” recull, de forma directa i àgil de consultar, 
informació pràctica sobre aspectes com els tràmits de matrícula, el marc dels estudis, o els serveis i activitats oferts 
per la UdG. La web també publica el llistat de temes de TFG oferts als estudiants, a través d’un aplicatiu específic i que 
es poden consultar també a la Secretaria (3.6.6-TFG-LLISTAT(14-15); 3.6.6-TFG-LLISTAT(15-16)). En el cas del TFM, els 
estudiants acorden els temes amb la coordinació i els tutors, i per aquesta raó no consten a la web sinó a la pàgina de 
l’assignatura concreta de TFM. 

Per altra banda, a la web principal de la UdG, des de l'enllaç Facultats i Escoles (barra lateral esquerra) es pot accedir 
també al web de la FD. Aquí, a la barra lateral de l’esquerra es pot trobar novament informació general sobre els 
corresponents estudis de grau, màster i doctorat, sobre el pràcticum, el TFG, els intercanvis i la informació acadèmica 
(calendaris i horaris, matrícula, tràmits, etc.). Si s’accedeix a estudis de grau i màster es troba la mateixa informació 
referida a les titulacions que hem trobat accedint-hi directament des del web principal de la UdG (menú principal de la 
capçalera “Estudia”). També cal destacar que al mateix web de la FD, a la barra lateral de la dreta, es pot accedir a 
informació directament relacionada amb el centre que té una web pròpia: el Màster en Advocacia. En aquesta pàgina, 
al marge de la informació ja esmentada, també hi ha un enllaç directe a la Unitat Tècnica de Màsters per les seves 
tasques —ja explicades— en relació a la preinscripció i admissió, així com un apartat relatiu a la prova d’accés a la 
professió d’advocat que enllaça amb la pàgina del Ministerio de Justicia, on aquest va penjant tota la informació 
relativa a aquest examen, darrer requisit obligatori per poder exercir com a advocat, les informacions sobre aquest 
tema també es pengen a l’apartat de notícies del web i algunes d’elles, com la convocatòria, es comuniquen  per 
correu electrònic als alumnes de segon curs.  

http://www.udg.edu/
https://www.udg.edu/estudia/Elsestudis/Estudisdegrau/tabid/10102/language/ca-ES/Default.aspx
https://www.udg.edu/estudia/Elsestudis/Estudisdegrau/tabid/10102/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3104G0109&language=ca-ES&IDE=311
https://aserv2.udg.edu/TFGM/FD
http://www.udg.edu/tabid/10102/language/default.aspx
http://www.udg.edu/fd/Noticiesiagenda/tabid/256/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/23101/language/ca-ES/Default.aspx
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La mateixa web conté un apartat de notícies en què apareixen informacions sobre diversos esdeveniments de la 
Facultat. Per exemple, hi apareixen els actes de graduació, publicacions de membres de la Facultat, o l’inici del procés 
d’acreditació. Un apartat de l’agenda dóna notícia també dels actes  que hi tenen lloc (jornades, seminaris, etc.). 

Nogensmenys cal advertir que la web actual de la Facultat, com la de la UdG en general, pateix algunes mancances, en 
particular, degut a la dificultat per a trobar-hi la informació, atès el seu volum. També es constata que no hi ha 
informació agrupada per perfils (p. ex. un portal per a estudiants, o un per a professors). La Comissió Assessora de 
Comunicació de la UdG, de la qual és membre la degana de la FD, treballa actualment en una nova web, que s’espera 
que estigui disponible a mig termini, i que segons la informació de què es disposa hauria de pal·liar aquestes 
mancances. En el moment en què aquesta web estigui enllestida, la FD es planteja actualitzar-hi el seu espai web 
particular. També es planteja com a millora crear un òrgan similar a la Comissió Assessora de Comunicació de la UdG a 
nivell de Facultat (AM 2.1.1). 

La Facultat de Dret ha estat pionera en l’ús de xarxes socials a la Universitat i és sense cap mena de dubte el centre de 
la UdG més actiu en aquest sentit. Actualment disposa de diverses xarxes, a les quals es pot accedir a través dels 
buscadors habituals, o del menú lateral esquerre a la pàgina de la Facultat. 

Les xarxes més utilitzades i amb més seguidors són Facebook i Twitter, tot i que la FD també està present en la xarxa 
social professional Linkedin i a Google +. L’impacte de la presència de la FD en xarxa es pot quantificar amb l’ús d’eines 
de mètrica com Klout. Segons aquest índex, la FD té un impacte de 54/100 (3.2.1-KLOUT). Per a fer-nos una idea més 
exacta del punt on es troba la FD, es pot comparar amb els índex d’altres pàgines relacionades, com poden ser (a data 
23 de novembre de 2015): Facultat de Ciències UdG (30), Facultat de Lletres (42), Facultat de Turisme (45), Servei 
d’esports UdG (52), Universitat de Girona (63), Departament d’Universitats de la Generalitat de Catalunya (56), 
Generalitat de Catalunya (67); CRAI UB Dret (47); UOC Dret i Política (48). Segons la mateixa eina, la FD és “experta” 
en diversos temes, entre els quals es troben “law” (Dret), “criminal law” (Dret penal), o “intellectual property” 
(propietat intel·lectual). Altres etiquetes que apareixen associades al compte de la FD són “criminology” (criminologia) 
i “Political Science” (ciència política). Es tracta de termes que l’eina de mètrica associa automàticament a la Facultat a 
partir d’una anàlisis dels continguts de les seves publicacions i de la seva repercussió en línia (veure imatge reproduïda 
anteriorment) (3.2.1-KLOUT i la web de Klout).  

Pel que fa al nombre de seguidors, és el següent (a data 23 de novembre de 2015): Facebook 1092 seguidors (taxa de 
resposta als missatges 100 %; mitjana de temps de resposta 28 minuts; 944 vistes la darrera setmana; 4.645; check-ins 
totals: 944); Twitter 845 seguidors (119 likes); Linkedin 124 membres; Google+ 17 seguidors; Youtube 8 seguidors. 
Tota aquesta informació es pot contrastar a les webs respectives, que per conegudes no es referencien aquí. 

La conclusió és que aquest estàndard s’assoleix amb molta qualitat. 

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que inclou 
els resultats del seguiment i, si escau, de l’acreditació de la titulació. 
 
A la informació sobre les titulacions que apareix al web de la UdG s’hi accedeix de forma intuïtiva i lògica, com ja s’ha 
explicat. Els diferents grups d’interès (alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, visitants externs, etc.) 
hi tenen, doncs, accés amb facilitat. 

La informació està redactada i organitzada de forma que esdevé clara i llegible per a tots els grups d’interès. Així, no 
només s’hi accedeix amb facilitat sinó que la informació s’hi presenta amb precisió i sense ambigüitats, fet que en 
facilita una comprensió i interpretació ràpida i adequada. 

https://www.udg.edu/tabid/20725/ORG/70/default.aspx
https://www.udg.edu/tabid/20725/ORG/70/default.aspx
https://www.facebook.com/udgfdret/
https://twitter.com/Udgfdret
https://www.linkedin.com/groups/6531470
https://plus.google.com/107516627876043796925/posts
https://klout.com/#/Udgfdret
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A més a més, a la pàgina de cada titulació, i a l’apartat altres informacions, apareix l’enllaç als Indicadors de seguiment 
que dóna accés als diferents paràmetres que, per a cada titulació, es tenen en compte a l’hora d’elaborar l’informe de 
seguiment anual. Aquesta informació és pública i accessible a la web, tant per al Grau en Dret, com el Grau en 
Criminologia i el Grau en CPA.  

Tot i així es troba a faltar una informació més exhaustiva sobre els diferents informes que sorgeixen al llarg de la vida 
de la titulació. Es proposa una acció de millora en aquest sentit per tal d’ampliar la informació facilitada a tots els 
grups d’interès i per fer-ho de manera agrupada (AM 2.3.1))  

S’ha començat a treballar en aquest sentit i ja són disponibles els autoinformes i informes d’acreditació de les 
titulacions que ja s’han acreditat o estan en el procés. Es poden veure a la plana de Qualitat, a l’apartat 
d’acreditacions. 

També es pot trobar l’enllaç Sistema de qualitat, amb informació completa sobre el sistema intern de garantia de la 
qualitat (SGIQ) de la UdG i els diferents procediments d’assegurament de la qualitat desplegats a la universitat (3.3.1-
SGIQ-UDG), dels que s’informa a la web. 

De forma complementària, cadascuna de les titulacions de grau de la FD disposa d’una pàgina web pròpia, amb un 
valor afegit quantitatiu i també qualitatiu. S’hi accedeix a partir de l’enllaç web que s’especifica a la mateixa pàgina 
web de la titulació. Té un format atractiu i visual, i la descripció de les diferents dimensions informatives es dóna a un 
nivell més elevat d’aprofundiment. 

Així mateix, també de forma complementària, el Màster en Advocacia i el Màster en Dret de Danys disposen d’una 
altra pàgina web (aquí i aquí) que aporta informació addicional, quantitativament i qualitativament parlant. S’hi 
accedeix a partir d’un enllaç que apareix a la pàgina web de la titulació comentada anteriorment. La informació que 
conté desplega al detall el Pla d’estudis (objectius, competències, estructura curricular, avaluació), explica els dos 
itineraris possibles —en el cas del MA— de pràctiques (professionalitzador i de recerca), el professorat, les sortides 
professionals i accés a doctorat, les aules, els horaris i el calendari acadèmic, així com el desenvolupament dels 
diferents processos interns relacionats amb el sistema de garantia de qualitat del màster.  

Pel que fa a les dades públiques sobre el professorat, tot i que hi ha un percentatge elevat de professorat amb la seva 
pàgina personal omplerta, és important seguir informant des de la institució i la titulació de la rellevància que el 
professorat ompli o completi les dades a la seva pàgina personal UdG i s’ampliï així la informació pública relativa al seu 
perfil docent i investigador. Les pàgines personals dels professors són accessibles a través dels Departaments 
respectius: Dret privat i Dret públic.  

Pel que fa a la informació sobre el procés d’acreditació com a tal, la plana web de la Facultat té un apartat específic 
que apareix al menú lateral esquerre. En aquest apartat s’explica a la comunitat universitària i el públic en general en 
què consisteix el procés d’acreditació, la composició de la Comissió d’Avaluació Interna (CAI), i el calendari (3.2.1-
INFO-ACREDITACIÓ). En aquesta mateixa pàgina s’informarà del resultat del procés.  

La pàgina web distingeix segons que la informació s’adreci al públic en general o a col·lectius específics. 
Concretament, un menú horitzontal permet accedir a seccions específiques per a estudiants, investigadors, informació 
centrada en la “vida a la UdG” (Viu la UdG) i persones de l’estranger (International).  

La pàgina web (3.2.1-WEB-FD-TITULACIONS) també està disponible en diversos idiomes: català, espanyol i anglès. Com 
es pot veure a la imatge recollida a l’evidència, la web disposa d’un mapa de navegació que facilita que els usuaris es 
moguin per la pàgina web, que també disposa d’un directori per a trobar qualsevol persona del PDI i PAS.  

https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104G0109
https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104G0309
https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104G0309
https://aserv.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104G0209
https://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Acreditaci%C3%B3det%C3%ADtols/tabid/22516/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Presentaci%C3%B3/tabid/16235/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/23101/Default.aspx
http://civil.udg.edu/php/index.php?id=548&idioma=ca
http://www.udg.edu/tabid/23101/Default.aspx
http://www.udg.edu/depdpr/Eldepartament/Personal/tabid/3611/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/depdpu/Eldepartament/Personal/tabid/3641/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/fd/Noticiesiagenda/tabid/256/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/509/language/default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/17562/language/default.aspx
http://www.udg.edu/Not%C3%ADciesiagenda/tabid/36/language/es-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/Not%C3%ADciesiagenda/tabid/36/language/en-US/Default.aspx
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La pàgina web del Màster en Dret de danys també conté alguna informació en xinès i ha tingut fins ara un estudiant de 
màster i una de doctorat procedents de la Xina.  

 
2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació. 
 
La Universitat de Girona disposa de la plana UdG Qualitat que ofereix informació sobre la política de qualitat de la 
Universitat, els processos de verificació, seguiment i acreditació, i el Sistema de Garantia Interna de Qualitat. Aquesta 
informació és pública i accessible a partir de la plana web principal de la UdG, al menú de l’esquerra UdG Qualitat. En 
aquesta plana web es troba informació dels processos definits en el Marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i 
Acreditació). Es pot consultar on-line. 

 

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

 
3.1. El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny i aprovació de les titulacions. 
 
El SGIQ de la UdG contempla el procediment de disseny, modificació i extinció de les titulacions  que recull la manera 
de procedir des de l’elaboració de la memòria de l’estudi fins a la seva publicació al BOE. El procediment descriu de 
forma clara les passes a seguir en el disseny i aprovació de les titulacions així com les responsabilitats de tots els 
agents que hi intervenen, com es pot veure a la pàgina web del SGIQ i a les següents evidències: 3.3.1-SGIQ-UDG; 
3.3.1-ACREDITACIO-TITULACIONS; 3.3.1-DISSENY-EXTINCIO-TITULACIONS; 3.3.1-REVISIO-SGIQ; 3.3.1-SEGUIMENT-
TITULACIONS   
 
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les 
titulacions, en especial els resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès. 
 
El SGIQ de la UdG consta de 29 procediments, cadascun dels quals disposa d’una sèrie d’indicadors per mesurar la 
seva eficiència. Malgrat que, en el moment del disseny, el SGIQ va semblar adequat i va ser certificat per AQU 
Catalunya, han sorgit algunes dificultats en el decurs de la seva implementació deguts en bona part a dos aspectes: 
d’una banda, la visió del SGIQ com un instrument teòric allunyat de la realitat dels centres docents i, de l’altra, per la 
gran quantitat d’indicadors associats. La Universitat està també treballant en aquestes dues línies. La primera és 
l’ajustament del SGIQ al funcionament dels centres docents (v. subestàndard 3.5)  i la segona és la definició d’un 
corpus d’indicadors més reduït i precís (en la línia en què també està treballant la pròpia AQU), que faciliti als centres 
docents l’anàlisi i valoració del desenvolupament de les titulacions. 
 
Actualment es disposa d’una sèrie d’indicadors molt àmplia que es calcula i es posa a disposició dels centres 
anualment en una aplicació informàtica dissenyada expressament a aquests efectes i a la que s’hi accedeix amb les 
claus corresponents. L’aplicació ofereix no solament les dades de l’any en curs sinó també la seva evolució i, en alguns 
casos en què pot ser de major interès, la desagregació d’aquestes. 
 
Quant a resultats d’aprenentatge, es disposa dels indicadors de rendiment acadèmic referents a abandonament, 
rendiment i titulació entre d’altres. Els centres docents poden també demanar en qualsevol moment altres indicadors 
d’interès al Gabinet de Planificació i Avaluació. Si aquests indicadors addicionals es creuen interessants per a l’anàlisi 
s’estudiarà afegir-los al quadre d’indicadors general per tal que estiguin disponibles per a tots els estudis. 

http://civil.udg.edu/php/index.php?id=549&idioma=EN
http://www.udg.edu/udgqualitat
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
https://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/
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Respecte de la satisfacció dels grups d’interès, la UdG disposa de dos procediments per conèixer i valorar l’opinió dels 
estudiants. Per una banda, es recull la informació dels estudiants actuals mitjançant el Qüestionari dels estudiants 
sobre l’actuació docent del professorat (3.3.2-MODEL-ENQUESTA-GRAU), que s’administra al final de cada semestre; i, 
per altra banda, s’obté l’opinió dels graduats a través de les dades d’inserció laboral i de satisfacció dels titulats segons 
la informació recollida en els estudis d’inserció laboral d’AQU Catalunya (3.3.2-AQU-INSERCIO-LABORAL). En relació al 
Màster en advocacia telemàticament els alumnes poden respondre les enquestes de valoració del professorat i de 
l’assignatura (3.3.2-MODEL-ENQUESTA-MA). Es pregunta respecte de l’assignatura doncs en algunes hi participa un 
elevat nombre de docents (professors que provenen de la Facultat i els que aporten els Il·lustres Col·legis d’Advocats), 
i cal garantir la perfecta coordinació entre tots, aspecte que sempre pot ser susceptible de millora (AM 3.2.4 MA). En 
relació a les enquestes del professorat, el sistema telemàtic emprat no permet avaluar als docents que no són 
personal de la Universitat, per la qual cosa estem treballant per poder enquestar als docents provinents dels Col·legis 
d’Advocats mitjançant enquestes que es distribuirien a l’aula (AM 3.2.5 MA). 
Les enquestes de docència presenten un baix índex de resposta i no permeten avaluar tot el professorat. S’ha 
constatat que les enquestes actuals són excessivament llargues i feixugues de contestar, cosa que podria explicar el 
baix nivell de participació. Es planteja com a possible millora elaborar enquestes més senzilles i intuïtives, en la línia 
del que ja s’ha experimentat amb èxit pel Màster de Dret de Danys (3.3.2-ENQUESTA-MDD-ESTUDIANTS). 
 
Pel que fa a l’abast de la docència avaluada, no tot el professorat que imparteix docència és objecte d’una enquesta, 
ja que hi ha un llindar per sota del qual la docència no s’avalua. Concretament, si un professor de grau imparteix 
menys de 1,5 ECTS en una assignatura, aquella docència no s’avalua mitjançant enquesta. Caldria fer una valoració 
prèvia de la conveniència de poder avaluar per enquesta aquesta docència, i fins i tot, de fer enquestes al final de cada 
sessió, especialment en els casos dels Màsters en què és comuna la intervenció puntual de professorat extern amb 
poques hores de docència. En relació al Màster en Advocacia aquesta especificitat no fa referència al 40% dels seus 
docents que provenen dels Il·lustres Col·legis d’Advocats, respecte dels quals ja s’ha esmentat que es treballa per fer 
la mateixa avaluació que es fa al professorat de la Universitat, sinó que afectaria a persones que participen com a 
convidats puntuals en el marc d’alguna assignatura.  
 
Les dades obtingudes a les enquestes són visibles pel professorat avaluat i s’envien també a degans i directors de 
departament, que en fan l’anàlisi oportuna cadascú des del seu punt de vista. També caldria avaluar si és possible que 
aquesta informació estigui disponible en el si de l’Àrea de coneixement corresponent, als efectes que es puguin 
prendre les accions de millora oportunes.  
 
Malgrat la baixa participació en les enquestes, el centre disposa de mecanismes eficients de reacció a l’opinió dels 
estudiants. Per una banda, el resultat de les enquestes es té en compte detalladament en la concessió dels trams 
docents autonòmics; i, per altra banda, tal i com han posat de manifest els representants dels estudiants en el si del 
CAI, els resultats de les enquestes són tinguts en compte pels òrgans competents de la FD i especialment pels 
coordinadors d’estudi, que es caracteritzen per atendre sempre puntualment les demandes dels estudiants (2.2.2-
ACTA-CAI-2-2015). 
 
En aquest sentit, el paper dels coordinadors d’estudi i del Pla d’acció tutorial i mentoratge (PATuM), al qual ja s’ha fet 
referència amunt (apartat 1.4) i es detallarà més avall (apartat 5.1), es mostra més efectiu que les enquestes en 
l’obtenció d’informació sobre la qualitat dels programes formatius. Com a evidències es presenten les opinions dels 
estudiants recollits pels mentors del PATUM pel curs 2014-2015 (3.5.1-PATUM3) i les conclusions extretes a la reunió 
delegada de tercer de Criminologia del primer semestre de 2014-2015 (3.1.4-CRIMI-REUNIO-COORDINACIO2).  
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En qualsevol cas, la Comissió de Qualitat de la UdG està en aquests moments duent  a terme un procés de revisió de 
les enquestes de satisfacció dels estudiants sobre l’actuació docent del professorat. La tasca de revisió s’ha repartit en 
3 subcomissions que tracten els següents temes: 
 

• Revisió del contingut  
• Revisió de la comunicació dels resultats i de la seva utilització 
• Revisió del procediment d’administració i del marc legal  

 
Cadascun d’aquests subgrups està compost per un vicerector, que el presideix, tres o quatre professors, un estudiant i 
un membre del GPA. La UdG és conscient de la necessitat d’aconseguir un índex de resposta més alt per tal que els 
resultats siguin més útils i representatius. La solució a aquest problema és un dels temes prioritaris a resoldre (AM 
3.2.1.) 
 
Es disposa també de resultats de la satisfacció dels titulats de grau del darrer any. Aquesta enquesta es continuarà 
implementant anualment per aportar dades a l’anàlisi. En ser un procediment nou, encara no està descrit ni adjuntat 
al SGIQ (AM 3.2.2.). 
 
La Universitat de Girona participa en la comissió d’enquestes d’AQU Catalunya per tal de definir i implementar altres 
enquestes (professorat, ocupadors, responsables acadèmics), que generaran indicadors a afegir a les dades del 
seguiment i acreditació de les titulacions (AM 3.2.3.). 
 
Finalment, quant a la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents, la Biblioteca 
efectua estudis periòdics (els darrers el 2009 i el 2014) per conèixer la satisfacció dels usuaris, tant de professors com 
d’estudiants.  
 
Com es diu més endavant, caldrà una revisió i actualització del SGIQ i del procediment de seguiment per incorporar 
aquests canvis (AM 3.5.1.). 
 
3.3. El SGIQ implementat facilita el procés de seguiment i, si escau, el procés de modificació de les titulacions, i 
garanteix la millora contínua de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives. 
 
La UdG ha emprés un procés de revisió global del marc de qualitat de les titulacions que abraça els procediments de 
seguiment, acreditació, revisió del SIGC i, de manera consegüent, dels procediments descrits dins el mateix SGIQ. 
 
Des de la publicació dels diferents documents d’AQU Catalunya (Guia per al seguiment, Guia d’acreditació, Certificació 
del SGIQ), la UdG ha adoptat una visió integradora dels diferents processos relatius a la qualitat de la titulació. 
Entenem que l’acreditació és la culminació d’un procés de seguiment i de millora contínua i que el SGIQ és 
l’instrument clau que ha de vetllar pel desenvolupament qualitatiu de les titulacions. 
 
Un dels principals canvis que s’ha dut a terme és l’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de 
l’estructura responsable del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels estudis de la UdG (3.3.1-
REGLAMENT-SGIQ), convertint les Comissions de qualitat de les unitats estructurals (centres docents, instituts o 
departaments) en Comissions de Qualitat de Centre (CQC). Aquesta modificació ve donada pel canvi del punt de vista 
quant a la responsabilitat en la implementació del SGIQ. Es passa d’una visió en què la Universitat era el principal actor 
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del sistema d’assegurament a la qualitat a una visió en què són els centres docents els principals responsables del 
desenvolupament i aplicació del SGIQ en el seu si i, especialment, de la qualitat de les titulacions que s’hi imparteixen. 
La composició de la CQC de la FD va ser aprovada per la Comissió de Govern de la mateixa Facultat de 7 d’octubre de 
2015 i es va constituir en una reunió de la CQC celebrada la mateixa data (2.2.4-ACTA-CQC-1-2015). 
 
La publicació de la Guia de seguiment ha comportat una revisió del procediment de seguiment que es venia fent fins 
ara així com de les eines informàtiques en què es recolza. Els canvis que s’han dut a terme són, en primer lloc, el canvi 
en l’òrgan responsable del seguiment (segons el Reglament abans esmentat: 3.3.1-REGLAMENT-SGIQ); en segon lloc, 
que el seguiment posa l’èmfasi en aquells aspectes determinants per a la titulació; i per últim la consideració que el 
pla de millores del procediment de seguiment i d’acreditació és un mateix pla de millora que evoluciona any a any i 
que permet la màxima traçabilitat de les actuacions des del moment zero. El pla de millores esdevé, doncs, el 
document vertebrador de la valoració de l’avenç de la titulació en el temps. 
 
A conseqüència d’aquesta nova visió, que alinea els procediments de seguiment i acreditació, ha calgut també 
reestructurar l’informe intern i l’aplicació informàtica (AM 3.3.1). L’estructura de l’informe de seguiment utilitzada fins 
ara tenia 3 apartats: el primer, referent a tota la informació pública disponible al web, el segon amb el resultat dels 
indicadors necessaris per a l’anàlisi de la titulació i el tercer amb l’anàlisi d’aquests indicadors i el pla de millora. Estava 
redactat i aprovat per la Comissió de Qualitat de l’estudi i aprovat per l’òrgan col·legiat responsable de la unitat 
estructural del que depenia l’estudi (facultat, departament o institut). 
 
Actualment, l’aplicació per a la redacció de l’autoinforme està estructurada en els 6 estàndards actuals. Cada un d’ells 
mostra els indicadors associats a l’estàndard (i sub-estàndards) i permet als seus responsables la redacció de l’informe 
directament a la mateixa aplicació. Els estàndards Sistema de Gestió Interna de Qualitat i Pertinència de la informació 
pública no van acompanyats de cap indicador. Els altres quatre disposen de dades relacionades amb: 
 
- Qualitat del programa formatiu: oferta, accés, matrícula, perfil estudiants (procedència, notes tall, notes d’accés i 
vies d’accés) 
 
- Adequació del professorat al programa formatiu: docència impartida per doctors, distribució per categories docents, 
professorat permanent, professorat acreditat, trams de docència i de recerca. 
 
- Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge: mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant, satisfacció amb 
les tutories acadèmiques, pràctiques externes, mobilitat. 
 
- Qualitat dels resultats del programa formatiu: èxit, rendiment, graduació, eficiència, abandonament, satisfacció, 
inserció. 
 
Com ja hem dit, es fa un èmfasi especial en la redacció del Pla de millores, que ha de contenir unes accions 
àmpliament descrites, amb la identificació de les causes que han portat a la situació actual, l’objectiu pretès, l’acció 
proposada, els seus responsables, terminis, indicador/s d’assoliment, nivell d’acceptació i prioritat. L’informe anual 
incorpora les propostes de millora presentades en l’informe anterior, de les quals se n’ha de fer la valoració final fent 
incidència en els resultats aconseguits. 
 
En aquest informe d’acreditació com a accions de millora s’identificaran totes les àrees que han quedat pendents de 
resoldre i s’analitzarà la seva evolució, si han estat o no resoltes i, si no és el cas, s’analitzarà el motiu i se’n proposaran 
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de futures per a la seva consecució. 
 
3.4. El SGIQ implementat facilita el procés d’acreditació de les titulacions i n’assegura el desenvolupament 
satisfactori. 
 
El SGIQ recull aquest procediment d’acreditació, aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG en data 18 de 
setembre de 2014 (3.3.1-SGIQ-UDG).  
 
Com ja s’ha dit, la UdG entén que els processos de seguiment i acreditació es poden considerar una mateixa realitat 
però en diferent moment: cada any es realitza un informe de seguiment; i cada 4/6 anys un informe d’acreditació, 
seguint un procediment gairebé idèntic i amb els mateixos indicadors. 
 
El que en el seguiment està a càrrec de la CQC, passa a ser responsabilitat d’un Comitè d’Avaluació Interna (CAI) que, 
de manera general, inclourà els membres de la comissió de qualitat del centre que hagin portat a terme el seguiment 
de les titulacions i que inclou responsables acadèmics, professors, estudiants, titulats i agents externs. 
 
Igualment disposa de la mateixa aplicació informàtica on es poden consultar les dades evolutives de tots els indicadors 
necessaris. De manera complementària el CAI pot demanar les dades addicionals que precisi al Gabinet de Planificació 
i Avaluació, un membre del qual forma part sempre dels CAI. 
 
Les dades que ofereix aquesta aplicació informàtica són molt concretes i detallades per a cadascuna de les titulacions 
impartides en els centres, però ofereixen informació agregada de la Facultat, la qual cosa no és coherent amb la 
reflexió dels resultats a nivell de centre que es demana en el procés d’acreditació. Caldria reflexionar-hi i incorporar-
ho com a proposta de millora en el futur, tenint en compte que l’aplicació informàtica és comuna a tota la UdG. 
 
Amb aquestes dades el CAI ha d’elaborar l’autoinforme d’acreditació, que ha de donar resposta a tots els estàndards 
de la Guia, i seguidament ha de ser aprovat pel CAI, per la CQC, la Junta d’Escola o Facultat (Junta de Centre Adscrit en 
el cas de les escoles adscrites) i posteriorment serà sotmès a exposició pública. 
 
Finalment, la Comissió de Qualitat de la Universitat haurà d’aprovar-lo, abans de ser enviat a AQU Catalunya 
juntament amb les evidències que han servit per a la seva elaboració. 
 
3.5. El SGIQ implementat es revisa periòdicament per analitzar la seva adequació i, si escau, es proposa un pla de 
millora per optimitzar-lo. 
 
Com ja s’ha dit, la UdG està en procés de revisió de la seva política de qualitat i la seva concreció al SGIQ. Aquesta 
revisió inclou l’adaptació del SGIQ actual, concebut com a instrument central de la Universitat, als centres docents. 
 
El primer pas ha estat l’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de l’estructura responsable del Sistema 
de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels estudis de la Universitat de Girona pel Consell de Govern de la UdG, el 28 
de maig de 2015 (3.3.1-REGLAMENT-SGIQ). 
 
En aquest Reglament s’estableix que les funcions de les CQC són les següents: 
 
1. Vetllar per l’acompliment dels requisits de qualitat en el Marc VSMA dels estudis organitzats en el centre docent. 

https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/avaluaciocentre
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2. Vetllar per la qualitat del desplegament del SGIQ a nivell de centre docent, tenint en compte que una part dels 
processos que el SGIQ inclou són responsabilitat directa del centre docent i una altra són processos transversals de la 
Universitat, els quals seguiran necessàriament directrius comunes a tots els centres. 
3. Analitzar i valorar el funcionament dels estudis del centre docent a partir de la informació disponible, del catàleg 
d’evidències i del corpus d’indicadors definits com a necessaris en el Seguiment i Acreditació de les titulacions, seguint 
les directrius d’AQU Catalunya, els criteris definits per la pròpia Universitat i les aportacions de cada Consell d’Estudis 
en particular. 
 
Per tal de portar a terme aquestes funcions la CQC de cada centre està formada per: 

• Degà/-ana de la Facultat o director/a de l’Escola, que la presideix, 
• La persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ), que serà proposat i nomenat pel 

degà/-ana o director/-ora, 
• Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau i de màster del centre docent, 
• Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre, 
• 3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel Consell d’Estudiants i 

designat pel degà/degana o director/directora, 
• 1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de la docència del 

centre, 
• Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de 

màster del centre docent, a proposta del degà o director del centre docent, 
• L’administrador/a de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari, 
• Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) nomenat pel Cap del Gabinet que assistirà a les 

reunions amb veu però sense vot. 
 
Volem destacar de manera especial el rol del responsable de qualitat del centre que té com a funcions: 

• Coordinació, seguiment i millora dels processos de qualitat del centre 
• Coordinació, seguiment i millora de la implantació del SGIQ a nivell de centre docent. 

 
La següent acció és la identificació dels procediments realment centrals que afecten de manera idèntica a tots els 
centres, i aquells que han de ser adaptats a cadascun dels centres docents de manera que reflecteixin la seva realitat. 
Un cop fet això, caldrà analitzar aquests últims per personalitzar-los incidint de manera principal en aquells 
procediments detectats com a més problemàtics en els processos de seguiment i acreditació. La revisió del SGIQ 
mateixa forma part del propis processos de seguiment i acreditació i, n’alimenta el pla de millora (AM 3.5.1).  
 
És objectiu de la UdG avançar en els propers anys en el desenvolupament del SGIQ per tal d’arribar al punt en què la 
pròpia Universitat sigui capaç d’assegurar la qualitat de les titulacions que ofereix en consonància amb el projecte del 
Real Decret de creació, reconeixement i acreditació d’universitats i centres universitaris. Així doncs, al llarg del curs 
2015-16 la UdG prendrà totes les mesures estructurals i funcionals necessàries per tal de poder certificar el SGIQ dels 
centres que ja s’hagin acreditat. 
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

 
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té 
suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional. 
 
El 90% dels crèdits programats pels graus de la Facultat de Dret són impartits per professors dels Departaments que 
tenen la seva seu en aquest centre (Departaments de Dret Públic i de Dret Privat) (3.4.2-FD-PDDT(2015-2016)). No 
obstant això, en el cas del Grau de Criminologia, de caràcter més interdisciplinari, hi participen també professors del 
Departaments d’Empresa, Economia, Ciències mèdiques i Psicologia. En el Grau de CPA, el professorat de l’àmbit propi 
de la Ciència política també es troba integrat en el Departament de Dret Públic, en concret a l’àrea de Ciència Política, 
de la que formen part 8 professors, 7 dels quals són doctors en Ciències Polítiques. En aquest sentit cal destacar que, 
malgrat només 2 d’aquests 8 professors tenen una dedicació a temps complert (respectivament amb les categories de 
PAGR i TU), els professors associats d’aquesta àrea tenen una excel·lent qualificació, no només en l’àmbit professional 
sinó també en l’àmbit l’acadèmic i de recerca, com es reflecteix a la web. 

Les dades globals respecte el nivell de qualificació acadèmica i investigadora del professorat de la FD denoten 
l’excel·lent qualificació i l’òptima utilització dels recursos per part del centre. Com ja s’ha dit a la presentació, el 72,7% 
de les hores de docència de la Facultat és impartida per doctors (3.4.2-ADEQUACIO-PROFESSORAT-FD). L’experiència 
docent i investigadora d’aquest professorat queda palesa amb el nombre de quinquennis de docència (una mitjana de 
3,9) i de sexennis de recerca reconeguts (amb una mitjana de 1,47) (3.4.2-FD-QUINQUENIS-SEXENIS). En la darrera 
avaluació que va fer la UdG un 42% de professorat de la FD va ser reconegut com a investigador actiu i, aquest any, 50 
professors de la FD participen en un total de 17 projectes competitius nacionals i europeus. El percentatge de 
professors de la FD que formen part de grups reconeguts per la Generalitat de Catalunya es de 29,91, 4 dels quals són 
coordinats per professors de la FD (3.4.2-FD-ALTRES-DADES-RECERCA). 
 
La tipologia del professorat i la seva vinculació amb la recerca depèn de les característiques dels estudis impartits. En 
el conjunt dels estudis —com ja s’ha dit a la presentació— el 48,4% dels crèdits són impartits per professorat a temps 
complert, dels quals, un 44,6 % són professors agregats, titulars i catedràtics (PAGR i TU 33,7 % , CU 10,6% i CEU 
0,3%). El 51,5% de crèdits restants, inclosos en la categoria d’altres, són impartits majoritàriament per professors 
associats (3.4.2-ADEQUACIO-PROFESSORAT-FD). Aquest elevat percentatge s’explica principalment per raons 
conjunturals, derivades del context econòmic i les limitacions en la política de contractació de professorat a temps 
complert. En qualsevol cas, el percentatge de professorat en la categoria d’altres és comparativament menor en el cas 
del Grau en Dret (3.4.2-DRET-ADEQUACIO-PROFESSORAT) i ha estat tradicionalment més elevat en el cas del Grau en 
Criminologia, on havia arribat a un 64,96% en el curs 2011-2012 (3.4.2-CRIMI-ADEQUACIO-PROFESSORAT), tal i com es 
va posar de manifest de forma crítica a l’informe d’avaluació del seguiment dels estudis de Criminologia, emès per 
l’AQU el 22 de novembre de 2013 (3.3.3-CRIMI-INFORME-AQU). Les raons d’aquest elevat percentatge van ser 
detalladament explicats en l’informe de seguiment del Grau en Criminologia de l’any 2012-2013  (3.3.3-IST-CRIMI(12-
13)) i han pogut ser corregides de forma progressiva. Com ja hem esmentat, en aquest curs acadèmic 2015-2016 s’han 
incorporat dues doctores a temps complert, que han permès que els percentatges de professorat en la categoria 
d’altres a Criminologia es trobin a la mateixa mitjana que els altres graus de la FD. 

La proporció entre professorat a temps complert, amb una trajectòria consolidada en l’àmbit de la recerca, i 
professors a temps parcial que desenvolupen la seva tasca professional fora de la Facultat, presenta variacions 
notables en els màsters, degut a les característiques de cada titulació. En aquest sentit, el MA, de caràcter 
professionalitzador, presenta un percentatge de professors associats molt superior al de la resta dels estudis. En 
concret, i d’acord amb l’aportació que preveu el ja esmentat RD 775/2011 en el seu article 13, el 40% de la docència 

http://cienciapoliticaudg.net/equip/
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és impartida directament per professionals vinculats als tres col·legis d’advocats que hi participen i, d’entre el 60% 
restant, la FD aporta un 44% de professors agregats, titulars i catedràtics i un 56% d’associats, el que suposa que el 
percentatge total de professionals que participen al màster és perfectament coherent amb les característiques de la 
titulació. 

En el cas del Màster en Dret de Danys, des del curs 2012-2013 i fins l’actualitat, la totalitat dels professors que 
imparteixen docència tenen la condició de doctors. De tots ells, pràcticament la meitat pertanyen als cossos de 
funcionaris d’universitat (CU i TU, algun d’ells amb acreditació de Catedràtic), i la resta tenen una vinculació 
contractual a temps complet amb la UdG, bé com a professors agregats o bé com a professors visitants. Només en 
algun cas puntual la vinculació és a temps parcial (professors associats), a causa de la precarietat de les polítiques de 
professorat de les universitats públiques els darrers anys. No obstant això, tots els professors tenen la condició de 
doctors i són experts en la matèria que imparteixen. Una dada positiva que convé destacar és el fet que el percentatge 
de docència impartit per catedràtics d’universitat (o catedràtics acreditats) és sensiblement superior a la mitjana de la 
UdG (27,59 enfront del 12,2) (3.4.2-MDD-ADEQUACIO-PROFESSORAT). Tots ells sumen, un total de 13 sexennis de 
recerca estatals i 14 d’autonòmics, a més de 26 quinquennis de docència estatals i 14 d’autonòmics. A més a més, dels 
11 professors del Màster el curs 2014-2015, 9 d’ells com a mínim són investigadors en projectes de recerca 
competitius d’I+D+i, actualment vigents, finançats pel MINECO. Creiem que aquestes dades posen de manifest 
l’excel·lent qualificació acadèmica de la plantilla de professorat del Màster, tant des del punt de vista docent com de 
recerca, tal i com d’altra banda confirmen les enquestes de satisfacció dels estudiants. 

L’encàrrec de docència al professorat també té en compte la seva tipologia i formació. La proposta d’assignació de la 
docència es debat en els consells de departament, d’acord amb les propostes de les àrees de coneixement afins a 
cadascuna de les matèries. L'assignació definitiva la porta a terme la Comissió de Govern de la FD, que aprova la 
distribució dels crèdits per departaments en el marc del pla docent, i els departaments s'encarreguen de la designació 
de cada professor en particular, dintre de l'àrea de coneixement corresponent i amb la supervisió de les coordinacions 
d'estudi. Aquestes vetllen, entre altres coses, perquè els departaments assignin la docència de primer curs a 
professorat experimentat. En relació al Màster en Advocacia, el 40% del professorat que prové dels tres Col·legis 
d’Advocats que hi participen és escollit pels propis Col·legis d’acord amb els seus propis mecanismes i comunicat a la 
coordinadora del Màster. Durant el desenvolupament del curs, els coordinadors i els consells d'estudi recullen, a 
través dels representants dels estudiants, les seves opinions en relació a la idoneïtat dels professors i, en cas de ser 
necessari, es poden proposar canvis d'atribució per a cursos posteriors. Els consells d’estudi són els encarregats, 
segons els estatuts de la UdG, de garantir la coherència i la coordinació de les matèries de cada ensenyament en els 
plans d’estudis, de proposar a la Comissió de Govern de la facultat l’aprovació dels programes i de la programació de 
les assignatures, de vetllar per la qualitat de la docència impartida i pel compliment de la normativa en matèria 
d’avaluacions.  

Una menció a part requereix l’assignació de les tasques de tutorització de TFG al professorat de la FD. La Comissió de 
Govern 4/2012, de 3 d’octubre, va aprovar el Reglament sobre el Treball Final de Grau (disponible via web). Aquest 
reglament ha estat modificat en diverses ocasions, per la Comissió de Govern en la sessió 2/2013, de 7 de maig de 
2013, i per la  Junta de Facultat en les sessions 1/2014, de 28 d’abril de 2014 i 1/2015, de 26 de gener de 2015). 
Aquest reglament regula, entre altres aspectes, la matriculació i els requeriments per la presentació i defensa del TFG, 
el procés d’oferta publica de treballs i d’assignació de tema i tutor així com el sistema d’avaluació. Aquesta informació 
és accessible a la web. 

El sistema d’assignació del professorat per a la tutorització del TFG garanteix que els professors portin la tutoria de 
treballs vinculats amb la seva especialitat i que els estudiants poden escollir tema i tutor d’acord amb les seves 

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=hhbWi1lh1tA%3d&portalid=7&language=ca-ES
https://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=hhbWi1lh1tA%3d&portalid=7&language=ca-ES
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preferències. L’encàrrec de tutorització de TFG recau majoritàriament en professorat doctor a temps complert. Cal 
puntualitzar que aquesta informació no apareix en els percentatges de docència impartida, donat que la UdG no 
computa la tasca de tutorització en termes de crèdits en el Pla docent del professorat, sinó que remunera aquesta 
dedicació amb una assignació dinerària finalista que els professors poden gastar en despesa relativa a la recerca o a la 
docència (p.ex. assistència a congressos). Això provoca que hi hagi una certa manca de claredat al respecte de si el 
professorat realment veu reconeguda la seva feina de tutorització. Aquesta mesura s’ha de considerar provisional, 
mentre durin les restriccions pressupostàries que afecten a la contractació de professorat, però cal que es reverteixi 
en un futur per tal que la tutorització de TFG, en la mesura que forma part de l’encàrrec docent del professorat a 
temps complert, consti convenientment en el Pla docent en crèdits.  

En termes generals, l’avaluació de la tasca del professorat per part dels estudiants, d’acord amb els resultats de les 
enquestes de docència és molt positiva, amb una puntuació mitjana de 4 sobre 5 en el cas del Grau en Criminologia 
(3.3.2-MODEL-ENQUESTA-GRAU).  

Les enquestes de docència ens permeten conèixer el grau de satisfacció de l’alumnat amb el professorat. En aquest 
sentit, la UdG activa, a través de la intranet i al final de cada semestre de l’any acadèmic en curs, les enquestes de 
docència de les assignatures que ha matriculat l’estudiant. El model d’enquesta es pot consultar a les evidències: 
3.3.2-MODEL-ENQUESTA-GRAU, 3.3.2-MODEL-ENQUESTA-MA i 3.3.2-ENQUESTA-MDD-ESTUDIANTS. Com ja s’ha 
explicat a l’apartat 3.2, el problema que presenten aquestes enquestes prové del seu baix índex de resposta. Aquest 
no és, però, el cas del MDD, que obté unes valoracions excel·lents, amb un elevat índex de resposta. 

En concret, en relació amb el grau de satisfacció dels estudiants, el sistema d’enquestes seguit en el  MDD ha consistit 
en passar als alumnes uns qüestionaris a l’aula, elaborats des de la pròpia coordinació. Aquestes enquestes s’han 
distribuït el mes d’abril de cada curs, en finalitzar el període de docència presencial. Aquest és un dels punts en què, 
probablement, cal plantejar-se una millora qualitativa, tot acudint als processos de valoració virtual que té la pròpia 
UdG, tot i que a causa de l’origen de la majoria dels estudiants del Màster, cal aconseguir que les enquestes es 
formulin en llengua castellana o en anglès, per tal d’incentivar la participació de tots els estudiants.  

L’enquesta de satisfacció del MDD del curs 2014-2015 va ser contestada per un total de 20 estudiants (3.3.2-
ENQUESTA-MDD-ESTUDIANTS). A la pregunta relativa al grau de satisfacció general del Màster, 12 estudiants varen 
respondre “totalment satisfet”, mentre que 7 varen respondre “satisfet”, sense que cap estudiant marquès la resposta 
“insatisfet” o “totalment insatisfet”. D’altra banda, a la pregunta relativa a si el sistema d’impartició de les 
assignatures el consideren correcte, 15 estudiants respongueren que “si”, mentre que 5 varen respondre que “sí, tot i 
que faltaria alguna classe pràctica”. El sistema d’avaluació del màster també es considera apropiat (3.3.2-ENQUESTA-
MDD-ESTUDIANTS). Un dels aspectes que convenia millorar era la informació adreçada als estudiants en relació amb 
el procés de matriculació i sistemes d’avaluació de les assignatures, cosa que s’ha fet aquest curs 2015-2016. Les 
opinions dels estudiants han estat positives i caldrà veure si aquesta percepció és confirmada per les enquestes de 
satisfacció que es passaran en finalitzar el present curs acadèmic.  

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i 
atendre els estudiants. 

Durant el curs acadèmic 2013-14, 128 professors han impartit un total de 1512 crèdits a un total de 1293 estudiants 
matriculats, entre estudiants dels graus i del màster. Segons les activitats formatives de cada assignatura, s’assignen 
una part dels crèdits totals a activitats que es realitzen en grup gran (GG), en grup mitjà (GM) o en grup petit (GP). La 
UdG va establir que en un GG (classes de teoria) ha d’haver-hi un màxim de 88 estudiants, i si el nombre d’estudiants 
és superior es programa un grup addicional. Aquesta regla es veu modificada, d’acord amb la nova política de la UdG, 

https://www.udg.edu/portals/_default/xmlxst/unitats/download.aspx?I=10889&P=122
https://www.udg.edu/portals/_default/xmlxst/unitats/download.aspx?I=10889&P=122
https://www.udg.edu/portals/_default/xmlxst/unitats/download.aspx?I=10889&P=122
https://www.udg.edu/portals/_default/xmlxst/unitats/download.aspx?I=10889&P=122
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en els grups de primer curs, on els GG poden tenir un màxim de 60 estudiants. En el cas dels GM, generalment 
destinats a seminaris o classes de pràctiques, aquest valor és de 44 estudiants, i els GP (grups de practiques 
experimentals), tenen com a màxim 18 estudiants. El nombre de grups que es programin de cadascuna d’aquestes 
tipologies, per al conjunt de les titulacions impartides, determina el nombre de crèdits totals que la institució assigna 
al centre (pla docent del centre) i, per tant, determina el nombre de professors i la seva dedicació, d’acord amb la 
normativa vigent.  

D’altra banda, d’acord amb el conveni col·lectiu del PDI Laboral per totes les universitats públiques catalanes, a la UdG 
el professorat (funcionari i laboral) ha d’establir uns horaris d’atenció als alumnes, seguint els criteris següents: a) el 
professorat a temps complet ha de programar setmanalment 6 hores d’atenció a l’alumnat i; b) el professorat a temps 
parcial, per cada hora de docència ha de programar-ne una altra de tutoria. Aquesta permanència al centre és 
supervisada pels departaments, que alhora es responsabilitzen, en començar cada semestre, de fer públic i visible 
l’horari de tutories de cada professor. A més, és habitual a la UdG reservar un temps específic a les tutories 
d’estudiants de postgrau, donada la major complexitat i necessitat d’atenció formativa que les tutories adquireixen en 
aquesta etapa. També cal assenyalar el paper que la implantació de les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació ha tingut en l’augment de les oportunitats per a l’atenció a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge: 
fòrum a la plataforma Moodle, comunicació a través de l’Skype, o el correu electrònic. 

Malgrat tot, aquestes hores de tutories no es corresponen a les hores de tutoria real que assumeix el professorat de la 
FD, que són molt superiors a les previstes en el conveni, atesa la dedicació addicional que requereix la tutorització dels 
TFG i les pràctiques externes. Aquestes tasques a l’actualitat —a diferència d’altres universitats— no s’inclouen en el 
pla docent del professorat, com ja s’ha explicat a l’apartat anterior.  

 
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent del professorat. 
 
Tal com es pot constatar a la pàgina web de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) de la UdG, en la seva 
secció de Docència Universitària, aquest Institut ofereix suport i oportunitats per a millorar l’activitat docent del 
personal acadèmic en la mesura que es proposa els següents objectius formatius per al personal acadèmic de la 
institució: 

- Col·laborar amb els centres i els òrgans competents de la Universitat per al progrés en la millora docent 
- Promoure espais de reflexió i debat sobre la millora i la innovació en docència. 
- Facilitar l'aproximació i el coneixement de metodologies innovadores en docència 
- Desenvolupar i difondre materials de suport a la docència 

 
Per a la consecució dels esmentats objectius, aquest institut organitza un conjunt d’activitats de diferent tipologia: 
cursos i seminaris, xarxes d’innovació docent (XID), assessorament i suport a projectes, jornades, sessions de formació 
i congressos, postgraus i cursos d’especialització, etc.  
 
Aquestes activitats formatives poden ser d’oferta general i obertes a tot el personal acadèmic o bé poden respondre a 
una demanda concreta d’un centre, departament o grup de professors (existeix un formulari online en la mateixa web 
per a fer la demanda formativa en el moment que faci falta). Tot i que majoritàriament aquestes activitats són 
presencials, l’ICE promou la realització de cursos semipresencials i en línia referits a l’ús d’eines informàtiques i 
l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la docència. Cada setmana es recorda (via correu 
electrònic Newsletter ICE) a tot el personal acadèmic l’oferta formativa en actiu i també la programada per a les 
properes setmanes i mesos.  

http://www.udg.edu/ice/Not%C3%ADciesiagenda/tabid/6065/language/ca-ES/Default.aspx
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Durant el curs 2014-2015 la participació de professorat de la FD en els diferents tipus d’activitats de formació de l’ICE 
disminueix considerablement respecte el curs 2013-2014 (de 56 inscrits es passa a 15). Amb tot, cal tenir en compte 
que aquest descens és la tònica general en tots els centres de la UdG (apartat 3.1 de l’evidència 3.4.4-ICE-MEMORIA). 
Aquesta forta davallada en el nombre de professors que participen en aquesta formació, segons informa el mateix ICE, 
no és un qüestió que afecti únicament a la FD, sinó una tendència general que es dóna a la Universitat en general i que 
té diversos motius. Els més destacats, al parer de l’ICE, són:  

— la progressiva precarització d’alguns sectors de professorat, fet que repercuteix directament en la seva 
disponibilitat per a participar en activitats de formació;  
— la creixent càrrega de treball a la que ha de donar resposta el professorat en general; 
— el canvi en les necessitats actuals en formació i suport a la innovació docent. Actualment s’està deixant ja 
enrere un tipus de  formació de caràcter més individual i s’està tendint a prioritzar una formació més 
contextualitzada en els centres i més directament vinculada a equips de professorat que encaren 
col·lectivament la millora de la docència. 

 
Quant a la formació docent, en els darrers cursos la FD ha exercit en diverses ocasions un paper actiu, tot responent a 
demandes concretes del seu professorat que s’han posat de manifest en diferents fòrums (consells d’estudis, reunions 
de professorat, Junta de Facultat, etc.). La FD ha canalitzat la demanda formativa a través de l’ICE, que ha estat qui 
s’ha encarregat de la seva gestió. Els cursos que s’han portat a terme són: “Lideratge transformador: Aprendre a 
gestionar i superar adversitats”, “Com generar equips extra-ordinaris”, “Gestió del temps i de l’estrès. Una missió 
impossible?”, Estratègies de coaching aplicades a la docència”, “Bellesa, art i pensament”. La mitjana de participació 
als cursos és de 16 professors. 
 
L’ICE realitza enquestes de satisfacció de les activitats a les persones inscrites. Segons aquesta informació, el nivell de 
satisfacció és molt alt. En una puntuació d’1 a 4, es valora l’organització general de l’activitat amb una puntuació 
mitjana de 3,63. En la resta de respostes obtingudes les valoracions oscil·la entre el 3,32 i el 3,77, on es puntuen 
aspectes com: el contingut de l’activitat, el compliment de les expectatives, l’equilibri entre la pràctica i la teoria, 
l’adequació de la documentació lliurada, entre d’altres (apartat 5 de l’evidència 3.4.4-ICE-MEMORIA). 
 
Destaquen també les Xarxes d’Innovació Docent (XID) que, coordinades per l’ICE estan integrades per personal 
acadèmic de la UdG interessat a emprendre un procés de formació basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica. Alguns 
exemples són: XID Aprenentatge Basat en Problemes (participa: Maria Jesús Gutierrez del Moral), XID Aprenentatge 
Cooperatiu (ha estat coordinada per un professor de la FD [Albert Ruda] del 2009 al 2014), XID Aprenentatge Reflexiu, 
XID Aprenentatge Servei, XID Avaluació, XID joc i aprenentatge (amb participació de 3 professors de la FD: Claudi Yoldi 
[professor fins el curs 2014-2015], Albert Ruda i Mariona Illamola). Una d’aquestes xarxes, la d’Aprenentatge 
cooperatiu, va obtenir un ajut de l‘Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya 
(AGAUR) per a la millora docent (2010-2013; ref. 2010MQD00017). Fruït d’aquest ajut va ser l’organització d’una 
Jornada i subsegüent publicació de materials (Albert Ruda [coord.], Jornada sobre aprendizaje cooperativo (JAC-13). 
Nuevas perspectivas del aprendizaje cooperativo asistido por ordenador (CSCL), Girona, Universitat de Girona, 2014. 
ISBN: 978-84-8458-435-3), a més d’una Guia per a posar en pràctica l’aprenentatge cooperatiu (Albert Ruda 
[coord.], Xarxa d'innovació docent sobre aprenentatge cooperatiu de la Universitat de Girona. Guia sobre 
aprenentatge cooperatiu, Girona, Universitat de Girona, 2013. ISBN978-84-8458-422-3. Dipòsit legal: GI. 904-2013.), i 
la participació a la Guia per a l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior. 13. Competències transversals: El 
treball en equip, Girona, Universitat de Girona, 2013 ("Exemple 5. Dret". Dipòsit legal: GI 778-2013) entre altres 
publicacions. La informació sobre les diverses xarxes es pot visitar en línia. 
 

http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/JAC13_Aprenentatge_cooperatiu.pdf
http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/JAC13_Aprenentatge_cooperatiu.pdf
https://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/XIDAC_GuiaAprenentatgeCooperatiu.pdf
https://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/XIDAC_GuiaAprenentatgeCooperatiu.pdf
https://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/guiesEEE/13Guia_CAT.pdf
https://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/guiesEEE/13Guia_CAT.pdf
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/guies/Exemple_5.pdf
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99Innovaci%C3%B3Docent/tabid/17345/language/ca-ES/Default.aspx
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Alguns professors de la FD han participat com a formadors en cursos organitzats pel Vicerectorat de Personal docent i 
investigador. Concretament,  els professors Ferran Camas Roda i el professor Ignasi Camós, professors de l'Àrea de 
Dret del Treball i de la Seguretat Social van impartir en el mes de març de 2015 unes sessions informatives sobre els 
requisits i els aspectes pràctic de la Jubilació en el Règim General de la Seguretat Social i en el Règim de MUFACE 
(Classes Passives). L'objectiu d'aquesta formació va ser la de facilitar als treballadors de la UdG (personal 
d'administració i serveis i/o personal docent informació) sobre el règim  legal de jubilació tant del règim general de la 
Seguretat Social com del règim de classes passives (Muface):  canvis normatius, requisits necessaris per l'accés a la 
jubilació, condicions per a gaudir de les prestacions de jubilació, quanties, etc., per tal que el personal interessat 
conegui el règim legal de la jubilació i pugui, si s'escau, planificar o conèixer més a fons les seves condicions per l'accés 
a la jubilació (3.4.4-CURS-JUBILACIO-PROGRAMA; 3.4.4-CURS-JUBILACIO-POWER2; 3.4.4-CURS-JUBILACIO-POWER). 
 
Igualment, el vicedegà encarregat de pràctiques externes i mobilitat, el professor Ignasi Camós, va participar en les 
jornades sobre Pràctiques a institucions i empreses, realitzada el 29 d'abril de 2014, per part de l’ICE,  Jornada en la 
qual s’intentava donar resposta als suggeriments rebuts sobre la conveniència de disposar a la UdG d’un espai 
d’intercanvi i debat sobre aquest tema exposant iniciatives exitoses de pràctiques de la UdG. Es va plantejar com un 
espai on posar en comú plantejaments, formes de planificació i d’organització i on poder compartir, també, maneres 
diferents d’afrontar limitacions, resoldre problemàtiques, avaluar resultats i introduir possibles millores i innovacions 
sobre les pràctiques a institucions i empreses. En el cas de la Facultat de Dret, es va exposar com a experiència exitosa 
les pràctiques a les Oficines judicials en el Grau de Dret (3.5.1-PRACTIQUES-OFICINES-JUDICIALS). 
 
A part de l’anterior, la UdG disposa del Servei Llengües Modernes. Ofereix diferents serveis de suport als membres de 
la comunitat universitària: suport lingüístic (revisió i traducció de textos administratius, acadèmics i de recerca, per al 
PAS i PDI, informació sobre recursos lingüístics); formació lingüística (cursos generals i específics d’anglès, alemany, 
català, francès i espanyol per a estrangers, en modalitats presencials, semi presencials i virtuals), acreditació de 
coneixements d’idiomes (exàmens de Cambridge, exàmens CLUC d’anglès, exàmens oficials de llengua catalana i 
exàmens d’espanyol per l’Instituto Cervantes); i promoció de les llengües (tàndems lingüístics, activitats culturals). Per 
al període 2010-2015, el total de professorat i PAS que ha participat en activitats del Servei de Llengües Modernes 
(formació lingüística i exàmens) ha estat de 25 (3.4.4-SLM-CURSOS). No obstant, cal destacar que les dades són en 
base als professors dels departaments de Dret Públic i Dret Privat, de manera que les dades serien superiors si es 
tingués en compte la participació de professors d’altres departaments que també imparteixen docència a la FD i 
també realitzen cursos al SLM. 
 
A banda de l’anterior, la Biblioteca de la UdG també duu a terme diverses activitats de formació al professorat. Es 
tracta de: sessions adreçades als nous professors, i formació sobre recursos de la biblioteca, com ara bases de dades o 
gestors bibliogràfics (Mendeley). Respecte de les primeres, el curs 2014-2015 no hi ha hagut noves contractacions i en 
conseqüència no hi ha hagut formació d’aquest tipus. Pel que fa al gestor bibliogràfic Mendeley, la Biblioteca va oferir 
formació així com també l’ICE i l’Escola de Doctorat. També la Biblioteca va impartir una xerrada sobre l’identificador 
universal Orcid a la Sala de graus de la FD, en data 16.7.2014, amb assistència de diversos professors (3.5.2-ORCID-
EMAIL; 3.5.2-ORCID-POWER). Un professor de la FD (Albert Ruda) va participar com a formador en el 7è Workshop 
BIblioUdG “La Biblioteca com a servei de suport a la recerca” el 7 de març de 2014 (3.4.2-CERTIFICAT-WORKSHOP). 
 
Així mateix, un altre servei de la UdG, el Centre de Documentació Europea (CDE) que es troba ubicat a la Biblioteca del 
Campus de Montilivi, ofereix d’una banda suport a la recerca del professorat en temes europeus, i de l’altra suport a 
la docència per exemple fent sessions explicatives sobre la web de la Unió Europea en el marc de les assignatures del 
professorat que ho demana. Una de les darreres activitats específiques de formació dutes a terme va ser el 20 de 

https://www.udg.edu/jornades/JornadadePractiquesaInstitucionsiEmpreses/Presentacio/tabid/20930/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/slm/Novetats/tabid/7037/language/ca-ES/Default.aspx
http://europa.eu/
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febrer de 2015, en què conjuntament amb la Representació de la Comissió Europea a Barcelona va oferir una sessió 
de formació sobre la nova versió de la base de dades EURLEX a la que varen assistir diferents professors de la Facultat 
de Dret (Albert Ruda, Mònica Plana i Mariona Illamola), personal de la Biblioteca i persones externes a la UdG. 
  
Des del punt de vista del suport institucional al professorat i al personal d’administració i serveis, la UdG disposa del 
Servei de Recursos Humans. És el responsable de la gestió de tot el que fa referència a les persones que desenvolupen 
la seva activitat professional a la universitat, sigui dins l’àmbit acadèmic o bé dins l’àmbit de l’administració i serveis. 
Formen part de les seves tasques el correcte procés de selecció i accés, la vinculació contractual i gestió de la vida 
laboral de les persones, els temes retributius i altres qüestions que s’hi relacionen. Se n’ocupen també d’altres 
qüestions més vinculades a temes de desenvolupament i organitzatius (formació, desenvolupament competencial, 
valoració dels llocs de treball, etc.), les relacions laborals i l’atenció i l’assessorament en matèria de personal. 

A través de la intranet de la UdG (“la meva”), s’accedeix (entrant a la pestanya ”personal”) a la informació i 
documentació que el Servei de Recursos Humans té a disposició dels diferents col·lectius (InfoPDI, InfoPAS). 

La UdG també disposa d’una Oficina de Salut Laboral, la funció de la qual és realitzar les activitats preventives 
necessàries per tal de garantir l’adequada protecció de la seguretat i salut dels treballadors, assessorant i assistint a la 
direcció de la Universitat, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats. En 
aquest sentit els treballadors poden fer un examen físic mèdic anual i es preveu la incorporació d’un psicòleg en el 
present curs acadèmic 2015-2016. 

Finalment, el professorat de la Facultat participa ocasionalment en activitats d’intercanvi de professorat. Tant el curs  
2013-2014 com el curs 2014-2015 hi va participar una professora de la FD (Mariona Illamola) (3.4.2-CERTIFICAT-
MOBILITAT-DOCENCIA; 3.4.2-SUBVENCIO-MOBILITAT-DOCENCIA), tot i que és un àmbit en el qual hi ha aspectes a 
millorar (AM 4.3.1). 

  

http://www.udg.edu/tabid/5213/Default.aspx
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

 
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació 
professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 
 
Orientació acadèmica. Pla d’acollida  
 
A la FD l’orientació acadèmica als estudiants de 1r de grau ve recolzada amb el Pla d’acció tutorial i mentoratge 
(PATuM), que té com a objectiu facilitar la incorporació dels nous estudiants a la Universitat en general, a la FD i als 
diferents graus en particular. Aquest pla ha permès compatibilitzar l’acompanyament dels alumnes de primer curs 
amb un reforçament de les competències de caràcter transversal vinculades amb la capacitat d’aprenentatge 
autònom dels estudiants.  

En el Màster d’Advocacia un cop els alumnes són acceptats, i abans de la matrícula, tenen la possibilitat de fer una 
tutoria amb la coordinadora, aquesta esdevé obligatòria pels alumnes que no s’han graduat a la UdG. Així mateix, 
s’aprofita la sessió de benvinguda a l’inici del curs per, a banda de gaudir d’una conferència d’interès a càrrec d’un 
jurista de prestigi, recordar als alumnes tota la informació pràctica sobre la UdG, la Facultat i en concret el 
desenvolupament del Màster i les novetats que hi puguin haver sobre la prova estatal d’accés a l’advocacia. En el 
MDD ja s’ha comentat que també és molt important la tasca d’acollida que fa la Secretaria de l’Institut del què depèn. 

 
Pla d’Acció Tutorial i Mentoratge. Millora del rendiment  

Com ja s’ha referit més amunt, la FD té un Pla d'Acció Tutorial i Mentoratge (PATuM). És un pla per a què els 
estudiants dels primers cursos se sentin efectivament acompanyats en els seus estudis pels estudiants dels cursos 
superiors (els anomenats "mentors"), tal i com s’explica a la web de la Facultat, que hi dedica una secció pròpia. El 
PATuM s’estructura en tres fases: 1) acollida, per als estudiants de primer curs, 2) seguiment i millora: adreçada 
fonamentalment als estudiants de segon curs, 3) orientació i assessorament, per als estudiants de tercer i quart curs.  

El PATuM té, a través de les tres fases en què s’estructura, els següents objectius: 

1. Integrar l’alumnat de primer curs a la Universitat i a la Facultat. Presentar-los el funcionament de la 
Facultat, fer-los conèixer l’organització docent dels estudis, i fomentar la identificació amb els estudis i amb la 
titulació. 
2. Facilitar l’adquisició d’una de les competències transversals de la UdG, a saber, “avaluar la pròpia activitat i 
el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los”. Aquesta competència es considera crucial per a 
l’assoliment de la resta de competències.  
3. Dotar l’alumnat d’instruments i eines per autoregular i millorar el procés d’aprenentatge. 
4. Fomentar l’aprenentatge autònom dels estudiants. 
5. Fomentar l’assoliment del màxim nivell de les competències transversals de la titulació i facilitar eines per a 
verificar-ne l’assoliment. 
6. Ajudar l’alumne a orientar-se en els estudis i la carrera, i informar-lo i orientar-lo sobre el futur acadèmic 
i/o professional. 
 

El funcionament del PATuM en general és satisfactori. La majoria de mentors es mostren disposats a participar en 
edicions successives del Pla i es mostren satisfets amb l’experiència. Alguns mentors comenten les dificultats per a 
contactar amb alumnes tutoritzats, alguns dels quals no responen als seus missatges o no hi volen participar. El nivell 

http://www.udg.edu/fd/ElPladAcci%C3%B3TutorialiMentoratge(PATuM)/tabid/20720/language/ca-ES/Default.aspx
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d’implicació i de coordinació dels mentors és generalment elevat, amb reunions freqüents i uns informes detallats. 
Amb caràcter general, consideren que la tasca de mentors els ha permès de desplegar competències transversals com 
millorar la capacitat d’organització, ajuda i motivació en els estudis, conèixer millor el funcionament de la Universitat 
així com el propi funcionament de cada assignatura en concret del grau que estan cursant. Molts alumnes es mostren 
satisfets amb el PATUM (almenys aquells que hi han participat durant tot el curs). Els mentors afirmen que molts dels 
alumnes mostren millores en el seu aprenentatge i en els resultats del curs gràcies a la realització del programa (3.5.1-
PATUM3). Hi ha també alguns problemes de seguiment, especial en el cas de CPA, en què relativament pocs 
estudiants sembla que vulguin ser objecte de les tutoritzacions, segons el que es desprèn del mateix Informe. En part 
aquest problema s’atribueix  al fet que hi ha poca informació disponible sobre el Pla. Per a solucionar-ho es proposa 
una acció de millora més avall (AM 5.1.1).  

Una altra mancança actual del Pla actual és l’absència de tutors, és a dir, professorat que pugui acompanyar els 
alumnes, especialment als cursos superiors. Això s’atribueix: a) a la càrrega de treball existent, que dificulta 
l’assumpció de càrregues addicionals, i b) una possible manca de coneixement o desinformació sobre el propi Pla. 
Existeixen en aquest sentit diverses possibles accions de millora, com són: a) donar-ne més informació entre el 
professorat de la Facultat; b) emprendre accions de millora concreta en la forma d’un grup de treball sobre 
tutorització, en coordinació amb l’ICE (acció que ja està iniciada per part del VD acadèmic) (AM 5.1.2); c) insistir en la 
necessitat d’un major reconeixement per part de la UdG de les tasques de tutorització; i d) implicar ex-alumnes que 
estiguin disposats a col·laborar, en cooperació amb les associacions d’alumni, com s’ha proposat en una de les 
reunions del CAI. També es proposa de continuar amb algunes experiències impulsades des de fa anys per diverses 
àrees de coneixement (Dret penal i Dret civil) que incorporen alumnes col·laboradors a les seves activitats. En el cas de 
Dret penal, col·laboren en la impartició de grups addicionals de pràctiques, i en el de Dret civil, ajuden en el 
manteniment de bases de dades digitals [Projecte Norma Civil, que es pot veure a la web] o organització de jornades 
(com les de Dret català a Tossa, que es poden veure a la web).  

A les sessions de benvinguda, els responsables del centre i de la titulació introdueixen als nous estudiants en els 
objectius formatius de la titulació, l’estructuració dels estudis, els serveis de la Universitat (biblioteca, servei d’atenció 
psicològica, servei de llengües modernes, servei d’esports, d’allotjament, etc.). També es presenta la intranet docent 
de la UdG, ‘La Meva UdG’ (on es pot trobar la informació acadèmica, l’expedient de l’estudiant, la connexió amb el 
Moodle, la metodologia de les avaluacions, normativa acadèmica, etc.), i es comenta la normativa de permanència.  

 
Orientació professional i inserció sociolaboral  
 
Quant a activitats d’orientació professional, la FD organitza, generalment entre els mesos d’abril i maig, sessions 
informatives de màsters oficials adreçades als estudiants de 4t curs. Els diferents coordinadors de màster hi exposen 
breument la finalitat formativa principal del màster, les característiques curriculars i organitzatives, el professorat, etc. 
S’informa dels màsters relacionats directament amb la facultat (centre, departaments vinculats i instituts) —inclosos 
els interuniversitaris— i també d’aquells que es valora que poden estar propers als interessos dels estudiants  

Moltes assignatures dels estudis de la FD, de forma regular, fan sessions anuals dirigides als estudiants de quart curs 
on professionals de reconegut prestigi informen sobre les diferents sortides professionals, competències requerides, 
formes d'accés i principals cursos de postgrau o màsters per a continuar els estudis universitaris ja en el camp de 
l'especialització. Un exemple és una xerrada en aquest sentit organitzada per l’Àrea de Dret del treball el maig de 
2014, o una sessió de sortides professionals a Criminologia el maig de 2015. També destaca l’organització d’un 
seminari de sortides professionals que s’organitza des del Grau de CPA on es conviden persones que treballen en 
l’àmbit partidari, de gestió política i administrativa i ONG. A banda d’això, tant la coordinació de Criminologia com la 

http://civil.udg.edu/normacivil
http://civil.udg.edu/tossa/
http://www.udg.edu/depdpr/Inici/Reculldenot%C3%ADcies/tabid/5164/p/37904/language/ca-ES/Default.aspx
https://www.facebook.com/udgfdret/photos/a.853258664711302.1073741847.189561531081022/853258674711301/?type=1&theater
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de CPA organitzen seminaris anuals, que es componen de diverses conferències i xerrades amb experts generalment 
externs a la UdG. En el cas de Criminologia es compta, entre altres, amb el suport de la Càtedra Internacional UNESCO 
de Desenvolupament Humà Sostenible per a organitzar aquest seminari (se’n pot veure un exemple). En el cas de CPA, 
el llistat de sessions es publica a la web de l’Àrea de coneixement i en general van apareixent a l’agenda a la web de la 
FD. Aquestes sessions es consideren molt valuoses perquè aporten input addicional sobre possibles sortides 
professionals. Es proposa potenciar aquesta informació (AM 5.1.6).  

En general, a la FD, i pel que fa als estudiants de grau, s’ha constatat un baix nivell de llengua anglesa o d’una de les 
altres terceres llengües (francès, italià, i alemany), aspecte que pot millorar-se si s’assumeix com una acció 
d’orientació professional, la qual alhora pot formar part d’un conjunt sistematitzat d’accions relacionades amb 
l’orientació professional a nivell de la FD. De forma regular s'informa de les diferents iniciatives impulsades pel Servei 
de Llengües Modernes. La UdG disposa d’una política pròpia sobre la tercera llengua, tal com s’explica a la seva web. 
Avall es fa una proposta per a millorar l’assoliment de la llengua anglesa (AM 5.1.3), com en part s’ha referit. 

Des del punt de vista de la institució, el punt de referència per a la informació, assessorament i orientació per a 
estudiants i futurs estudiants de la UdG és el Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE). El CIAE es 
troba en un edifici situat al Campus de Montilivi i, entre d’altres serveis i funcions, ofereix informació sobre: accés a la 
Universitat i els estudis de la UdG, allotjament, beques i ajuts, cooperació i voluntariat, borsa de treball i suport a 
persones amb discapacitat (segons s’explica a la web). D’aquests serveis en destaquem dos: el Pla Institucional per 
facilitar la Inserció Laboral dins de Borsa de Treball per a estudiants i titulats de la UdG i el Programa de Suport a les 
Persones amb Discapacitat.  

La Borsa de Treball desplega, per a estudiants de la UdG i titulats universitaris, accions d’intermediació per a l'accés al 
mercat laboral, promoció i gestió de pràctiques en empreses i institucions, orientació i suport en el procés de recerca 
de feina. En concret, el Pla pretén assessorar en el procés de recerca de feina i desplegar accions d’orientació 
professional. Les activitats que es duen a terme són sessions formatives en grups de 14 persones utilitzant una 
metodologia eminentment pràctica sobre on buscar feina, CV i carta de presentació, tests psicotècnics, entrevista de 
selecció, relacions laborals, etc.; sessions de tutoria individualitzada per tal de definir l'itinerari d'inserció i donar 
suport en els diferents moments del procés de recerca activa de feina i tallers grupals d'itineraris d'inserció. A 
la pàgina web de la Borsa de Treball es pot consultar l'evolució de la gestió dels seus diferents serveis (des de 1998): 
Ofertes de Treball, Convenis de Cooperació Educativa, Inscripció de candidats i Orientació per a l'Ocupació. Una 
evolució en general en alça en els diferents serveis, menys en el cas de la gestió d’ofertes de treball que a partir de 
2007-08 disminueix com a conseqüència lògica de la crisi econòmica. Es considera a tall de valoració que aquesta eina 
és molt positiva, ja que permet posar en contacte els potencials ocupadors amb estudiants que vulguin integrar-se al 
mercat laboral.  

El Programa de Suport a Persones amb Discapacitat de la UdG defineix les seves funcions en l’àmbit de l’orientació i 
l’oferiment de recursos a les persones amb discapacitat de la comunitat universitària. Es proposa, entre d’altres 
objectius: assessorar i orientar a estudiants, professorat i personal d’administració i serveis de la UdG sobre les 
qüestions relacionades amb la participació als estudis, serveis i espais de les persones amb discapacitat a la UdG; 
orientar en les possibles adaptacions curriculars i/o d’accessibilitat per permetre la inclusió de les persones amb 
discapacitat a la UdG, coordinant-se amb diferents serveis de la UdG; i establir una coordinació amb els centres 
d’educació secundària i entitats relacionades amb la discapacitat per oferir una millor transició. La seva activitat ha 
anat consolidant-se any rere any, tant des del punt de vista del nombre d’estudiants atesos com de la vitalitat en el 
treball conjunt entre els coordinadors dels estudis i la professional responsable del servei: en el curs 2011-12, són 

http://www.udg.edu/catedres/UNESCODHum%C3%A0/Inici/Gesti%C3%B3dactivitats/tabid/9409/p/40379/language/es-ES/Default.aspx
http://cienciapoliticaudg.net/seminari-permanent-ciencia-politica/
https://www.udg.edu/tabid/14688/default.aspx
http://www.udg.edu/estudia/CIAEInformacio/tabid/8542/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/borsa/Novetats/tabid/8716/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/11211/Default.aspx
http://www.udg.edu/borsa
https://www.udg.edu/tabid/11211/Default.aspx
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atesos 23 estudiants de la FD, durant el curs 2012-13 el servei atén a 24 estudiants de la FD, i el curs 2013-14 en són 
27 els estudiants de la FD atesos (segons dades de la web). 

Altres aspectes d'interès per als estudiants són Allotjament, Beques i ajuts, Cooperació i voluntariat, o Universitat i 
empresa, la informació la quals es desenvolupa a la web. 

Com una eina específica i pròpia del Màster en Advocacia, en finalitzar el segon curs s’ofereix als alumnes, de manera 
gratuïta, un seminari que té dos objectius essencials a fi d’ajudar-los a inserir-se al mercat laboral. Primer, 
l’actualització en les diferents matèries que s’estudien tant en el Grau com en el Màster a fi que quan surtin de la 
Facultat tinguin els coneixements al dia, i segon, ajudar-los en la preparació concreta de la prova estatal d’accés a 
l’advocacia. En aquest sentit val a dir que a la prova celebrada el 29 de maig de 2015 —la primera a la que es varen 
presentar alumnes del MA, consultable a la web— tots varen obtenir la qualificació d’aptes, resultat que no va ser el 
mateix en  altres Universitats. 

Pràctiques externes curriculars i extracurriculars 

Un dels elements destacats en el moment de l’adaptació dels plans d’estudis a l’EEES va ser la necessitat d’incorporar 
al currículum dels estudiants les pràctiques externes (PE), així com l’experiència laboral i professional, com a parts del 
període formatiu. A la FD, l’assignatura de pràctiques externes és obligatòria i té una assignació de 6 crèdits en el Grau 
en Criminologia, mentre que en els graus de Dret i CPA és una optativa de 3 crèdits. En ambdós casos els crèdits 
assignats a aquestes assignatures resulten insuficients en proporció a les hores de dedicació que s’exigeixen en la 
majoria dels centres amb els que es tenen signats convenis de pràctiques. Per aquesta raó s’inclou una proposta de 
millora consistent en la introducció d’una nova assignatura optativa de pràctiques externes de 3 crèdits en els tres 
graus (AM 1.2.3 DRET CRIMI CPA). 

A la FD, s'ha potenciat l'oferta de PE tant en la modalitat curricular —és a dir, aquelles que estan configurades com a 
activitats acadèmiques en els plans d’estudis i suposen la superació de requisits per obtenir la titulació, d’acord amb 
les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent— com extracurriculars —que són aquelles que no formen 
part dels plans d’estudis i que els estudiants poden realitzar-les amb caràcter voluntari durant el seu període formatiu 
i tenen les mateixes finalitats que les pràctiques curriculars. D’acord amb l’Estatut de l’estudiant universitari (art. 24; 
disponible a la web), aquestes pràctiques s’inclouran en el suplement europeu del títol (SET) (3.6.5-GRAUS-
PRACTIQUES-EXTERNES). 

Els objectius de les pràctiques són: a) desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les  
titulacions; b) aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar-ne les possibilitats d’accés al 
mercat laboral; c) reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, 
analitzar el propis punts forts i febles, i d) contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en 
el món professional, de tal manera que l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que 
integren els estudis de la FD.  

S'ha reforçat la figura del tutor acadèmic que fa el seguiment del projecte formatiu i vetlla per a que les pràctiques 
realitzades s'ajustin a aquest projecte per tal de garantir el compliment dels objectius i s'ha posat en marxa 
un aplicatiu informàtic per tal de facilitar la realització dels tràmits necessaris per a que els despatxos d'advocats, 
institucions o entitats puguin participar en el programa de pràctiques així com una guia amb informació per a 
l'empresa/institució, informació per l'estudiant així com la normativa aplicable a les pràctiques i les ofertes de 
pràctiques pels estudis de la FD. 

http://www.udg.edu/discapacitats
http://www.udg.edu/tabid/19525/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/2668/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/cooperacio/Inici/tabid/1138/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/oue/OficinaUniversitatEmpresa/tabid/22659/Default.aspx
http://www.udg.edu/oue/OficinaUniversitatEmpresa/tabid/22659/Default.aspx
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/acceso-profesion-abogado1?param1=1288790495308
https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20147.pdf
https://montseny.udg.edu/webmail/src/download.php?startMessage=1&passed_id=11897&mailbox=INBOX&ent_id=2&passed_ent_id=0
https://montseny.udg.edu/webmail/src/download.php?startMessage=1&passed_id=11897&mailbox=INBOX&ent_id=2&passed_ent_id=0
https://www.udg.edu/tabid/443/language/ca-ES/default.aspx
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Les PE s’avaluen a partir de l’informe que realitza el tutor de la institució on l’estudiant ha realitzat les pràctiques a 
partir de la informació o model d’avaluació facilitat per la FD així com de la Memòria realitzada per l’estudiant que ha 
participat en les pràctiques on exposa no només el nombre d’hores de pràctiques realitzades, sinó, especialment, les 
principals activitats desenvolupades durant les pràctiques. Per a la nota final de pràctiques externes es valora no 
només el tipus d’activitat realitzada sinó la connexió que la o les activitats desenvolupades tenen amb els estudis 
realitzats així com la predisposició dels estudiants a perfeccionar i millorar el seu aprenentatge amb les pràctiques 
externes. En concret, el 50% de la nota s’estableix en funció de l’Informe lliurat pel tutor extern, és a dir de la 
institució on l’estudiant ha realitzat les pràctiques externes i l’altre 50% de la nota es determina en funció de l’informe 
lliurat pel tutor responsable de la UdG, a partir de la Memòria d’activitats desenvolupada per l’estudiant i lliurada per 
aquest. En particular s’avaluen les següents competències o resultats d’aprenentatge, la C1, C3, C4, C6, C8, i C11 
(3.6.1-DRET-COMPETENCIES).  

Durant el curs 2014-2015, dels 45 alumnes del Grau en Dret matriculats van superar l’assignatura, amb molts bons 
resultats: 82,22% amb excel·lent, 15,56% amb notable i 2,22% amb aprovat (3.6.8-DRET-INDICADORS-ASSIGNATURES; 
3.6.4-RESULTATS-ASSIGNATURES (amb les qualificacions de totes les assignatures dels Graus). S’aporten evidències de 
proves avaluades en les diferents franges de qualificacions, 3.6.7-DRET-PRACTIQUES(Not); 3.6.7-DRET-
PRACTIQUES(Ex). 

En el cas del Grau de Dret, cal destacar les pràctiques realitzades a les Oficines Judicials, altament valorades pels 
estudiants. Són unes pràctiques organitzades conjuntament amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
(CEJFE) des del curs 1988-1989, adreçades als estudiants de l’ensenyament de Dret de les universitats catalanes i en el 
qual ja han participat un total de 4.954 alumnes des del seu inici. Són 246 els estudiants de la UdG que han participat 
des del seu inici, dels quals 28 ho han fet durant el curs 2014-2015 i 28 més han estat seleccionats per a participar 
aquest curs 2015-2016. 

En el curs 2014-2015 han participat un total de 28 estudiants de la FD amb la col·laboració de 5 tutors. L'objectiu és 
proporcionar un complement a la formació acadèmica i contribuir a l'orientació professional dels futurs graduats cap a 
les activitats professionals en les oficines judicials. Consisteixen en una estada de 50 hores en una oficina judicial en 
grups de 4 alumnes sota la direcció o tutoria d’un jutge, magistrat, fiscal o d’un secretari judicial. Les pràctiques es 
realitzen el primer semestre de l'any. El calendari i l'horari concrets l'acorden el tutor i el grup d'alumnes, en l'horari 
de matí de l'activitat judicial. Durant aquest període, els alumnes han d'assistir a l'òrgan judicial o a la fiscalia assignat, 
participar i dur a terme les activitats encomanades pel tutor. 

En finalitzar les pràctiques, els alumnes participants han de presentar al CEJFE i al seu coordinador de pràctiques una 
memòria valorativa de 3 o 5 fulls, així com el qüestionari d'avaluació que se'ls lliurarà.  Una de les virtuts i claus de 
l’èxit d’aquest programa és la bona planificació així com la seva avaluació i el seguiment. Així, amb la finalitat 
d’organitzar, supervisar i valorar la marxa del programa, existeix un comitè tècnic format per representants del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de les universitats participants i del CEJFE, que s’encarrega a l’inici del curs 
de la distribució dels estudiants entre els diferents òrgans judicials i de l’assignació de tutors i també de l'avaluació de 
les pràctiques, de la figura del tutor a les oficines judicials i de resoldre les possibles incidències (3.5.1-INFORME-
PRACTIQUES-OFICINES). 

En el cas de les pràctiques del Grau de Criminologia, hi ha una estreta vinculació d’aquestes amb la posterior inserció 
laboral, ja que en el disseny dels projectes formatius hi ha una especial cura per poder aprofitar els diferents àmbits 
on la Criminologia pot tenir molt recorregut més enllà de les pràctiques aprofitant el perfil dels estudiants del Grau de 
Criminologia en àmbits com ara la mediació, l’estudi dels perfils dels usuaris de serveis d’atenció davant de nous riscos 
com ara l’assetjament juvenil o de la gent gran. Hi ha una molt estreta coordinació amb les entitats o empreses 

http://cejfe.cat/
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participants en les pràctiques per tal d’ajustar al màxim el perfil de l’estudiant no només respecte als seus 
coneixements sinó també habilitats dels qui han de participar en les pràctiques i facilitar-ne així un millor 
aprofitament tant pel propi estudiants com per les institucions o empreses participants. Cal destacar les reunions 
conjuntes dels Coordinadors d’Estudis dels Graus en Criminologia de les Universitats catalanes amb els Directors 
Generals de diferents àmbits com a Justícia, Interior o el President de les associacions de Municipis, per tal de 
promoure les pràctiques i la inserció laboral (3.5.1-CRIMI-REUNIÓ-INSERCIO). Igualment, volem destacar la clara 
satisfacció que les diverses institucions han mostrat amb els alumnat en pràctiques (3.5.1-CRIMI-PRACTIQUES1; 3.5.1-
CRIMI-PRACTIQUES2). 

En el cas de les pràctiques de CPA, s’ha aprofitat la possibilitat que ofereix l’existència de nombroses institucions i 
entitats internacionals interessades en tenir estudiants de CPA per poder signar acords de col·laboració educativa amb 
aquestes institucions i/o entitats i poder realitzar pràctiques en aquestes, avançant d’aquesta manera en el procés 
d’internacionalització de la FD, en especial, amb Amèrica llatina on l’interès per tenir estudiants que puguin donar 
suport als diversos processos electorals i de democratització d’aquestes societats és creixent. De fet durant el curs 
2014-2015 dos estudiants van fer pràctiques externes en una ONG de Colòmbia que treballa en la defensa dels drets 
dels poble Awa, i pel curs 2015-2016 ja s’han signat convenis per a fer pràctiques i s’han adjudicat estades a estudiants 
amb les institucions acadèmiques de Mèxic, Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) i la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), amb l’organització mexicana de la societat civil Transparencia Internacional, i el Congrés de la 
Bolívia. Avall es formula una proposta de millora per a potenciar pràctiques com aquestes (AM 5.1.4), així com per a 
millorar-ne el sistema d’adjudicació (AM 5.1.7) i incrementar el nombre d’acords d’aquest tipus en general (AM 5.1.8). 

Si bé en el Màster en Advocacia es duen a terme 750 hores de pràctiques externes, en correspondre a dues 
assignatures de caràcter obligatori s’explicaran a l’apartat 6.1. d’aquest informe. Al MDD no es realitzen pràctiques 
externes. 

Internacionalització 

Tot i que no és molt comú que els estudiants de la FD optin a participar en programes de mobilitat tant nacional com 
internacional, principalment degut a les dificultats per a poder acreditar el coneixement del requisit d'una tercera 
llengua, la reducció progressiva de la quantia i dotació de beques, i la manca de cultura de mobilitat, és un objectiu de 
la FD incrementar els participants en els diferents programes i accions de mobilitat ja sigui amb caire internacional 
(ERASMUS+ o PROMETEU) o  d'àmbit nacional (SICUE), promovent accions per ampliar l'oferta de places pels 
estudiants que volen formar part d'aquests programes mitjançant un increment dels convenis bilaterals amb 
Universitats europees i de fora de la UE sota el paraigües del programa ERASMUS + i incentivar als estudiants per a 
que participin en l'oferta de places de mobilitat.  

En l’àmbit dels estudis de Dret, a la vegada, les causes d’aquesta relativa resistència a sortir a l’exterior possiblement 
tenen a veure amb la fragmentació del Dret a escala nacional, que fa que cada país tingui un ordenament jurídic propi, 
així com del mercat laboral corresponent de cada país —que fa difícil que l'estudiant percebi l'oportunitat d'anar a un 
altre país per a conèixer un sistema jurídic diferent com un enriquiment a la seva formació com a jurista. Les dificultats 
pel que fa a la terminologia jurídica en els idiomes dels països d'acollida i l'especificitat dels estudis jurídics també són, 
de vegades, obstacles addicionals per aprofitar la participació en programes de mobilitat. 

La FD ja és membre de la Rotterdam Law Network, la qual aglutina facultats de dret de gairebé tots els estats 
membres de la UE en una xarxa única i multidisciplinària orientada fonamentalment a l'intercanvi i la mobilitat 
d'estudiants i personal docent i d'administració (com s’explica a la web). Tanmateix, per tal d’augmentar la 
participació d’estudiants de mobilitat a tercers països, la FD es proposa com a objectiu augmentar el nivell de llengua 

https://www.udg.edu/mobilitat/Convenis,xarxesiprojectesinternacionals/Xarxesiassociacionsinternacionals/tabid/17536/language/ca-ES/Default.aspx
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anglesa, o una de les altres terceres llengües (francès, italià i alemany) dels estudiants de Grau. Entre les accions 
adreçades a aquest objectiu s’incrementaran les activitats docents que es desenvolupen en llengua anglesa; i també 
realitzarà un seguiment específic que afavoreixi l’oferta de cursos d’idiomes i d’activitats de suport a l’aprenentatge 
en llengües estrangeres que ofereix la UdG (AM 5.1.3). 

Igualment, s'ha ampliat l'oferta de places per a estudiants que volen venir a la FD a estudiar Dret, Criminologia o CPA, 
ja sigui mitjançant el programa Erasmus+ o SICUE. 

Els estudiants que han participat en els programes de mobilitat, un cop finalitzen les seves estades en altres 
Universitats, expressen —de forma unànime—  els molts avantatges en termes formatius i de vivència personal que 
ha suposat la seva estada a l’estranger. 

La FD ha ampliat el nombre d’assignatures que s’ofereixen en castellà perquè —amb independència que els estudiants 
aprenguin el català i participin en classes impartides en aquesta llengua— tinguin un ventall més ampli d’assignatures 
per a poder cursar i facilitar d’aquesta manera l’arribada d’estudiants procedents d’altres Facultats on s’imparteixin 
els estudis de Dret, Criminologia o CPA (segons que consta a la web) i elaborat una Guia amb Información práctica 
para estudiantes extranjeros Facultad de Derecho  (vegeu la web). 

Cal però, com a objectiu de la FD,  aprofundir en la millora dels indicadors referits al nombre d’estudiants de la FD que 
participen en els programes de mobilitat tant nacional com internacional, ampliant la informació sobre el procés per a 
participar en aquests  programes i, en especial, en relació al requisit relatiu al coneixement i acreditació d’una tercera 
llengua (AM 5.1.3) així com les opcions de beques de mobilitat per a participar en aquests programes ja que aquests 
acostumen a ser els principals obstacles que els estudiants assenyalen com a impediments per a participar en els 
programes de mobilitat millorant els sistemes d'informació i incrementant els acords i la presència de la FD en xarxes 
internacionals (AM 5.1.7). 

En aquest procés de millora de la internacionalització de la FD, s’està treballant per a posar marxa durant el curs 2016-
2017 d’un doble títol de Grau i Laurea amb la Facultat de Dret de la Universitat de Palerm (Itàlia) i els estudis de Grau 
de la FD per a aquells estudiants de la FD de la UdG que hagin estat seleccionats  (entre 5-10 estudiants com a màxim 
per curs acadèmic) i participin en aquest doble títol cursant satisfactòriament almenys 3 semestres a la FD de la 
Universitat de Palerm. També s’està explorant  la possibilitat d'una doble titulació en el grau de CAP entre la FD de la 
UdG i la Universidad Nacional de la Matanza (Buenos Aires-Argentina) (AM 5.1.7).  

Durant el curs 2014-2015, tres estudiants del Grau de Dret van emprar el programa Erasmus per anar a les 
Universitats degli Studi de Firenze (Itàlia), de Ghent (Bèlgica) i de Bergen (Noruega); tres estudiants del Grau de 
Criminologia van gaudir del programa Erasmus per anar a les Universitats Bergen (Noruega), Cergy-Pontoise (França) i 
Ozyeguin (Turquia) i un altre estudiant el programa Prometeo per anar a la Universidad de Buenos Aires (Argentina); i 
dos estudiants del Grau de CPA van gaudir del programa Erasmus per anar a les Universitats Eötrös Loráand  i de Károli 
Gáspár (ambdues d’Hongria). D’altra banda, en el mateix curs, van venir en el marc del programa Erasmus estudiants 
per a cursar matèries que s’imparteixen a la FD vuit estudiants de la Universitat de Palermo (Itàlia), tres de la de 
Gènova (Itàlia) i un de la de París (França); i també ho van fer en el marc del programa Prometeo un estudiant de la 
Universitat de Sao Paulo (Brasil) i un de la Universitat de Chile (Xile).  

La FD també ha participat en diversos Intensive Program (IP), programes de mobilitat intensius en què una part es 
desenvolupa a la pròpia universitat sota la tutorització dels professors responsables de l’IP i amb comunicació a través 
d’una plataforma digital amb els participants de les altres universitats, i posteriorment hi ha un desplaçament de dues 
setmanes de durada a una de les universitats participants. Gaudint d’aquest programa, durant diferents cursos la FD 

http://www.udg.edu/Portals/7/Intercanvis/BO%2007-07-2015%20horaris%20cast%20assignatures%20en%20castella%202015-2016%20.pdf
http://www.udg.edu/Portals/7/Informaci%C3%B3%20estrangers.pdf
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ha format part d’una xarxa amb finançament europeu per treballar aspectes relacionats amb la Flexicurity. El curs 
2008-2009 sis alumnes i dues professores es varen desplaçar a Kaunas (Lituània), el curs 2010-2011 cinc alumnes i 
dues professores es varen desplaçar a Geislingen (Alemània), el curs 2011-2012 cinc alumnes i dues professores es 
varen desplaçar a Oulu (Finlàndia), el curs 2013-2014  cinc alumnes i dues professores es varen desplaçar a Tilburg 
(Països Baixos), i finalment el curs 2013-2014 quatre alumnes i dues professores es varen desplaçar a Balaton 
(Hongria), com s’explica a la web aquí i aquí. Els canvis en el programa Erasmus + varen deixar sense finançament la 
xarxa, però les professores que n’han sigut responsables han continuat amb els contactes i no descarten tornar a 
presentar algun projecte en comú. 

A banda d’això, és necessari millorar la promoció exterior per tal que els possibles estudiants estrangers que tinguin 
interès en estudiar a la FD puguin obtenir més informació, en particular respecte de les qüestions lingüístiques (AM 
2.1.1). 

A part de l’anterior, cal esmentar que la FD és observadora institucional del prestigiós European Law Institute, una 
associació internacional que aglutina els estudiosos del Dret a Europa i que promou la seva interacció i millor 
comprensió recíproca. En aquest sentit, el VD acadèmic és membre electe del Consell d’aquest Institut i membre del 
Comitè de membres, assisteix regularment a les seves reunions i és un dels dos impulsors i coordinadors del Spanish 
Hub (una mena de seu nacional) —junt amb una professora d’una altra universitat. També, almenys 6 professors de la 
FD són membres del mateix Institut (com consta a la seva web). Aquesta acció és una aposta de la FD per una major 
internacionalització i es proposa de continuar en aquesta línia i, en la mesura del possible, intensificar-ne la 
col·laboració (vegeu-ne la web).  

 
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 
 
La FD ocupa un edifici de 5 plantes, inaugurat el curs 1999-2000 (3.5.2-PLANOL-NIVELL-0-1; 3.5.2-PLANOL-NIVELL-2-3; 
3.5.2-PLANOL-NIVELL-4-5). Disposa de 23 aules preparades per l’activitat Docent, amb una capacitat que oscil.la entre 
40 i 200 places, i amb connexió informàtica i equipament multimèdia per a la docència. I una aula amb equipament de 
20 ordinadors portàtils i projector. 

Disposa també d’una Sala de Graus (Sala de Graus Francisco Tomás y Valiente) amb 118 places i tecnologia avançada. 
Es tracta d’un espai polivalent, dedicat principalment a activitats acadèmiques, com les lectures de tesis, de treballs 
d’investigació de doctorat, conferències, congressos, etc.  

La Facultat també disposa d’una Sala de Pràctica Jurídica (Sala Tomàs Mieres), que reprodueix una sala de vistes de 
l’Audiència Provincial i permet que els estudiants puguin realitzar activitats de practiques d’aprenentatge, com els 
judicis simulats. Aquesta sala disposa de 54 places i de recursos tècnics que permeten la gravació de les practiques. 
L’edifici de la FD té també dues aules informàtiques amb un total de 48 ordinadors per a ús docent i amb connexió a 
internet. A l’evidencia “3.5.2-RECURSOS-AULES” detalla els recursos materials o equipaments de les aules (hi ha 
cobertura de xarxa sense fils a tot l’edifici). A l’evidència “3.5.2-SUPERFICIES-FD” se’n detallen les superfícies totals i a 
la web s’hi troba una descripció dels espais amb fotografies.  

 i una descripció dels espais amb fotografies es troba a la web. 

Es considera important destacar la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona (ICAG), que permet que les 
classes del 2n i el 3r semestres del Màster d’Advocacia es realitzin a les instal·lacions de la seu del Col·legi. 
L’aforament de la sala d’actes és de 110 persones, mentre que l’aforament de l’aula ubicada a la segona planta és de 

http://www.udg.edu/fd/Not%C3%ADciesiagenda/Arxiudenot%C3%ADcies/tabid/2413/p/37126/language/en-US/Default.aspx
http://www.udg.edu/fd/Noticiesiagenda/Arxiudenoticies/tabid/2413/p/34151/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Members_lists/ELI_Fellows_by_Surname.pdf
http://www.europeanlawinstitute.eu/
http://www.udg.edu/fd/Reservadaules/Espais/tabid/3179/language/es-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/fd/Reservadaules/Espais/tabid/3179/language/es-ES/Default.aspx
http://www.icag.cat/
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30 persones. Amb aquesta acció es vol que els alumnes es vagin familiaritzant amb la seu del que probablement serà 
un dels seus futurs àmbits de treball (vegeu-ne la web).  

Per tal de donar un servei adient a la docència des de l'àmbit informàtic, la FD ha realitzat el darrer any una inversió 
encaminada a garantir la continuïtat dels serveis orientats al personal docent i als estudiants. Aquesta inversió ha 
consistit en la renovació i ampliació de l'equipament de servidors per tal d'adaptar-los al concepte de la virtualització i 
poder assumir la capacitat de recuperació immediata en cas de qualsevol tipus de fallada o incident en l'edifici. 

Tota aquesta inversió va acompanyada dels següents recursos i serveis: 

• 2 tècnics assignats al suport de la docència dels estudis que s'hi realitzen amb una dedicació setmanal de 75 hores. 

• 2 Centres de procés de dades redundants amb diversos servidors i sistemes d'alimentació ininterrompuda 

• 2 Aules informàtiques amb un total de 48 ordinadors per a ús docent i consulta de l'alumnat 

• 2 Terminals de consulta acadèmica a l'exterior de la secretaria per a gestions de l'alumnat 

• 1 Equip per a enregistrament i difusió en directe de classes i seminaris 

• 1 Sistema de pantalla informativa amb projecció d'informació rellevant per als estudiants a l'entrada de l'edifici. 

Globalment considerem que les instal·lacions i els equipaments de la FD satisfan la programació del centre amb el 
compliment del pla docent i, d’acord amb la memòria dels estudis que s’imparteixen, i per tant, es consideren 
adequats per desenvolupar les activitats de formació tant teòrica com pràctica previstes en el pla d’estudis. 

 

Serveis bibliotecaris i aprenentatge autònom 

D’acord amb les dades del curs 2014-2015, la UdG disposa d’un nombre important de m2 (10.647) per a espais i 
equipament de biblioteca, amb capacitat per 1.803 places i 374 ordinadors disponibles. La Biblioteca de la UdG es va 
acreditar per ANECA l’any 2006 i per AQU Catalunya el curs 1999-2000. En el rànquing Universia 2008 ocupa el 5è lloc 
d’un total de 27 biblioteques avaluades. Els seus fons estan distribuïts en 3 biblioteques (una per campus: Montilivi, 
Barri Vell i centre). En el conjunt de les biblioteques, els recursos electrònics i la producció digital hi són cada vegada 
quantitativament més presents. La informació general i actualitzada sobre la biblioteca es troba a la web. 

Quant a la Biblioteca de Montilivi (campus on se situa la FD), l’espai disponible és de 6.887,75 m2, amb 1.066 punts de 
lectura i altres espais per a treball en grup i aules polivalents. El seu parc informàtic és de 159 equips, de sobretaula o 
portàtils en préstec. L’activitat és molt alta i se situa en: 4.072 visites diàries i 239 préstecs de mitja diària; 2.057.223 
consultes al catàleg i 313.323 descàrregues d’articles de revistes electròniques de mitja anual; etc. Concentra prop del 
35% del fons bibliogràfic de la UdG així com la major part de consultes i préstecs dins la UdG o per a usuaris d’altres 
institucions (3.5.2-BIBLIO-UDG-INFO; 3.5.2-BIBLIO-UDG-MONTILIVI). La seva col·lecció inclou la bibliografia 
recomanada a totes les assignatures de grau, que és revisada anualment, a més de bibliografia especialitzada i els fons 
especials producte de donatius i llegats de personalitats intel·lectuals i acadèmiques rellevants. Els fons disponibles es 
complementen i amplien amb l’accés al préstec consorciat en l’àmbit de les universitats catalanes i amb el Servei 
d’Obtenció de Documents. La minoració en l’adquisició de fons impresos en els darrers anys, atribuïble a la crisi, s’ha 
compensat abastament amb l’increment en la disponibilitat de recursos digitals: bases de dades, llibres electròniques i 
revistes electròniques, accessibles des de dins i des de fora del Campus (3.5.2-BIBLIO-UDG-MONTILIVI). 

http://www.icag.cat/
http://www.universia.es/ranking-universidades-mundo/sect/1121699
http://www.udg.edu/biblioteca/Informaci%C3%B3estrat%C3%A8gica/tabid/12427/language/ca-ES/Default.aspx
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Seguint amb l’evidència “3.5.2-BIBLIO-UDG-MONTILIVI” queda palès que la Biblioteca Montilivi registra una activitat 
considerable. S’han realitzat 571 reserves d’aules dels espais de la Biblioteca que han representat 2.991 hores 
d’ocupació. Pel que fa a la concreta utilització dels espais, un 59% dels enquestats utilitza les sales de lectures, un 77% 
la zona d’ordinadors, un 58% aules amb ordinadors, un 80% les aules de treball en grup i un 72%, els cabinets 
individuals.  

Quant a formació de la Biblioteca Montilivi a la FD, el 2014 s’han programat 23 sessions amb 359 assistents en 
formació bàsica (estudiants de 1r any) i 321 sessions d’assessorament documental al llarg de l’any 2014. En aquestes 
sessions, els documentalistes responen a les necessitats d’informació dels usuaris en temes tant varis com: treball de 
fi de grau, drets d’autor, com citar documents, funcionament de bases de dades, els repositoris, el sistema 
d’identificació universal ORCID (3.5.2-ORCID-POWER) etc. S’han realitzat també 30 sessions de visites de centres de 
secundaria amb un total de 531 assistents (3.5.2-BIBLIO-UDG-MONTILIVI). 

Pel que fa a la utilització dels serveis, els més utilitzats són: el préstec de llibres (75,15% dels enquestats), cerca al 
catàleg de la UdG (65,68%), la consulta de llibres recomanats pels professors (64,93%) i la consulta a la web de l’horari 
d’apertura de la Biblioteca (52,15%). L’ús dels serveis menys utilitzats són: la demanda de llibres i articles de qualsevol 
biblioteca del món (2,71%), consulta de la cartellera digital (5,41%) i la utilització de seccions de lectura de ficció o la 
videoteca (6,91%). Entre els serveis més utilitzats i els menys, hi ha: la utilització del servei de fotocòpies (45,74%), la 
cerca d’articles de revista (31,31%), la sol·licitud de llibres d’altres biblioteques d’universitats catalanes (19,59%) i la 
utilització dels casellers per guardar objectes personals (11,22%). (3.5.2-BIBLIO-UDG-MONTILIVI).  

Quant a l’opinió del professorat sobre el servei de la Biblioteca, dades del 2015 (3.5.7-BIBLIO-UDG-PROFESSORAT), 
mostren una valoració globalment molt positiva (en una escala de 0 a 5, el 60% respon amb la màxima puntuació i el 
34% puntuen amb un 4). Un 79% del professorat consultat considera (puntuant entre 4 i 5) que la Biblioteca cobreix 
les seves necessitats bibliogràfiques pel que fa al desenvolupament de la seva recerca i docència; els recursos i serveis 
de la Biblioteca pels quals es demana valoració obtenen qualificacions molt altes: la majoria (89%) valora les 
instal·lacions com a adequades o molt adequades, al voltant d’un 75% com a eficient o molt eficient el servei 
d’adquisició de llibres, el servei de préstec interbibliotecari, la Biblioteca Digital i el catàleg, al voltant del 60% com a 
útil el gestor bibliogràfic i en un 56% el repositori Digital (Dugi). Cal destacar l’excepcionalment alta satisfacció amb la 
qualitat de l’atenció rebuda, essent un 80% els que responen que se senten molt ben atesos. 

Els estudiants de la UdG, amb dades de 2014 (3.5.2-BIBLIO-UDG-MONTILIVI) mostren globalment un grau de 
satisfacció elevat a la Biblioteca ja que, en respondre a la pregunta “quina qualificació global donaries a la 
Biblioteca?”, la qualificació mitjana és de 7,7 en una escala de 1 a 10. Les qualificacions més repetides són: 7, 8 i 9, que 
aglutinen el 80% de les valoracions. El grau de satisfacció és també alt en relació amb l’ajuda i l’assessorament dels 
bibliotecaris-documentalistes, el 76% d’usuaris que n’han rebut suport valoren el servei entre un 7 i un 10. Pel que fa a 
la formació d’usuaris impartida per la Biblioteca dels 1.996 enquestats, 1.744 (87,37%) responen a aquesta pregunta. 
Un 62% valora la utilitat del contingut rebut entre 7 i 10.  

La Biblioteca té definit un pla estratègic 2013-2016 (que es pot veure a la web). En el primer seguiment, s’ha 
comprovat l’assoliment total o parcial dels 54 objectius proposats per a l’any 2014 (vegeu-ne la web). 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, en una part de la Biblioteca Montilivi s’hi ubica un altre servei de la UdG, el ja 
referit Centre de Documentació Europea. Disposa d’una documentalista especialitzada en la Unió Europea que és qui 
gestiona el fons bibliogràfic i normalment atén les consultes específiques dels usuaris que varen ser 260 el 2013-14 i 
243 el curs 2014-15, tot i que aquestes dades són indicatives doncs les consultes més genèriques les rep la resta del 
personal de la Biblioteca que col·labora en el préstec que el curs 2014-15 va ser de 109 sol·licituds.   

http://orcid.org/
http://dugi-doc.udg.edu/
http://www.udg.edu/Portals/138/documents/info_estrategica/PlaEstrat%C3%A8gic_2013_2016.pdf
https://www.udg.edu/Portals/138/documents/info_estrategica/Pla%20estrat%C3%A8gic_assoliment%2013.pdf
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Les titulacions de la FD incorporen un ampli ventall de diferents activitats de formació, tant a nivell estrictament 
d’aprenentatge com en relació a la seva avaluació, tal com requereix el desenvolupament de l’ensenyament centrat 
en l’alumne i basat en l’avaluació continuada, que és propi dels graus i els màsters actuals. Aquestes activitats ja es 
van anar implementant a les assignatures de la FD durant els darrers cursos de les llicenciatures, en què es van 
introduir activitats més participatives que les tradicionals classes magistrals, així com diversificant els mètodes 
d’avaluació per tal d’afavorir l’avaluació continuada. 

Amb la implementació dels plans d’estudis de les titulacions de grau, s’ha anat consolidant aquest model educatiu als 
nous estudis de la FD i a totes les assignatures es va incloure de forma estable una diversitat d’activitats 
d’aprenentatge i d’avaluació, adequades a les competències que es pretenen assolir en cada cas, que intenten millorar 
l’autoaprenentatge per part de l’alumne, l’adquisició de competències generals, i l’assoliment d’un rendiment 
acadèmic òptim en relació a les característiques de cada titulació i del seu alumnat. Amb tot, s’ha constatat que convé 
revisar els llistats de competències per a corregir possibles duplicitats o altres errors (AM 6.1.1). 

L’anàlisi d’aquest estàndard 6 es farà per a cadascuna de les titulacions per separat. Com es veurà en cada cas, en el 
moment d’escollir les assignatures dels diferents graus s’han considerat quatre assignatures, a més del TFG i de les PE 
en el cas de ser assignatura obligatòria. Partint del fet que totes les assignatures presenten els estàndards de qualitat 
requerida, les seleccionades compleixen els requisits requerits per la normativa aplicable i són representatives de 
grans àrees del currículum i dels diferents cursos, amb una càrrega proporcional de contingut teòric i pràctic. En els 
sub-estàndards 6.1 i 6.2 emprarem les competències com a referent i no els resultats d’aprenentatge, donat que en el 
moment en què es van elaborar i verificar les memòries les directrius orientaven a l’ús del terme “competències”. 

Cal fer notar aquí que, per millorar la ràtio d’alumnes que es matriculen dels nostres Graus en primera opció i millorar 
així la nota d’entrada dels estudis —la qual cosa està directament relacionada amb la millora de l’índex 
d’abandonament dels estudis i de la taxa d’èxit— així com per a millorar les perspectives d’inserció professional dels 
graduats, el curs 2014-2015 es van programar nous itineraris de dobles titulacions: Dret-Criminologia, Dret-CPA, Dret-
ADE i Dret-CIF, que es van aprovar als corresponent Informes de Seguiment del curs 2012-2013. Els objectius buscats 
es van aconseguir positivament, a excepció de Dret-CIF, que —com s’ha dit— donarem per tancat aquest curs 2015-
2016 (AM 1.2.4). Atès que falta una guia informativa d’aquestes dobles, se’n proposa la seva elaboració (AM 6.1.2). 

 
GRAU EN DRET 
 
El Grau en Dret i el seu pla d’estudis s’adapta, tal com exposa la seva Memòria verificada, a les disposicions del RD 
1393/2007, de 29 d’octubre, pel què s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. A més respecta 
les condicions bàsiques acordades per la XIII Conferència de Degans de Facultats de Dret d’Universitats Espanyoles, 
celebrada en Saragossa els dies 22 i 23 de maig de 2007, “Directrius Generals pròpies corresponents al títol 
universitari oficial de Grau en Dret”. Així mateix té present el contingut del Llibre Blanc de Grau en Dret de l’ANECA. 

El Grau en Dret no habilita per a l’exercici d’una professió reglada. No obstant això, capacita per a exercir les 
professions jurídiques: advocat, procurador, jutge/magistrat, fiscal, secretari judicial, secretari de l’administració local, 
notari, registrador de la propietat, registrador mercantil, funcionari del cos superior de les administracions públiques, 
assessor fiscal, assessoria d’empreses, banca, assegurances, etc. 
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El variat ventall de coneixements, aptituds i habilitats necessàries per a assumir i exercir les professions jurídiques 
queda representat en les assignatures obligatòries que s’han seleccionat per a la discussió d’aquest estàndard 6 
(qualitat del programa formatiu). 

Aquestes assignatures són: 

• Assignatura 1: Dret dels contractes i de les obligacions (primer curs, segon semestre, 6 ECTS) 
• Assignatura 2: Despesa pública i recursos per al seu finançament (segon curs, segon semestre, 4 ECTS) 
• Assignatura 3: Dret processal penal (tercer curs, primer semestre, 4 ECTS) 
• Assignatura 4: Dret de la Unió Europea (quart curs, primer semestre, 4 ECTS) 
• TFG (quart curs, segon semestre, 12 ECTS) 

 
Com que el Grau no té experimentalitat, totes les assignatures són teoricopràctiques. L’assignatura 1, Dret dels 
contractes i de les obligacions, és de formació bàsica. Totes les assignatures seleccionades venien definides com a 
obligatòries per les directrius oficials, i mostren una gran varietat de metodologies docents i d’avaluació que s’empren 
al llarg del Grau. 

 
GRAU EN CRIMINOLOGIA 
 
El Grau en Criminologia i el seu pla d’estudis s’adapten, tal com exposa la seva Memòria verificada, a les disposicions 
del RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel què s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. A més 
respecta les condicions bàsiques acordades per el Llibre Blanc elaborat per un conjunt d’Universitats Espanyoles  i 
associacions interessades en aquests estudis (com es publica a la web).  

El Grau en Criminologia no habilita per a l’exercici d’una professió reglada. No obstant això, capacita per a treballar en 
matèries de prevenció de conflictes i delictes, seguretat pública i privada, diferents àmbits del Sistema penal, fent 
assessoraments, informes, peritatges, estudis, intervencions, avaluacions de programes; mediació, justícia 
restaurativa, gestió de conflictes. Tasques que es poden desenvolupar a tant a l’àmbit de l’Administració estatal, 
autonòmica, local, com a l’àmbit empresarial i de les ONG. El variat ventall de coneixements, actituds i habilitats 
necessàries per a assumir i exercir aquestes activitats professionals queda representat en les assignatures obligatòries 
que s’han seleccionat (d’acord als criteris AQU) per a la discussió d’aquest estàndard 6.  

Aquestes assignatures són:  

• Assignatura 1: Introducció a la Criminologia (primer curs, primer semestre, 6 ECTS)  
• Assignatura 2: Teories criminològiques (segon curs, primer semestre, 9 ECTS)  
• Assignatura 3: Tècniques d’investigació (tercer curs, segon semestre, 6 ECTS)  
• Assignatura 4: Prevenció de la criminalitat (quart curs, primer semestre, 6 ECTS)  
• TFG (quart curs, segon semestre, 12 ECTS)  
• Pràctiques externes (obligatòria, 4 ECTS).  

 
En la mesura que el Grau en Criminologia no té reconeguda experimentalitat, impedeix tenir grups petits; totes les 
assignatures són teoricopràctiques (AM 1.4.2). L’assignatura 1, Introducció a la Criminologia, és de formació bàsica. 
Totes les assignatures seleccionades venien definides com a obligatòries i mostren una gran varietat de metodologies 
docents i d’avaluació que s’empren al llarg del Grau. 

 

http://www.criminologia.net/pdf/observatorio/libro_blanco_actualizado.pdf
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GRAU EN CPA 
 
El Grau en CPA i el seu pla d’estudis tenen presents les directrius del Llibre Blanc de Grau en CPA realitzada per 
l’ANECA l’any 2005 (disponible a la web) on exposa que la tasca de les Ciències Polítiques “se centra en l'acumulació i 
en la circulació del coneixement especialitzat relatiu a la teoria i pràctica política de les societats, alhora que responen 
als requeriments actuals de la cultura i de la governabilitat”. 

En aquest sentit, el Grau pretén oferir als seus estudiants el coneixement, les eines, les competències i les habilitats 
per a poder desenvolupar-se en les tasques pròpies de la professió que senyala el mateix Llibre Blanc, classificant-les 
en quatre grans línies: 

• Promocionar la democràcia alimentant la informació disponible i les elaboracions d'opinió pública. 
• Reforçar de l'exercici de ciutadania, aportant instruments d'anàlisi en la investigació dels problemes polítics, 

els sistemes de govern i el disseny de polítiques públiques. 
• Desenvolupar una gamma de destreses a to amb els processos de reforma de l'Estat i amb les noves 

necessitats de la Gestió pública. 
• Interpretar amb rigor científic la realitat política actual, i influir en la generació de canvis que demanden els 

nous escenaris. 
 
Atès l’ample ventall de coneixements, tècniques i destreses per analitzar i intervenir en els àmbits d’intervenció 
pròpies de les tasques a dalt exposades, s’han seleccionat quatre assignatures obligatòries i el TFG (12 crèdits ECTS) 
per a la discussió d’aquest estàndard 6.  

La selecció d’aquestes assignatures es fonamenta en quatre raons:  

• la centralitat dels seus continguts, per la seva obligatorietat; 
• són representatives de diferents dimensions o àmbits d’aprenentatge; 
• corresponen, cadascuna, a un curs diferent (primer, segon, tercer i quart); 
• són comparables en la seva càrrega de treball, en tenir tres d’elles 6 crèdits ECTS i una (l’Assignatura 2), 5; 
• mostren una gran varietat de metodologies docents i d’avaluació que s’empren al llarg del Grau. 

 
Aquestes assignatures són: 

• Assignatura 1: Introducció a la ciència política (primer curs, primer semestre, 6 ECTS) 
• Assignatura 2: Dret i societat (segon curs, segon semestre, 5 ECTS) 
• Assignatura 3: Anàlisi de polítiques públiques (tercer curs, primer semestre, 6 ECTS) 
• Assignatura 4: Política i tècnica legislativa (quart curs, primer semestre, 6 ECTS) 
• TFG (quart curs, segon semestre, 12 ECTS) 

 
Les quatre assignatures, a la vegada, s’inscriuen als mòduls següents. L’assignatura 1, Introducció a la ciència política, 
al mòdul 1 referent a “Ciències socials bàsiques”. L’assignatura 2, Dret i societat, al mòdul 6 referent a “Ciències 
polítiques i socials bàsiques”. Les assignatures 3 i 4, Anàlisi de polítiques públiques i Política i tècnica legislativa 
respectivament, al mòdul 10 referent a “Anàlisi de polítiques públiques”. El TFG, per la seva banda, constitueix el 
mòdul 16. 

 
MÀSTER EN ADVOCACIA 
 

http://www.aneca.es/var/media/150260/libroblanco_politicas_def.pdf
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El Màster Universitari en Advocacia va ser verificat per la Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d’Estudi del 
Consejo de Universidades el 19 de setembre de 2012 i acreditat pel Ministerio de Justicia i el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte el 30 de desembre de 2013 (3.1.1-IV-MA). El Màster s’adequa al que preveu la Llei 34/2006, de 30 
d’octubre, sobre l’accés a les professions d’Advocat i de Procurador dels Tribunals i al RD 775/2011, de 3 de juny, que 
n’aprova el Reglament. 
 
El MA recull dos dels tres pilars que la Llei 34/2006 preveu per a assolir una capacitació professional que permetrà 
l’exercici de la professió d’advocat. Primer, un curs formatiu que permet adquirir un conjunt de competències 
professionals específiques i, segon, un període de pràctiques externes. El tercer pilar és la prova d’avaluació de 
l’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat (examen d’accés a l’advocacia).  
 
Gairebé totes les assignatures del MA són impartides conjuntament per professorat provinent de la FD i dels Col·legis 
d’Advocats participants. L’excepció la trobem en La professió d’advocat, assignatura que imparteixen únicament els 
professionals dels Col·legis, i les Pràctiques Externes (PE) —tot i que en aquesta última hi ha un professor de la FD 
(actualment la coordinadora del Màster) que hi participa conjuntament amb la coordinadora de pràctiques dels 
Col·legis, però podria ser qualsevol altre professor. La gestió de la fitxa de les assignatures, o l’entrada de notes a les 
actes, són funcions que només pot assumir el professorat contractat per la UdG, i a La professió d’advocat es planteja 
un problema en no haver-hi aquesta figura entre els docents que la imparteixen. Això fa que fins avui sigui la 
coordinadora qui ha assumit aquestes tasques internes —però és un aspecte que cal solucionar (AM 6.1 MA). 
 
El ventall de coneixements, aptituds i habilitats que han de complir els futurs advocats, així com la diversitat del pla 
d’estudis del Màster, queda representat en les assignatures que s’han seleccionat per a la discussió d’aquest 
estàndard 6. Són: 

• Assignatura 1: Assessorament i litigació laboral (primer curs, primer semestre, 5 ECTS) 
• Assignatura 2: Assessorament i litigació penal (segon curs, primer semestre, 10 ECTS) 
• Assignatura 3: Treball final de Màster (TFM) (segon curs, primer semestre, 6 ECTS) 
• Assignatura 4: Pràctiques externes(PE) (primer curs, segon semestre, 16 ECTS; i segon curs, primer semestre, 

14 ECTS) 
 
 
MÀSTER EN DRET DE DANYS 
  
El Màster en Dret de Danys va ser verificat oficialment per Resolució de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya de 26 d’octubre de 2012 (3.1.1-IV-MDD). Des del punt de vista acadèmic, respon al procés 
d’internacionalització de la docència i de la recerca en l’àmbit jurídic, prenent com a metodologia el Dret comparat i 
l’anàlisi filosòfica de les institucions de Dret Privat. Des del punt de vista de recursos humans, aprofita l’alta 
especialització de les línies de recerca desenvolupades pels investigadors integrats als grups de recerca de Dret Privat 
Europeu i Comparat, d’una banda, i de Filosofia i Teoria del Dret, d’una altra, sota la coordinació de l’Institut de Dret 
Privat Europeu i Comparat de la UdG. La vocació del Màster consisteix en presentar una proposta original i atractiva 
per a estudiants amb interessos formatius i professionals variats i de diferent procedència geogràfica, com posa de 
manifest l’àmplia varietat dels països d’origen dels matriculats al Màster en els darrers cursos acadèmics. L’índex 
creixent de sol·licituds i de matriculats durant els darrers cursos confirma la idoneïtat de la proposta dissenyada per 
l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat (vegeu avall l’apartat 6.3). 
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S’han seleccionat tres assignatures del Màster en Dret de Danys. Les dues primeres es corresponen amb assignatures 
obligatòries del Mòdul I (Responsabilitat civil), i pertanyen a les dues àrees d’especialització del Màster: 
 

o Responsabilidad por riesgo y en la circulación de vehículos (3,5 ECTS) 
o Teorías Filosóficas y Análisis Económico del Derecho de Daños (4 ECTS) 

 
La tercera assignatura seleccionada és el Treball de Final de Màster que, en coherència amb el caràcter essencialment 
acadèmic del Màster, té un pes molt rellevant en la configuració del pla d’estudis, amb un total de 18 ECTS. 
 
 
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al nivell 
del MECES adequat per a la titulació. 
 
GRAU EN DRET 
 
A l’evidència “3.6.1-DRET-COMPETENCIES” es recull un llistat dels resultats d’aprenentatge (competències, en la 
memòria verificada) del Grau en Dret. A l’evidència “3.6.2-DRET-LLISTAT-ACTIVITATS” es detallen les diferents 
activitats d’aprenentatge o de formació del Grau en Dret, així com les activitats d’avaluació. A cadascuna de les fitxes 
docents de les assignatures del Grau s’especifiquen les competències treballades en particular i es vinculen amb les 
activitats formatives i a activitats d’avaluació. 
 
Les competències del Grau en Dret són molt àmplies i complexes, de manera que cal tenir present que es van 
desenvolupant al llarg de tot el Grau i que l’estudiant les podrà acabar de demostrar només en la seva futura pràctica 
professional.  
 
Les assignatures del Grau en Dret són semestrals, amb una diferent càrrega de crèdits ECTS. A primer curs totes les 
assignatures són de formació bàsica i són de 6 crèdits, i a partir de segon curs les assignatures són de 5, 4 o 3 crèdits. A 
cada  fitxa docent s’especifiquen les hores de treball que suposa per l’alumne, amb professor o sense professor, les 
competències treballades, el sistema d’avaluació i els criteris de qualificació, així com altres circumstàncies com 
l’idioma/s utilitzat/s, observacions i recomanacions, i bibliografia bàsica. 
 
Assignatura 1: Dret dels contractes i de les obligacions és una assignatura de formació bàsica, de primer curs, segon 

semestre, 6 ECTS (3.6.3-DRET-DCO-PROGRAMA). Les activitats formatives s’adrecen a conèixer i valorar 
críticament les fonts de les obligacions; el contracte (el concepte i els elements essencials del contracte); la 
formació del contracte; les condicions generals de la contractació; l'eficàcia i la ineficàcia contractual; la 
interpretació del contracte; el compliment i l'incompliment de les obligacions (mitjans de protecció del dret 
de crèdit); la modificació, la transmissió i l'extinció de les obligacions; els contractes en especial 
(compravenda, arrendaments, contracte d'obra i contracte de servei, contractes de garantia. Altres 
contractes: mandat, societat civil, préstec, dipòsit, transacció, conveni arbitral, contractes aleatoris); i 
l'enriquiment sense causa i la gestió de negocis aliens. Es treballen diferents resultats de l’aprenentatge, C1, 
C2, C3, C5, C6, C8, C9, C13, C14, C15, C17 (3.6.1-DRET-COMPETENCIES; 3.6.1-DRET-COMPETENCIES-
ASSIGNATURES). 

 
Les activitats formatives que s’utilitzen i treballen els diferents resultats d’aprenentatge són classes expositives o 
magistrals amb grups grans, classes participatives per a l’anàlisi i comentari a classe de material jurídic amb grups 
mitjans (desdoblament del grup gran), obrador de casos per a la realització i comentari de casos pràctics amb grups 
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mitjans, lectura de textos que els alumnes han de preparar, casos pràctics i altres activitats d’aprenentatge amb 
utilització de materials de doctrina, legislació i jurisprudència amb grups mitjans, i tutories individuals (3.6.2-DRET-
LLISTAT-ACTIVITATS). A la fitxa docent de l’assignatura s’especifiquen la vinculació entre competències i activitats i les 
hores dedicades pels alumnes en la seva preparació i realització (3.6.2-DRET-DCO-AF1 i següents (de AF1 a AF13)).  
 
En general, en aquesta assignatura els exercicis i els casos que es plantegen són diversos, en funció de la part del 
temari a què facin referència, i per tant es treballen els resultats d’aprenentatge de l’assignatura en conjunt i amb 
activitats també molt diverses, adequades als continguts. 
 
Assignatura 2: Despesa pública i recursos per al seu finançament és de segon curs, segon semestre, amb 4 ECTS (3.6.3-
DRET-DP-PROGRAMA). Les activitats formatives es dirigeixen a conèixer l'activitat financera pública; els ingressos i les 
despeses publiques; els principis constitucionals financers; la distribució del poder financer; el pressupost; i els 
recursos financers i els ingressos públics( classes i règim). Els resultats de l’aprenentatge que es treballen són C1, C6, 
C8, C15 y C23 (3.6.1-DRET-COMPETENCIES; 3.6.1-DRET-COMPETENCIES-ASSIGNATURES). 
 
Les activitats d’aprenentatge o formatives utilitzades són les classes magistrals amb grups grans; classes participatives 
en grups mitjans per a analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i 
estudiar textos i lectures, que es proporcionen a l’alumnat prèviament (3.6.2-DRET-LLISTAT-ACTIVITATS). Al disseny de 
l’assignatura s’especifiquen les competències i activitats i les hores dedicades pels alumnes en la preparació i 
realització d’aquestes. Les activitats formatives i la dedicació de l’alumne és adequada al contingut (3.6.2-DRET-DP-
AF1 i següents (de AF1 a AF4)). 
 
Assignatura 3: Dret processal penal és de tercer curs, primer semestre, amb 4 ECTS (3.6.3-DRET-DPP-PROGRAMA). 
Aborda l’estudi del procés penal en termes generals i de detall. Els resultats d’aprenentatge d’aquesta matèria 
inclouen: l’objecte del procés penal; les parts en el procés penal; la dinàmica del procés penal (instrucció, fase 
intermèdia, judici oral, sentència i recursos i execució); els processos penals ordinaris i els processos penals especials. 
Els quals es vinculen a les competències següents: C1, C3, C4, C5, C8, C12, C13; C15; i C17 (3.6.1-DRET-COMPETENCIES; 
3.6.1-DRET-COMPETENCIES-ASSIGNATURES). 
 
Les activitats formatives que s’utilitzen per treballar els diferents resultats d’aprenentatge són classes expositives amb 
grups grans, classes participatives amb grups mitjans, resolució de cas pràctic amb grups mitjans, i una altra activitat 
formativa que es va concretar durant els curs 2014-2015 en la resolució d’un exercici pràctic (3.6.2-DRET-LLISTAT-
ACTIVITATS). A la fitxa docent de l’assignatura s’especifica la vinculació entre competències i activitats i les hores 
dedicades pels alumnes en la preparació i realització d’aquestes que es valoren com a adequades (3.6.2-DRET-DPP-
AF1 i 3.6.2-DRET-DPP-AF2). 
 
Assignatura 4: Dret de la Unió Europea és de quart curs, primer semestre, amb 4 ECTS (3.6.3-DRET-DUE-PROGRAMA), 
es centra en l’estudi de les característiques de l’ordenament de la Unió Europea: els principis que regeixen l’aplicació 
del dret europeu; i la garantia judicial dels drets: recursos. Aquesta assignatura ve a completar la assignatura 
obligatòria de Institucions de la Unió Europea (3 ECTS). Els resultats d’aprenentatge treballats són la C6,C8, C9, C13, 
C14 i C17 (3.6.1-DRET-COMPETENCIES;3.6.1-DRET-COMPETENCIES-ASSIGNATURES). 
 
Respecte a les activitats formatives amb que es treballen: els resultats d’aprenentatge es combinen classes magistrals 
amb classes participatives en les quals es comenta variada jurisprudència europea i textos jurídics després de la seva 
lectura i preparació per part dels alumnes (3.6.2-DRET-DUE-AF1); l’anàlisi/estudi/resolució de casos pràctics en grups 
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petits, així com la resolució d’un cas pràctic per a incidir en diferents competències (3.6.2-DRET-LLISTAT-ACTIVITATS). 
També hi ha una prova d’avaluació que comentarem en el següent apartat. 
 
El Treball final de grau (TFG) és de quart curs, segon semestre, amb 12 ECTS (3.6.3-DRET-TFG-PROGRAMA), és un 
treball d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis, sota la supervisió d'un Professor-Tutor, 
que es presentarà per escrit i serà defensat públicament davant d'una comissió. Els resultats d’aprenentatge treballats 
són la C1, C2, C4, C5, C6, C10 i C16 (3.6.1-DRET-COMPETENCIES; 3.6.1-DRET-COMPETENCIES-ASSIGNATURES). 
 
Tal com s’exposa al document de “Pautes Treball Final de Grau. Grau en Dret”, disponible al web de la FD (3.6.3-DRET-
TFG-GUIA), el principal objectiu del Treball Final de Grau és que l'estudiant posi en pràctica i acrediti haver adquirit 
moltes de les competències treballades durant el Grau en Dret. En particular: buscar i gestionar adequadament la 
informació jurídica relativa a la disciplina objecte del Treball; conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció 
d'informació jurídica en relació amb la matèria objecte del Treball; analitzar situacions jurídiques complexes i 
dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals; llegir i 
interpretar textos jurídics: textos normatius, sentències, si escau, contractes, bibliografia jurídica, etc.; redactar 
correctament un text jurídic; raonar i argumentar jurídicament; conèixer una llengua estrangera, si la matèria objecte 
del Treball així ho requereix; desenvolupar en públic un discurs jurídic: desenvolupar tècniques d'argumentació 
jurídica. El TFG pot presentar-se en diferents modalitats, és un treball individual i original que pot consistir en un 
projecte, un estudi, una memòria o un dictamen que segueixi les pautes de la metodologia i l'anàlisi jurídica. En 
concret podem parlar d’un treball de revisió i interpretació crítica bibliogràfica o jurisprudencial i/o normativa sobre 
un tema relacionat amb el Grau en Dret, o d’un treball de reflexió i indagació teòrica o pràctica sobre un tema jurídic. 
 
En aquest cas, les activitats formatives es redueixen a una sessió informativa de cerca d’informació, un seguiment per 
tutories del Professor-Tutor, l’elaboració i redacció del treball i la seva exposició oral. En funció de la modalitat de TFG, 
l’alumne, dirigit pel seu Tutor, haurà de portar a terme altres activitats formatives complementàries, treballant els 
corresponents resultats d’aprenentatge (3.6.2-DRET-LLISTAT-ACTIVITATS). 
 
En el curs 2015-2016, la FD ha iniciat algunes “accions singulars”. Són accions necessàries de millora de les 
competències transversals dels estudiants, mitjançant un reforçament d’alguns aspectes metodològics bàsics per a 
l’aprenentatge dels Graus impartits a la Facultat. Es tracta de diverses sessions (7-8) que s’ofereixen als estudiants de 
les diverses titulacions per separat. Una de les sessions es desenvolupa a la Biblioteca i té per objecte un millor 
coneixement dels recursos d’aquesta per a fer la recerca necessària per al TFG. Els aspectes treballats són: el 
plantejament d’un bon TFG i el treballar amb els materials; biblioteca; aspectes formals i de presentació; redacció del 
TFG, i la presentació oral. Una sessió es dedica específicament a que els estudiants facin un simulacre de la defensa 
oral del treball (es farà el mes de març-abril 2016). Les sessions estan coordinades pel vice-degà acadèmic i de qualitat 
i hi participen com a formadors quatre professors de Dret (tots ells doctors). El mateix s’ofereix a CPA (un formador) i 
Criminologia (una formadora).  En el cas de Dret, s’ofereixen sessions en horari de matins i de tardes per a facilitar-ne 
el seguiment. Els estudiants que completen aquesta formació obtenen 3 crèdits ECTS com a reconeixement acadèmic 
(acord de la Comissió de govern de la FD de 7.10.2015). En concret, el TFG a la FD té certes especialitats 
metodològiques que necessiten un enfocament específic i que es pretenen cobrir amb aquestes sessions, treballen la 
recerca en bases de dades jurídiques, el llenguatge jurídic, la redacció de documents jurídics i l’expressió oral (3.6.3-
DRET-TFG-PROGRAMA; 3.6.3-DRET-TFG-SESSIONS1, i 3.6.3-DRET-TFG-SESSIONS2). 
 
 
GRAU EN CRIMINOLOGIA 

http://devel.udg.edu/Portals/7/info_academica/GUIA_PAUTES%20TREBALL%20FINAL%20DE%20GRAU_DRET.pdf
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Les activitats desenvolupades en el grau de Criminologia orientades a la formació dels alumnes són totalment 
ajustades a l'estàndard exigit pel MECES i plenament adequades i coherents amb els objectius de formació del Grau de 
Criminologia de la UdG, que al seu moment es van plasmar en la memòria del Grau en la qual s'emfatitzava: "l'objectiu 
principal dels estudis de Criminologia és la formació d'un excel·lent criminòleg, competent en la detecció dels factors i 
dels problemes criminològics, flexible amb adaptabilitat als canvis, i amb unes bases sòlides per a una formació 
especialitzada i la recerca. Es pretén formar professionals… plenament capacitats per identificar els diversos factors de 
risc individuals i socials que es relacionen amb la criminalitat; capacitats per treballar tant en l'àmbit preventiu com en 
l'àmbit de la intervenció penal i amb les habilitats, coneixements..." i “valors necessaris per treballar amb els diferents 
actors…" 
 
La coherència i adequació es pot veure reflectida en un seguit d’indicadors: 
 
D’una banda, la vinculació dels diferents mòduls i les competències que al seu moment, es van establir en la memòria 
verificada, que es recull a l’evidència “3.6.1-CRIMI-COMPETENCIES”). Convé ressaltar que la memòria definitiva que va 
ser objecte finalment de verificació, va incorporar les recomanacions que en l'informe provisional (esborrany 
d'informes) realitzava la ANECA sobre la diversitat de les competències inicialment establertes en la memòria i la 
dificultat d'avaluar de forma objectiva algunes d'elles. Per això, en la memòria definitiva es va realitzar una 
reestructuració de les competències i es va introduir un quadre en el qual s'especificaven les diferents competències 
treballades en cadascun dels mòduls (3.6.1-CRIMI-COMPETENCIES). Una vegada incorporades les recomanacions de la 
ANECA el resultat mostrava una major coherència i adequació, reconeguda per la ANECA al verificra definitivament la 
memòria, sense cap altra observació. 
 
En segon lloc,  cadascuna de les fitxes docents de les diferents assignatures del grau especifica la vinculació que 
existeix entre les competències pròpies de cada assignatura i les activitats formatives i d'avaluació, coherents i 
orientades a adquirir aquestes competències. L’evidència “3.6.1-CRIMI-COMPETENCIES-ASSIGNATURES” detalla les 
diferents activitats d'aprenentatge i de formació del Grau, i les activitats d'avaluació.  
 
La formació del criminòleg, donat el seu caràcter multidisciplinari, té un elevat nivell de complexitat, que es veu 
reflectit en la varietat i amplitud de les competències, habilitats i valors que es treballen en el Grau. Això comporta 
que el conjunt de competències, habilitats i valors siguin vists com un tot integral que es treballa durant tot el 
recorregut del Grau i no com a compartiments separats i aïllats que una vegada superats no es tornen a treballar.  
 
Igualment, la coherència es reflecteix en l’estructuració de les assignatures del Grau que són semestrals amb una 
càrrega homogènia de crèdits ECTS, en la qual la majoria de les assignatures són de 6 crèdits, amb excepció de dues 
assignatures que es consideren de gran rellevància formativa com són la de Teories criminològiques i la de 
Criminologia aplicada. Les assignatures del primer curs són de formació bàsica. I la fitxa de cada assignatura especifica: 
les hores de treball que suposen per a l'alumne, diferenciant quines són amb professor i quines sense professor; les 
competències treballades; el sistema d'avaluació i els criteris d'avaluació i els altres dades considerades rellevants com 
l'idioma utilitzat, les recomanacions i observacions i la bibliografia treballada. 
 
La metodologia docent és plenament satisfactòria amb els resultats d'aprenentatge, com es pot apreciar en les 
diferents assignatures: 
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Assignatura 1. Introducció a la Criminologia, és una assignatura de formació bàsica, del primer semestre del primer 
curs. Equival a 6 ECTS. Les activitats formatives s’adrecen a conèixer què és la Criminologia, quins són els seus 
mètodes o tècniques d’investigació social i sobre quines teories criminològiques treballa. Així mateix, també es 
realitza una anàlisi de la criminalitat, amb l’estudi d’un comportament delictiu concret de la delinqüència comú i el 
delicte de coll blanc. Per altra banda també s’estudia la prevenció del delicte a la comunitat, les polítiques de 
seguretat i el funcionament del sistema penal, des del sistema policial, passant pel sistema judicial, fins a arribar al 
sistema penitenciari i a les penes no privatives de llibertat. Finalment, es treballa la justícia restauradora i els principis 
rectors de la política criminal. Es treballen diferents competències: CT6, CT9, CE1, CE12, CE13, CE17, CE18 i CE22. 
 
Les activitats formatives que s’utilitzen i treballen els diferents resultats d’aprenentatge (3. 6. 1-CRIMI-
COMPETENCIES-ASSIGNATURES; 3.6.2-CRIMI-LLISTAT-ACTIVITATS) són classes participatives amb el grup gran i classes 
pràctiques en les quals els alumnes es desdoblen per tal de poder comentar i analitzar les lectures previstes o entregar 
exercicis pràctics en els quals es valora la coherència de la intervenció amb els continguts estudiats, la comprensió de 
les lectures, la claredat i capacitat d’expressió, així com el raonament crític. També es realitzen dos controls de 
lectures, en els que s’avalua la comprensió de les lectures i la capacitat de relacionar-les amb el temari, i un treball 
(paper) en el que els alumnes escriuen un assaig sobre els temes treballats a classe amb els recursos metodològics 
apresos. Finalment es realitza un taller sobre com fer un treball acadèmic en què s’avalua l’assistència i participació. A 
les evidències es troben relacionades les competències amb les activitats esmentades (3.6.1-CRIMI-COMPETENCIES-
ASSIGNATURES). A més, a la fitxa tècnica de l’assignatura està disponible informació addicional com per exemple les 
hores que cada alumne hauria de dedicar a la preparació de les activitats. 
 
Assignatura 2, Teories criminològiques, és una assignatura de formació bàsica, del primer semestre del segon curs. 
Equival a 9 ECTS. Les activitats formatives s’adrecen a conèixer breument la història del coneixement criminològic. Per 
tal d’aconseguir-ho, s’estudien les teories de l’Escola Clàssica de Dret Penal, les teories individualistes: les teories 
positivistes; les teories socials: l’Escola de Chicago, la teoria de l’anomia, la teoria de l’etiquetatge, la teoria del control 
i la teoria crítica i, finalment, es tenen en compte els plantejaments actuals i futurs de la Criminologia. Es treballen 
diferents competències: CT6, CT7, CT9, CE1, CE12, CE13, CE17, CE18 i CE22. 
 
Les activitats formatives que s’utilitzen i que treballen els diferents resultats d’aprenentatge (3. 6. 1-CRIMI-
COMPETENCIES-ASSIGNATURES; 3.6.2-CRIMI-LLISTAT-ACTIVITATS) són classes expositives, seminaris on  s’avalua la 
participació de l’alumnat, la coherència de la seva intervenció, la comprensió de la lectura obligatòria, la seva 
capacitat per expressar-se amb claredat i el seu raonament crític; controls de lectures, en què s’avalua la comprensió i 
capacitat de relacionar les lectures indicades amb el temari après a classe, així com la capacitat d’expressió i 
raonament crític i finalment un examen que pretén valorar la capacitat d’elaborar una exposició sintètica de les 
diferents teories criminològiques i els temes tractats, la comprensió i anàlisi dels mateixos i la identificació de factors 
que poguessin incidir a la criminalitat. A les evidències es troben relacionades les competències amb les activitats 
esmentades (3.6.1-CRIMI-COMPETENCIES-ASSIGNATURES). A més, a la fitxa tècnica de l’assignatura està disponible 
informació addicional com per exemple les hores que cada alumne hauria de dedicar a la preparació de les activitats. 
 
Assignatura 3, Tècniques d’investigació, és una assignatura de formació bàsica, de segon semestre del tercer curs i 
que equival a 6 ECTS. Les activitats formatives que es realitzen s’adrecen a conèixer la producció del coneixement 
científic, quines són les tècniques per a l’anàlisi de la dependència robusta (tècniques quantitatives), també les 
tècniques per a la manipulació conseqüencial (experimentació), i les tècniques per a l’anàlisi de processos generatius 
(modelització i simulació). Així mateix, s’inclou l’estudi altres tècniques d’investigació tals com les tècniques 
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qualitatives i l’anàlisi de xarxes socials. Alhora es treballen diferents resultats d’aprenentatge o competències: CT2, 
CT8, CT9, CT10, CT11, CE2, CE3, CE9, CE16, CE19, CE20, CE21, CE32 i CE37. 
 
En quant a les activitats formatives que s’utilitzen i treballen els diferents resultats d’aprenentatge són classes 
expositives o magistrals amb grups grans, classes pràctiques o resolució de casos pràctics amb grups mitjans 
(desdoblament del grup gran), seminaris de lectures en grups mitjans i la prova d’avaluació. En la taula (3. 6.1-CRIMI-
COMPETENCIES-ASSIGNATURES; 3.6.2-CRIMI-LLISTAT-ACTIVITATS) es poden trobar les competències relacionades 
amb les activitats mencionades. A més, a la fitxa docent de l’assignatura estan disponibles informacions addicionals 
com per exemple les hores que cada alumne ha de dedicar a la preparació i realització de les activitats. 
 
Assignatura 4, Prevenció de la criminalitat, és una assignatura de formació bàsica, de primer semestre del quart curs i 
que equival a 6 ETCS. Les activitats formatives que es realitzen s’adrecen a conèixer els factors generadors de la 
criminalitat, així com una breu història sobre el desenvolupament de la prevenció del delicte. També estudia la 
classificació de la prevenció, la prevenció mitjançant el sistema penal i les anomenades teories de la pena. Tanmateix, 
fa una especial referència a la prevenció general i la prevenció especial, tracta la prevenció mitjançant la intervenció 
primerenca, la prevenció comunitària, i estudia quin és el paper de la policia en la prevenció del delicte. A més a més, 
dóna a conèixer les principals iniciatives governamentals de prevenció i com es produeix el fenomen de l’expansió del 
control punitiu, així com també la comprensió del contingut i interpretació d’estadístiques. Per últim fa un repàs a 
l’actualitat europea, als plans nacionals i als internacionals referents a la prevenció del delicte. Alhora es treballen 
diferents resultats d’aprenentatge o competències: CT2, CE8, CE14, CE15, CE16, CE18, CE23, CE24, CE31, CE32 i CE37. 
 
En referència a les activitats formatives que s’utilitzen i treballen els diferents resultats d’aprenentatge es tracten, 
d’una banda, de l’anàlisi i estudi de casos, i de l’altra, la prova d’avaluació. En la taula ( 3.6.1-CRIMI-COMPETENCIES-
ASSIGNATURES; 3.6.2-CRIMI-LLISTAT-ACTIVITATS) s’especifiquen les vinculacions entre les competències i activitats. A 
més, a la fitxa docent de l’assignatura estan disponibles informacions addicionals com per exemple les hores que cada 
alumne ha de dedicar a la preparació i realització de les activitats. 
 
Pràctiques externes. És una assignatura obligatòria ubicada en el segon semestre del quart curs, amb 4 ECTS. Aquesta 
assignatura juntament amb el TFG constitueixen els elements finals del procés de formació del Grau que haurien de 
permetre avaluar i verificar el nivell d'adquisició del conjunt de les competències del grau. Amb tot, de forma 
específica ha de poder-se evidenciar que les competències CT3, CT6, CT8 i CT9 s'han adquirit amb un nivell molt 
elevat.  
 
La Coordinació del Grau, des de l'inici, ha tingut present que les pràctiques constituïen un element central tant en la 
formació de l'alumnat com en l'avaluació d'aquesta formació. La situació històrica de la Criminologia a Espanya ha 
comportat que a nivell institucional, empresarial i social no es tingués clara quin era la funció de la Criminologia com a 
professió. Aquest desconeixement ens va obligar a realitzar una acció pedagògica d'una banda i d'intervenció activa 
per l'altra, perquè les diverses institucions i entitats en les quals es desenvolupen les pràctiques estiguessin 
disposades a comptar amb alumnes d'aquest Grau. Això va comportar, d'una banda, un treball molt estudiat de 
selecció dels àmbits i de les institucions i entitats en les quals podia començar-se el desenvolupament del treball 
criminològic. De l’altra, va comportar un procés llarg, i amb seny, de reunions i contactes amb aquestes institucions i 
entitats amb la finalitat de mostrar i en alguns casos convèncer-los de la utilitat del treball criminològic a l'interior de 
les mateixes.  
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En alguns casos, els diferents Coordinadors dels estudis de Grau de Catalunya vam unir esforços i ens vàrem reunir 
amb les institucions més rellevants del govern de Catalunya amb la finalitat de promoure la utilitat dels alumnes i les 
pràctiques dels mateixos en el si d'elles (3.6.1-CRIMI-COMPETENCIES-ASSIGNATURES; 3.6.2-CRIMI-LLISTAT-
ACTIVITATS). En els altres casos, des de la Coordinació del Grau de Girona es van realitzar reunions, institució per 
institució, aconseguint garantir el nombre de places necessari perquè tots els alumnes poguessin comptar amb una 
plaça de pràctiques que, com hem indicat, en l'estudi són obligatòries.  
 
Cada alumne en pràctiques té, a part del tutor extern de la institució o entitat, un tutor acadèmic que és un professor 
del Grau. Com a millora des de fa dos cursos, s’ha introduït un mínim de 5 hores de tutories amb el tutor acadèmic. 
 
L’alumnat en pràctiques ha d’elaborar una memòria de pràctiques, sobre la base d’una guia que té al seu abast en el 
Moodle de l’assignatura (3.6.3.-CRIMI-GUIA-PRACTIQUES). Aquesta memòria inclou diferents apartats (descripció i 
anàlisi de la col·laboració realitzada,  que inclou un diari reflexiu; anàlisi i reflexió sobre la aplicació de les 
competències i habilitats adquirides i una anàlisi crítica i una avaluació del procés de formació, fent referència als 
punts febles i punts forts sobre les competències adquirides, per realitzar les tasques pròpies del lloc de treball en el 
que ha realitzat les pràctiques i indicant propostes de millora de les diferents assignatures i/o competències 
treballades.  
 
Amb aquesta activitat  es treballen d’una manera fonamental les competències CT3, CT6, CT9, CE8, CE9, CE15, CE17, 
CE33, CE34, CE35, CE36, CE37.  
 
Per la seva banda, el tutor acadèmic realitza tutories individuals o col·lectives amb els estudiants que té al seu càrrec, 
per a seguir i orientar les tasques encarregades, i manté contacte amb els altres agents (tutor extern, estudiant, 
coordinador de pràctiques del centre...) i realitza la avaluació formativa de l’estudiant. 
 
A les tutories es treballen de manera pràctica aquests continguts: reflexió sobre la pràctica, aportant pautes per a 
escriure i analitzar el diari de camp, descriure les tasques encarregades, o fetes i analitzar-les (CE17, CT8 i CT9); 
investigació-acció-servei, com a dinàmica bàsica de la recerca social del criminòleg (CT3, CE9, CE15 i CE17, CE36); i la 
elaboració de propostes d’intervenció i l’avaluació de les mateixes, així com la reflexió sobre la pròpia formació (CT3, 
CE33, CE34, CE35, CE37). 
 
Després de tres promocions d'alumnes que han passat per aquestes institucions les evidències mostren no només la 
clara i evident acceptació per part d'institucions i entitats del treball criminològic, ja que cada any ens mantenen 
l'oferta de places; sinó a més a més el nivell de formació adquirit i les competències desenvolupades que són 
avaluades, pels tutors externs de les institucions, de forma pràcticament generalitzada com a excel·lent. 
 
Fets com el reconeixement i felicitació pública que en alguns casos s'ha realitzat per part d'algun ajuntament al treball 
realitzat per alumnes en pràctiques (3.5.1-CRIMI-PRACTIQUES1; 3.5.1-CRIMI-PRACTIQUES2); la invitació a participar en 
jornades per part d'alguna institució a algun alumne en pràctiques; l'adjudicació de places o contractació per cobrir 
suplències a alumnes que han realitzat les seves pràctiques en aquestes institucions, són al nostre entendre un 
inequívoc reconeixement de l'excel·lència del nivell formatiu del Grau en Criminologia. 
 
Treball final de grau (TFG) és de quart curs, segon semestre, amb 12 ECTS. És un treball d'especialització en alguna de 
les matèries previstes en el pla d'estudis, sota la supervisió d'un Professor-Tutor, que es redactarà per escrit i serà 
defensat públicament davant d'una comissió. Els resultats d’aprenentatge treballats són la CT6, CT9, CT10, CT11, 
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CE14, CE16 i CE17, CE20, CE23, CE32, CE33, CE34 i CE36 (3.6.1-CRIMI-COMPETENCIES; 3.6.1-CRIMI-COMPETENCIES-
ASSIGNATURES).  
 
Tal com s’exposa al document de “Pautes Treball Final de Grau. Grau en Criminologia”, disponible al web de la FD 
(3.6.3–CRIMI-TFG-GUIA), el principal objectiu del Treball Final de Grau és que l'estudiant posi en pràctica i acrediti 
haver adquirit moltes de les competències treballades durant el Grau en Criminologia. En particular: Analitzar i 
relacionar les competències professionals adquirides, amb les necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit 
local, comunicar-se oralment i per escrit, valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, dissenyar 
propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit, analitzar els models de prevenció i 
intervenció de la criminalitat i seleccionar aquells que resultin més adequats per a cada problema específic, analitzar 
situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció, identificar i descriure els diversos 
factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat, dissenyar una investigació criminològica identificant 
l'estratègia metodològica adequada als objectius plantejats, proposar i argumentar mesures preventives a situacions 
criminològiques, exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals 
convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves 
respostes, analitzar els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en les persones i la 
col·lectivitat de les actuacions en l'àmbit criminològic, valorar la importància dels principis ètics per al benefici de les 
persones, de la societat i la professió i analitzar casos i simular situacions que requereixen utilitzar un llenguatge no 
discriminatori i respectuós de les diverses parts implicades en el conflicte i en la criminalitat. Però el TFG pot 
presentar-se en diferents modalitats, és un treball individual i original que pot consistir en un projecte, un estudi, una 
memòria o una recerca que segueixi les pautes de la metodologia i l'anàlisi criminològic. En concret, podem parlar 
d’un treball de revisió i interpretació crítica bibliogràfica sobre un tema relacionat amb el Grau en Criminologia, una 
proposta d’investigació, una recerca o un treball de reflexió i indagació teòrica o pràctica sobre un tema criminològic. 
 
En aquest cas les activitats formatives es redueixen a una sessió informativa de cerca d’informació, un seguiment per 
tutories del Professor-Tutor, l’elaboració i redacció del treball i la seva exposició oral. En funció de la modalitat de TFG, 
l’alumne, dirigit pel seu Tutor, haurà de portar a terme altres activitats formatives complementàries, treballant els 
corresponents resultats d’aprenentatge (3.6.1-CRIMI-COMPETENCIES; 3.6.1-CRIMI-COMPETENCIES-ASSIGNATURES). 
 
En el curs 2015-2016, la FD ha iniciat una acció singular, consistent en oferir als estudiants de TFG sessions 
metodològiques per a realitzar un bon TFG (3.6.3-CRIMI-TFG-TALLER1; 3.6.3-CRIMI-TFG-TALLER2). Es tracta de 
diverses sessions (7-8) que s’ofereixen als estudiants de les diverses titulacions per separat. Una de les sessions es 
desenvolupa a la Biblioteca i té per objecte un millor coneixement dels recursos d’aquesta per a fer la recerca 
necessària per al TFG. Els aspectes treballats són el plantejament d’un bon TFG i el treballar amb els materials; 
biblioteca; aspectes formals i de presentació; redacció del TFG, i la presentació oral. Una sessió es dedica 
específicament a que els estudiants facin un simulacre de la defensa oral del treball (com s’ha dit amunt [p. 54] 
respecte de Dret). Les sessions estan coordinades pel vice-degà acadèmic i de qualitat i hi participa una formadora 
professora (doctora) de Criminologia. El mateix s’ofereix a CPA (un formador) i Dret (quatre formadors). En el cas de 
Criminologia, s’ofereixen sessions en horari de matins. Els estudiants que completen aquesta formació obtenen 3 
crèdits ECTS com a reconeixement acadèmic (acord de la Comissió de govern de la FD de 7.10.2015). 
 
En síntesi, el Grau de Criminologia realitza les activitats de formació a través de dues modalitats bàsiques. La primera, 
presencial, que es desenvolupa en la part més teòrica amb grups grans màxim 80 alumnes, a través de classes 
magistrals (participatives); i en la part més pràctica en grups mitjans, màxim 40 alumnes, a través de classes 
pràctiques, tallers, seminaris. I d'altra banda, activitats de treball autònom, programades i tutoritzades pel professorat 

http://devel.udg.edu/Portals/7/info_academica/PAUTES%20TFG_Criminologia_14_15definit.pdf
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de cadascuna de les assignatures. Donant com resultat un conjunt variable de metodologies docents plenament 
coherent amb els objectius de formació i clarament satisfactoris amb els resultats d'aprenentatge. 
 
Com pot apreciar-se, les activitats de formació s'integren en un model holístic i complex en el qual els resultats 
d'aprenentatge no només compleixen amb les exigències del MECES sinó que configuren un model pedagògic 
coherent amb els postulats moderns de transversalitat i complexitat i en el cas específic de Criminologia de 
multidisciplinarietat superant un model basat en l'agregació simple de coneixements aïllats. 
 
Així mateix, els mecanismes amb els quals explica la titulació per fer un seguiment del desenvolupament de les 
activitats formatives i dels problemes que es puguin presentar es revelen adequats en la mesura en què han permès 
anar detectant diferents aspectes que podrien millorar-se i que han servit de base per a l'elaboració dels informes de 
seguiment i les corresponents propostes de millora.  
 
Entre les millores que hem anat introduint cal destacar, d'una banda, el Seminari Permanent de Criminologia. 
Universitat i Societat (3.6.2-CRIMI-AF). Aquesta activitat s'emmarca en les activitats complementàries i que 
contribueix de forma important i transversal al desenvolupament de les activitats formatives. El seminari està 
dissenyat com a espai de trobada entre l'alumnat de Criminologia i persones de l'àmbit acadèmic i de l'àmbit 
professional i social. De tal forma que s'estableixi un diàleg bilateral entre la Universitat i la societat. Per això, com pot 
apreciar-se, cada semestre, es desenvolupa un programa de seminaris i tallers en els quals participen diferents 
persones del context social i de les institucions relacionades amb la matèria objecte del Grau. Actualment es troba en 
la seva XII edició (se’n pot veure un exemple a la web, però n’hi ha més).  
 
Finalment, aquest curs hem pogut donar un pas important en una de les millores que veníem anunciant com a 
necessària des dels primer informes de seguiments. Ens referim al professorat del Grau. Com s’ha dit, aquest curs 
acadèmic s’incorporen dues persones a temps complert [amunt, p. 21]. 
 
GRAU EN CPA 
 
L’evidència “3.6.1-CPA-COMPETENCIES” recull un llistat de les 33 competències del Grau de CPA —on es distingeixen 
deu competències transversals (CT) que assenyala la UdG— i les 23 competències específiques del Grau. L’objectiu de 
la llista és relacionar cadascuna de les competències amb les quatre assignatures i el TFG sotmeses a anàlisi.  
 
Les competències del Grau en CPA, tal com s’observa en aquesta Taula, són molt àmplies i, per tant, el seu assoliment 
per part dels estudiants es realitza a través d’activitats que van més enllà de cada una de les assignatures que 
s’ofereixen al llarg del Grau. Entre aquestes activitats destaca la creació, com una millora que s’ha introduït durant el 
curs 2014-2015, del Seminari Permanent de Ciència Política i de l’Administració (disponible a la web), obert a tots els 
estudiants, de les Jornades d’orientació professional destinades a estudiants de darrer curs, i d’activitats que es 
realitzen fora de les aules -com ara cursos i seminaris formatius organitzats pel Grau o juntament amb el Grau de 
Criminologia (3.6.2-CPA-AF-COMPLEMENTARIES).  
 
A l’evidència “3.6.2-CPA-LLISTAT-ACTIVITATS” es detallen les diferents activitats formatives per les assignatures 
sotmeses a avaluació, així com les diverses activitats d’avaluació del Grau en CPA. 
 
Les assignatures del Grau en CPA són semestrals, amb una diferent càrrega de crèdits ECTS. A primer curs totes les 
assignatures són de formació bàsica i són de 6 crèdits, i a partir de segon curs les assignatures tenen entre 3 i 6 

http://www.udg.edu/depdpu/Activitats/tabid/3646/p/46379/language/ca-ES/Default.aspx
https://www.google.es/search?q=Seminari+Permanent+de+Criminologia+udg
http://www.udg.edu/fd/Not%C3%ADciesiagenda/Arxiudenot%C3%ADcies/tabid/2413/p/42338/language/ca-ES/Default.aspx
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crèdits. A cada fitxa docent s’especifiquen les hores de treball que l’assoliment de les competències suposa per 
l’alumne, amb professor o sense professor, amb les activitats pròpies del sistema d’avaluació i els criteris de 
qualificació, així com altres circumstàncies com l’idioma/es utilitzat/s, observacions i recomanacions, i bibliografia 
bàsica. 
 
Assignatura 1. Introducció a la ciència política és una assignatura obligatòria de formació bàsica, de primer curs, 
primer semestre, 6 ECTS. Aquesta assignatura és el primer contacte específic dels estudiants amb continguts 
específicament politològics i, per això, s’hi prioritza l’apropiació per part dels estudiants d’una comprensió de l’àmbit 
concret de coneixement. L’assignatura es desenvolupa a través de quatre grans blocs. El primer bloc exposa i 
desenvolupa, de forma introductòria, les bases metodològiques i analítiques pròpies de la disciplina, així com els 
conceptes fonamentals de l’estudi científic de la política (CE1, CE6). El segon bloc mostra la política com un procés 
dinàmic on hi intervé el procés de socialització dels individus, la cultura política present a la societat, i la participació 
de les persones individualment i a través dels actors polítics col·lectius clàssics, com són, els partits polítics, els grups 
de pressió i els moviments socials (CE4). El tercer bloc exposa la política com una estructura que evoluciona lentament 
a través de la història i que configura les regles del joc presents en una societat. En aquest apartat es mostra l’evolució 
de l’estat, la distinció de sistemes autoritaris i democràtics, les característiques d’aquests darrers, la divisió funcional i 
territorial del poder i també els sistemes electorals com una eina fonamental per a la representació dels ciutadans i la 
legitimació del sistema polític (CE2, CE3, CE5). Finalment el quart bloc exposa què són i com s’analitzen les polítiques 
públiques enteses com els fruits de l’activitat política. L’apropiació teòrica de les sessions teòriques es reforça amb la 
lectura d’un llibre de text de referència i altres textos complementaris en català, castellà i anglès, i amb un programa 
sistemàtic d’activitats pràctiques (CT2, CT11). (3.6.3-CPA-ICP-PROGRAMA). 
 
Les activitats formatives que s’utilitzen i treballen els diferents resultats d’aprenentatge són classes expositives o 
magistrals amb grups grans (AF1); classes pràctiques amb la meitat del grup (desdoblant el grup gran) per al comentari 
de textos i documents estadístics, per a la realització de debats o per a l’exposició de treball de camp i de treballs 
d’anàlisi fets fora de l’aula (AF2, AF3, AF4, AF5); tutories individuals (AF12) i la participació activa en el Seminari 
Permanent de CPA i altres activitats complementàries com el visionat de documentals o programes (AF7, AF8, AF11) 
(3.6.2-CPA-ICP-AF).  
 
Assignatura 2. Dret i societat és una assignatura obligatòria, de segon curs, primer semestre, amb 5 ECTS. 
L’assignatura conté 9 unitats,  treballades amb 12 presentacions d’experts, la recerca dels quals constitueix la base del 
curs, amb la posada a disposició de material complementari. Alguns continguts de l’assignatura es seleccionen 
anualment en funció del context sociopolític, i suposen l’estudi de casos. L’origen d’aquesta assignatura a finals dels 
anys seixanta als Estats Units d’Amèrica es troba en la crítica al formalisme dels ensenyaments jurídics. Avui permet 
arreu, i a diversos graus en ciències polítiques i socials, mostrar la relació entre la pluralitat de sistemes normatius i 
problemes socials complexos (3.6.3-CPA-DIS-PROGRAMA).  
 
Una part rellevant de la praxi docent fa us de la plataforma TED. Es tracta del fòrum Technology, Entertainment, 
Design: Ideas Worth Spreading, propietat de The Sapling Foundation. Per conèixer dades sobre aquest fòrum es pot 
accedir a la seva  pàgina web. En principi les qüestions ideològiques que manifesta aquest projecte en línia no es 
rebutgen sinó que passen a formar part de l’anàlisi que es fa a classe. Precisament una de les característiques del curs 
és treballar sobre l’explicitació de posicionaments axiològics de tota mena per a la crítica de les propostes normatives 
amb les quals s’organitzen les societats complexes (CT25). 
 

http://www.ted.com/
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Les activitats formatives que s’utilitzen són les presentacions i, com a element de suport, un text de selecció individual 
(referenciat a classe per a cada tema de treball proposat per l'estudiant), i com a element tècnic, recursos gratuïts, 
també en línia [Gapminder, Prezi, Zotero, web oficials] [AF2, AF5, AF6, AF9]. Contràriament al que succeeix amb el 
vídeo o amb la imatge, que tenen valor instrumental per a la comprensió o desenvolupament de programes teòrics, 
en aquest projecte s'inverteix la rellevància dels elements. Això és possible perquè són els experts en els temes 
d'interès els qui realitzen les seves presentacions amb explicacions assistides visualment, en un format d'entre els 20 i 
25 minuts (CT24). La imatge es converteix així en una petita classe dins de la classe, i això té utilitat per aprendre a 
preparar les pròpies presentacions (CT25, CT27). Així, les activitats formatives que es desenvolupen, a més de les  
sessions teòriques (AF1) de 2 hores de durada, són tres. La primera és l’elaboració d’un assaig crític (AF4) on prenen 
com a recurs heurístic la distòpia descrita a la novel·la Gènesi de Bernard Beckett (AF5). Aquesta activitat comporta 
participar en tres sub-activitats diferents: lectura de la novel·la, la presentació a l’aula de l’estructura expositiva de 
l’assaig i cerca i selecció d’informació addicional per fonamentar la proposta. La segona és el visionat de presentacions 
orals (AF6) allotjades a la plataforma TED per a l’anàlisi i comprensió dels factors que intervenen en la producció i 
solució de problemes socials complexes. Aquesta activitat comporta participar a la vegada dues sub-activitats 
diferents: el visionat a casa i a l’aula del material audiovisual, i un debat a l’aula sobre els aspectes locutius (què es 
diu), il·locutius (què es fa mentre es diu) i perlocutius (conseqüències del que es fa) de les presentacions orals (TED 
talks). La tercera és una presentació oral de 5 minuts (AF2, AF4, AF9) d’un problema social (d’abast local, estatal, 
internacional o mundial) i de possibles intervencions normatives per tal d’impactar sobre la seva resolució (AF11). 
Aquesta activitat comporta participar en cinc sub-activitats diferents: la cerca, selecció i elaboració  d’informació per 
preparar la exposició; la participació a tallers d’expressió oral a l’aula, un assaig de la presentació oral a l’aula; la 
confecció de recursos de suport (Prezi, pàgines web, imatges, taules, etc.) per a la presentació i l’exposició filmada de 
la presentació en un entorn formal. També s’ofereixen tutories individuals (AF12) als estudiants al llarg del procés.  
 
Assignatura 3. Anàlisi de polítiques públiques és una assignatura obligatòria, de tercer curs, primer semestre, amb 6 
ECTS. Aquesta assignatura pretén dotar als i les estudiants de conceptes teòrics i eines metodològiques bàsiques de la 
disciplina per a comprendre el funcionament de l’acció pública i les intervencions de les institucions en la societat. En 
aquest sentit, es conjuga el caràcter acadèmic amb l’aplicació pràctica, essent una assignatura útil tant per a futurs 
desenvolupaments en l’àmbit de la recerca així com també des d’un punt de vista instrumental en el procés de 
disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques.  
 
L’assignatura es desenvolupa a través de sessions que combinen el caràcter teòric i pràctic. En el programa podem 
identificar cinc apartats diferenciats (3.6.3-CPA-APP-PROGRAMA). En un primer apartat (sessions 1 i 2) es duu a terme 
una introducció teòrica sobre l’objecte d’estudi (les polítiques públiques) així com també un aprofundiment en els 
diversos enfocs, models i teories d’anàlisi de les polítiques públiques (CE1). En un segon apartat (sessió 3 i 4) es 
desenvolupen les dues principals aproximacions actuals a l’estudi i anàlisi de les polítiques públiques: la perspectiva 
dels actors (CE4) i la perspectiva de les institucions (CE3). En un tercer apartat (sessions 5-9) s’introdueix el concepte 
de “cicle de la política pública” i se’n desgranen les diverses fases que aquesta compon. Aquesta és la part de 
l’assignatura que té un caràcter més aplicat, establint debats teòrics però també aplicacions metodològiques que 
poden utilitzar-se tant per a l’anàlisi de les diferents fases, com per l’acció política i governamental. Es treballen doncs 
la definició del problema i de la política pública, la implementació i l’avaluació. En aquest sentit, s’adquireix capacitat 
de gestionar, organitzar i planificar (CE9). En el apartat quart (sessions 10-11) es duen a terme dos sessions de caràcter 
independent que busquen aprofundir en debats actuals de l’anàlisi de les polítiques públiques: la participació 
ciutadana i l’Estat del benestar (CE1). En el darrer apartat (sessions 12-13) els estudiants exposen i discuteixen amb la 
resta del grup de classe un treball que han anat realitzat al llarg del curs i que analitza un cas de política pública, 
aplicant en un exemple concret tot el que s’ha anat treballant a l’assignatura (CE9). Amb aquest treball (i la seva 

http://www.gapminder.org/
https://prezi.com/
https://www.zotero.org/
https://prezi.com/
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exposició) s’adquireixen diverses competències, útils tant en el terreny acadèmic com professional (CT1, CT2, CT10, 
CE11). 
 
Les activitats formatives que s’utilitzen i treballen els diferents resultats d’aprenentatge són classes 
expositives/magistrals (AF1), acompanyades de Power Points que es faciliten als estudiants a través del Moodle, i que 
es recolzen amb la visió i comentaris de documentals i pel·lícules (AF6) –normalment les primeres dues hores de la 
sessió-; classes participatives/pràctiques (AF2), que es combinen amb la resolució d’exercicis (AF3), i la lectura i 
comentari de textos (AF5). En aquesta part pràctica es desenvolupen competències que tenen a veure amb analitzar 
situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les (CT8), treballar amb equip (CT9) i desenvolupar la 
capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar les polítiques públiques (CEM2) (3.6.2-CPA-APP-AF). 
 
Cal dir també que al llarg del curs es van dedicant algunes estones d’aquesta part més pràctica a l’elaboració del 
treball que els estudiants han d’entregar a final de curs sobre un cas de política pública. Es facilita un guió per a la seva 
realització (3.6.3-CPA-APP-GUIA.AA2). Aquests treballs s’exposen i discuteixen amb tot el grup de classe les darreres 
dues sessions abans de l’examen (AF4). Mitjançant el procés d’elaboració i exposició del treball s’adquireixen diverses 
competències específiques del mòdul 10 de la titulació: comprendre la planificació i la gestió administrativa (CEM1), 
augmentar la capacitat d’elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques (CEM3) i de manera menys 
completa fomentar la capacitat de dissenyar i fer el seguiment de diagnosi, estudis de necessitats, plans estratègics i 
programes d’actuació per a la implantació de polítiques públiques (CEM4). 
 
Les activitats de classe es complementen amb la participació activa en activitats organitzades pel grau fora de l’aula 
(AF11), en concret el Seminari Permanent de Ciència Política, els Seminaris Monogràfics realitzats durant el curs i les 
tutories individuals (AF12) .  
 
Assignatura 4. Política i tècnica legislativa és de quart curs, primer semestre, amb 6 ECTS. Es dedica a l’aprenentatge 
de les Ciències de la legislació i les seves diferents branques. En síntesi, els alumnes aprenen com traduir la voluntat 
política de regular una determinada matèria en una norma concreta, sigui un acord d’un òrgan administratiu, un 
reglament, una llei, o similar. Després d’una primera lliçó introductòria, els estudiants treballen en un primer bloc 
l’anomenada Política legislativa (4 lliçons), i després el que pròpiament constitueix la Tècnica legislativa. En aquest 
segon bloc, una lliçó es dedica a l’estudi de les directrius de tècnica legislativa existents a Espanya, en les quals es fixen 
els criteris bàsics d’estructuració i redacció de les lleis. Després, es dediquen dues lliçons al llenguatge normatiu, sis 
lliçons més a l’estructura de les lleis, quatre als instruments tècnic-jurídics (cites entre normes, remissions, definicions, 
etc.), i finalment una última lliçó a la publicació de les normes, centrada en la legislació (3.6.3-CPA-PTL-PROGRAMA).  
 
Les activitats formatives que es duen a terme són sessions teòric-pràctiques en què es combina l’exposició dels 
aspectes del temari per part del professorat amb el treball de normes jurídiques reals, aprovades pels Parlaments 
espanyol i català. Ambdós tipus d’activitats es realitzen en grups grans. Generalment, el professorat exposa una lliçó o 
més del programa, que els estudiants hauran de treballar després amb el material de l’assignatura. Aquest material 
consisteix en textos normatius que el professorat posa a disposició dels alumnes a la plataforma docent i que són de 
lliure accés, en tractar-se bàsicament de documents oficials publicats en obert. L’alumnat ha de buscar exemples del 
que s’ha comentat a la classe anterior, i després s’exposa en el conjunt de la classe a la part pràctica de la sessió. Per 
exemple, la setmana següent d’explicar els aspectes de llenguatge normatiu, els estudiants han de buscar exemples de 
mala redacció d’una norma i exposar quina seria la redacció correcta. Aquestes intervencions en el si de les classes 
pràctiques formen el conjunt de la nota pràctica, que el professorat puntua al final del semestre (i que representa el 
30% del total de l’assignatura). A l’examen de l’assignatura (que representa l’altre 70%), hi ha dues parts: a) una 
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primera pregunta, referida als epígrafs del temari, i que els alumnes han de desenvolupar (per exemple, un o diversos 
apartats d’una lliçó), i b) un text normatiu fictici, amb una sèrie de problemes de redacció, estructura, etc., i que els 
alumnes han de corregir (es poden veure l’evidència 3.6.7-CPA-PTL-AA1(Ap) i relacionades).  
 
Treball final de grau (TFG) es realitza a quart curs, segon semestre, i té un total de 12 ECTS. És un treball 
d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis, sota la supervisió d'un Professor-Tutor, que es 
redactarà per escrit i serà defensat públicament davant d'una comissió. Els resultats d’aprenentatge treballats són les 
competències C24, C27, C28, C29, C30 , i la seva descripció apareix a la web.   
 
Tal com s’exposa al document de “Pautes Treball Final de Grau. TFG-Grau en CPA”, disponible a la web de la FD, el 
principal objectiu del Treball Final de Grau és que l'estudiant posi en pràctica i acrediti haver adquirit les competències 
tant transversals com específiques treballades durant el Grau en CPA.   
 
El TFG és un treball individual i original pel que es preveuen tres modalitats: 
 

a) Revisió bibliogràfica extensa, reflexiva i acadèmicament crítica sobre un objecte d’estudi propi de la Ciència 
Política i de l’Administració. Aquesta modalitat de TFG pretén desenvolupar un coneixement més profund 
sobre una temàtica, que hauria de quedar reflectit en la quantitat, la qualitat i l’actualitat de les fonts 
bibliogràfiques emprades. S’exigeix evitar treballs exclusivament descriptius, mancats d’aportacions 
reflexives i crítiques. 

b) Recerca empírica: disseny i posada en pràctica d’una investigació quantitativa o qualitativa. S’exigeix 
assegurar que els/les estudiants tinguin al seu abast els recursos materials i personals necessaris, així com la 
disponibilitat de temps necessari per a realitzar el treball de camp. 

c) Marc teòric i metodològic d’una investigació: Es tracta del disseny d’una investigació quantitativa i/o 
qualitativa. A diferència de la modalitat empírica, aquesta no requereix dur a la pràctica el disseny de recerca 
realitzat (es planteja més aviat com una futura investigació possible). 
 

Les activitats formatives consten d’una sessió informativa de cerca d’informació conjuntament amb el personal 
especialitzat de la Biblioteca del Campus, un seguiment per tutories del Professor-Tutor, l’elaboració i redacció del 
treball i la seva exposició oral. En funció de la modalitat de TFG, l’alumne, dirigit pel seu tutor, haurà de portar a terme 
altres activitats formatives complementàries, treballant pels corresponents resultats d’aprenentatge. A la vegada s’ha 
d’exposar que durant el curs 2015-2016 gràcies a una acció especial del Rectorat s’ha implementat un seguit 
d’activitats formatives de sis sessions amb l’objectiu d’orientar als estudiants en la confecció del TFG a través de 
reforçar les bases metodològiques, la recerca de fonts i anàlisi de dades, els aspectes formals de redacció, i l’exposició 
oral del treball (3.6.2-CPA-TFG-SESSIONS), de manera similar al que s’ha descrit als altres Graus. Els estudiants que 
s’inscriuen i segueixen aquestes sessions i fan les tasques corresponents obtenen 3 crèdits ECTS com a reconeixement 
acadèmic.  

 
Al mateix temps, degut a la rellevància que té el TFG en la formació dels estudiants, es planteja com a proposta de 
millora reduir el TFG de 12 a 9, i introduir una assignatura de 3 crèdits que s’anomenaria Eines de Recerca Politològica, 
i que tindria com a objectiu proporcionar els instruments metodològiques i analítics necessàries per a dur a bon terme 
el TFG. 
 
Arran de l’exposat es creu que les activitats de formació de les assignatures analitzades són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, i que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació, a la vegada que 
respon als criteris de transversalitat i multidisciplinarietat propis d’uns estudis d’aquesta natura. 
 

http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?codia=3104G02095&codip=#comp
https://www.udg.edu/Portals/7/info_academica/TFG_CPA_PautesTutors_2014-15.pdf
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MÀSTER EN ADVOCACIA 
 
Les competències del Màster en Advocacia són àmplies (3.6.1-MA-COMPETENCIES), i l’estudiant les podrà acabar de 
demostrar només en la seva futura pràctica professional. A  cadascuna de les fitxes docents de les assignatures 
s’especifiquen les competències treballades en particular que es vinculen a les activitats formatives i a les activitats 
d’avaluació pensades per assolir cadascuna de les competències. La fitxa de cada assignatura està disponible de 
manera pública. A cada fitxa docent s’especifiquen les hores de treball que suposa per l’alumne, amb professor o 
sense professor, les competències treballades, el sistema d’avaluació i els criteris de qualificació, així com altres 
circumstàncies com l’idioma/s utilitzat/s, observacions i recomanacions, i bibliografia bàsica. Les assignatures són 
totes semestrals i amb una càrrega de crèdits ECTS diferent. 
 
El variat ventall de coneixements, actituds i habilitats necessàries per a exercir la professió d’advocat queda 
representat en les assignatures seleccionades. En la tria s’ha optat per una assignatura de cada curs acadèmic a més 
del TFM i les Pràctiques Externes (PE) que es desenvolupen en els dos cursos. Són el TFM i les Pràctiques Externes els 
que permeten l’especialització dels alumnes donat que totes les assignatures del pla d’estudi són obligatòries.  
 
Assignatura 1, Assessorament i litigació laboral. Es tracta d’una assignatura  de primer curs de primer semestre de 5 
ECTS. L’assignatura Assessorament i litigació laboral té com a objectiu oferir a l’estudiant una visió panoràmica dels 
aspectes pràctics del Dret del Treball així com d’actualització de les figures centrals d’aquesta matèria explicant les 
principals tendències tant a Espanya com a Europa en l’àmbit del Dret del treball. Tendències aplicades a la relació 
laboral en funció del context econòmic i social, també les tensions actuals en el joc entre la llei i la negociació 
col·lectiva, la coordinació entre les autoritats públiques en l'adopció i aplicació de normativa. L’assignatura 
s’estructura en dues vessants. D’una banda la vessant teòrica amb explicació dels aspectes més rellevants des del punt 
de vista d’actualització dels coneixement ja assolits en la matèria i que tenen incidència molt directa en l’activitat 
d’assessorament laboral i litigació davant dels Tribunals, en la selecció dels temes a tractar es te en compte la llista de 
matèries orientatives que cada convocatòria d’examen de capacitació per a l’exercici de l’advocacia contempla. De 
l’altra la vessant pràctica que comporta que durant les diverses sessions es resoldran casos pràctics; es realitzaran 
comentaris de pronunciaments judicials actuals; es donarà resposta a casos concrets d'aplicació de la norma o 
supòsits de fet ad hoc; s’examinaran documents com formularis, expedients, tràmits i sentències; i es redactaran actes 
documentals com ara papereta de conciliació, demanda, recurs; tot d’activitats pràctiques per tal de permetre als 
estudiants veure l’aplicació directa dels coneixements de la vessant teòrica. 
 
La composició del seu professorat ha de facilitar que s’assoleixin les competències que es pretenen desenvolupar 
especialment la comprensió de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el 
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca; el saber aplicar els coneixements adquirits i 
la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o 
multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi; i el ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la 
complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les 
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. En concret doncs es treballen 
diferents resultats de l’aprenentatge, B1, B2 i B3. L’equip de docents de l’assignatura està format per tres professors 
de la Facultat i quatre provinents dels Col·legis d’Advocats, d’entre ells hi ha professors especialitzats en la matèria, 
advocats i inspectors de Treball. 
 
Assignatura 2: Assessorament i litigació penal. Es tracta d’una assignatura  de segon curs de primer semestre de 10 
ECTS. L’assignatura pretén analitzar els fonaments de la responsabilitat penal (Teoria del Delicte) des de la perspectiva 
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del exercici pràctic de l'Advocacia. A partir de classes tipus “case-law” basades en casos reals s’entra a analitzar els 
temes dels que tracta el supòsit de fet. En concret s’estudien les principals figures delictives, des de la perspectiva del 
exercici pràctic de la advocacia, amb especial èmfasi en les últimes reformes penals així com les qüestions principals 
relatives a l'execució de la pena. Igualment es treballa la litigació, detallant el sumari i les diligències prèvies; la 
imputació; les mesures limitatives de drets fonamentals; l'acció civil derivada de delicte; les mesures cautelars; 
especialment la detenció i la presó provisional; el sobreseïment; la prova i el judici oral; les conformitats; els recursos; 
els procediments penals especials; el procediment davant el tribunal del jurat i els judicis ràpids. 
 
L’equip de docents de l’assignatura està format per tres professors de la Facultat i tres provinents dels Col·legis 
d’Advocats, entre els quals hi ha professors especialitzats en la matèria, advocats i ex-fiscals. 
 
A través de les classes i de les activitats d’avaluació es vol aconseguir que els alumnes tinguin les habilitats 
d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o 
autònom; coneguin i siguin capaços d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela 
jurisdiccionals nacionals i internacionals; desenvolupin destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per 
a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional. En 
concret es treballen les competències B2, B3, B5, CE3, CE10. 
 
Treball final de Màster (TFM). Es tracta d’una assignatura de segon curs de primer semestre de 6 ECTS. Consisteix en 
l'elaboració d'un informe escrit sobre un cas o qüestió jurídica pràctica, que bé pot estar extret de la realitat o haver 
estat dissenyat ad hoc de manera que plantegi qüestions i problemes de fons en relació amb l'assessoria jurídica o la 
litigació. En estreta col·laboració els Col·legis d’Advocats conjuntament amb els professors de la Facultat preparen 
diferents supòsits pràctics dels quals l’alumne escull d’acord amb el seu àmbit jurídic preferit (3.6.6-MA-TFM-MODEL-
ADMIN; 3.6.6-MA-TFM-MODEL-CIVIL; 3.6.6-MA-TFM-MODEL-LABORALi 3.6.6-MA-TFM-MODEL-PENAL). En relació a 
cada àmbit hi ha tutors per part dels Col·legis i per part de la Facultat als quals l’alumne pot adreçar-se i que el guien i 
orienten en la resolució del cas pràctic (3.6.3-MA-TFM-INSTRUCCIONS-COMUNES).  
 
S’ofereix als alumnes que triïn l’àmbit jurídic (penal, civil, laboral o administratiu) sobre el que volen realitzar el TFM 
d’aquesta manera es complementa la formació en els diferents àmbits jurídics que han obtingut a través de les 
diferents assignatures obligatòries, amb l’especialitat que cadascú vol (3.6.6-MA-TFM-ASSIGNACIO). Tota la 
informació relativa als supòsits pràctics, assignació dels tutors, o defensa davant els tribunals està disponible a la 
intranet de l’assignatura (3.6.3-MA-TFM-INSTRUCCIONS-COMUNES), és la coordinadora del Màster la responsable de 
la gestió de la fitxa de l’assignatura i de tots els aspectes de coordinació entre els diferents actors implicats. En el futur 
no es descarta l’elaboració d’un reglament de TFM (AM 6.1.5 MA).  
 
Els alumnes han de demostrar que posseeixen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser 
originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, han de saber comunicar les seves conclusions i els coneixements 
i raons últimes que les sustenten, han de conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals, han 
d’identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic, han de 
desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint 
en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional, han de saber exposar de forma oral i escrita 
fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, 
d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental. Els resultats d’aprenentatge treballats són 
la B1, B4, CE5, CE8, CE10, CE13. 
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Pràctiques externes (PE). Es tracta de dues assignatures, una és de primer curs de segon semestre de 16 ECTS que 
equival a 400h. (PE I), i l’altra és de segon curs de primer semestre de 14 crèdits ECTS que equival a 350h.  (PE II). Com 
que la seva organització, desenvolupament i competències són iguals, ho exposem sense diferenciar-les, i les 
evidències que s’aporten corresponen a PE I. En el desenvolupament de les PE els estudiants hauran d'enfrontar-se a 
problemes deontològics professionals; familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions 
relacionades amb l'exercici de les professions d'advocat i procurador, conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, 
així com de professionals relacionats amb l'exercici de la seva professió; rebre informació actualitzada sobre el 
desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per a la 
seva gestió; i desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de les professions d'advocat. A 
través de les PE els alumnes poden arribar a desenvolupar i treballar la totalitat de les competències que contempla la 
memòria, tot dependrà de les tasques concretes que se’ls hi encomanin i del despatx que els aculli.  
 
Seguint la mateixa filosofia que el TFM, els alumnes poden especialitzar-se a través de les PE, ja que se’ls permet que 
triïn l’àmbit que més els interessa (civil, mercantil, laboral, administratiu o penal). Els Col·legis d’Advocats, com a 
responsables de les PE, centralitzen les sol·licituds dels alumnes en les que a banda de l’àmbit també s’intenta, en la 
mesura del possible, tenir en compte la zona geogràfica i l’horari (matí o tarda) de preferència. El coordinador de PE 
dels Col·legis (membre de l’ICAG) és qui fa les assignacions (3.6.5-MA-PRACTIQUES-EXTERNES) d’acord amb les ofertes 
presentades a través d’un pla de treball (3.6.5-MA-PRACTIQUES-PLADETREBALL). Bona part de les PE es duen a terme 
en despatxos d’advocats, tot i que també és possible fer-ho a l’administració o en departaments jurídics d’empreses. 
En el calendari oficial del màster s’ha previst un període per desenvolupar les PE atenent a 5h. diàries, de totes 
maneres es permet que l’alumne i el despatx acollidor pactin l’horari sempre que es respecti el nombre total d’hores, 
la qual cosa pot comportar modificacions en el calendari individual. A fi de millorar el sistema d’assignació de 
despatxos, en el curs 2015-2016 s’ha començat a utilitzar, només per PE I, l’aplicatiu informàtic que s’utilitza en el 
Grau, però adequant-lo a les particularitats del Màster (AM 6.1.6 MA). 
 
MÀSTER EN DRET DE DANYS 
 
Les activitats de formació de cadascuna de les assignatures seleccionades estan descrites en el disseny i disponibles de 
manera pública. Tal i com s’indica a continuació, respecte de les assignatures seleccionades, les diverses activitats 
estan pensades per a què els estudiants desenvolupin les competències que estan associades a cadascuna d’elles. 
 
La primera assignatura (Assignatura 1) porta per títol Responsabilidad por riesgo y en la circulación de vehículos. Es 
tracta d’una assignatura obligatòria, de 3,5 ECTS, que pertany a l’Itinerari de Responsabilitat civil contractual i 
extracontractual. El seu contingut bàsic consisteix en l’estudi dels diferents sectors d’activitat que, pel risc que 
generen, solen anar associats a règims especials de responsabilitat civil (responsabilitat objectiva): activitats 
empresarials perilloses, transport aeri, danys nuclears, riscos medioambientals. Els resultats d’aprenentatge que es 
busquen tenen per objecte identificar els diferents sectors d’activitat i aplicar en cadascun d’ells els principis que 
resulten de la normativa sectorial aplicable; distingir quins elements són propis del sistema de responsabilitat civil i 
quins tenen a veure amb el règim de l’assegurança; identificar la resposta dels operadors jurídics i empreses del sector 
en relació amb l’assegurament de la responsabilitat per risc i resoldre les qüestions pràctiques relacionades amb els 
supòsits més freqüents de la responsabilitat civil per accidents de circulació. 
 
La metodologia  docent emprada pels professors de l’assignatura combina les classes teòriques amb d’altres activitats 
d’aprenentatge de caràcter més pràctic, com ara l’estudi i comentari crític a classe de textos legals, sentències, notes 
doctrinals i supòsits pràctics basats en situacions reals. Igualment, a classe es realitzen d’altres exercicis 
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d’aprenentatge cooperatiu, com ara tallers o obradors de casos i, si s’escau, presentacions d’aspectes específics del 
tema per part dels propis estudiants a l’aula.  
 
Les classes teòriques, associades a la preparació i realització de la prova teòrica-pràctica d’avaluació, permeten els 
estudiants desenvolupar les competències CB2, CB4, CB5, CT2, i CE3. La preparació, estudi i realització de comentaris 
crítics de textos jurídics, així com la presentació d’aspectes específics del tema, permeten desenvolupar als estudiants 
les competències CB1, CB4, CB5, CT2 i CE4. En aquest sentit, els estudiants tenen a la seva disposició al Moodle de 
l’assignatura diferents textos legals, jurisprudencials i doctrinals, que han de llegir i treballar amb caràcter previ, per a 
poder comentar-los a l’aula. Finalment, les activitats de tipus més cooperatiu, com a la preparació individual i 
col·lectiva de tallers, obradors de casos, o resolució de supòsits pràctics, motiven als estudiants a treballar la 
competència CB1, CB5, CT2, CE4 i CE3. Com també es pot comprovar al Moodle de l’assignatura, els alumnes treballen 
a partir de la preparació d’uns casos pràctics, extrets de supòsits reals, que han de comentar a partir de la lectura del 
cas i de la sentència o sentències en les quals estan basats. Tant els textos legals, les sentències que serveixen de base 
o de preparació per al cas pràctic, com els enunciats dels casos, es posen a disposició de l’estudiant a la pàgina Moodle 
de l’assignatura. 
 
La segona assignatura seleccionada (Assignatura 2) porta per títol Teorías filosóficas y análisis económico del derecho 
de daños. Es tracta d’una assignatura, de 4 ECTS, obligatòria per a tots els estudiants del màster. El seu contingut bàsic 
consisteix en l’estudi dels models econòmics amb els quals és possible comprendre el fenomen jurídic. Es parteix dels 
conceptes més bàsics del dret de danys, como la culpa, el dany i la relació causal, i s’intenta mostrar de quina manera 
es poden interpretar des de l’anàlisi cost-benefici incorporat a la coneguda fórmula de Hand. Els resultats 
d’aprenentatge que es busquen tenen per objecte que els estudiants es familiaritzin amb aquesta tradició de 
pensament, que al mon anglosaxó és el cànon en la matèria. Però, el curs no es limita a capacitar els estudiants per 
analitzar el dret de danys des d'una perspectiva econòmica. S'intenta també, i de manera fonamental, incentivar el 
pensament crític respecte de les eines desenvolupades en el curs. Així, es discuteixen les crítiques que les teories 
econòmiques han rebut tant per part dels juristes, com dels filòsofs del dret i de l'economia. 
 
La metodologia emprada a les classes s’adequa al següent ordre: a cada classe el professor exposa un model teòric-
econòmic. Després es fa una anàlisi des del punt de vista jurídic, amb base en casos jurisprudencials, a vegades, però 
en ocasions també amb base a casos dissenyats pel professor per problematitzar els models. Finalment, es realitzen 
consideracions crítiques. En la segona i la tercera etapa descrita la participació dels estudiants acostuma ser 
summament elevada, ja que un dels indicadors d'èxit del curs, d'acord amb la planificació docent, és la participació a 
classe. A més, com s'explicarà més endavant, la participació és un dels criteris d'avaluació de l'assignatura. 
 
El desenvolupament de les classes, que requereixen no només atendre les recomanacions bibliogràfiques del 
professor, sinó una actitud activa en la recerca de material, especialment jurisprudencial per a la discussió de casos, és 
fonamental per al desenvolupament de la competència bàsica CB1. Per la seva banda, les competències CB2, CB5 i 
CB7, així com les competències transversals CT1 i CT3, es desenvolupen extensament mitjançant l'activa participació 
dels estudiants en les discussions que es mantenen amb el professor (i entre els mateixos estudiants) en cada sessió 
de l'assignatura. La competència específica CE5 es desenvolupa mitjançant la lectura de la bibliografia tradicional en la 
matèria i els textos crítics suggerits pel professor, d'una banda, i també mitjançant la discussió a classe. 
 
Finalment, la competència CE6 es desenvolupa parcialment, en tant s'aprofundeix en les teories filosòfiques crítiques, 
però no en les teories filosòfiques alternatives. És a dir, el curs se centra més en l’exposició i crítica de l'anàlisi 
econòmica del dret de danys que en oferir una teoria filosòfica del dret de danys. Això es deu en part al fet que 
l’estudi de les teories econòmiques i els seus problemes requereix un esforç i dedicació que gairebé esgota la càrrega 
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horària del curs. Addicionalment, hi ha una altra assignatura en el Màster en el qual aquesta competència es 
desenvolupa plenament. En aquest sentit, s’ha optat per concentrar els esforços per desenvolupar la resta de les 
competències esmentades en aquest curs i deixar la competència CE6 per a l’assignatura Teorías de la justicia 
correctiva y justificación moral de la responsabilidad extracontractual. Per aquesta raó, es proposa que, en ocasió del 
procés d’acreditació del Màster, s’introdueixi una lleugera modificació en el títol d'aquesta assignatura per tal que 
passi a anomenar-se simplement Análisis económico del derecho de daños (AM 6.1.3). També s’incorporarà a l’oferta 
d’optatives una assignatura nova titulada La prueba pericial en la responsabilidad civil, per les raons que es 
desenvolupen més avall (AM 6.1.4). 
 
La tercera assignatura que es presenta és el Treball de Final de Máster (TFM).  Es tracta d’una activitat que té un pes 
molt rellevant en el marc del pla d’estudis del Màster, en la mesura que integra la totalitat del Mòdul 17, amb un pes 
de 18 ECTS.  Aquesta importància és coherent amb el caràcter fonamentalment acadèmic del Màster en Dret de 
Danys. Es tracta d’un Treball que constitueix el resultat d’un període d’estudi i investigació sobre una temàtica 
específica, a escollir entre les diferents disciplines que conformen el contingut del Màster. La selecció la fa el propi 
estudiant, en funció de les seves àrees d’interès, i ha de comunicar al coordinador del màster tant la temàtica 
escollida com el possible tutor. En cas que l’estudiant tingui dubtes, el coordinador del màster li proporciona 
orientació i li aconsella la selecció del tutor. 
 
L’assignatura està programada per al segon semestre del curs. La importància acadèmica que s’atorga al TFM i 
l’experiència dels darrers cursos demostra que, si l’estudiant compagina la docència del màster amb d’altres activitats 
professionals o acadèmiques, pot ser més aconsellable que matriculi un número menor de crèdits, deixant la 
realització del TFM per al curs acadèmic següent. D’aquesta manera, pot dedicar al TFM el temps d’estudi i elaboració 
que realment necessita.  
 
Una vegada els estudiants han matriculat el TFM, se’ls remet un document amb les instruccions bàsiques per al 
desenvolupament del Treball, relatives als objectius, extensió, seguiment i avaluació del TFM (3.6.3-MDD-TFM-
PROGRAMA). En aquest sentit, es persegueix que el TFM ha de posar de manifest que l’alumne a) domina els 
instruments estàndard de la investigació jurídica en el camp d’especialització seleccionat; b) té un coneixement 
profund del tema escollit; c) s’expressa mitjançant un llenguatge adequat, tant en la seva forma com en l’estructura 
expositiva, corresponent al llenguatge propi dels treballs científics en l’àmbit jurídic internacional. El TFM ha de tenir 
una extensió d’entre 25.000 i 50.000 paraules, aproximadament, incloent notes a peu de pàgina i bibliografia.  
 
En l’esmentat document d’orientació sobre el TFM també s’indica als estudiants les diferents etapes que cal complir 
per a l’elaboració del Treball, cadascuna de les quals comporta la presentació al tutor −i aprovació, per part d’aquest− 
a) d’un esquema detallat del TFM, amb un primer índex de materials bibliogràfics i jurisprudencials; b) d’un primer 
esborrany del TFM, que comportarà el debat amb el tutor i el suggeriment, per part d’aquest de les modificacions i 
canvis que consideri oportuns; c) del document de redacció definitiva del TFM, que ha de servir de base per tal que el 
tutor autoritzi el dipòsit i defensa pública del Treball. Aquestes fases són les mínimes requerides, però al llarg de tot el 
semestre, es duran a terme les tutories necessàries per tal que l’alumne avanci en el desenvolupament del Treball, 
juntament amb totes les altres activitats formatives que comporta el TFM: lectura dels materials bibliogràfics i 
jurisprudencials corresponents; cerca en bases documentals i us d’altres recursos de recerca, i redacció del Treball 
(3.6.3-MDD-TFM-PROGRAMA). 
 
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic. 
 
GRAU EN DRET  



 
 

 
Autoinforme per a l’acreditació 

Facultat de Dret 
 

 

Autoinforme per a l’acreditació – Facultat de Dret de la Universitat de Girona  70 
  

 
Els sistemes d’avaluació per a les assignatures del Grau en Dret són accessibles públicament i es poden consultar en el 
marc del disseny complet de cada assignatura. Aquest disseny inclou, a més, detall sobre el professorat responsable, 
els continguts, la bibliografia i altres informacions rellevants. Tots els programes de les assignatures són també 
accessibles públicament i contenen les activitats d’avaluació amb la descripció dels criteris de qualificació. La 
informació sobre els resultats d’aprenentatge (3.6.1-DRET-COMPETENCIES) relacionats amb cada activitat formativa 
i/o d’avaluació (3.6.2-DRET-LLISTAT-ACTIVITATS) es troba disponible únicament per als estudiants matriculats i 
professorat responsable de cada assignatura a través de la intranet (3.6.1-DRET-COMPETENCIES-ASSIGNATURES). 
Veure també “3.6.4-RESULTATS-ASSIGNATURES” i “3.6.8-DRET-INDICADORS-ASSIGNATURES”. 
 
Algunes de les activitats formatives que s’han comentat en l’apartat 6.1 són també activitats d’avaluació, i àdhuc a 
l'Evidència “3.6.2-DRET-COMPETENCIES-ASSIGNATURES” s’hi han inclòs també les proves escrites, ja que en el Grau 
s’entén com a bona pràctica la consideració d’exàmens, exposicions orals, i altres proves d’avaluació com a activitats 
d’aprenentatge (solen ser una pràctica per a adquirir competències i coneixements necessaris en les professions 
jurídiques). En qualsevol cas, les que no s’avaluen no seran esmentades en aquest apartat. 
 
Per no allargar-nos massa, ja que les assignatures seleccionades presenten diferents sistemes d’avaluació i les fitxes 
docents de cada assignatura especifiquen els criteris de qualificació dels resultats de l’aprenentatge, direm que 
l’anàlisi global ens permet concloure que la varietat d’estratègies i instruments d’avaluació, i la fins i tot forta 
dedicació del professorat implicat, permet una avaluació ajustada als objectius i resultats d’aprenentatge pretesos, 
molt qualitativa i rigorosa, que compensa relativament la dificultat d’un feedback individualitzat i ràpid degut al gran 
nombre d’estudiants del grup i els recursos de professorat disponibles. En el cas del Grau en Dret, l’avaluació dels 
aprenentatges pretesos és una eina més d’aprenentatge significatiu i autònom dels estudiants. 
 
Assignatura 1: Dret dels contractes i de les obligacions utilitza diferents activitats formatives per a l’avaluació global, 
tenint present el sistema d’avaluació continuada (3.6.3-DRET-DCO-PROGRAMA). Així, el cas pràctic és també una 
activitat d’avaluació que té un valor del 30% de la nota final de l’assignatura i no és recuperable i avalua totes les 
competències indicades a la fitxa docent. El 70 % de la nota final l’alumne l’obté de dos proves parcials (35% més 
35%), recuperables. Aquestes proves avaluen concretament els resultats d’aprenentatge C3, C5, C8, C14, C15 i C17 
(3.6.1-DRET-COMPETENCIES; 3.6.2-DRET-LLISTAT-ACTIVITATS i 3.6.1-DRET-COMPETENCIES-ASSIGNATURES). La seva 
vinculació a les competències i la dedicació del alumne estan especificades a la fitxa docent corresponent. 
 
Durant el curs 2014-2015 dels 210 alumnes matriculats van superar l’assignatura el 64,28%, 0,48% amb matrícula 
d’honor, 1,9% amb excel·lent, 7,14% amb notable i 49,52 % amb aprovat. (3.6.7-DRET-DCO-AA1(Ap) i següents). 
 
Assignatura 2: Despesa pública i recursos per al seu finançament segueix el sistema d’avaluació continuada (3.6.3-
DRET-DP-PROGRAMA). Es realitzen dues proves parcials al llarg del semestre. L’estructura d’aquestes proves pot ser 
diversa: preguntes amb respostes d’elecció múltiple, preguntes tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar 
i casos pràctics. Per al curs 2014-2015 es va optar por proves d’avaluació tipus test. La primera prova suposa un 50% 
de la nota final i la segona prova suposa un 30% de la nota final. El 20 % restant és la nota de l’assistència i participació 
a les classes pràctiques que es realitzen (classes participatives, resolució de casos pràctics a l’aula i comentaris de 
textos i lectures adients). Amb aquestes activitats s’avaluen totes les competències o resultats de l’aprenentatge de 
l’assignatura: C1, C6, C8, C15 y C23 (3.6.1-DRET-COMPETENCIES;  3.6.2-DRET-LLISTAT-ACTIVITATS i 3.6.1-DRET-
COMPETENCIES-ASSIGNATURES). 
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Durant el curs 2014-2015 dels 202 alumnes matriculats van superar l’assignatura el 63.37%, 2.48% amb matrícula 
d’honor, 0.99% amb excel·lent, 22.77% amb notable i 37.13% amb aprovat (3.6.7-DRET-DP-AA1(Ap) i següents). 
 
Assignatura 3: Dret processal penal (3.6.3-DRET-DPP-PROGRAMA), seguint el sistema d’avaluació continuada realitza 
dues proves parcials, la primera —bàsicament de contingut teòric sobre una part del programa de l’assignatura— té 
un valor de 30% de la nota final, i la segona —de contingut teòric i pràctic— té un valor del 70% sobre la nota final. El 
50% d’aquest percentatge és una prova de caràcter teòric i avalua la part del programa que no es va avaluar a 
l’examen anterior. El 20 % de la segona prova es correspon a la part pràctica, amb la resolució d’un cas. En aquestes 
proves no s’avaluen totes les competències o resultats d’aprenentatge treballades, només la C4, C5, C8, C15, i C17 
(3.6.1-DRET-COMPETENCIES; 3.6.2-DRET-LLISTAT-ACTIVITATS i 3.6.1-DRET-COMPETENCIES-ASSIGNATURES); la resta 
són treballades amb les altres activitats formatives explicades en el apartat anterior. 
 
Durant el curs 2014-2015, dels 136 alumnes matriculats van superar l’assignatura el 75.76%, 1.47% amb matrícula 
d’honor, 6.62% amb excel·lent, 17.65% amb notable i 50% amb aprovat (3.6.7-DRET-DPP-AA1(Ap) i següents). 
 
Assignatura 4: Dret de la Unió Europea també segueix el sistema d’avaluació continuada (3.6.3-DRET-DUE-
PROGRAMA), avaluant diferents resultats d’aprenentatge mitjançant diverses activitats formatives i d’avaluació. 
Aquesta es basa en la realització de tres activitats diferents, la primera consisteix en la resolució d'un supòsit pràctic 
que es planteja a classe amb aplicació de la jurisprudència del Tribunal de Justícia; la segona versa sobre la preparació 
d'un cas pràctic i resolució a classe d'alguna qüestió relacionada amb el cas plantejat en l’activitat primera; i la tercera 
és una prova teòrica sobre la totalitat del programa de l’assignatura. La activitat 1 té una valor del 15% sobre la nota 
final i valora la correcta resolució dels supòsits plantejats i la bona utilització de la jurisprudència del TJUE. La activitat 
2 també té un valor del 15% sobre la nota final i valora la idoneïtat dels arguments jurídics emprats i el domini de la 
jurisprudència del TJUE en relació a la part escrita i en relació a la defensa oral del rol assignat. Finalment, la activitat 3 
val un 70 % de la nota final i avalua el domini dels coneixements de la matèria i de la jurisprudència del TJUE. Amb 
aquestes activitats s’avaluen totes les competències de l’assignatura, C6, C8, C9, C13, C14 i C17 (3.6.1-DRET-
COMPETENCIES; 3.6.2-DRET-LLISTAT-ACTIVITATS i 3.6.1-DRET-COMPETENCIES-ASSIGNATURES). 
 
Durant el curs 2014-2015, dels 110 alumnes matriculats van superar l’assignatura el 76.39%, 0.91% amb matrícula 
d’honor, 1.82% amb excel·lent, 34.55% amb notable i 39.09% amb aprovat (3.6.7-DRET-DUE-AA1(Ap) i següents). 
 
Treball final de grau (TFG) s’avalua principalment a través del treball escrit i la seva exposició i defensa oral (3.6.3-
DRET-TFG-PROGRAMA;3.6.3-DRET-TFG-GUIA). En funció de la modalitat del TFG es tindran presents diferents 
aspectes. Així, tal com s’exposa en el document “Pautes Treball Final de Grau. Grau en Dret”, “com a orientació 
fonamental, la qualitat exigida serà la d'un article per a publicar en una revista científica d'àmbit nacional. En aquest 
sentit l'extensió recomanable seria d'entre 20 i 40 pàgines. Subsidiàriament pot emular el format d'una tesina, amb 
una extensa revisió crítica bibliogràfica i/o jurisprudencial i/o normativa per exemple, i a títol orientatiu s'aconsella 
que tingui una extensió d'entre 40 i 70 pàgines”. Cada alumne compta amb un temps màxim de 15 minuts d'exposició 
del seu TFG. El president del tribunal dirigeix el debat i en regula el temps. Cada tribunal haurà d'avaluar el treball 
escrit i l'exposició i defensa oral, que es plasmarà en un Acta que conté els criteris de qualificació (annex 1 del 
Reglament del TFG de la FD disponible al web de la FD). La qualificació del treball escrit és un 70 % de la nota final i 
s’ha de valorar: la correcta identificació del marc jurídic i/o teòric d’aplicació; la fonamentació normativa, 
jurisprudencial i/o doctrinal; l’organització i estructura dels continguts; la claredat expositiva; i la gramàtica i 
ortografia. La qualificació de l’acte de defensa oral és un 30% de la nota final del TFG i valora: l’organització i la 
correcció dels continguts exposats; la capacitat de síntesi i argumentació; la claredat expositiva; i la correcció de les 

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=hhbWi1lh1tA%3d&portalid=7&language=ca-ES
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respostes donades a les preguntes formulades pel tribunal a propòsit del treball escrit o de l’exposició. Els resultats 
d’aprenentatge treballats són la C1, C2, C4, C5, C6, C10 i C16 (3.6.1-DRET-COMPETENCIES; 3.6.2-DRET-LLISTAT-
ACTIVITATS i 3.6.1-DRET-COMPETENCIES-ASSIGNATURES). 
 
Durant el curs 2014-2015 dels 88 alumnes matriculats molts van superar l’assignatura, el 90.91%, amb molt bons 
resultats (la resta no es va presentar): 4.55% amb matrícula d’honor, 26.1% amb excel·lent, 43.18% amb notable i 
17.05% amb aprovat (3.6.7-DRET-TFG(Ap) i següents). 
 
Encara que aquestes assignatures valorades són una petita part del pla d’estudis del Grau, representen bé la diversitat 
del seu desenvolupament global i, com es pot deduir, és necessari un grau de coordinació important a tots nivells per 
aplicar-lo correctament (3.1.4-DRET-CALENDARI-1R; 3.1.4-DRET-CALENDARI-2N; 3.1.4-DRET-CALENDARI-3R; 3.1.4-
DRET-CALENDARI-4T). Per totes dues raons (complexitat i necessitat d’un entramat estable de coordinació) i, tot i que 
el procés de revisió i seguiment del Grau en Dret ja ha produït un pla de millora expressat als informes de seguiment, 
considerem que cal continuar treballant per a una revisió continuada i així s’especifica en el pla de millora d’aquest 
autoinforme (AM 6.2.1).  
 
 
GRAU EN CRIMINOLOGIA 
 
Els sistemes d’avaluació de les diferents assignatures del Grau en Criminologia són accessibles públicament i es poden 
consultar en el marc del disseny complet de cada assignatura que inclou, a més, detall sobre el professorat 
responsable, els continguts, la bibliografia i altres informacions rellevants. Els documents (3.6.3-CRIMI-IC-PROGRAMA; 
3.6.3-CRIMI-PC-PROGRAMA; 3.6.3-CRIMI-TC-PROGRAMA; 3.6.3-CRIMI-TFG-PROGRAMA i 3.6.3-CRIMI-TI-PROGRAMA) 
mostren, per cadascuna de les assignatures seleccionades, l’enllaç a la informació pública amb les activitats 
d’avaluació amb la descripció dels criteris de qualificació. La informació sobre els resultats d’aprenentatge (3.6.1-
CRIMI-COMPETENCIES) relacionats amb cada activitat formativa i/o d’avaluació (3.6.2-CRIMI-LLISTAT-ACTIVITATS) es 
troba disponible únicament per als estudiants matriculats i professorat responsable de cada assignatura a través de la 
intranet. S’inclouen les evidències de les fitxes docents o dissenys de les assignatures. El document 4 (3.6.4-
RESULTATS-ASSIGNATURES) mostra les qualificacions de totes les assignatures del Grau en Criminologia. 
 
Algunes de les activitats formatives que hem comentat en l’apartat 6.1 són també activitats d’avaluació, i àdhuc al 
document 2 (3.6.2-CRIMI-LLISTAT-ACTIVITATS) s’hi han inclòs també les evidències de les proves escrites.  
 
Com es pot apreciar, el grau de Criminologia compta amb una àmplia varietat de proves, algunes d'elles escrites, en un 
format tradicional d'examen, però unes altres en formats diferents com a resolució de problemes o anàlisi de casos. 
Igualment existeix una aposta per la innovació en l'àmbit no només docent sinó també de l'avaluació. En aquest sentit 
podem destacar activitats d'avaluació com el judici simulat, el laboratori, la presentació de comunicacions o pòster 
enfocat a la participació d'un Congrés acadèmic i avaluada “por pares” (o co-avaluació). 
 
Tot aquest conjunt d'activitats d'avaluació configuren un sistema que permet donar garanties sobre els resultats 
d'aprenentatge que es pretenen en el Grau i en cada assignatura concreta. D'aquesta forma l’anàlisi global ens permet 
concloure que la varietat d’estratègies i instruments d’avaluació, i la fins i tot forta dedicació del professorat implicat, 
permet una avaluació ajustada als objectius i resultats d’aprenentatge pretesos, molt qualitativa i rigorosa, que 
compensa relativament la dificultat d’un feedback individualitzat i ràpid degut al gran nombre d’estudiants del Grup i 
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els recursos de professorat disponibles. En el cas del Grau en Criminologia, l’avaluació dels aprenentatges pretesos és 
una eina més d’aprenentatge significatiu i autònom dels estudiants. 
 
Quan la programació de les diferents activitats d'avaluació es realitza de forma individual per cada professor de les 
diferents assignatures, un dels problemes relativament freqüents és la concentració de proves en unes setmanes i uns 
mesos determinats. Amb la finalitat d'evitar aquesta concentració i els problemes derivats de les mateixes, en el Grau 
de Criminologia s'elabora un calendari d'activitats avaluables, com ja s’ha explicat (amunt, p. 19 i 20), que s'aprova al 
moment de la programació del curs i que permet, d'una banda, fer una programació harmònica en el temps; i d'altra 
banda, veure les condicions de coherència, pertinència, varietat i caràcter innovador de les mateixes (3.1.4-CRIMI-
CALENDARI-1R; 3.1.4-CRIMI-CALENDARI-2N; 3.1.4-CRIMI-CALENDARI-3R i 3.1.4-CRIMI-CALENDARI-4T). 
 
Assignatura 1. Introducció a la Criminologia (IC). L’assignatura s’avalua mitjançant un sistema d’avaluació continuada 
integrat per 4 activitats d’avaluació: un treball individual (elaboració d’un “paper”) 20%; un control de lectures 20%; 
un examen 40% i la participació en els seminaris (classes participatives) i pràctiques 20%. 
 
Als seminaris (classes participatives) i pràctiques, s'avaluarà la participació de l'alumnat en la discussió de les lectures, 
així com el lliurament de pràctiques. L'avaluació es basarà en els següents criteris: coherència de la intervenció amb 
els continguts estudiats; comprensió de la lectura prèvia obligatòria; claredat i adequació en la expressió d'idees, i 
raonament i esperit crític. Els seminaris i pràctiques te tenen un valor del 20% de la nota i es treballen les 
competències CE1, CE13, CE 17, CE 18 i CE22. 
 
L’examen es realitza mitjançant preguntes de desenvolupament. L’avaluació es basa en el criteris de: capacitat 
d'elaborar una exposició sintètica de les teories criminològiques i els temes tractats; comprensió dels temes treballats; 
capacitat d'anàlisi i de relacionar temes concrets amb els temes treballats; identificar i descriure factors que puguin 
incidir en la criminalitat; comprensió del funcionament del sistema penal; capacitat d'anàlisi critica i respecte cap als 
valors ètics. Té un valor del 40% de la nota i es treballen les competències de CT9, CE1, CCE13 i CE18. 
 
Al control de lectures s'avaluen un conjunt de lectures seleccionades i indicades com a obligatòries. L'avaluació es 
realitzarà sobre la base dels següents criteris: comprensió de les lectures; capacitat de relacionar la lectura amb el que 
s'ha après; claredat i adequació en la expressió d'idees; raonament i esperit crític. L'avaluació d'aquesta activitat es 
realitza en els seminaris. Té un valor del 20% de la nota i es treballen les competències CT19, CE12, CE13, CE17 i CE18. 
 
Al treball (elaboració d’un “paper”) s'espera que l'alumne escrigui un petit assaig, de màxim 700 paraules, sobre un 
tema dels tractats en classe. Igualment s'espera que l'alumnat comenci a utilitzar els recursos metodològics adequats 
per a un treball acadèmic: índex, cites (prohibició del copiar i pegar sense cites), notes a peu de pàgina, redacció 
acurada, ortografia correcta, bibliografia correctament citada. Té un valor del 20%. Es treballes competències com 
CT19, CE1 i CE17. 
 
Per a aprovar l'assignatura cal assistir a un 70% de les sessions, treure una nota mínima de 3 en l'examen (en cas 
contrari la nota definitiva serà la de l'examen, que no farà mitjana amb la resta) i treure una nota mitjana de 5. 
 
Als resultats (3.6.4-RESULTATS-ASSIGNATURES) podem observar que en aquesta assignatura, dels alumnes matriculats 
en primera convocatòria, un 1,79% van obtenir Matrícula d’honor, un 0,00% excel·lent, un 60,71% notable, un 32,14% 
aprovat, un 1,79% suspès i un 3,57% no presentat. 
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Assignatura 2. Teories criminològiques (TC). Aquesta assignatura s’avalua mitjançant un sistema d’avaluació 
continuada integrat per 4 activitats: seminaris 10%, 2 controls de lectures 25% (cadascun) i un examen 40%. 
 
Als seminaris s'avalua la participació de l'alumnat, sobre  els criteris següents: coherència de la intervenció amb 
continguts sòlids; comprensió de la lectura prèvia obligatòria; claredat i adequació en l'expressió d'idees, i raonament i 
pensament crític. Té un valor del 10%. Es treballen competències com CT6, CT9, CE1, CE12, CE13, CE17, CE18 i CE22. 
 
Als controls de lectures s'avaluen les lectures indicades com a obligatòries, tenint en compte els criteris següents: 
comprensió de les lectures; capacitat de relacionar la lectura amb allò que s'ha après; claredat i adequació en 
l'expressió d'idees, i raonament i pensament crític. Té un valor del 25% cadascun i es treballen les competències CT 7, 
CT9, CE1, CE12, CE13, CE17 i CE18. 
 
L’examen avalua la capacitat d'elaborar una exposició sintètica de les teories criminològiques i els temes tractats; 
comprensió dels temes treballats; capacitat d'analitzar i de relacionar temes concrets amb els temes treballats; 
coneixement de les teories criminològiques, i identificar i descriure factors que poden incidir en la criminalitat. Té un 
valor del 40% de la nota. Exigeix una nota mínima de 4/10 per poder fer mitjana amb la resta. Treballa les 
competències CT9, CE13, CE17 i CE18. 
 
Per aprovar l'assignatura és imprescindible: assistir a un 70% de les activitats; obtenir una nota mínima d'un 4 a 
l'examen —en cas contrari, la nota definitiva serà la de l'examen i no farà mitjana amb la resta; i obtenir una nota 
mitjana d'un 5. 
 
D’acord amb la taula de resultats (3.6.4-RESULTATS-ASSIGNATURES), es pot veure que, dels alumnes matriculats en 
primera convocatòria, un 2,50% han obtingut Matricula d’Honor, 0,00% excel·lent, un 22,50% notable, un 47,50% 
aprovats, un 27,50% suspesos i no hi ha cap no presentat 0,00%. 
 
Assignatura 3. Tècniques d’investigació (TI). Consisteix en un sistema d’avaluació continuada amb 8 activitats, 7 
pràctiques (60%) i una prova final (40%). 
 
A l’examen es valoraran els coneixements adquirits, la capacitat crítica d'anàlisi, i l'habilitat d'aplicar els coneixements 
a casos pràctics. Suposa un 40% de la nota final. Per a què faci mitjana amb les pràctiques, la nota almenys ha de ser 
de 4. Una nota inferior suposarà el suspens de l'assignatura. I es treballen competències com: CT9, CT11, CE2, CE3, 
CE9, CE16, CE19 i CE20. 
 
D’activitats pràctiques, se’n realitzaran set al llarg del curs. Es centraran en l’anàlisi de dades quantitatives amb SPSS. 
Els alumnes hauran de fer un escrit per a cada pràctica que serà avaluable on realitzaran, amb les dades que 
proporcioni el professor, diferents anàlisis estadístiques amb la seva corresponent interpretació teòrica. Durant les 
pràctiques el professor donarà les instruccions del tipus d’anàlisis que s’ha d’incloure en cada escrit. Es valorarà la 
comprensió dels enunciats, l'ús i maneig del software estadístic, la correcta posada en pràctica i la resolució dels 
exercicis. Suposen el 60% de la nota final. Cadascun dels treballs s'avaluarà de 0 a 10. Els alumnes hauran de realitzar 
un escrit per a cada pràctica on realitzaran, amb les dades que proporcioni el professor, diferents anàlisis estadístics 
amb la seva corresponent interpretació teòrica. Durant les pràctiques el professor donarà les instruccions del tipus 
d’anàlisi que s’ha d’incloure en cada escrit. Es valorarà la comprensió dels enunciats, l'ús i maneig del software 
estadístic, la correcta posada en pràctica i resolució dels exercicis. La nota d’aquest bloc serà la mitjana de les notes 
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obtingudes. Els treballs no realitzats són equivalents a un 0. Es treballen competències com: CE2, CE3, CE9, CE16 i 
CE21. 
 
L'aprovat en l'assignatura s'obtindrà amb una nota igual o superior al 5. 
 
En aquesta assignatura, d’acord amb la taula de resultats (3.6.4-RESULTATS-ASSIGNATURES), els alumnes matriculats 
en primera convocatòria, cap (0,00%) va treure Matricula d’Honor, un 2,38% excel·lent, un 59,52% notable, un 35,71% 
aprovat, un 2,38% van suspendre i tothom (100%) es va presentar a l’examen.  
 
Assignatura 4. Prevenció de la criminalita (PC)t. L’assignatura Prevenció de la criminalitat té un sistema d’avaluació 
continuada que combina sessions pràctiques (50% de la nota) i una prova final (50% de la nota).  
 
D’acord a les pràctiques, realitzem amb 11 activitats a l’aula de les quals, 7 s’avaluen en 4 pràctiques que suposen el 

50% de la nota. Aquestes pràctiques són 2 controls de lectures (20% de la nota), que tenen per finalitat que 
l’alumnat segueixi els materials teòrics explicats a l’aula. El treball pràctic (25% de la nota) per finalitat que els 
alumnes surtin al carrer per observar la realitat i relacionar-la amb els continguts teòrics de classe. I per últim, 
una pràctica amb SPSS (0,5% de la nota) que té per finalitat veure el pas de la teoria a la realitat que ens 
envolta en temes de seguretat mitjançant una eina analítica.  

 
L’examen valora els coneixements adquirits, la capacitat crítica d'anàlisi, i l'habilitat d'aplicar els coneixements a casos 
pràctics. Perquè faci mitjana amb les pràctiques, la nota almenys ha de ser de 5. Una nota inferior suposarà el suspens 
de l'assignatura. 
 
A l’assignatura es treballen les competències CT2, CE8, CE14, CE15, CE16, CE18, CE23, CE24, CE31, CE32 i CE37. I 
d’acord amb la taula de resultats (3.6.4-RESULTATS-ASSIGNATURES) un 6,38% han tingut Matricula d’Honor, 2,13% 
excel·lent, 51,06% notable, 40,43% aprovat i no hi ha cap suspens 0,00%, ni cap no presentat 0,00%, el que posa en 
relleu el grau de seguiment i els excel·lents resultats de l’avaluació continuada. 
 
Pràctiques externes (PE). Les activitats avaluables de les Pràctiques han de permetre valorar el nivell d’adquisició de 
totes les competències del Grau, que en aquest moment de la titulació hauria de ser elevat. Tanmateix, les 
competències de coneixement i comprensió, expressió i comunicació i treball en grup (CT8, CT9,CE8), ja s’han de 
demostrar com a assolides en un nivell força elevat, perquè a 4rt ja s’han superat els mòduls específics de totes les 
àrees. En aquest sentit, l’activitat nuclear avaluable que ha de fer l’estudiant és analitzar situacions problemàtiques, 
identificar els factors criminològics, analitzar els principis ètics i de justícia social i establir, dissenyar, desenvolupar i 
avaluar programes d’intervenció (CE9, CE15, CE17, CE33, CE34, CE35, CE36 i CE37), que es treballen i s’avaluen, 
sobretot, a través de la tutoria del centre.  
 
L’estudiant presenta una memòria de pràctiques on s’ha de reflectir la seva activitat, el desenvolupament de la 
mateixa fent servir les competències adquirides i una reflexió i avaluació del procés de formació, enfocat des de 
l’experiència pràctica. La Memòria ve avalada per part del tutor de la institució. 
 
Convé ressaltar les tres dimensions sobre les que ha de treballar i reflexionar l’alumnat de les pràctiques: 1) 
relacionada amb la col·laboració amb la institució, 2) referida a l’aplicació de les competències, treball en grup, 
identificació i anàlisis de situacions complexes, disseny de propostes i/o intervencions, i 3) reflexió crítica i innovadora 
sobre la formació rebuda. 
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En aquesta assignatura, d’acord amb la taula de resultats (3.6.4-RESULTATS-ASSIGNATURES), excepte el 2%, la resta 
dels estudiants matriculats van ser avaluats, i cap d’ells va suspendre. Un 28% va ser avaluat amb excel·lent, i un 6% 
amb MH. Un 56% va treure notable i un 8%, aprovat. El seguiment individualitzat justifica les notes, així com també la 
tendència de les tutores de les institucions a posar notes molt altes.  
 
El Treball de Fi de Grau (TFG). El Treball final de grau s’avalua principalment a través del treball escrit i la seva 
exposició i defensa oral. En funció de la modalitat del TFG es tindran presents diferents aspectes. Així, tal com 
s’exposa en el document “Pautes Treball Final de Grau. Grau en Criminologia”, “com a orientació fonamental, la 
qualitat exigida serà la d'un article per a publicar en una revista científica d'àmbit nacional. En aquest sentit l'extensió 
recomanable seria d'entre 20 i 40 pàgines. Subsidiàriament pot emular el format d'una tesina, amb una extensa 
revisió crítica bibliogràfica i/o jurisprudencial i/o normativa per exemple, i a títol orientatiu s'aconsella que tingui una 
extensió d'entre 40 i 70 pàgines” (3.6.3-CRIMI-TFG-GUIA). Cada alumne compta amb un temps màxim de 15 minuts 
d'exposició del seu TFG. El president del tribunal dirigeix el debat i en regula el temps. Cada tribunal haurà d'avaluar el 
treball escrit i l'exposició i defensa oral, que es plasmarà en un Acta que conté els criteris de qualificació (annex 1 del 
Reglament del TFG de la FD disponible a la web). La qualificació del treball escrit és un 70 % de la nota final i s’ha de 
valorar: la correcta identificació del marc jurídic i/o teòric d’aplicació; la fonamentació normativa, jurisprudencial i/o 
doctrinal; l’organització i estructura dels continguts; la claredat expositiva; i la gramàtica i ortografia. La qualificació de 
l’acte de defensa oral és un 30% de la nota final del TFG i valora: l’organització i la correcció dels continguts exposats; 
la capacitat de síntesi i argumentació; la claredat expositiva; i la correcció de les respostes donades a les preguntes 
formulades pel tribunal a propòsit del treball escrit o de l’exposició. 
 
En definitiva, com pot observar-se, al Grau de Criminologia existeix una gran varietat en les activitats d'avaluació: 
participació en classes/seminaris/tallers; control de lectures; treball en grup o individual; exposició del treball i debat; 
treball d'intervenció; laboratori; aprenentatge basat en problemes (ABP); elaboració de metodologia i d’hipòtesis; 
elaboració de material didàctic: Power Point o audiovisual; judicis simulat. 
 
La Coordinació d'estudis ha insistit en les reunions amb el professorat sobre la coherència que ha d'existir entre 
l'activitat avaluadora i les competències que es pretenen avaluar. En aquest context, es consideren que són activitats 
d'avaluació recuperables aquelles que puguin reproduir-se en un únic acte d'avaluació, en les dates programades per 
a la recuperació. Per contra, activitats com la participació en algun seminari o taller, l'exposició oral d'un determinat 
treball davant del grup, no podran ser objecte de recuperació. 
 
En el procés gradual de millora, el Grau de Criminologia ha anat introduint una sèrie de pautes encaminades a 
desenvolupar bones pràctiques que garanteixin un sistema fiable dels resultats d'aprenentatge. Aquestes pràctiques 
han estat aprovades pel Consell d'estudis. Una d'aquestes pràctiques està orientada a garantir un procés d'avaluació 
continuada i estableix que cap prova d'avaluació pot comportar més del 40% de la nota final. Això comporta que cada 
assignatura haurà de realitzar almenys 3 activitats d'avaluació diferents. Així mateix, com ja s’ha explicat, es fixen els 
calendaris d’activitats d’avaluació de manera coordinada (amunt, p. 19, 20 i 73). Aquest calendari es fa públic a la web 
de la Facultat, garantint d'aquesta forma que l'alumnat al moment de la matricula no només coneix el calendari dels 
exàmens sinó també el de les diferents activitats d'avaluació de totes i cadascuna de les assignatures de les quals es 
matricula (3.1.4-CRIMI-CALENDARI-1R i 3.1.4-CRIMI-CALENDARI-2N i 3.1.4-CRIMI-CALENDARI-3R i 3.1.4-CRIMI-
CALENDARI-4T). 
 
GRAU EN CPA 

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=hhbWi1lh1tA%3d&portalid=7&language=ca-ES
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Els sistemes d’avaluació per a les assignatures del Grau en CPA són d’accés públic i es poden consultar en el marc del 
disseny complet de cada assignatura que inclou, a més, detall sobre el professorat responsable, els continguts, la 
bibliografia i altres informacions rellevants. 
  
Per cadascuna de les assignatures seleccionades, en una taula (3.6.2-CPA-LIISTAT-ACTIVITATS) es mostren les activitats 
formatives i d’avaluació. La informació desenvolupada sobre els resultats d’aprenentatge relacionats amb cada 
activitat formativa i/o d’avaluació es troba disponible únicament per als estudiants matriculats i professorat 
responsable de cada assignatura a través de la intranet docent (3.6.1-CPA-COMPETENCIES-ASSIGNATURES). 
 
Així mateix, el document “3.6.4-RESULTATS-ASSIGNATURES” mostra les qualificacions de totes les assignatures del 
Grau en CPA. En els documents “3.6.6-TFG-LLISTAT(14-15)” i “3.6.6-TFG-LLISTAT(15-16)”  es mostra el llistat amb els 
títols de tots els TFG presentats i la seva respectiva qualificació (en el cas 14-15), de manera agregada amb els altres 
dos graus de la FD.  
 
D’aquest apartat es pot observar com les assignatures seleccionades empren sistemes i estratègies d’avaluació 
diverses, tal com indiquen les fitxes docents de cadascuna d’elles. Aquesta tasca suposa una implicació intensa i un 
gran compromís dels professors. 
 
Assignatura 1. Introducció a la ciència política (ICP) desplega un procediment d’avaluació intens, continu i variat amb 
l’objectiu de garantir el seguiment de l’aprenentatge i del treball dels estudiants. Al llarg del curs es realitzen diverses 
avaluacions. La més rellevant és una prova escrita de caràcter final que suposa un 60% de la qualificació total 
(evidències agrupades sota 3.6.7-CPA-ICP-AA1). La resta de la qualificació es basa en un sistema d’avaluació 
continuada que es divideix en dos blocs. El primer bloc consta de 3 comentaris de text realitzats individualment sobre 
els continguts de les classes teòriques, i suposa un 20% de la qualificació (evidències agrupades sota 3.6.7-CPA-ICP-
AA2, 3.6.7-CPA-ICP-AA3, 3.6.7-CPA-ICP-AA4). El segon bloc consta de dos treballs de camp realitzat en petits grups, un 
amb qualificació (evidències agrupades sota 3.6.7-CPA-ICP-AA6) i l’altre no avaluable però obligatori (3.6.7-CPA-ICP-
AA7), i un exercici individual sobre el sistema electoral (evidències agrupades sota 3.6.7-CPA-ICP-AA5) que suposa el 
20% restant de la qualificació de l’assignatura. En cada avaluació es realitza una devolució dels treballs als estudiants 
amb les anotacions i comentaris que justifiquen la qualificació i se’ls dona la possibilitat de realitzar tutoria individual 
si ho consideren necessari. A més del descrit, en el curs també es realitzen altres activitats no avaluables, però sí 
obligatòries, com són la visió i el debat de documentals i pel·lícules. 
 
La guia de l’assignatura exposa clarament quins són els treballs que han de ser obligatòriament superats per aprovar 
la matèria, i dóna una oportunitat complementària de superació de l’assignatura amb l’establiment d’una prova de 
recuperació (que val el 60% de la qualificació final), mantenint les notes de les activitats pràctiques. Les proves 
exposades avaluen concretament els resultats d’aprenentatge, i tenen orientacions i guions de realització. La seva 
vinculació a les competències i la dedicació del alumne està especificat a la fitxa docent corresponent. Del conjunt dels 
matriculats en el curs 2014-2015 el 86% es van presentar a les proves d’avaluació. Les qualificacions finals van ser les 
següents: suspès (10%), aprovat (58%), notable (12%), excel·lent (5%) i MH (1%).   
 
Assignatura 2. Dret i societat (DIS)t té un sistema d’avaluació continuada que combina presentacions orals, que 
representen un 30% de la nota final (AA3) (evidències agrupades sota 3.6.7-CPA-DIS-AA4), amb un assaig crític que 
suposa un 20% de la nota final (AA4) (evidències agrupades sota 3.6.7-CPA-DIS-AA3), i dues proves de continguts 
d’elecció múltiple sense penalització normal i que representa un 20% de la nota final cada una d’elles (AA2, AA5, AA6) 
(evidències agrupades sota 3.6.7-CPA-DIS-AA1 i 3.6.7-CPA-DIS-AA2). A la vegada la participació activa a la classe se li 
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atribueix un 10% de la nota final (AA1) (3.6.2-CPA-DIS-AF3). La dinàmica en que es duen a terme aquestes activitats 
queda exposada en el punt anterior i el seu desenvolupament està degudament exposat en el programa (3.6.2-CPA-
DIS-AF1;3.6.2-CPA-DIS-AF2 i 3.6.2-CPA-DIS-AF3). 
 
Del conjunt dels matriculats en el curs 2014-2015 el 89% es van presentar a les proves d’avaluació. Les qualificacions 
finals van ser les següents:  aprovat (48%), notable (34%), excel·lent (2%) i MH (5%).      

Assignatura 3. Anàlisi de polítiques públiques (APP) és una assignatura que pretén combinar el coneixement teòric i 
aplicat, i això és veu reflectit en el procés d’avaluació. Així doncs, els estudiants per superar l’assignatura han de 
superar amb èxit les diverses parts de les que es compon l’assignatura (3.6.3-CPA-APP-MOODLE3).  Al llarg del curs es 
realitzen diverses avaluacions: un 50% de la nota prové de dues proves escrites (evidències agrupades sota 3.6.7-CPA-
APP-AA1), un 30% d’una recerca realitzada i la seva exposició (evidències agrupades sota 3.6.7-CPA-APP-AA2) i en 20% 
de la resolució d’un cas (3.6.7-CPA-APP-AA3). 
 
Del conjunt de matriculats el curs 2014-2015 (31) el 90% es van presentar a les proves d’avaluació. Les qualificacions 
finals van ser les següents: aprovat (23%), notable (45%), excel·lent (19%) i MH (3%). 
 
Assignatura 4. Política i tècnica legislativa (PTL) és una assignatura adreçada a que l’alumne pugui aplicar de manera 
immediata el que hagi après, per exemple perquè se li encarregui la redacció d’una norma reglamentària d’abast local, 
uns estatuts d’una entitat, un acord administratiu, etc. Per això, no es busca només que conegui bé els criteris 
generals que s’expliquen en les sessions expositives, sinó també que sàpiga redactar bé un text normatiu, detectar 
errors i poder-los corregir conforme a les directrius i recomanacions existents. A tal efecte, com preveu la fitxa 
informativa de l’assignatura (3.6.3-CPA-PTL-MOODLE3), els alumnes han d’assistir a les sessions, amb una assistència 
mínima del 70% de les activitats d’aprenentatge. Per a superar l’assignatura, cal que superin les dues parts que la 
integren, que són, com s’ha dit abans, la prova d’avaluació (70% de la nota) i les activitats pràctiques (30%). Les 
pràctiques es fan oralment a l’aula, però els estudiants les han de preparar abans fora de l’aula, amb el material de 
l’assignatura. Els professors valoren la participació, que els estudiants exposin bé els seus arguments (per exemple, el 
perquè una norma està mal redactada i com s’hauria de corregir) i que raonin adequadament. Pel que fa a la prova 
d’avaluació continuada, adopta el format d’un examen en què, com s’ha explicat, hi ha dues preguntes: una teòrica i 
una pràctica (evidències agrupades sota 3.6.7-CPA-PTL-AA1). Cada pregunta val el 50% de la nota de l’examen. L’any 
2014-2015, varen superar l’assignatura 30 dels 31 estudiants matriculats, essent l’únic suspès un estudiant que no es 
va presentar. Un alumne va suspendre l’avaluació continuada i va haver de fer l’examen de recuperació, amb el qual la 
va acabar superant. Dels 30 que van superar l’assignatura, 13 varen obtenir un notable (42%) i 17 un aprovat (55%).  
 
El Treball final de grau (TFG) s’avalua principalment a través del treball escrit i la seva exposició i defensa oral. En 
funció de la modalitat del TFG es tenen presents diferents aspectes. Així, tal com s’exposa en el document “Pautes 
Treball Final de Grau. Grau en CPA”, “com a orientació fonamental, la qualitat exigida serà la d'un article per a publicar 
en una revista científica d'àmbit nacional. En aquest sentit, l'extensió recomanable seria d'entre 20 i 40 pàgines. 
Subsidiàriament pot emular el format d'una tesina, amb una extensa revisió crítica bibliogràfica i de l’estat de la 
qüestió, i a títol orientatiu s'aconsella que tingui una extensió d'entre 40 i 70 pàgines”.  
 
Cada alumne compta amb un temps màxim de 15/20 minuts d'exposició del seu TFG. El president del tribunal dirigeix 
el debat i en regula el temps. Cada tribunal haurà d'avaluar el treball escrit i l'exposició i defensa oral, que constarà en 
un Acta que conté els criteris de qualificació (annex 1 del Reglament del TFG de la FD).  
 

https://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=hhbWi1lh1tA%3D&portalid=7&language=ca-ES
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La qualificació del treball escrit és un 70 % de la nota final i s’ha de valorar la correcta identificació d’un objecte 
d’estudi i la formulació d’una hipòtesi que s’ha de validar; l’adscripció del treball en un marc teòric i metodològic 
específic; la identificació de fonts primàries i secundàries; l’organització i estructura dels continguts; la claredat i 
correcció expositiva del text escrit; l’amplitud i correcció de les fonts bibliogràfiques. La qualificació de l’acte de 
defensa oral és un 30% de la nota final del TFG i en l’exposició de l’estudiant es valora l’organització i la correcció dels 
continguts exposats; la capacitat de síntesi i argumentació; la claredat expositiva; i la correcció de les respostes 
donades a les preguntes formulades pel tribunal a propòsit del treball escrit o de l’exposició. Al llarg del Grau hi ha 
hagut TFG de diversa qualitat (evidències agrupades sota 3.6.7-CPA-TFG), si bé majoritàriament s’han presentat 
treballs molt satisfactoris.  
 
Degut a l’ample ventall de continguts i problemes que tracta el grau de CPA els TFG poden ser de molt diversa 
naturalesa temàtica, metodològica i analítica. En aquest sentit els TFG poden ser de caràcter estadístic sobre temes 
electorals o de recerca de relacions causals amb N gran; de caràcter descriptiu-analític sobre polítiques públiques 
sectorials, sobre algun aspecte d’un partit polític o un actor polític col·lectiu; de caràcter jurídic relacionat amb 
l’administració i la gestió pública; o de caràcter històrico-polític sobre un esdeveniment o episodi. A la vegada, els 
treballs poden ser d’estudi en profunditat d’un cas, o comparatius entre pocs o molts casos.  
 
Un cop analitzat el sistema d’avaluació de les assignatures escollides es dedueix que aquest permet una certificació 
fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos, degut tant a la seva adequació amb els continguts, com a la diversa 
natura de les activitats (proves escrites, debats, treballs individuals i en grup, participació en seminaris, i visió i 
comentaris d’audiovisuals). També cal assenyalar que aquesta intensa activitat avaluadora es programa en un 
calendari d'activitats acadèmiques avaluables amb la intenció que no es sobreposin o solapin. 
 
MÀSTER EN ADVOCACIA 
 
Assignatura 1. Assessorament i litigació laboral (ALL). L’avaluació de l’assignatura consisteix en un examen teòric tipus 
test del programa de l’assignatura en funció de les matèries explicades en les sessions. El tipus d’examen respon a la 
necessitat de preparar als alumnes al tipus d’examen al que hauran d’enfrontar-se en la prova d'Estat. Aquest tipus de 
prova s’ajusta al model de proves tipus test que es realitzaran en el marc de la prova d’avaluació estatal en aquesta 
matèria i consisteix en un test de 20 preguntes amb una única resposta vàlida d'entre 4 possible i restant 0,25 les 
preguntes fallades. La nota d’aquest examen equivaldrà a un 100 % de la qualificació final de l’assignatura; aquesta 
prova es realitzarà en finalitzar l’assignatura per tal que l’estudiant demostri el coneixement dels continguts impartits 
pels professors durant el desenvolupament de l’assignatura. Els estudiants que no superin la prova hauran 
d'examinar-se (mateix sistema) en la data oficial establerta. 
 
La realització d'activitats complementàries de caràcter voluntari —com ara, entre d'altres, lliurar casos pràctics i la 
participació activa en les sessions— serà un element a tenir en compte en l'avaluació final de l'estudiant per part del 
professorat (3.6.2-MA-ALL-AF1) 
 
Es requisit indispensable l’assistència a un mínim del 80% de les sessions. Així mateix, el nombre d’estudiants del curs 
(54 en el curs 2014-2015, i dos grups de 25 i 30 en el curs 2015-2016) permet un seguiment constant per part del 
professorat. 
 
Durant el curs 2014-2015 dels 54 alumnes matriculats van superar l’assignatura el 96’3%, d’entre ells, el 25’93% amb 
excel·lent, el 55’56% amb notable i el 14’81% amb aprovat (evidències agrupades sota 3.6.7-MA-ALL). 
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Assignatura 2: Assessorament i litigació pena (ALP)l. La nota final de l’assignatura s'obté a partir de dues activitats 
d'avaluació. D’una banda la participació en la preparació i simulació d'un judici al qual es dedicaran dues sessions. 
S'avaluarà la participació tant en l’acte mateix, com en la seva preparació. Si no es participa en la preparació i 
simulació del judici oral, es podrà realitzar un cas pràctic el mateix dia de l'examen escrit. La nota d'aquesta activitat 
és el 20% de la nota final. De l’altra banda es realitzarà una prova tipus test escrita que contindrà preguntes de 
resposta múltiple. La nota d'aquesta activitat és el 80% de la nota final. Així mateix el nombre d’estudiants del curs 
(21) permet un seguiment constant per part del professor. Aquests dos models d’activitats responen al doble objectiu 
de desenvolupar les competències necessàries per a l’exercici de la professió d’advocat i de preparar als alumnes de 
cara a l’examen d’estat. 
 
Durant el curs 2014-2015, els 54 alumnes matriculats van superar l’assignatura el 9’52% amb excel·lent, el 71’43% 
amb notable i el 19’95% amb aprovat (evidències agrupades sota 3.6.7-MA-ALP).   
 
Treball final de Màster (TFM). L’explicació escrita del TFM té un valor del 70% de la nota i desprès es defensa 
oralment davant un tribunal el que equival al 30% de la nota (3.6.6-MA-MODEL-ACTA-TFM). Els alumnes lliuren als 
seus tutors els TFM i aquests els avaluen i qualifiquen i trameten la nota a la coordinació; la nota d’aquesta part la 
consensuen el tutor del Col·legi d’Advocats i el de la Facultat. Els alumnes també lliuren el TFM a través d’un aplicatiu 
informàtic creat expressament a la intranet, la qual cosa permet, d’una banda, tenir-ne còpia, i de l’altra, que la 
coordinació el pugui transmetre telemàticament als membres del tribunal amb suficient antelació perquè el puguin 
llegir. El tribunal està integrat per tres especialistes, professors del Màster designats pel coordinador. La seva 
composició mixta representa tant als docents de la Facultat com als dels Col·legis. Davant la tria dels alumnes, en el 
curs 2014-2015 hi havia un tribunal especialitzat en l’àmbit penal (13) i un altre de composició mixta que va avaluar els 
TFM dels àmbits civil (4), laboral (3) i administratiu (1). 
 
L’alumne porta a terme una defensa pública del TFM mitjançant una exposició oral dels objectius i estratègia seguida 
a l’hora de resoldre el supòsit de fet plantejat. En el mateix acte, els diferents membres del tribunal li formulen les 
qüestions que consideren pertinents i desprès de deliberar el qualifiquen. Seguidament s’estén l’acta corresponent 
que inclou la nota de la part escrita, la nota de la defensa oral i la nota final. 
 
Durant el curs 2014-2015, els 21 alumnes matriculats van superar l’assignatura, d’entre ells el 4’76% amb matrícula 
d’honor, el 4’76% amb excel·lent, el 80’95% amb notable i el 9’52% amb aprovat (evidències agrupades sota 3.6.7-MA-
TFM).  
 
Pràctiques externes (PE). En finalitzar les PE, d’una banda el tutor de l’entitat acollidora ha de presentar un informe, i 
de l’altra l’alumne ha de lliurar una memòria (3.6.5-MA-PRACTIQUES-MODEL-MEMORIA i 3.6.5-MA-PRACTIQUES-
MODEL-INFORME-TUTOR). L’equip de tutors (format per membres del Col·legi i el responsable de PE de la Facultat) 
determinen la nota de l’alumne tenint en compte la memòria presentada i l’informe del tutor. Tota la informació 
relativa a les PE està disponible a la intranet de l’assignatura i és la persona responsable de l’assignatura, en aquest 
cas la coordinadora del Màster, qui la gestiona. 
 
Durant el curs 2014-2015 dels 54 alumnes matriculats a PE I van superar l’assignatura, amb molts bons resultats el 
98’15%, d’entre ells el 16’67 amb excel·lent, el 68’52% amb notable, i el 12’96% amb aprovat (evidències agrupades 
sota 3.6.7-MA-PRACTIQUES). 
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MÀSTER EN DRET DE DANYS 
 
El sistema d’avaluació de les assignatures del Màster en Dret de Danys és públic i es pot consultar en el disseny de les 
assignatures. 
 
Assignatura 1. Responsabilidad por riesgo y en la circulación de vehículos (RR) es du a terme a partir de diverses 
activitats, cadascuna de les quals permet avaluar els criteris que són determinants de la nota. D’una banda, a partir de 
la presentació a l’aula dels continguts fonamentals de l’assignatura. D’una altra, a partir de la presentació crítica dels 
casos i resolucions dels tribunals espanyols i europeus per part dels alumnes, del debat a l’aula dels continguts 
fonamentals de la matèria. La resolució dels casos pràctics o els comentaris de materials no es lliuren per escrit, sinó 
que s’exposen i discuteixen oralment a classe. El nombre d’estudiants del curs (20) permet un seguiment i una 
avaluació constant per part del professor, que no requereix la correcció individualitzada de cadascun dels casos, 
obradors o comentaris realitzats. Finalment, l’avaluació també compta amb una prova escrita, en la que l’alumne ha 
d’exposar els seus coneixements, i en la que es valora la seva comprensió de la matèria i la capacitat de síntesis dels 
coneixements. Quant als criteris d’avaluació, cadascun d’ells està associat a les activitats d’avaluació descrites. Així, 
l’assistència a les sessions teòriques, juntament amb la preparació prèvia i la participació activa dels estudiants en les 
discussions en l’aula sobre els criteris i arguments desenvolupats pels tribunals en les seves sentències, representa un 
40% de la nota. La participació activa i la qualitat del raonament té un valor del 10% de la nota. Finalment, en relació 
amb la prova escrita dels continguts, la claredat del raonament i el grau de detall i qualitat de les respostes equival a 
un 50% de la nota. 
 
La distribució de les qualificacions de l’Assignatura 1, per al curs 2014-2015, han estat els següents: 1 Matrícula 
d’Honor, 2 Excel·lents, 16 Notables, 1 Aprovat i 2 no presentats (evidències agrupades sota 3.6.7-MDD-RR-AA1). 
 
Assignatura 2. Teorías Filosóficas y Análisis Económico del Derecho de Daños (TFAEDD) es duu a terme de la següent 
manera: un 20% de la nota depèn de la participació a classe. El 80% restant deriva d'un examen que s'ha de resoldre 
en grups de 4 persones com a màxim (s’aporten com a evidència dos models, referenciats avall). L'examen es realitza 
en l'última classe i pretén ser una genuïna instància d'aprenentatge. El professor proposa un treball pràctic perquè els 
estudiants discuteixin i lliurin un document comú per cada grup. El treball acostuma a ser un cas que planteja 
problemes amb un alt nivell de versemblança amb la pràctica jurídica. La redacció del cas acostuma a tenir com a 
mínim 3 pàgines. És a dir, es tracta d'una situació jurídica complexa, amb molts detalls i matisos que han de ser 
ponderats i analitzats pels estudiants. Al cap de 2 hores, els estudiants han de lliurar per correu electrònic el cas al 
professor. Una vegada que tots els grups hagin lliurat els seus escrits, es procedeix a discutir col·lectivament les 
respostes i a comparar entre diverses alternatives de resolució durant 1 hora més. Els resultats són en general molt 
satisfactoris. El rol del professor és simplement de consultor, durant les primeres 2 hores, i després de moderador, en 
el debat final durant l'última hora del curs. La participació en aquesta sessió d'avaluació té especial importància en el 
còmput del 20% de la nota per participació a classe. 
 
El curs 2014-2015, les qualificacions de l’assignatura varen ser de 2 Excel·lents i 16 Notables, a més a més de 2 No 
Presentats (evidències agrupades sota 3.6.7-MDD-TFAEDD-AA1).  
 
El Treball de Fi de Màster (TFM) es fa a partir de la lectura del Treball per part d’una comissió avaluadora i de la seva 
defensa pública per part del seu autor. La defensa pública es fa presencialment en la pròpia UdG o bé, si així ho 
sol·licita l’estudiant, per via telemàtica des del seu país d’origen, per mitjans que permetin la transmissió instantània 
d’imatge i so (Skype). Aquesta darrera modalitat ha anat en augment els darrers anys, atès el percentatge d’estudiants 
llatinoamericans que es matriculen al Màster. La Comissió avaluadora està integrada per tres especialistes, professors 
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del Màster o del Grau en Dret, designats pel Coordinador per delegació del Consell de Màster. Els especialistes reben 
el Treball en format digital, amb temps suficient per a poder-lo llegir. L’alumne porta a terme la defensa pública del 
TFM davant de la comissió avaluadora, mitjançant l’exposició oral dels objectius, la metodologia, el contingut i les 
conclusions. En el mateix acte, la comissió formula les preguntes que considera pertinents a l’alumne i, després de 
deliberar, fa pública la qualificació que correspongui, estenent l’acta corresponent. 
 
A banda de les competències generals i transversals assignades al TFM en la Memòria, s’espera que l’alumne 
adquireixi les competències específiques CE1 (sintetitzar amb claredat i coherència postures doctrinals oposades i els 
principals elements de política jurídica vinculats al context concret); CE2 (avaluar la llei de manera independent, tant 
en termes de coherència interna de les normes com en relació amb perspectives de política jurídica rellevants en 
l’àrea del Dret de danys); CE5 (posseir un coneixement i un sentit crític respecte de les fonts i dels materials rellevants 
per al coneixement del Dret de danys). 
 
Quant a les qualificacions, el curs 2014-2015, un 14,29% dels alumnes matriculats varen obtenir la qualificació 
d’Excel·lent, el 31,43% de Notable, i el 8,5% d’Aprovat (evidències agrupades sota 3.6.7-MDD-TFM). És 
significativament elevat el percentatge de No-Presentats, que puja a 45,71%. L’explicació és que molts estudiants 
varen matricular íntegrament la totalitat del crèdits del Màster, inclòs el TFM, i, com s’ha comentat anteriorment, si es 
té en compte que la majoria d’ells al mateix temps treballen, es fa difícil poder cursar les assignatures i elaborar el 
TFM simultàniament. Per al curs 2015-2016 s’ha insistit als estudiants per tal que únicament matriculin el TFM si 
tenen una veritable disponibilitat en temps i esforç per a dedicar a la seva redacció. 
 
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
 
GRAU EN DRET 
 
Els últims indicadors disponibles corresponen al curs 2014-15 (3.6.8-DRET-TAXES-RESULTATS i 3.6.8-DRET-
INDICADORS-ASSIGNATURES). Només s’han graduat tres generacions d’estudiants del grau en Dret, per el moment, i 
encara que ja podem interpretar els indicadors numèrics no tenim una evolució clara dels indicadors. La taxa de 
graduació en cinc cursos (T+1) és més baixa del que caldria esperar, de 0,42 en el curs 2014-2015. La taxa (T) en quatre 
cursos és de 0,17, però va millorar en comparació amb la primera promoció —quan va ser de 0,15. La previsió de la 
memòria era un valor estimat entre el 20% i el 25%, similar a la que hi havia a la Llicenciatura de Dret. Per altra banda, 
hem de tenir present que a la UdG se’ls ha exigit durant els dos primers anys del Grau la certificació d’un nivell B2.1 
d’anglès, la qual cosa probablement ha influït directament en la taxa de graduació —endarrerint la planificació i 
finalització dels estudis. 
 
Per altra banda, la taxa de rendiment puja fins al 0,71 i la taxa d’eficiència al 0,87, la qual cosa es pot considerar 
positiva i dins dels marges previstos a la memòria, que va fixar un valor estimat d’entre el 70% i el 75%. 
 
Respecte a l’índex d’abandonament, si valorem l’evolució de les dades dels cursos anteriors, veiem que ens movem 
entre el 0,2 al 2011 i el 0,14 al 2014, en el cas de l’abandonament a primer curs. Per al global, l’índex és molt similar, 
encara que millora positivament el curs 2014 amb 0,12. És evident que la major part dels alumnes que abandonen els 
estudis són de primer curs, bé perquè no era la seva primera preferència o perquè els estudis no han resultat ser el 
que esperaven. El Pla d’Acció Tutorial i Mentoratge intenta millorar aquesta situació (amunt, apartats 3.2 i 5.1). 
 
En qualsevol cas, aquests valors d’abandonament entren dins de les previsions de la memòria (entre un 20% i un 25 %) 
i mostren una evolució positiva.  
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En definitiva podem dir que el Grau està consolidat i que hi ha una important majoria d’estudiants implicats amb 
l’estudi, amb el suport de la manera d’enfocar els aprenentatges i la seva avaluació. 
 
Els indicadors acadèmics ens suggereixen alguns reptes però són en general positius. 
 
GRAU EN CRIMINOLOGIA 
 
Taxa de graduació. La taxa de graduació en la primera promoció va ser del 38%, a l'any següent el percentatge 
d'alumnes que es van graduar en quatre anys va baixar al 27% i el percentatge d'alumnes que es van graduar en cinc 
anys va ser del 41%. Per a l'any 2014, la taxa de graduats en quatre anys es recupera i puja al 35% i la taxa de graduats 
en cinc anys puja fins a un 67%. Si es comparen aquestes taxes en els estudis de la Facultat, la taxa de graduació de 
Criminologia està molt per sobre dels altres estudis i, si la comparem amb altres estudis de la UdG, que poden 
considerar-se equivalent veiem que està per sobre d'estudis com els de Psicologia —que tenen una taxa de 39% en 
quatre anys i 55% en cinc anys. I si els comparem amb altres estudis del Grau en Criminologia d'altres Universitats com 
la UAB (com es veu a la web), tenim xifres semblants. La UAB té una previsió de taxa verificada (67,5%) només 
superior a la nostra en un 0,5%. Això porta a pensar que la taxa de graduació ofereix xifres molt positives en 
comparació d'altres estudis de la UdG i de la Facultat i en clara sintonia amb altres estudis del Grau en Criminologia. 

Taxa d'abandonament. Les xifres d'abandonament el primer curs del Grau han tingut una variació dispar, l'any 2011 la 
taxa va ser del 25%, l'any 2012 el 7% i l'any 2013 del 16%. Per la seva banda, la taxa d'abandonament general per a 
l'any 2011 va ser del 27%, l'any 2012 del 6% i l'any 2013 del 13%. Si es comparen aquestes xifres amb les d’altres 
estudis de la Facultat, la taxa d'abandonament del Grau de Criminologia se situa a la franja inferior. Si observem altres 
estudis de la Universitat que poden considerar-se homogenis veiem com la taxa d'abandonament de Criminologia se 
situa als nivells similars al Grau de Psicologia —on oscil·la entre el 10 i el 13%. Si observem les xifres de la UAB 
relacionades amb el Grau de Criminologia (26%, 15%, 23%) veiem que la taxa d'abandonament d'aquesta universitat 
està molt per sobre de la del Grau de Criminologia de la UdG. Això de nou ens permet fer una valoració molt positiva 
de la taxa d'abandonament. Si bé és cert que convé seguir atents a la seva evolució —que en principi hauria 
d'estabilitzar-se a la franja entre el 10-15%. 

Taxa d'eficiència. Els indicadors de la taxa d'eficiència per al Grau de Criminologia són clarament positius. Per al curs 
2012-2013 la taxa d'eficiència es va situar en el 98%, per al curs 2013-2014 en el 96% i per al curs 2014-2015 en el 
93%. Aquestes xifres en termes absoluts poden considerar-se clarament positives i se situen per sobre dels altres 
estudis de la Facultat i de nou en sintonia amb altres estudis similars de la Universitat. Així mateix si es comparen amb 
el Grau en Criminologia d’altres universitats podem veure com al curs 2013-2014 ens situem per sobre de la UB i a 
menys d’una dècima de la UAB. 

Malgrat els resultats positius de la taxa convé analitzar el descens gradual que s’aprecia de la mateixa i que ha de 
comportar una reflexió sobre els motius que l’expliquen i els canvis o millores que s'han d'introduir per mantenir i 
millorar aquest índex.  

Taxa de rendiment. La primera promoció del Grau de Criminologia (2012-2013) va tenir una taxa de rendiment del 
85% en el curs següent (2013-2014) es va obtenir una taxa de rendiment del 83%, en el curs 2014-2015 la taxa de 
rendiment ha millorat situant-se en el 85%. Aquesta taxa de rendiment és superior a la dels altres estudis de la 
Facultat i es troba en sintonia amb altres estudis de la Universitat amb característiques similars. Si tenim en compte 
les taxes de rendiment dels altres Graus de Criminologia d'altres universitats veiem que la taxa de rendiment del 
nostre Grau es troba a 4 punts de la UAB i es situa a la mitjana de les Universitats.  

http://siq.uab.cat/siq_public/titulacio/2500257/taxes/
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D'aquesta forma, si bé podem considerar que la taxa de rendiment deliberat de Criminologia té uns índexs 
satisfactoris, convé estudiar de forma detallada assignatura per assignatura per poder establir els mecanismes que 
permetin millorar aquesta situació (AM 6.3.2). 

Taxa de satisfacció. Valoració de les pràctiques externes. Els indicadors amb què comptem per valorar l'èxit de les 
pràctiques externes són, d'una banda, els informes de valoració dels tutors dels diferents alumnes. En termes 
generals, els nostres alumnes són valorats pels seus tutors externs en la majoria dels casos amb nota d'excel·lent. 
D'altra banda, les reunions d'avaluació que es realitzen al final de cada període de les pràctiques en què els 
responsables de cada institució han vingut manifestant de forma reiterada la clara satisfacció amb les pràctiques i la 
conseqüent renovació i en molts casos ampliació de les places de pràctiques. En tercer lloc, la consecució del nombre 
de places necessari per garantir a cada curs acadèmic que cada un dels alumnes compti amb una plaça de pràctiques 
externes. Finalment, el reconeixement públic i felicitacions que en diverses ocasions han manifestat diverses 
institucions als alumnes que han realitzat les pràctiques o la contractació d'aquests bé per a substitucions o bé de 
forma permanent. 

 
GRAU EN CPA 
 
Taxa de graduació. La taxa de graduació en el grau de CPA, en la primera promoció (curs 2013-2014) va ser del 22%, 
mentre només un any després va augmentar a un 38% (curs 2014-2015). Aquesta evolució positiva coincideix amb la 
de la resta de taxes que a continuació referim i, en el seu conjunt, parlen d'una millora de les condicions formatives, 
d'avaluació i de satisfacció. 

 
Taxa d'abandonament. Les xifres d'abandonament en primer curs experimenten una evolució descendent que cal 
entendre satisfactòria: el curs 2011-2012 la taxa d'abandonament va ser del 36%, els dos cursos posterior puja a un 
preocupant 41%, però el darrer curs experimenta una notable baixada fins a situar-se en un 28%. Sens dubte, no 
resulta satisfactori tenir taxes d'abandonament superiors al 15%. De totes formes, entenem que les accions 
realitzades per millorar les condicions d'aprenentatge (millor adaptació del contingut de les assignatures, activitats 
formatives complementàries, augment de les ofertes de pràctiques externes i internacionalització) han vist ja millorar 
els resultats i que abonen la necessitat de seguir avançant en la línia proposada en el Pla de Millores contingut en el 
present informe (AM  6.3.1). 

 
Taxa d'eficiència. Els indicadors de la taxa d'eficiència són positius. Per al curs 2013-2014 es va situar en el 91% i per al 
curs 2014-2015, en el 86%. Aquestes xifres en termes absoluts es situen en sintonia amb altres estudis de la UdG. 

 
Taxa de rendiment. La taxa de rendiment dels tres darrers cursos (2012-13, 2013-14, 2014-15) es situa per sobre el 
70%, el que cal entendre com uns resultats satisfactoris. 

 
Taxa de satisfacció. La taxa de satisfacció amb el programa formatiu ha tingut lleugeres variacions però en tots els 
cursos es situa propera al 4 (sobre 5). Es detecta un lleuger descens de la taxa (d'un 4,08 inicial a un 3,93), però 
entenem que en tot cas són resultats satisfactoris i que permeten un marge de millora que ha de venir impulsat pels 
canvis que ja s'han posat en marxa i que seran reforçats en el marc de la implementació de les millores proposades en 
el present informe. 
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En definitiva podem dir que el Grau mostra una tendència de millora que apunta a que es tracta d'un Grau en vies de 
consolidació, com ho demostraria una altra dada cabdal: el sensible augment de matriculats en primera opció (com 
s’ha vist amunt, a l’apartat 1.3).  

 
MÀSTER EN ADVOCACIA 
 
El Col·legi d’Advocats de Girona organitzava una Escola de Pràctica Jurídica en la que participaven diferents professors 
de la Facultat de Dret. Aquesta entesa va propiciar que el 9 de juny de 2011 es signés un conveni pel qual la Facultat 
de Dret juntament amb els Col·legis d’Advocats de Girona, Figueres i Vic organitzaven un Màster propi en Advocacia, 
que es va desenvolupar fins que finalment el curs 2013-14 aquest va ser substituït per l’actual Màster. 

En tenir una durada de 3 semestres, la primera promoció va acabar el curs 2014-15. Per tant, tenim només una única 
promoció. Això fa que no puguem tenir indicadors ni que puguem interpretar cap evolució dels resultats. El que sí que 
podem valorar és el fet que no hi ha hagut abandonaments en la primera promoció, i que els 21 alumnes han superat 
satisfactòriament les diferents assignatures.  

Igualment és de ressaltar que els 16 alumnes que es varen presentar a la prova estatal de capacitació per a l’exercici 
de la professió d’advocat, tots varen obtenir la qualificació d’apte, per tant amb un èxit del 100%. 

Un altre indicador positiu és el fet que els 21 alumnes que varen matricular-se a la primera edició, en el curs 2014-15 
l’entrada va augmentar a 54 alumnes, nombre que es manté en el curs 2015-16 —amb la particularitat que hi ha algun 
alumne que ha cursat part del màster en altres universitats. Aquest augment ens ha permès desdoblar el primer curs a 
fi de poder oferir una atenció més personalitzada als alumnes i poder gaudir dels avantatges de treballar en grups 
reduïts.   

La taxa d’eficiència és de 1 i la de rendiment, de 0’99 (3.6.8-MA-TAXES-RESULTATS), la qual cosa s’ha de considerar 
com a molt positiva.  

 
MÀSTER EN DRET DE DANYS 
 
Quant als resultats acadèmics al MDD, els indicadors posen de manifest una certa millora en les dades relatives a la 
taxa de graduació, rendiment acadèmic i eficiència (3.6.4-MDD-TAXES-RESULTATS). Respecte d’aquest punt però, cal 
tenir present la recomanació que es fa des de la coordinació als alumnes que compaginen el Màster amb una activitat 
professional al seu país d’origen (que són la majoria), que matriculin el TFM al llarg del curs acadèmic següent, una 
vegada completat el període docent presencial. Cal tenir present que, en la mesura que la docència presencial es 
programa entre els mesos de gener i abril de cada curs acadèmic, tampoc és aconsellable que iniciïn el TFM abans 
d’haver avançat en els continguts, metodologia i bibliografia de referència durant la seva estada a la UdG. Aquesta 
circumstància explica per què l’any acadèmic 2012 (primera edició del Màster) el nombre de titulats va ser únicament 
de 5 alumnes, amb una taxa de graduació de 0,05. En canvi, el curs 2014-2015 hi va haver un total de 20 titulats, 
incrementant la taxa de graduació fins al 0,64. La taxa d’eficiència també ha pujat del 0,85 el curs 2013-2014, al 0,98 
del curs 2014-2015. Creiem que aquestes dades poden millorar encara, si aconseguim un increment del nombre 
d’alumnes provinents del nostre país, la qual cosa permetria un contacte més constant i directe amb el tutor al llarg 
del mateix curs acadèmic, tot estimulant la possibilitat de matricular la totalitat dels crèdits del Màster (TFM inclòs) en 
el mateix curs acadèmic. De fet, els cursos 2014-2015 i l’actual 2015-2016, ja ha augmentat lleugerament el 

https://www.udg.edu/portals/_default/xmlxst/unitats/download.aspx?I=10827&P=122
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percentatge d’alumnes nacionals, la qual cosa pot explicar en part els resultats més recents, i creiem que encara 
queda marge per a la millora si en els propers cursos aconseguim augmentar la ratio d’estudiants nacionals 
matriculats (3.6.8-MDD-TAXES-RESULTATS). 

La taxa d’èxit de l’1,00, que es manté constant des del curs 2012, posa de manifest un bon funcionament de la 
docència presencial del Màster. En canvi, les dades relatives a la taxa de rendiment mostren més variacions (0,66 el 
2012; 0,96 el 2013 i 0,75 el 2014 (3.6.8-MDD-TAXES-RESULTATS), probablement motivades pel fet que alguns 
estudiants matriculen el TFM i després, per raons de temps i de disponibilitat, no acaben de poder tancar i defensar el 
treball dins del mateix curs acadèmic. En aquest sentit, a banda de recomanar no matricular la totalitat dels crèdits en 
el mateix curs acadèmic, potser des del Consell de Màster caldrà reflexionar entorn de possibles vies que permetin 
millorar aquests indicadors, cercant mecanismes que facilitin el seguiment del TFM a aquells estudiants que, una 
vegada finalitzat el període de docència presencial, tornen als seus països d’origen i, des d’allà, han de continuar 
treballant en l’elaboració del TFM. 

 
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 
 
GRAU EN DRET 
 
En el moment d’elaboració d’aquest autoinforme, no és possible tenir dades oficials ni fiables sobre la inserció laboral 
dels estudiants del Grau en Dret. Això és deu a que la primera promoció del Grau en Dret es va graduar el curs 2012-
13, mentre que la cinquena i més recent versió de l'instrument més fiable sobre aquesta matèria —Estudi d'inserció 
laboral dels titulats del sistema universitari català. Universitat i treball a Catalunya 2014 (disponible a la web)— 
només recull les dades d'estudiants que van finalitzar els estudis el 2010.  

Això no obstant, la informació recollida en aquest estudi sí que permet una reflexió molt positiva sobre la inserció 
laboral dels estudiants de Dret  de les universitats catalanes respecte als estudiants de la UdG. Així, la taxa d'ocupació 
dels estudiants del Grau en Dret és del 91,11% (3.6.8-DRET-TAXES-RESULTATS dels programes formatius), 
destacadament superior a la general a les Universitats Catalanes pels estudiants de Dret —que es situa al 84,03% l'any 
2014 tal i com s'assenyala en el citat Estudi d'Inserció Laboral. 
 
En aquest mateix  sentit la taxa d'intenció de repetir estudis pel que fa als estudiants de la UdG és del 80%, superior a 
taxa general del 74,51% assenyalada pel conjunt de titulats en Dret a les Universitats catalanes elaborat per l’AQU. Pel 
que a fa la taxa d'intenció de repetir Universitat (UdG), fins i tot aquesta és una mica superior a les taxes citades, en 
situar-se en el 84,09% (3.6.8-DRET-TAXES-RESULTATS dels programes formatius). 
 
Aquestes dades es veuen reforçades a l’actualitat amb les dades de satisfacció dels estudiants respecte el programa 
formatiu del Grau en Dret de la FD. Tal i com es posa de manifest en el document relatiu a la  qualitat dels resultats 
dels programes formatius del Grau en Dret (3.6.8-DRET-TAXES-RESULTATS dels programes formatius), l'índex de 
satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu és alta: 3,69. S'ha produït un lleuger increment respecte a les 
dades dels darrers dos cursos acadèmics, en què va ser del 3,57 i 3,6 respectivament. 
 
Segons el 5è estudi d’inserció laboral d’AQU —que es refereix encara als estudiants de l’anterior Llicenciatura— els 
estudis de Dret de la UdG tenen una puntuació de 5,22 sobre 7 en la variable de nivell obtingut en la formació teòrica. 
Es situa en la mitjana dels conjunt de les universitats catalanes (5,33). Pel que fa a la formació pràctica el valor assolit 
és de 3,69, també en la mitjana de les altres universitats (3,63). Quant a la utilitat per a la feina, ens trobem una mica 

https://www.udg.edu/portals/_default/xmlxst/unitats/download.aspx?I=10835&P=122
https://www.udg.edu/portals/_default/xmlxst/unitats/download.aspx?I=10835&P=122
http://www.aqu.cat/doc/doc_14857668_1.pdf
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per sobre de les mitjanes: 3,69 vs 3,63 en la formació teòrica i 4,10 vs 3,76 en la formació pràctica (segons dades de 
la web de l’AQU). 
 
Respecte de l’estudi anterior podem veure com hem millorat lleugerament i hem passat de 5,18 a 5,22 i de 3,50 a 3,69 
en nivell obtingut en formació teòrica i pràctica respectivament. Per tant valorem aquestes dades positivament.  
 
Pel que fa a la satisfacció dels titulats amb la formació rebuda, els àmbits amb què hi ha més satisfacció fan referència 
a les habilitats de documentació (5,02); formació teòrica (4,78); l'expressió escrita (4,64); solució de problemes (4,22); 
i treball en equip (4,20); per contra, cal millorar en el cas d'idiomes (2,27); informàtica (2,64);  formació pràctica (2,84) 
i lideratge (3,13). 
 
De tot l’exposat es posa de manifest que la inserció laboral dels estudiants que han cursat els estudis de Dret a la UdG 
és perfectament ajustada a les característiques de la titulació. Els estudiants del Grau en Dret, en finalitzar els seus 
estudis assoleixen una formació generalista com a juristes o experts en Dret o ciències jurídiques i en aquelles 
competències i habilitats que són més necessàries al conjunt de professions jurídiques. El Grau en Dret pretén dotar 
els estudiants, que hi participen i l'assoleixen, d'una formació intel·lectual i en valors sòlida i ben orientada al futur 
exercici de les diverses professions jurídiques. A això cal afegir la formació oferta als Màsters (vegeu més avall).  
 
La posada en marxa dels dobles graus de Dret amb CPA, Criminologia o ADE (vegeu apartat 1.1 amunt) obeeix a 
aquest desig de potenciar perfils dels estudiants que hi participen millorant la seva ocupabilitat.  
 
GRAU EN CRIMINOLOGIA 
 
En aquest moment, no és possible tenir dades oficials ni fiables sobre inserció laboral. Això és deu a que la primera 
promoció del Grau en Criminologia és del curs 2012-13. L’últim estudi fiable, realitzat per l’AQU, tenia com a punt de 
referencia l’alumnat titulat al 2010 (Estudi d’inserció laboral dels titulats del Sistema Universitari Català).   
 
En aquest sentit, només podem fer referències a indicadors, tendències o necessitats que es van fent explícites i que 
podem conèixer per la proximitat a les institucions i el món laboral i professional. En aquest sentit, l’experiència de les 
pràctiques i la recerca constant de llocs per desenvolupar-les són referents importants. 
 
En primer lloc, en l’àmbit institucional, un referent clar és el relatiu a l’àmbit de justícia i de justícia penal. No hi ha cap 
mena de dubte que el propi legislador ha introduït com a element essencial en la imposició i en la execució de les 
penes —tant privatives de llibertat com en les penes alternatives a la presó— un instrument conegut en l’àmbit 
científic com a informe criminològic, que fa un recull dels diversos factors de risc i de protecció (àmpliament treballats 
per la Criminologia), com a exigència de la finalitat re-socialitzadora del sistema penal. Aquesta necessitat fa cada 
vegada més elevat el reconeixement de la necessitat de comptar amb experts que assessorin a jutges, fiscals, advocats 
i funcionaris de les diverses institucions encarregades de la execució de les penes. És un indicador clarament positiu el 
fet que, en la institució encarregada de l'execució de les penes no privatives de llibertat a Girona, l'any passat es van 
ocupar tres places amb ex-alumnes del Grau de Criminologia que van realitzar les pràctiques en aquesta institució. 
L'informe criminològic és només un exemple de les necessitats naixents en l'àmbit d'execució de penes, ja que existeix 
una àmplia llista d'aquestes necessitats que han anat sorgint arran de les transformacions del sistema —com per 
exemple, la mediació a les presons o la pena de llibertat vigilada, que desenvolupen professionals de la Criminologia 
en altres països on ja té una llarga tradició. 
 

http://www.aqu.cat/estudis/ilaboral_2014.html
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Una cosa semblant succeeix en l'àmbit judicial, on l'activitat judicial requereix cada vegada més de l'assessorament 
dels professionals en Criminologia, el que es manifesta en les previsions de les Unitats de Valoració Integral, que 
tindran com a funció l'assessorament als Jutges penals en l'adopció de mesures cautelars i d'execució en l'àmbit de 
justícia juvenil o en la realització dels informes criminològics abans assenyalats. 

No hi ha dubte de la rellevància del professional criminològic en la funció policial. Els nous models policials vénen 
acompanyats no només de l'estudi i la recerca criminològica, sinó que la seva pròpia planificació i execució preveu la 
incorporació de persones que tinguin no només formació universitària sinó que la mateixa tingui un marcat caràcter 
criminològic. 

Si tenim en compte que a Catalunya existeixen competències sobre policia, presons i justícia juvenil, es pot entendre 
perquè el clar acolliment d'aquests estudis i la implantació pionera dels mateixos, basada fonamentalment en les 
necessitats explicitades pel sistema. Aquestes necessitats vénen evidenciades en l'existència d'àmbits com el Centre 
d’Estudis i Formació Jurídica Especialitzada de la Generalitat (CEJFE), que incorpora un centre de recerca 
criminològica, així com per la creació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Llei 10/2007). 

En l'àmbit de l'administració local, de nou ens trobem amb una sèrie de demandes i de necessitats que han comportat 
que molts dels convenis de pràctiques es desenvolupin amb entitats de l'àmbit local i que la seva satisfacció sigui molt 
elevada. Aspectes com a plans de seguretat, plans de prevenció, serveis de mediació i de gestió i resolució de 
conflictes, estudis de victimització o de satisfacció policial, desenvolupament de models policials basats en la policia 
comunitària, són alguns exemples d'aquestes necessitats. En aquest àmbit local tenim ja alguns Ajuntaments que han 
incorporat o pensen incorporar la figura del criminòleg o del tècnic de seguretat i prevenció com a peça necessària i 
fonamental per aconseguir millorar les condicions de vida de la comunitat. Així mateix, la incorporació del criminòleg 
en els equips de treballs dels Consells Comarcals o de Benestar Social, que treballen amb temes de violència de 
gènere, de maltractament infantil o d’adults, i problemàtiques en relació a les quals si no es fa res acabaran en 
comportaments delictius, són espais de prevenció òptims per un treball multidisciplinari —en els quals la presència 
del criminòleg resulta evident. 

En l'àmbit del sector privat, potser una de les necessitats que ha sorgit amb la recent reforma del Codi penal i que es 
troba en plena expansió de desenvolupament són els plans de prevenció exigits a les persones jurídiques (empreses), 
que els eximeix, si escau, de responsabilitat penal. L'elaboració i certificació de l'eficàcia i viabilitat d'aquests plans 
vénen de la mà de la formació criminològica. D'altra banda, l'àmbit de la seguretat privada sempre ha estat un espai 
amb una gran demanda d'experts que desenvolupin estudis, programes de prevenció i avaluació dels mateixos. 

El coneixement directe que ens dóna l'estudi universitari i el contacte amb les institucions del nostre àmbit ens 
permeten afirmar que, malgrat la gran crisi laboral que el país pateix, el treball professional del criminòleg té un clar 
canvi de consolidació i d'expansió.  
 
GRAU EN CPA 
 
La primera promoció del Grau en CPA es va graduar el curs 2012-2013 i, per tant, no hi ha dades sobre la inserció 
laboral dels estudiants.  En aquest sentit, només es pot exposar quines són les tendències i els nínxols laborals que es 
poden identificar en l’àmbit politològic. És en aquesta direcció que les jornades de sortides laborals que s’organitzen 
en el darrer curs del Grau i les pràctiques que es poden realitzar també en el darrer curs del Grau (tant en espais de 
proximitat com en organitzacions i institucions internacionals) són especialment rellevants. A la vegada, també cal 
senyalar que durant el darrer lustre s’han manifestat dues lògiques contraposades pel que fa al mercat laboral dels 
politòlegs. D’una banda (en sentit negatiu) cal esmentar que la crisi econòmica en curs dificulta la inserció dels joves 

http://cejfe.cat/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=445810&language=ca_ES&action=fitxa
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en general al món del treball, però d’altra banda (en sentit positiu) s’ha de dir que arran de la conjuntura política 
actual s’ha flexibilitzat amb força la figura professional del “politòleg” en molts espais públics: en mitjans de 
comunicació com analistes o creadors d’opinió, en tasques de comunicació i assessorament de candidats, en feines de 
gestió pública o en llocs de representació política. En aquest sentit, cal dir que el darrer curs s’ha començat a 
manifestar un major interès de joves i d’ocupadors per les capacitats dels graduats en CPA. 
 
Amb tot, cal dir que una porció important dels graduats han manifestat la seva voluntat per treballar en l’àmbit de les 
administracions públiques, de caràcter local (Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions) o autonòmiques, ja sigui 
com a tècnics o assessors de programes socials o de polítiques públiques específiques, ja sigui com a càrrecs de 
confiança política, o com funcionaris a través d’oposicions. 
 
També cal destacar que darrerament ha aparegut un espai d’inserció laboral en el sector privat, vinculat a tasques de 
consultoria per a administracions públiques i consorcis públic-privats en diversos àmbits d’especialització —com ara 
els de comunicació, recursos humans, estudis socials o planificació de polítiques sectorials. Tasques semblants, però 
amb un altre caràcter, s’han anat consolidant al Tercer Sector, ONG i en les fundacions, on durant la darrera dècada a 
través de la terciarització s’han impulsat polítiques d’atenció a col·lectius desfavorits com immigrants, refugiats, 
infants en risc de marginació, etc. És obvi que en aquests treballs la natura multidisciplinària i versàtil dels politòlegs 
és preuada. El coneixement del funcionament de les institucions, de la conducta dels actors polítics i socials, i del 
disseny, elaboració i avaluació de polítiques  públiques, és clau per a moltes entitats i això pot proporcionar-ho un 
politòleg.  

En un altre ordre de coses, però de manera creixent, els politòlegs també s’han anat incorporant a la docència no 
universitària com a professors de Ciències Socials a instituts d’ensenyament mitjà.  

Per acabar, cal exposar que l’esforç fet en els darrers anys des de la Facultat i del Grau de CPA per a establir vincles 
amb entitats públiques i privades de l’entorn dedicades a la gestió pública és molt rellevant i permet suposar que hi 
haurà una satisfactòria acollida laboral dels politòlegs. Finalment també cal remarcar la voluntat d’obrir nous 
horitzons laborals a través de la internacionalització, fet que ha suposat que durant els darrers dos cursos estudiants 
hagin realitzat pràctiques a centres de recerca a sobre migració i sobre comunicació política a Mèxic, institucions 
públiques a Bolívia, ONG de Drets Humans a Colòmbia. 
 
MÀSTER EN ADVOCACIA 
 
Donat que només hi ha una promoció que ha acabat el Màster, és difícil tenir dades i valorar-ne les taxes d’inserció 
laboral. El que sí podem dir és que alguns dels 21 alumnes han sigut contractats per algun dels despatxos en els que 
varen fer les pràctiques externes, i que d’altres s’han apuntat al torn d’ofici o han obert despatx propi. Tot i admetre 
que seria una informació molt útil saber el grau d’inserció laboral dels alumnes, es fa difícil articular un mecanisme per 
obtenir aquesta informació (AM 6.4.1 MDD i MA). 
 
Deixant això de banda, la realització del Màster professionalitzador o d'especialització permet als estudiants obrir-se 
camp en el món laboral, ja sigui en l'àmbit privat i/o públic, treballant per compte aliè o per compte pròpia. Els 
resultats obtinguts per part dels estudiants participants en el Màster en la prova d'accés a l'advocacia posen de 
manifest un èxit en termes de resultats, com s’ha dit més amunt (apartat 6.3). Dada que cal posar en relació amb l'alt 
grau de satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (3,87) i amb el percentatge de resultats obtinguts per 
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aquests estudiants en primera convocatòria, on un 74,55% dels estudiants han obtingut una qualificació de notable, 
excel·lent o MH, en concret, un 60,4%; 13,54% i 0,61% respectivament (3.6.8-MA-TAXES-RESULTATS). 
 
MÀSTER EN DRET DE DANYS 

 
Com s’explica a la Memòria, el MDD no té perfil professionalitzador, sinó acadèmic, sens perjudici de l’orientació 
teòrica-pràctica de les assignatures que el componen. Aquest fet explica la importància que es dóna al TFM al pla 
d’estudis, tant en termes dels crèdits assignats (18), com en relació amb el temps que els estudiants han de dedicar a 
la seva elaboració i als requisits exigits. Per aquest motiu, la programació del Màster no contempla la realització de 
pràctiques externes en despatxos, empreses o institucions. La conseqüència d’aquesta orientació és que la majoria 
dels estudiants que entren al Màster ja provenen del món laboral dels seus respectius països (principalment advocats, 
però també funcionaris, jutges o professors universitaris) i no veuen tant el MDD com una via per a accedir al mercat 
de treball, sinó més aviat com un instrument per a aprofundir en un camp d’especialització, al qual molts d’ells ja es 
dediquen en la seva activitat professional. Aquesta circumstància, juntament amb el fet que el programa és de recent 
implantació (curs 2012-2013), i que la majoria d’estudiants provenen de països estrangers —la qual cosa dificulta fer 
un seguiment adequat de la seva trajectòria professional posterior a l’obtenció de la titulació— fa que no existeixin 
dades precises entorn de la seva evolució professional. 

 
No obstant això, com a proposta de millora caldria desenvolupar algun tipus d’enquesta que permetés valorar en 
quina mesura la realització del MDD els ha permès reorientar o millorar la seva carrera professional en el camp del 
Dret de la responsabilitat civil. Una via podria ser l’enviament d’una enquesta on-line, transcorreguts 2 o 3 anys des de 
l’obtenció de la titulació, per tal que informin de possibles canvis en la seva activitat professional, de quina manera els 
valoren i en quina mesura la seva estada a la Universitat de Girona i l’obtenció del MDD hi ha jugat algun paper. 
Igualment, es podria aprofitar per a obtenir informació entorn de la valoració general que fan del Màster i de 
possibles propostes de millora, alguns anys després de la conclusió dels seus estudis (AM 6.4.1). 
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4. PLA DE MILLORA   
 

Estàndard  1. Qualitat del programa formatiu  

Subestàndard1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

Ref. al 
text  

Diagnòstic Identificació 
causes 

Objectiu  Acció  Responsable Terminis Indicador/s  Nivell 
acceptació 

Prioritat Implica 
modif.? 

AM 
1.1.1 
CPA 

No existeix cap doble 
titulació del Grau de CPA 
amb una altra universitat 

 

Inexistència de 
convenis en aquest 
sentit (amunt, p. 6) 

Potenciar la titulació 
mitjançant un conveni 
que permeti obtenir dos 
títols  

 

Aprovar una doble titulació UdG-Universidad 
de Salamanca, de manera que el graduat per la 
UdG en CPA ho sigui també per aquesta altra 
universitat 

  

Coordinació 
d’estudis 
 
Junta de 
Facultat 
 
 

2017-
2018 

Aprovació per 
part dels òrgans 
competents 
 

Aprovació per 
part els òrgans 
competents 
 

Mitjana No 

Subestàndard 1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació.  

AM 
1.2.1 
CPA 

El perfil de les 
competències del Grau 
en CPA és consistent amb 
el nivell formatiu 
corresponent al MECES, 
tot i que en el seu pla 
d’estudis hi ha un notable 
predomini de continguts 
jurídics i un dèficit de 
continguts propis de CPA 

El pla d’estudis de 
CPA es va dissenyar 
optimitzant la 
transversalitat amb 
els altres estudis de 
Grau que s’ofereixen 
a la Facultat de Dret 
(amunt, p. 15) 

 

[1] Preservar 
suficientment 
l’especificitat de la 
formació en Ciència 
Política 

[2] Reduir el predomini 
dels continguts jurídics i 
ampliar la docència per 
part de professorat amb 
experiència en el camp de 

[1] Introducció de modificacions en diverses 
assignatures del pla d’estudis sense variació 
substancial en el perfil del professorat  

[2] Substitució d’algunes assignatures 
jurídiques per altres de contingut estrictament 
politològic i que seran impartides per 
professorat amb experiència en el camp de la 
Ciència Política 

[3] Aprofundiment en el procés intern de 

Junta de 
Facultat 
 
Consell de 
Govern 
 
 
 
 
 
 
CQC 

Gener 
2016 
 
Febrer 
2016 
 
 
 
 
 
 
2017 

[1] Aprovació 
per part els 
òrgans 
competents 
 
[2] Implantació 
del nou pla 
d’estudis a la FD 

[1] Aprovació 
per part els 
òrgans 
competents 
 
[2] Implantació 
del nou pla 
d’estudis el 
curs 2016-2017 

Alta Sí 
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 la Ciència Política reflexió i millora del grau  

AM 
1.2.2 
DRET 
CRIMI 
CPA 

El perfil de competències 
dels plans d’estudis dels 
Graus de DRET, CRIMI i 
CPA són coherents amb 
els objectius de la 
titulació, però els 
estudiants mostren un 
nivell insuficient de 
domini de les 
competències 
metodològiques 
específiques de cada grau  

Elevat grau de 
transversalitat dels 
estudis de Grau de la 
FD i dedicació 
horària insuficient a 
les competències 
transversals i als 
aspectes 
metodològics propis 
en els plans d’estudi 
de Dret, CPA i 
Criminologia (amunt, 
p. 15) 

Millorar les competències 
metodològiques dels 
estudiants  especifiques 
de cada titulació 

 

Reducció del nombre de crèdits corresponents 
al Treball Final de Grau, de 12 a 9, a canvi de la 
introducció d’una assignatura metodològica 
pròpia de 3 crèdits per cada un dels tres graus 

 

Junta de 
Facultat 
 
Consell de 
Govern 

Gener 
2016 
 
Febrer 
2016 

[1] Aprovació 
per part dels 
òrgans 
competents 
 
[2] Implantació 
del nou pla 
d’estudis a la FD 

[1] Aprovació 
per part els 
òrgans 
competents 
 
[2] Implantació 
del nou pla 
d’estudis el 
curs 2016-2017 

Mitjana Sí 

AM 
1.2.3 
DRET 
CRIMI 
CPA 
 
DOBLES 
TITULA
CIONS 

Elevada coincidència en 
l’oferta d’optatives, amb 
excessiva preeminència 
de les optatives amb 
continguts jurídics en els 
tres Graus que 
s’imparteixen a la 
Facultat de Dret  

 

Disseny dels plans 
d’estudis dels Graus 
en Dret, Criminologia 
i CPA optimitzant la 
transversalitat 
(amunt, p. 15, 16 i 
41) 

 

[1] Ampliar i millorar la 
ratio d’optatives 

[2] Presentar una oferta 
més atractiva als 
estudiants 

[3] Adaptar els plans 
d’estudis a les noves 
transformacions del 
coneixement científic i a 
l’evolució de la matèria 
objecte de coneixement  

[4] Permetre la 
introducció 
d’assignatures en llengua 

Introducció en els plans d’estudis dels graus en 
Dret, Criminologia i CPA d’una nova oferta 
d’optatives i racionalització de l’oferta existent 
a l’actualitat 

Junta de 
Facultat 
 
Consell de 
Govern 

Gener 
2016 
 

Febrer 
2016 

[1] Aprovació 
per part dels 
òrgans 
competents 
 
[2] Implantació 
del nou pla 
d’estudis a la FD 

[1] Aprovació 
per part els 
òrgans 
competents 
 
[2] Implantació 
del nou pla 
d’estudis el 
curs 2016-2017 

Mitjana Sí 
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anglesa  

[5] Augmentar el nombre 
d’hores de pràctiques 
curriculars dels estudiants  

[6] Oferir optatives 
d’altres graus 

 
AM 
1.2.4 
DRET-
CIF 

Incompliment de les 
expectatives de millora 
de la nota de tall  

Els estudis de CIF no 
constitueixen una 
oferta prou 
diferenciada i 
atractiva pels 
estudiants enfront 
els estudis d’ADE 
(amunt, p. 14) 

Evitar que estudiants amb 
una nota d’entrada baixa 
segueixin un itinerari 
formatiu amb un nivell 
d’exigència molt elevat 
en termes comparatius 

Supressió de l’itinerari formatiu que permet 
l’obtenció de la doble titulació DRET-CIF 

Junta de 
Facultat 
 
 

Gener 
2016 
 

 

[1] Aprovació 
per part els 
òrgans 
competents 
 
 

[1] Aprovació 
per part dels 
òrgans 
competents 
 
[2] Supressió 
de la doble 
titulació a 
partir del curs 
2016-2017 

Mitjana No 

Subestàndard 1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes 

AM 
1.3.1 
MA 

Elevat nombre d’alumnes 
a les classes 

Augment de la 
matrícula (amunt, p. 
18) 

Facilitar la impartició de 
la docència en grups 
petits que permeten una 
major i millor interacció 
entre el docent i els 
alumnes 

Desdoblar el grup de 2n curs i mantenir el 
desdoblament de tot el MA especialment en 
aquest cas on es tracta d’un model de docència 
molt interactiu i no de classes magistrals 

Coordinació i 
Vicerectorat de 
Política 
Acadèmica 

Curs 
2016-
2017 

Concessió dels 
crèdits 
corresponents 
per a poder 
desdoblar 

Fer el 
desdoblament 

Alta  no 

Subestàndard 1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 
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AM 
1.4.1 

Dificultat dels estudiants 
per a participar a les 
reunions d’òrgans de 
Govern 

Solapament horari 
(amunt, p. 21) 

Facilitar-ne l’assistència i 
participació 

Intentar, en la mesura del possible, dissenyar 
els horaris de manera que hi hagi una franja 
horària específica per a assistir a les reunions 

Consells  
d’estudis 

Sotmetre-
ho a 
debat i 
aprovació 
el curs 
2016-
2017 per 
al curs 
següent 

Existència de 
la franja 

Existència de la 
franja 

Mitjana No 

AM 
1.4.2  

Les activitats de 
laboratori a Criminologia 
es fan amb grups massa 
grans 

Manca de 
reconeixement de 
l’experimentalitat del 
Grau (amunt, p. 20 i 
49) 

Oferir els laboratoris en 
grups reduïts (15 alumnes 
com a màxim) 

Insistir en la necessitat de reconèixer aquesta 
experimentalitat malgrat que es tracti d’un 
estudi de ciències socials 

Òrgans de 
govern de la 
UdG 

2017-
2018 

Reconeixeme
nt de 
l’experimental
itat i previsió 
de recursos 

Reconeixement 
de 
l’experimentalita
t i previsió de 
recursos 

Mitjana No 

AM 
1.4.3 
MA 

 Cal incrementar la 
coordinació entre la FD i 
els Col·legis d’Advocats 

 El món acadèmic i el 
professional actuen 
amb diferents 
paràmetres (amunt, 
p. 20) 

Millorar el coneixement 
entre els diferents actors 
participants en el MA 

Augmentar la freqüència de les reunions i la 
fluïdesa de la transmissió de la informació  

FD i Col·legis 
d’Advocats 

2017-
2018 

Celebració de 
més reunions 

Celebrar-ne dues 
a l’any 

Mitjana no 

 

 

Estàndard 2.  Pertinència de la informació pública 

Subestàndard 2.1.  La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques de la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 

AM 
2.1.1 

Dificultats de 
navegació a la web 

La informació 
resulta difícil de 
trobar i potenciar 
informació sobre 
estudis, també 
per a estrangers 

Facilitar-ne la navegabilitat 
i potenciar la comunicació 
de les activitats 

Crear una Comissió Assessora de Comunicació 
a la FD 

Deganat 2017 Creació 
Comissió i 
redacció 
proposta 

La proposta 
en si i inici de 
la seva 
aplicació 

Mitjana No 
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Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació  

Subestàndard 3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats dels grups d’interès 

Ref. 
al 

text 
Diagnòstic Identificació de causes Objectiu Acció Responsable Terminis Indicador/s 

Nivell 
acceptació 

Priorita
t 

Implica 
modif.? 

AM 

3.2.1 

Valoració crítica respecte 
de les enquestes de 
docència dels estudiants 

La principal causa està en 
el baix índex de resposta 
dels estudiants. Això pot 
ser degut a raons d’ordre  
divers: que les preguntes 
no responguin de manera 
a dequada a la realitat dels 
estudis adaptats a l’EEES; 
que el procediment 
d’administració de les 
enquestes, online, faciliti 
la dispersió dels 

Millorar les enquestes 
de docència per tal que 
l’opinió dels estudiants 
esdevingui un 
instrument central en 
l’avaluació de la qualitat 
de les titulacions de la 
Universitat 

Constitució de 3 
grups de treball que 
revisin el model 
actual quant a i) el 
contingut de 
l’enquesta; ii) la 
comunicació dels 
resultats i la seva 
repercussió; iii) el 
procediment 
d’administració de 
les enquestes. 

Comissió de 
Qualitat de 
la 
Universitat 

2015 Document de 
revisió de 
l’actual 
model de les 
enquestes de 
docència 

Aprovació 
del 
document 
per part del 
CG 

Alta No 

(amunt, p. 23 i 
45). 

Subestàndard 2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació. 

AM 
2.3.1 

No es troba fàcilment 
els indicadors i 
informes relatius a la 
titulació 

La informació es 
troba en diverses 
pàgines i amb 
accés restringit 
(amunt, p. 24) 

Disposar de tota la 
informació relativa a la 
vida de la titulació amb 
accés obert i fàcil accés 

Desplegar la pàgina web UdG Qualitat en 
aquest apartat 

GPA/Servei 
Informàtic 

2015 Pàgina web 
completa 

100% Alta No 
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estudiants; que hi hagi la  
percepció per part dels 
estudiants d’una incidència 
inadequada  dels resultats 
en l’avaluació del 
professorat o en la 
programació docent; etc.  
(amunt, p. 27) 

[Aquesta proposta 
de millora està 
relacionada amb la 
proposta 4.1.3] 

AM 

3.2.2 

Escàs coneixement sobre 
l’opinió dels titulats 
universitaris respecte de la 
formació rebuda i el seu 
pas per la Universitat 

Només  s’ha realitzat una 
edició de l’enquesta 
d’opinió dels titulats 
(amunt, p. 27) 

Conèixer l’opinió dels 
titulats sobre la formació 
rebuda i el seu pas per la 
Universitat 

[1] Incorporació 
de l’enquesta 
com un nou 
procés del SGIQ 
[2] Administració 
anual de l’enquesta 

[1] GPA 
 

 
[2] GPA/AQU 

2015 
 

2015 i ss 

[1] Modificació 
del SGIQ 

 
[2] Resultats 
anuals de 
l’opinió dels 
titulats 

Aprovació per 
part de la CQ 

 
 
 
 

− 

Alta No 

AM 

3.2.3 

No es disposa d’informació 
sobre la satisfacció dels 
grups d’interès 

Inexistència d’enquestes 
ad hoc (amunt, p. 27) 

Conèixer el nivell de 
satisfacció de diferents 
grups d’interès l’opinió 
dels quals és rellevant 

[1] Participació 
activa en la comissió 
d’enquestes d’AQU 
Catalunya  

[1] GPA [1] curs 
2014-15 

Existència de 
les enquestes 

Existència de 
les enquestes 

Mitjana No 

AM 

3.2.4 

MA 

Lleugera manca de 
coordinació en alguna 
assignatura entre els 
docents 

Elevat nombre de 
professors a cada 
assignatura i la seva 
diferent procedència 
(amunt, p. 26) 

Garantir la plena 
coordinació interna a la 
totalitat de les 
assignatures 

Nomenar un 
professor 
responsable de cada 
assignatura  

Coordinació 
i equip de 
professors 

2016-
2017 

Opinió dels 
alumnes 

Opinió dels 
alumnes 

Alta No 

AM 

3.2.5 

MA 

No es disposa d’enquestes 
dels docents provinents 
dels Col·legis d’Advocats 

El sistema d’enquestes de 
la UdG només permet 
enquestar / avaluar al 
personal docent en 
nòmina (amunt, p. 26) 

Conèixer el nivell de 
satisfacció dels alumnes 
envers el 40% del seu 
professorat 
 

Avaluar als docents 
provinents dels 
Col·legis a través 
d’enquestes 
manuals a l’aula 

Coordinació 
i GPA 

2016-
2017 

Avaluar als 
docents dels 
Col·legis 

Que es facin 
les avaluacions 

Alta No 

3.3. El SGIQ implementat facilita el procés de seguiment i, si escau, el procés de modificació de les titulacions, i garanteix la millora contínua de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives 
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AM 

3.3.1 

El procediment de seguiment 
de les titulacions dut a terme 
fins avui no facilita 
adequadament la millora 
contínua de les titulacions ni 
anticipa l’èxit del procés 
d’acreditació de les mateixes 

Tot i que la UdG ha dut a 
terme el seguiment de les 
titulacions seguint les 
directrius d’AQU Catalunya,  
a finals del 2014 l’Agència ha 
modificat la Guia del 
seguiment i  els requeriments 
associats, alineant el procés 
de seguiment amb el de 
l’acreditació (amunt, p. 28) 

Afavorir la millora contínua 
de les titulacions i facilitar 
el procés de seguiment, 
identificant el centre 
docent com a principal 
responsable de l’elaboració 
dels informes de seguiment 
de les titulacions que s’hi 
imparteixen 

[1] Revisió del procés 
de seguiment de les 
titulacions, ajustant els 
continguts i 
actualitzant les 
evidències i els 
indicadors 

 
[2] Seguiment de les 
titulacions d’acord amb 
la nova Guia 

[1] Comissió de 
Qualitat/GPA 
 
 
 
 
 
[2] Comissió 
de Qualitat de 
Centre docent 
(CQC) 

[1] Curs 
2014- 
15 
 
 
 
 
[2] Curs 
2015-16 

[1] Modificació 
efectiva del 
seguiment 

 
 
 
 
[2] Existència dels 
nous informes de 
seguiment de 
centre docent 

[1] Aprovació per 
part de la CQ 

 
 
 
 
 
[2] Aprovació 
dels informes 
per part de la 
CQC 

[1] Alta 
 
 
 
 
 
 
[2] Alta 

No 
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Subestàndard 3.5. El SGIQ implementat es revisa periòdicament per analitzar la seva adequació i, si escau, es proposa un pla de millora per optimitzar-lo. 

AM 3.5.1 Escàs coneixement formal per 
part dels diferents agents 
implicats en les titulacions del 
centre docent de l’existència 
del SGIQ I de la importància del 
seu seguiment en 
l’assegurament de la qualitat de 
les mateixes 

El SGIQ de la UdG certificat 
per AQU Catalunya inclou 29 
processos, uns de transversals 
a tota la Universitat i d’altres 
específics de centre Docent. 
Això ha fet que el SGIQ hagi 
estat percebut com una 
responsabilitat de  la 
Universitat, gestionada a 
través de la CQ de la UdG, no 
com una responsabilitat 
compartida del centre docent 
(amunt, p. 27) 

[1] Incorporar el seguiment 
dels processos del SGIQ 
com una dinàmica habitual 
en l’assegurament de la 
qualitat a nivell de centre 
Docent. 
 
 
[2] Enfortir una major 
conscienciació del SGIQ al 
centre Docent 
 
[3] Difondre els processos 
del SGIQ i els seus resultats 

[1] Identificació del 
responsable del 
seguiment de cada un 
dels processos del SGIQ a 
nivell de centre Docent. 
 
 
 
[2] Crear la pàgina web 
de Qualitat del centre 
docent 

[1] Comissió 
de Qualitat del 
centre (CQC) 
 
 
 
 
 
[2] CQC 

[1] Curs 
2015-16 
 
 
 
 
 
 
[2] Curs 
2015-16 

[1] Fitxa dels 
29 processos 
del SGIQ que 
inclogui la 
persona 
responsable de 
cada procés 

 

[2] Pàgina web 
editada 

Existència de les 
fitxes i la pàgina i 
que estigui 
operativa. 

[1] Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [2] Alta 

No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
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Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 

Subestàndard 4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent del professorat 

Ref. 
al 
text 

Diagnòstic Identificació de causes Objectiu Acció Responsable Terminis Indicador/s 
Nivell 
accept
ació 

Prioritat 
Implica 
modif.
? 

AM 

4.3.1 

Baix nombre d’intercanvis 
de professors 

Poc coneixement de les 
possibilitats existents 
(amunt, p. 37) 

Augmentar la participació 
dels professors en 
activitats d’intercanvi.  

 

Organitzar sessions 
informatives sobre els 
programes d’intercanvi 
existents 

 

Deganat 2018 Nombre de 
participants 

Increme
ntar en 1 
participa
nts 

Mitjana No 

 

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Subestàndard 5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral 

Ref. 
al 

text 
Diagnòstic Identificació de causes Objectiu 

Acció 

 
Responsable Terminis Indicador/s 

Nivell 
acceptaci

ó 

Priorita
t 

Implica 
modif.

? 

AM 

5.1.1 

Baixa participació dels 
estudiants al PATuM 

Escassa informació i poca 
percepció de la utilitat del 
Pla mateix (amunt, p. 39) 

Augmentar el nivell de 
coneixement del Pla i 
fer-lo més atractiu per 
als estudiants 

Avançar les sessions 
informatives al 
calendari i millorar la 
informació presencial 
i via web 

Deganat 2017 Nombre de 
sessions 
presencials i 
avançament 
en el 
calendari 

3 sessions 
presencial
s més i 
fer-ne 
almenys 1 
en els 

Mitjana No 
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primers 
15 dies de 
curs 

AM 

5.1.2 

Absència de tutors al 
PATuM 

Escassa informació sobre 
el Pla i la càrrega de feina 
que implica (amunt, p. 
39) 

Augmentar el nivell de 
coneixement del Pla i 
explicar millor en què 
consisteix la tasca del 
tutor 

Crear un grup de 
treball sobre tutories 
i enviar més 
informació al 
professorat 

Deganat 2017 Constitució 
del grup i 
nombre de 
missatges 
enviats als 
potencials 
tutors. 

Constituci
ó mateixa 
del grup. 
3 
missatges 
informati
us i una 
reunió 
explicativ
a. 

Mitjana No 

AM 

5.1.3 

Baix nivell de llengua 
anglesa o d’alguna de les 
altres terceres llengües dels 
estudiants dels diferents 
graus de FD 

Formació prèvia insufi-
cient. 
 
La UdG no oferiria mitjans 
suficients (amunt, p. 40) 

Augmentar el nivell de 
llengua anglesa o 
d’alguna de les altres 
terceres llengües dels 
estudiants.  

Realitzar un seguiment 
específic que afavoreixi 
l’oferta de cursos 
d’idiomes i d’activitats 
de suport a 
l’aprenentatge en 
llengües estrangeres que 
ofereix la UdG.  

 

Deganat  
 
Vice-Rectorat 
corresponent 
 
Servei de 
llengües UdG 
 
Coordinació 
dels Graus 

2017 (a) Augment 
de les 
activitats 
formatives 
en terceres 
llengües 
 
(b) Augment 
del nombre 
d’estudiants 
amb que 
realitzen 
activitats del 
Servei 
d’Idiomes 

15% 
d’augmen
t 
d’activitat
s 

Alta No 

AM 

5.1.4 

Reduïda participació 
d'estudiants en els 
programes de mobilitat 

Desconeixement de 
llengües, manca cultura 
mobilitat, ajuts escassos 
(amunt, p. 43) 

Millorar la mobilitat 
d'estudiants de la FD 

Facilitar la informació 
dels programes de 
mobilitat nacional i 
internacional 

 

Deganat 
 

2016 Increment 
en el 
nombre de 
participants 
 

Increment 
en 3 
participan
ts 
 

Mitjana No 

AM Necessitat de millorar el 
sistema d'adjudicació 

Deficiències en el 
procediment de selecció 

Elaborar un Programa 
Permanent de 

Millora del 
procediment de 

Deganat 
 

2017 
 

Existència 
Pla 

Posada en 
marxa Pla 

Mitjana No 



 
 

 
Autoinforme per a l’acreditació 

Facultat de Dret 
 

 

Autoinforme per a l’acreditació – Facultat de Dret de la Universitat de Girona  101   

5.1.5 pràctiques externes segons 
perfils dels estudiants i 
demanda d'empreses i/o 
entitats 

d’estudiants en 
l’adjudicació de places 
(amunt, p.  43) 

pràctiques externes publicació i 
adjudicació de les 
places de pràctiques 

  
 

 
 

AM 

5.1.6 

Poca informació general 
d'orientació laboral i 
sortides professionals 

L’orientació laboral és 
insuficient, d’acord amb 
els indicadors d’ús i/o de 
satisfacció sobre les 
activitats realitzades 
(tipus, duració, difusió, 
agents d’execució, ...) 
(amunt, p. 40) 

Elaborar un Pla 
d'orientació laboral i 
sortides professionals 
pels estudiants de la FD 

Millorar l'orientació 
laboral dels 
estudiants de la FD 

 

Deganat 
 

2017 Existència 
Pla 
 

Posada en 
marxa Pla 
 

Mitjana No 

AM 

5.1.7 

Reduïda 
internacionalització de la FD 

Insuficiència d'acords de 
mobilitat (amunt, p. 43) 

Incrementar el nombre 
el contingut dels Acords 
bilaterals amb altres 
Facultats de Dret 

Incrementar els 
acords i la presència 
de la FD en xarxes 
internacionals  
 
Doble titulació 
Grau/Laurea UdG-
Universitat de Palerm 
i a CPA Grau CPA 
UdG/ Universidad 
Nacional de la 
Matanza 

 

Deganat 
 

2018 Nombre de 
convenis i/o 
acords 
internaciona
ls existents. 
 

Increment
ar en 1 
acord 
bilateral 
 

Mitjana Sí 

AM 

5.1.8 

Reduït nombre 
d'estudiants que participen 
en les pràctiques (Dret, 
CPA) 

Manca de 
reconeixement suficient 
(amunt, p. 43) 

Augmentar la participació 
dels estudiants en 
pràctiques externes.  

 

Renovar i incrementar el 
nombre d'Acords 
subscrits per a la 
realització pràctiques 
externes  

 

Deganat 2018 Nombre de 
participants 

Incrementar 
en 3 
participants 

Mitjana No 

 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
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AM 

6.1.

MA 

La coordinació del MA es fa 
càrrec d’unes activitats que 
corresponen al professorat de 
l’assignatura “La professió 
d’advocat 

La UdG no permet 
l’accés al Moodle a 
docents no 
contractats (amunt, 
p. 51) 

Que la coordinació no 
hagi d’assumir tasques 
afegides i que el 
professorat de 
l’assignatura pugui 
gestionar-la 
directament 

[1] Que la UdG 
accepti que docents 
no contractats puguin 
accedir al Moodle  
 
[2] Que un docent de 
la UdG formi part del 
professorat de 
l’assignatura 

[1] GPA  
 
[2] FD i 
Col·legis 
d’Advocats 

2017-2018 [1] Permetre 
l’accés al 
Moodle  
 
[2] Canvi en 
l’assignació 
del 
professorat 
 

[1] Igual 
que a la 
casella 
anterior  
[2] Igual 
que a la 
casella 
anterior 

Mitjana [1] No  
 
[2] Si 

Subestàndard 6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació 

Ref. al 
text 

Diagnòstic 
Identificació de 

causes 
Objectiu Acció Responsable Terminis Indicador/s 

Nivell 
accep-
tació 

Prioritat 
Implica 
modif.? 

AM 

6.1.1 

Dret, 

Crimi

nolog

ia i 

CPA 

Nombre de resultats 
d'aprenentatge excessiu per 
grau i assignació diferent de 
resultats d'aprenentatge en 
assignatures comunes a dos 
graus 

Manca de directrius 
inicials per al 
redactat de la 
memòria i assignació 
de resultats 
d'aprenentatge i 
manca de 
coordinació entre 
estudis (amunt, p. 
48) 

Reduir el nombre de 
resultats 
d'aprenentatge i 
unificar-ne els criteris 
d'assignació Millorar el 
redactat dels resultats 
d'aprenentatge 

[1] Unificar 
l’assignació de 
resultats 
d'aprenentatge per 
cada assignatura i 
entre els diferents 
graus 
 
[2] Reduir el nombre 
de resultats 
d'aprenentatge de 
cada grau 
 
[3] Millorar el 
redactat dels 
resultats 
d'aprenentatge 

Coordinado
r d’estudis, 
Consells 
d’estudi, 
deganat i 
Comissió de 
govern 

2018-2019 Informe 
d’avaluació 
de la 
modificació 

Avaluació 
favorable 
de les 
modificaci
ons 
proposad
es 

Mitjana Si 

AM 

6.1.2 

Informació poc clara per als  
estudiants que pretenen cursar 
una segona titulació o una 

Manca d'una guia 
detallada dels 
diferents graus i de les 

Elaboració d'una guia 
per a l'obtenció de 
segones titulacions i 

[1] Disseny d'una guia 
detallada de tots els 
graus de la FD 

Deganat 
 
 
 

2016 
 
 
 

Nombre 
d'estudiants 
que obtenen 

Aprovació 
per part 
de la CQC 

Alta No 
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Dret, 

Crimi

nolog

ia i 

CPA 

doble titulació dobles titulacions o 
simultaneïtat 
d'estudis (amunt, p. 
48) 

sobre dobles titulacions 
o simultaneïtat 
d'estudis. 
 
Potenciar les dobles 
titulacions per a 
aprofitar recursos 
explorant noves 
opcions i traient la de 
Dret-CIF que no ha 
complert els objectius 
 

 

 
 
 

[2] Publicitar l’oferta 
de dobles titulacions 
o simultaneïtat: 
Dret+CPA, 
Dret+Criminologia 
Dret+ADE 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

2016 

dues 
titulacions 
de grau a la 
FD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AM 

6.1.3. 

MDD 

El contingut de l’assignatura  
“Teorias Filosóficas y análisis 
económico del derecho” es 
solapa parcialment amb 
l’assignatura  “Teorías de la 
justicia correctiva y justificación 
moral de la responsabilidad 
extracontractual”. 
 
 

El títol de l’assignatura 
“Teorías Filosóficas y 
análisis económico del 
derecho” es 
excesivament ampli y 
generalista. 

Adaptar el títol de les 
assignatures al 
contingut real de 
cadascuna d’elles. 

Canviar el títol de 
l’assignatura “Teorías 
Filosóficas y análisis 
económico del 
derecho” pel de 
“Análisis económico 
del derecho de 
daños”. 

Coordinador 
d’Estudis del 
Màster en Dret 
de danys. 

Curs 2016-
2017 

Resultats 
docents 
obtinguts. 

 Alta No 

AM 

6.1.4. 

MDD 

L’especialització d’una de les 
investigadores del Grup de 
recerca de Filosofia del Dret ha 
de permetre millorar la 
formació dels estudiants del 
Màster i ampliar la possibilitat 
de desenvolupar TFM més 
especialitzats. 
 

En el moment de 
verificació de la 
memòria del Màster 
en Dret de Danys no hi 
havia professors 
especialitzats en els 
fonaments filosòfics 
de la prova pericial en 
la responsabilitat civil. 

Millorar el grau 
d’especialització dels 
estudiants del Màster 
que cursen l’itinerari 
“Fundamentos para el 
análisis del Derecho 
Privado”. 

Incorporar en l’oferta 
d’optativitat una 
assignatura nova 
titulada “La prueba 
pericial en la 
responsabilidad civil”. 
Aquesta oferta no 
altera la càrrega dels 
Mòduls 
corresponents a 
optativitat, que 
segueix essent de 16 
crèdits. Es tracta de 

Coordinador 
d’Estudis del 
Màster en Dret 
de Danys 

Curs 2016-
2017 

Número de 
matriculats a 
l’assignatura 
i resultats 
docents. 

 Alta No 
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promoure una rotació 
d’assignatures. 

AM 

6.1.5 

MA 

Incerteses o dubtes en relació a 
alguns aspectes del TFM 

Els alumnes estan 
influenciats per les 
instruccions del TFG i 
consideren que en el 
TFM han de seguir les 
mateixes pautes 
(amunt, p. 66) 

Visibilitzar les 
especificitats del TFM i 
aclarir els dubtes 

Elaborar un 
reglament propi del 
TFM 

Coordinador de 
l’estudi i Consell 
d’estudis 

2016-2017 Adopció del 
reglament 

Aplicació 
del 
reglament 

Mitjana  No 

AM 

6.1.6 

MA 

Problemes en l’assignació del 
lloc de les pràctiques externes 

L’elevat nombre 
d’alumnes dificulta 
que es pugui fer 
manualment. 
L’aplicatiu informàtic 
presenta problemes 
per als alumnes del 
MA (amunt, p. 67) 

Gestionar l’assignació 
de les pràctiques 
externes a través de 
l’aplicatiu 

Solucionar els 
problemes específics 
que l’aplicatiu 
presenta per als 
alumnes del MA 

Servei 
informàtic de la 
UdG i tècnic de 
pràctiques de la 
FD 

2016-2017 Funcioname
nt correcte 
de l’aplicatiu 

Satisfacció 
dels 
usuaris 

Alta No 

Subestàndard 6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic 

AM 

6.2.1 

Dret, 

Criminol

ogia i 

CPA 

Dificultats per treballar i avaluar 
totes les competències lligades a 
les assignatures dels graus 

Nombre excessiu de 
competències vinculades a 
una mateixa activitat 
formativa en algunes 
assignatures (amunt, p. 72) 

Aconseguir que es puguin 
treballar  realment  totes 
les competències 
vinculades a les diferents 
assignatures 

Reduir el nombre de 
competències lligades a 
una mateixa activitat 
formativa 

Coordinador 
de l’estudi, 
Consells 
d’estudi i vice-
degà acadèmic 

2018-2019 Normalitzaci
ó de les 
competènci
es 
transversals 
i 
específiques 
de les 
assignatures  
i la seva 
vinculació a 
cada 
activitat 
formativa  

Reducció de 
les 
competències 
fins a una 
mitjana de 3 
per activitat 

Mitjana Sí 

Subestàndard 6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
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AM 

6.3.1 

Dret i 

CPA 

Malgrat la millora de la taxa 
d'abandonament encara es 
podria millorar  

S'han d'identificar les 
causes i fer la cerca 
corresponent (amunt, 
p. 84) 
 
 
 

Millorar la taxa 
d'abandonament entre 
1 i 2 punts 

Pla d’Acció Tutorial i 
Mentoratge de la FD 
 
 
  

Consell 
d'estudi, 
coordinador 
de l’estudi i 
CQC 

2017-
2018 

Millora dels 
resultats 
pel que fa a 
les taxes 
d'abandona
ment 

Aprovació 
del 
document 
per part 
del CQC 

Mitjana No 

AM 

6.3.2 
Dret i 

CPA 

Malgrat la millora de la taxa 
de rendiment encara es 
podria millorar  

S'han d'identificar les 
causes i fer la cerca 
corresponent (amunt, 
p. 84) 
 
 
 

Millorar la taxa de 
rendiment acadèmic 
entre 1 i 2 punts 

Reforçar i assegurar 
l'oferta d'activitats 
extra-curriculars 
 
 
  

Consell 
d'estudi, 
coordinador 
de l’estudi i 
CQC 

2017-
2018 

Millora dels 
resultats 
pel que fa a 
les taxes de 
rendiment 
acadèmic 

Aprovació 
del 
document 
per part 
del CQC 

Mitjana No 

Subestàndard 6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 

AM 

6.4.1.

MDD 

i MA 

Es disposa de poca informació 
sobre la inserció laboral dels 
estudiants que acaben el 
MDD  

Elaborar una enquesta, 
que permetria també 
obtenir una valoració 
de satisfacció amb el 
MDD (amunt, p. 89) 
 
 
 

Aconseguir aquesta 
informació 

Elaborar un 
qüestionari i enviar-
lo als estudiants, fer-
ne el seguiment 
perquè responguin 

 
  

Coordinador 
de l’estudi  

2017-
2018 

Obtenció 
de la 
informació 

Recepció 
de 
respostes 
en un 25% 

Mitjana No 
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4. Documents de referència 

 

Documents i guies de consulta per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació: 

 Guia per a l’acreditació de les titulacions de grau i màster. AQU Catalunya, octubre 2013. 

 Directrius per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació. AQU Catalunya 

 Guia per a l’elaboració i verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster (juny 2011). 

 Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. AQU Catalunya, maig 2011. 

 Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació, per l’acreditació de titulacions oficials. AQU Catalunya, 
juliol 2010. 

 Programa experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i màster (30 d’abril de 2010). 

 Guia d’avaluació interna. Programa d’avaluació de centres adscrits. AQU Catalunya, març 2009. 

 Processos per a la comunicació i/o l’avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris de 
grau i màster (novembre 2013) 
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