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0. DADES IDENTIFICADORES

Universitat

Universitat de Girona

Nom del Centre

Facultat de Turisme

Dades de contacte

972419711

Responsables de l’elaboració de l’autoinforme
Nom i cognoms

Càrrec

Responsabilitat

MAJÓ FERNÁNDEZ, JOAQUIM

Degà

President CAI

GUERRA JUANOLA, MARIA

Administradora

Secretària del CAI

ZERVA, KONSTANTINA

Coordinadora

Representant de la coordinació del
grau en Turisme

ECHAZARRETA SOLER, CARME

Vicedegana

Representant deganat FT

DEL ACEBO PEÑA, PILAR

Tècnica de qualitat

Representant del Gabinet de
Planificació i Avaluació de la UdG

GONZALEZ MILÀ, ENRIC

Representant extern

Representant extern

Personal docent i investigador

Representant professorat Grau en
Turisme

Personal docent i investigador

Representant professorat Grau en
Turisme

Personal docent i investigador

Representant professorat Grau en
Turisme

Estudiant

Representant estudiants el Grau en
Turisme

Estudiant

Representant estudiants el Grau en
Turisme

Titulada

Representant titulats en Grau en
Turisme

Titulada

Representant titulats en Grau en
Turisme

Cap secretaria acadèmica

Representant secretaria acadèmica de
la Facultat de Turisme

MARTINEZ GARCIA, ESTHER
CAMPRUBI SUBIRANA, RAQUEL
TORRA CORNELLÀ, BERENIÇ
ROIG BARCELÓ, NORA
SABATÉ ROVIRA, MARINA
VERDALET SERRANO, LAIA
NASPREDA MERCADER, JUDIT
AMER CAMPS, CARME
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RODRÍGUEZ MALDONADO, JESÚS
LINDE AGUIRRE, MONTSE

Personal d’Administració i Serveis

Representant coordinació estudis de
la Facultat de Turisme

Secretària deganat

Representant PAS de la Facultat de
Turisme

Titulacions impartides al Centre
Denominació

Codi RUCT

Crèdits ECTS

Any d’implantació

Responsable
ensenyament/
Coordinador de
màster

Grau en Turisme

2500329

240

2009/10

Dra. Konstantina
Zerva

Grau en Publicitat i
Relacions Públiques

2500098

240

2008/09

Dra. Sílvia Espinosa

Master Universitari
en Direcció i
Planificació del
Turisme

4312517

60

2010/11

Dr. Lluís Coromina

Màster Universitari
en Turisme Cultural

4312519

60

2010/11

Dr. Lluís Mundet

Erasmus Mundus
European Master in
Tourism
Management- EMTM

4313175

120

2010/11

Dr. Jaume Guia

Convenis d’adscripció (només centres adscrits):
Referència/data de la sol·licitud d’acreditació: Pendent visita
Data d’aprovació: Aprovat per Comissió de Qualitat el 27/07/2016

Autoinforme per a l’acreditació – Grau en Turisme

4

Autoinforme per a l’acreditació
Facultat de Turisme)

1. Presentació del centre
Els orígens de la Facultat de Turisme es remunten a l’any 1989 amb la creació de l’Escola Oficial de Turisme de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234 de 22-12-1989), un ens que va néixer amb la finalitat d’impartir els
estudis superiors no universitaris de Tècnic d’Empreses i Activitats Turístiques (TEAT). D'ençà de la seva aparició,
l’Escola es va consolidar com a la segona escola oficial de turisme amb més antiguitat d’Espanya, després de la de
Madrid, així com la primera escola oficial. Des dels seus inicis, la Facultat es va adscriure al consorci Institut Superior
d’Estudis Turístics (INSETUR), que l'any 1989 estava integrat per la Generalitat de Catalunya (Departament de
Comerç, Consum i Turisme), la Universitat Autònoma de Barcelona, el Patronat de l’Estudi General de Girona, el
Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, la Confederació
Empresarial d’Hostaleria de Catalunya, l’Associació Catalana d’Agències de Viatges i la Federació Catalana de
Càmpings i Ciutats de Vacances. La creació de la Universitat de Girona (DOGC núm. 1649 de 25-09-1992) va conduir
a la modificació dels estatuts de l'INSETUR, de manera que la UdG va passar a substituir la UAB com a membre del
consorci.
Són diversos els espais físics que han acollit els estudis de turisme: l’edifici Pericot de Girona; el monestir de Sant Feliu
de Guíxols, un espai noble on, malgrat haver-se previst, no hi van arribar altres estudis universitaris; l’antiga rectoria
de la parròquia de la Catedral de Girona, i, finalment, l’edifici de Sant Domènec que, des de 1992, alberga la Facultat
de Lletres. Aquests dos darrers espais es troben al Campus Barri Vell de la Universitat de Girona. En l'actualitat els
espais compartits amb la Facultat de Lletres són garantia d'una imatge de qualitat necessària per a la realització
d'aquests estudis en un dels països on l’activitat turística és una de les més importants a nivell mundial. Adjunta a
l’edifici de Sant Domènec, es troba una biblioteca especialitzada en turisme, dipositària del fons de l’Organització
Mundial del Turisme i que així mateix afavoreix la vida acadèmica i la recerca internacional.
L’antiga Escola Oficial de Turisme, a més d’impartir el títol TEAT (amb una entrada de 80 estudiants per curs), també
tenia adscrites totes les escoles privades de turisme de Catalunya a efectes de matrícula i avaluació final dels seus
estudiants, a partir d'una revàlida que es realitzava un cop s'havien cursat els tres anys d'estudi. Aquests centres
adscrits van passar de ser 18, el curs 1992-93, a 30 el curs 1996-97. En aquests anys el nombre d’estudiants
matriculats anualment va ser d'una mitjana de 5.500. Des del juny de 1991, l’EOTC també va ser responsable de la
validació i l'expedició de títols dels estudis de turisme impartits en tots els centres privats de Catalunya. A partir del
curs 1997-98, el nombre de centres i d’estudiants adscrits a l’Escola Oficial de Turisme va anar disminuint de manera
progressiva, fins a l’extinció, l'any 2004, del pla d’estudis de TEAT. Va ser en aquell moment quan, a partir d’una
avaluació de tots els centres, la Universitat de Girona es va adscriure als estudis de turisme de cinc centres privats.
Referent a l'ensenyament turístic a l’estat espanyol, l’any 1996 es va produir un canvi significatiu amb la incorporació
dels estudis de turisme a la Universitat de Girona, segons el Real Decret 259/1996 de 16 de febrer. En aquest context,
s'inicià un procés d'agregació de l'Escola Oficial de Turisme a la Universitat de Girona, que culminà el juliol de 1997
com a un primer pas per a la futura integració a la mateixa. A partir del curs 1997-98 ja es van començar a impartir els
estudis de la Diplomatura en Turisme. No obstant, la integració definitiva de l'ens a la UdG es va produir durant el
curs 2001-02, amb la denominació d’Escola Universitària de Turisme. Aquesta annexió va convertir la Universitat de
Girona en la primera universitat catalana en oferir uns estudis oficials de turisme a preu públic. A la vegada, en el curs
2001-02 es va començar a impartir el títol de Graduat Superior en Gestió Turística (120 crèdits) per tal de completar
l’oferta formativa d’estudis superiors en Turisme a la UdG. D'ençà, la UdG va esdevenir membre fundador de la xarxa
Redintur, juntament amb altres cinc universitats espanyoles, amb l'objectiu d'oferir una formació de 3+2 adequada i en
concordança amb el país, situat entre els tres principals països receptors de turistes al món.
Els canvis van prosseguir durant el curs 2005-06 amb la incorporació dels estudis de llicenciatura en Publicitat i
Relacions Públiques. Des d'aleshores es van focalitzar els esforços en la sinergia generada entre els estudis de
comunicació i turisme, fins que l'any 2007 el procés va culminar amb la creació de la Facultat de Turisme a la
Universitat de Girona. En els darrers anys, els graus han substituït les diplomatures i les llicenciatures dels estudis de
turisme, alhora que s'ha dut a terme un procés de consolidació de diferents màsters així com s'han iniciat alguns
programes de Doctorat en Turisme. http://www.udg.edu/ft
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Un altre dels aspectes significatius referents a la Facultat de Turisme és que l'any 2006 va ser pionera en la
implementació del Màster en Direcció i Planificació del Turisme (120 crèdits), que possibilità als diplomats en turisme
prolongar la seva formació fins a màster. D'aquesta manera, s’obrien les portes cap a l’organització del Doctorat. Amb
el canvi dels estudis de Diplomatura a Grau (240 crèdits) es van acreditar dos nous màsters en turisme, el MU en
Direcció i Planificació de Turisme –amb dues especialitats- i el MU en Turisme Cultural. Per altra banda, el 2010 es va
aconseguir la menció Erasmus Mundus i el 2015 es va obtenir l’Erasmus +.
Actualment les titulacions que ofereix la Facultat de Turisme són les següents:
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Grau en Turisme
Erasmus Mundus European Master in Tourism Management-EMTM
Màster en Turisme Cultural
Màster en Direcció i Planificació de Turisme
Doctorat en Turisme i Doctorat industrial en Turisme
Pel que fa als índexs de matriculació, val a dir que en l'actualitat el Grau en Turisme rep una entrada de 120 estudiants
per curs, una xifra en consonància amb la demanda anual i que condueix a una mitjana d'estudiants matriculats de nou
ingrés en els darrers cinc anys a l'entorn dels 128. El Grau en Publicitat i Relacions Públiques acull 80 estudiants, i
s'estima una mitjana a l’entorn dels 85 de nou ingrés. En quant al Màster en Direcció i Planificació de Turisme, aquest,
des de la primera edició a la darrera, ha elevat la xifra de 16 estudiants de nou ingrés a 27. Per la seva banda, el Màster
en Turisme Cultural va rebre la matriculació d'11 estudiants inicials a 19 en la darrera edició, i l’Erasmus Mundus in
Tourism Management presenta una regularitat en el nombre d’estudiants de nou ingrés que es manté a l’entorn dels
33 per curs (Evidència 3.1.04).
Tot i dependre orgànicament de l’escola de Doctorat de la UdG, el Doctorat en Turisme està estretament vinculat a
la Facultat de Turisme, oferint als estudiants de màster amb més bona qualificació acadèmica la possibilitat de cursar
els estudis de doctorat. Aquest es va impartir dins el POP Turisme, Dret i Empresa des dels seus inicis i fins a 2012,
moment en què es va aprovar un doctorat interuniversitari en Turisme amb la IUB. A partir de la implementació dels
Doctorats industrials a Catalunya, la Facultat de Turisme també va apostar per fomentar aquesta línia d'estudis de
doctorat, justament pel nivell de maduresa i de cooperació amb el teixit empresarial del territori i les administracions
turístiques. Amb el temps la internacionalització del do ctorat s’ha intensificat i tant els objectes d’estudi, les
metodologies com les co-tutories amb altres universitats estrangeres són signes evidents de la voluntat de progrés del
programa:
https://www.udg.edu/tabid/12901/Default.aspx?ID=350130913&language=ca-ES&any=2014
Si bé la xifra d'estudiants de nou ingrés que es van matricular a la Facultat de Turisme durant el curs 2014-15 va ser
molt elevada (132 estudiants, 12 més del nombre fix de places de nou accés que ofereix el grau), el nombre
d'estudiants titulats per al mateix curs va ser notablement escàs (59 matriculats per any) (Evidència 3.1.04, 3.6.09). Així
i tot, s'observa un creixement positiu de 38 estudiants (curs 2012-13) a 59 (curs 2014-15), la qual cosa indica que cada
any més estudiants assoleixen la titulació. Un dels motius principals d'aquest reduït nombre de titulats és la dificultat
dels estudiants a l'hora de realitzar el Treball de Final de Grau durant el quart curs. Per aquest motiu, des del grau
s'ofereixen, a més de les tutories personalitzades amb els directors dels seus treballs, classes per orientar els
estudiants i guiar-los en la preparació d'aquest treball.
A la Facultat de Turisme hi treballen prop de 105 professors, molts d’ells a temps parcial. Actualment (curs 2015/16)
en el Grau en Turisme el nombre de professors és de 50, 52% dels quals són doctors (Evidències 3.4.02 i 3.4.16). A
més a més, es fa necessari afegir que hi ha alguns professors convidats que participen cada curs en diverses
assignatures i activitats docents i 8 tècnics de formació lingüística permanents (Evidència 3.4.16). Aquests professors
visitants treballen en empreses i administracions turístiques de caràcter nacional i internacional i són capdavanters en
uns estudis aplicats com els de turisme perquè aporten la visió més pragmàtica del sector. En total hi ha un 52% de
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doctors sobre el total de docents a la Facultat, encara que les hores impartides per doctors sobre el total sòn
sensiblement més elevades (un 60,78%). La valoració d’aquestes dades es fa a l’estàndard 4.
En síntesi, l'activitat que s'ha desenvolupat a la Facultat de Turisme en els darrers anys presenta indicis d'una clara
vocació de docència i d'una voluntat de recerca en l’àmbit internacional (actualment hi estudien persones de més de
30 nacionalitats diferents). A la vegada presenta un índex de mobilitat d’estudiants i de professorat elevat. Des del
curç 2010/11 fins el curç 2015/16 el nombre toral dels estudiants que han participatan en programes de mobilitat és
de 175 (Evidència 3.1.15). Més concretament, el 23.6% de tots els estudiants de la UdG durant el curç 2014/15 que
participen en programes ERASMUS són de la Facultat de Turisme, i el 19.9% del Grau en Turisme (Evidència 3.1.16).
El paper de la Facultat ha estat rellevant també perquè ha penetrat en el teixit social i empresarial a partir de la
interacció amb els ens de gestió i de promoció turística (actualment ha sol•licitat 800 convenis de pràctiques amb
empreses i institucions, dels quals anualment, i segons necessitats i voluntats, se n’apliquen a l'entorn de 200).
Finalment, es fa necessari assenyalar que la Facultat ofereix a la societat un retorn al sector turístic a través d'una
formació enfocada al debat i a la praxi, a la comunicació i a la innovació.
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2. Procés d’elaboració de l’autoinforme
Seguint la planificació d’AQU Catalunya, es va acordar que la Facultat de Turisme entraria en un procés d’acreditació
del Grau en Turisme.
Després d’una primera reunió entre el deganat i el Gabinet de Planificació i Avaluació, es va nomenar un CAI compost
per responsables acadèmics, professors, estudiants, graduats i agents externs (Evidència 2.01). En aquesta reunió es va
proporcionar al CAI la documentació d’AQU Catalunya i altra documentació específica elaborada per la pròpia
universitat. El GPA es va posar a disposició del comitè per acompanyar-lo en tot el procés.
El CAI s’ha reunint quatre vegades (Evidència 2.02 calendari de reunions) i ha anat analitzant les diferents evidències.
S’ha treballat de manera que tots els membres del CAI han pogut fer les seves aportacions al llarg del procés
d’elaboració de l’informe. De totes les reunions del CAI s’ha estès la corresponent acta (evidències 2.04, 2.06, 2.8,
2.10).
Al mateix temps, durant el procés de redacció de l’autoinforme, s’han portat a terme 3 reunions de coordinació entre
els 5 centres que ofereixen el Grau en Turisme: Facultat de Turisme (centre integrat), Escola Universitària de
Turisme CETA (centre adscrit), Escola Universitària de Turisme Euroaula (centre adscrit), Escola Universitària
Formatic Barcelona (centre adscrit), Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit). Aquestes reunions han tingut
lloc els dies 11 d’abril, 30 de maig i 7 de juliol. L’objectiu ha estat plantejar i resoldre dubtes que poguessin afectar a
més d’un centre i donar una certa coherència conjunta als informes d’avaluació interna.
Un cop redactat i aprovat l’autoinforme per part del CAI, s’ha portat a aprovació per la Comissió de Qualitat de la
Facultat de Turisme (evidència 2.14) i per la Junta de Facultat.
Posteriorment s’ha obert un procés d’exposició pública del dia 20/06/2016 al dia 15/07/2016. Durant aquest termini
no s’han recollit comentaris.
Finalment ha estat aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG en la sessió núm. 7/2016 de 27 de juliol de 2016
(evidència 2.15).
Durant tot el procés s’ha tingut accés a una plataforma informàtica a 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.
S’han trobat algunes petites dificultats a l’hora de disposar dels indicadors i evidències, que han estat ràpidament
esmenades, que han servit per a l’anàlisi de les titulacions.
Finalment, i per conèixer la satisfacció dels agents, s’ha administrat una enquesta als membres del CAI (evidència 2.11)
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.
La valoració dels membres del CAI ha estat superior 4 punts sobre 5 en les diferents parts avaluades (evidència 2.13),
pel que es pot concloure que el procés d’elaboració de l’autoinforme i del pla de millora ha estat avaluat molt
positivament pels membres del CAI.
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació
En aquesta tercera part s’incorpora l’anàlisi dels 6 Estàndards d’acreditació fixats. Donat que només s’analitza nomès el
Grau en Turisme en alguns casos es parlarà de la generalitat de la Facultat de Turisme però en d’altres es parlarà
exclusivament del funccionament del Grau en Turisme. Val a dir que hi ha algunes diferencies de funcionament
respecte els dos graus i tres màsters. En aquest sentit és força coherent l’anàlisi per separat d’aquest estudis ja que
ens permetrà aprofundir millor en el seu funcionament.
Per fer la lectura més fàcil, quan ens referim al Grau en Turisme ho farem mitjançant les seves sigles GT.
A mesura que es faci l’informe i es detectin accions de millora, aquestes s’identificaran mitjançant la codificació AM
x.y.n, on la “x” identifica l’estàndard, la “y” el subestandard i la “n” és un ordre numèric referit a l’estàndard. En cas
que alguna millora faci referència a diversos estàndards es codificarà per l’estàndard principal.
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.
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.
1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu
sobre els resultats de la titulació.
La Facultat de Turisme imparteix el Grau en Turisme, tal com s’especifica a l’apartat Dades identificadores. La memoria
del Grau en Turisme va ser verificada per ANECA i per tant es pot afirmar que el disseny d’estudis del grau és
adequat tant pel perfil de les competències com per l’estructura del seu currículum i que per tant es correspon amb el
seu nivell formatiu.
En les següents taules s’especifiquen les principals dades referides a la verificació del Grau en Turisme (Taula 3.1.1).
Com es pot comprovar a més de l’evidència de la memòria, s’aporta tant l’evidència de l’informe favorable d’ANECA
així com la resolució MEC.
Taula 3.1.1 Grau en Turisme
Memòria original
verificada
Seguiment del titol

Aprovada Consell de Govern UdG
Resolució MEC
Informe favorable ANECA Expedient 666/2008
Informes de seguiment curs 2010-2011, 2011-12, 201213

Evidència 3.1.01
Evidència 3.1.02
Evidència 3.1.03
Evidència 3.3.10

La Memòria del Grau en Turisme no ha requerit fins al moment de cap modificació. La Comissió de Govern de la
Facultat de Turisme, a proposta de la Comissió de Qualitat de la Facultat de Turisme ha aprovat els informes de
seguiment corresponents a cadascun dels cursos impartits.
El Grau en Turisme de la Universitat de Girona és un títol desenvolupat i dissenyat per la Facultat de Turisme i que
s’imparteix, a més de la Facultat de Turisme, a les escoles de turisme adscrites de la Universitat de Girona (Escola
Universitària de Turisme Euroaula, Escola Universitària de Turisme CETA, Escola Universitària Mediterrani i Escola
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Universitària Formatic Barcelona). Aquest grau s’ha plantejat amb una estructura modular oberta que comparteix
entre tots les mateixes competències i estructura. Tanmateix el desenvolupament en assignatures dels diversos
mòduls permet que cada centre desenvolupi segons l’accent que consideri més adequat. A part dels mòduls bàsics que
estan definits a nivell d’assignatura, els altres només estan verificats a nivell de mòdul. En el moment de la implantació
es va concretar en 4 mòduls que es podia fer aquesta diferenciació en la proposta d’assignatures per impartir-los. Els
mòduls que tot i que tenen els mateixos objectius, marc conceptual i competències a desenvolupar però que
s’imparteixen en diferent estructura d’assignatures són: “Destinacions turístiques”, “Recursos i productes turístics”,
“Direcció estratègica d’empreses turístiques” i “Llengües modernes aplicades al turisme”.

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 Grau en Turisme ha incorporat una sèrie d’estudiants durant el període d’anàlisi que presenten un perfil que es
detalla a continuació. Els criteris emprats per a aquesta valoració són: a) la matrícula de la Facultat de Turisme, b) la
procedència del estudiants i c) la via i qualificacions d’accés al grau i les notes de tall.
•

•

•

•

•

Tal i com planteja la memòria, el Grau en Turisme ofereix 120 places anuals de nou accés. Només el primer
curs, el 2009–10, no es va assolir aquest llindar, que s’explica per la situació transitòria dels estudis entre un
format antic i el nou Grau. A partir d’aquest curs, la matrícula sempre ha estat coberta, amb un lleuger
increment del número total en el darrer curs (Evidència 3.1.04). Aquest aspecte és positiu perquè explica que
el canvi a Grau ha tingut com a resultat una alta demanda pels estudis de turisme en la Universitat de Girona.
Com és lògic, la consolidació de l’entrada a partir del segon curs ha donat lloc a un nombre creixent de
matriculats. Per això, en el curs 2009–10 el total de matriculats va ser de 109 de primer curs, mentre que en
el curs 2014–15 la xifra va ascendir fins als 513 (Evidència 3.1.04). Aquest fet és molt positiu perquè il·lustra
clarament l'interès dels estudiants pels estudis de Grau a la vegada que reflecteix el procés de consolidació de
l'oferta formativa de la Facultat de Turisme.
Amb una entrada teòrica de 120 estudiants per any, el primer curs que finalitza el cicle hauria de tenir 480
estudiants matriculats. En el curs 2012–13, aquesta xifra fou inferior degut a la situació de convivència entre
ambdós models d’estudi. A partir del curs 2013–14, el nombre de matriculats s’apropà molt a aquesta
referència (477), que va ser superada durant el curs 2014–15 (513). Convé tenir present que la matrícula
efectiva de primer curs ha estat sempre superior a 130 des del curs 2012–13.
En relació a la procedència dels estudiants (Evidència 3.1.05), s'esmenten quatre punts: a) Com és lògic,
durant els sis cursos el Gironès ha estat la primera comarca d’origen dels estudiants, de manera que en el
curs 2014–15 representa un 24,24%; això vol dir, però, que tres quartes parts dels estudiants no provenen de
la comarca de la Universitat, el que reforça la idea d’uns estudis d’un abast ampli, no local; b) el 70,46% dels
estudiants provenen de les comarques gironines, de manera que la principal àrea d’influència és la demarcació
gironina, que a més té una clara vocació turística; cal destacar que aquest pes ha minvat des del primer curs
2009–10 (quan era un 77,77%) fins a l’actualitat; c) destaca, per tant, el pes dels estudiants que no són
originaris de la demarcació (prop del 30% en el curs 2014–15) i especialment els estudiants que provenen de
la demarcació de Barcelona (25,01% pel curs 2014-15), un altre dels nodes turístics del país; d) finalment, els
estudiants que provenen de fora de Catalunya representen l’1,52% el curs 2014–15 (Evidència 3.1.05 i 3.1.06);
aquesta dada ha minvat des del curs 2009–10, quan el pes era de 2,78%, fet que indica que el Grau ha de
millorar la seva projecció a nivell estatal i descentralitzar els perfils dels estudiants ja existents. Aquestes
xifres demostren un interès i l'existència d'un mercat potencial a la província de Barcelona, on s'hauria
d’enfocar la futura promoció del Grau i captar nous estudiants, amb l’objectiu de millorar la nota de tall (que
es presenta més endavant). Un altre mercat potencial seria les Illes Balears, on els estudiants, a més de
l'experiència de l'estada, podrien seguir els estudis del Grau en català (AM IAI/16/01).
Pel que fa a la via d’accés dels estudiants matriculats, es constata que en el curs 2014–15 la majoria (73,48%)
provenia del BAT + PAU i equivalents (Evidència 3.1.07), un percentatge que creix des del curs 2009–10. En
segon lloc, es comptabilitzen els estudiants d’altres estudis amb PAU o assimilats (14,39%), en clara tendència
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•

•

•

descendent, igual que els titulats d’FP2, assimilats i CFGS (9,85%). Això significa que, malgrat que els estudis
de turisme es caracteritzen per una entrada diversa (i, per tant, per una tipologia d’estudiants també molt
diversa), la tendència és que l’entrada via BAT + PAU esdevingui clarament hegemònica. Això es valora com
un aspecte positiu ja que dóna indicis del nivell de formació d'aquests estudiants que han superat les proves
de selectivitat.
En quant a l’evolució de la qualificació (Evidència 3.1.08), en totes les entrades s'ha percebut un clar
increment de la nota mitjana. En els estudiants provinents de batxillerat, el pes de les qualificacions 5–6 s’ha
reduït de dos terços a menys de la meitat, al mateix temps que s’ha incrementat el percentatge d’estudiants
6–7 (de 22,35% a 38,78%) i 7–10 (de 10,59% a 14,06%). Els estudiants de formació professional tenen un
comportament similar perquè la reducció dels estudiants 5–6 (d’un terç a poc més del 10%) es compensa
amb l’increment dels 6–7 (del 38,1% al 43,64%) i especialment en el 7–10, que esdevé el majoritari (de
28,57% a 45,45%). Pel que a les altres entrades, també s'observa una clara reducció del grup 5–6 (del total a
poc més de la meitat), en favor del creixement dels altres dos grups. Aquest increment de la nota mitjana
dels estudiants entrants es valora molt positivament perquè significa que hi ha una millora del perfil del
expedient dels estudiants del grau.
L’elevada entrada inicial ha condicionat una nota de tall molt baixa, que en els primers cursos amb prou feines
s’ha mogut del 5 (Evidència 3.1.08). En els cursos 2012–13 i 2014–15 la nota de tall s’ha incrementat (5,93 i
5,67 respectivament), un aspecte que reflecteix una tendència, tot i que lleu, a una major demanda dels
estudis. S'ha pogut comprovar que de moment l'augment de la nota de tall no ha perjudicat la matriculació
dels estudiants en el Grau en Turisme, ans al contrari, i per tant se'n fa una valoració positiva. Per altra banda,
el fet que aquest increment de la nota de tall dificulti l'accés a la Facultat és positiu en el sentit que s'inscriuen
estudiants amb un millor expedient acadèmic.
El 95,45% dels estudiants matriculats el curs 2014–15 van escollir el Grau en Turisme com a primera
preferència (Evidència 3.1.10). Aquest percentatge s’ha mantingut molt elevat des del primer curs (Evidència
3.1.09). A més a més, la ràtio de demanda de places en primera opció dividida per l'oferta és d’1.29 (Evidència
3.1.10). Aquest fet és molt positiu perquè implica una elevada satisfacció dels estudiants matriculats, que
cursen majoritàriament els estudis que havien seleccionat prèviament.

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
Quant a la Coordinació Docent, en aquest apartat està separada entre els mecanismes aplicats en el conjunt de la
Facultat de Turisme (Taula 3.1.2), i els mecanismes aplicats en el Grau en Turisme (3.1.2).
Tabla 3.1.2 Mecanismes de coordinació docent de la Facultat de Turisme
Pel Conjunt de la L’acció de coordinació i de cohesió exercida pel Degà de la Facultat i la Vicegegana
Facultat
de Qualitat i Estudis.
L’equip de deganat presidit pel degà es reuneix quinzenalment per planificar i
resoldre incidències de tot tipus, entre d’altres de qüestions docents. Són reunions
prolongades en les que participa tot l’equip de govern de la Facultat (degà,
vicedegans, secretària acadèmica, coordinadors d’estudis -tant de grau com de
màster-, director d’Insetur i administradora). Durant aquestes reunions, els
coordinadors dels màsters i dels graus comparteixen les seves avaluacions durant el
curs, problemes destacats, i idees i accions sobre iniciatives docents que es poden
aplicar tant en graus com en màsters, com per exemple l'organització de cursos de
fotografia amb crèdits de reconeixement acadèmic (més especialitzats en el Grau de
Publicitat i Relacions Públiques i més orientats al sector turístic en el Grau en
Turisme).
El coordinador de grau o de màster que, tal i com marquen els Estatuts de la UdG
en el seu article 114.2, presideix el Consell d’estudis i vetlla per una correcta
organització de la docència.
Els Consells d’Estudis de grau o de màster, que són els òrgans col·legiats de la
Facultat competents en l’estudi i discussió de tot el que afecta la docència de la
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corresponent titulació (Article 87 dels Estatuts UdG).
Altres accions comunes al centre:
a. El deganat organitza anualment (a l'inici de cada curs) una reunió amb tot el
professorat per marcar les línies estratègiques i de gestió de la docència del curs
vinent.
b. A totes les reunions dels òrgans col·legiats es convida a participar-hi a tots els
membres de la Facultat, siguin o no siguin membres de l’òrgan.
c. En concret, en els consells d’estudis dels graus i màsters hi són convocats i hi
poden participar tots els professors de l’estudi, en siguin o no membres del consell.
d. Reunions de coordinació de TFG i TFM.
Pels Màsters
Reunions de coordinació amb els tres màsters per abordar les assignatures
compartides.
L'objectiu d'aquestes reunions freqüents entre l'equip de Govern de la Facultat és el seguiment constant del programa
docent durant el curs acadèmic i la prevenció de problemes amb anticipació, amb una adaptació ràpida a noves
possibles condicions, tant a nivell d’exigències per part dels professors (a temps complert i a temps parcial) com a
nivell de necessitats per part dels estudiants.
La taula 3.1.3 exposa els mecanismes específics que s'apliquen en el Grau en Turisme.
Tabla 3.1.3 Mecanismes de Coordinació del Grau en Turisme
Pel Grau en
Consells d'Estudis: 4 vegades l'any, la Coordinadora d'Estudis es reuneix amb tot
Turisme
el professorat i els delegats dels estudiants per realitzar funcions tals com l'aprovació
del calendari acadèmic, el pla docent de cada any, així com fer canvis en el reglament
de TFG i les rúbriques de la seva avaluació, la discussió de solapaments de continguts
possiblement existents entre assignatures, posada en marxa d'iniciatives per a la
millora de la docència, etc.
Ús de canals de comunicació (per exemple, Whatsapp) per a la comunicació ràpida i
efectiva de temes urgents que afecten el professorat com també a vagues
d'estudiants, etc., donat que el correu electrònic de vegades no té una suficient
inmediatesa.
Es valora molt positivament, doncs, la inserció de les xarxes socials com a sistema de
comunicació de missatges d'emergència entre els estudiants, que majoritàriament
ronden entre els 18 i 25 anys, i és, per la seva immediatesa, una via més eficaç que el
correu electrònic.
Reunió de Coordinació de Pràcticum: entre la Coordinadora del Grau, el
professor responsable i la tècnica de pràctiques al final de cada curs per avaluar
l'oferta i la demanda actual en pràctiques, noves tendències en tipus de pràctiques i
detectar possibles problemes.
Reunions amb la tècnica de pràctiques: La Coordinadora del Grau i el tècnic de
pràctiques realitzen reunions periòdiques per comentar noves empreses turístiques
que mostren interès en oferir pràctiques en el Grau i la possible vinculació d'aquesta
pràctica amb el TFG.
Reunions amb la Coordinadora de TFG: reunions periòdiques entre la
Coordinadora del TFG i la Coordinadora de Grau per analitzar possibles adaptacions
del reglament del TFG a les necessitats dels estudiants i la millora d'avaluació de la
seva TFG, per coordinar les oportunitats que ofereixen empreses/organitzacions que
han ensenyat interès a ser un cas pràctic de TFG, i per organitzar diferents iniciatives
per a la millora del nivell dels TFGs.
Reunions amb els delegats dels estudiants: 4 vegades l'any la Coordinadora es
reuneix amb els delegats dels estudiants dels quatre cursos per informar-los sobre
novetats del pla docent del Grau i per discutir les seves avaluacions, problemàtiques i
suggeriments. En aquestes reunions cal que assisteixin com a mínim un delegat de
cada curs, fet que no succeeix en algunes reunions. Aquesta situació és negativa per a
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la transmissió dels problemes dels estudiants a Coordinació com també per a la
comunicació més ràpida i efectiva de la Coordinació cap als estudiants. Per aquest
motiu darrerament la Coordinació ha optat per informar els delegats dels estudiants
a través del dispositiu de Whatsapp a fi de crear més pressió i demanar més
implicació als delegats. Es valora molt positivament, doncs, la inserció de les xarxes
socials com a sistema de comunicació amb els estudiants, que majoritàriament
ronden entre els 18 i 25 anys, i és, per la seva immediatesa, una via més eficaç que el
correu electrònic
També seria convenient l'establiment d'un contracte oficial per a delegats, amb el
objectiu d’aclarir les seves obligacions com a delegats (AM IAI/16/02).
A més a més, a part de les reunions oficials, tant els delegats com qualsevol estudiant
té un contacte direct i continu amb la Coordinadora d’estudis per resoldre
aclariments i assumptes urgents. Aquesta flexibilitat de reunions és molt positiva
perquè ofereix la possibilitat d'una constant i directa comunicació, sovint solucionant
problemes de forma immediata.
Reunions amb tècnics de formació lingüística permanents: reunions
periòdiques entre la Coordinadora del Grau i els tècnics de formació lingüística per
avaluar i millorar la distribució de l'oferta d'idiomes i els seus nivells al llarg dels
quatre cursos, així com la comunicació cap als estudiants sobre les diferents opcions
que tenen.
Reunions amb el responsable de relacions externes: reunions periòdiques
entre la Coordinadora del Grau, el responsable i la tècnica de relacions externes,
amb l'objectiu de facilitar el procés d'internacionalització dels estudiants que cursen
una part dels seus estudis en altres universitats, així com convalidar assignatures
comunes entre universitats, gestionar la demanda creixent d’estudiants de GT que
volen participar en aquests programes d’internacionalització (Evidència 3.1.15,
3.1.16), etc.
Reunions dels delegats amb el Deganat: reunions periòdiques entre els
delegats dels estudiants i el Deganat per resoldre temes d’urgència immediata, per
consells sobre estudis de postgrau o assumptes relacionats amb participacions a
concursos. Aquesta proximitat és positiva perquè fa encara més ràpida la solució de
problemes urgents que requereixen l'autorització del deganat.
L'objectiu de les reunions periòdiques amb tots els agents implicats per separat (deganat, coordinadora de TFG,
tècnica de pràctiques, responsable de relacions externes, tècnics de formació lingüística permanents i delegats dels
estudiants) és concretar tant la situació actual en cada àmbit com els mecanismes de coordinació entre ells, a fi
d'abocar tota la informació resultant en el pla docent. Una vegada s'arriba a un acord de propostes, es comenten en el
principal òrgan col·legiat de control acadèmic del Grau, que és el Consell d'Estudis, amb l'objectiu de discutir-les i
aprovar-les. En aquests consells es decideixen i s'aproven temes referents a la docència, com el calendari acadèmic, el
pla docent del curs següent, canvis en la normativa del TFG, canvis en els tribunals del TFG i la tutorizació dels
estudiants, o bé assignatures en anglès entre uns i altres.
Un dels problemes en els Consells d'Estudis és la limitada assistència dels delegats dels estudiants, segons es pot
observar en les actes dels Consells d’Estudis (Evidències 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14), encara que per a aquest càrrec
obtenen 0.5 crèdits de reconeixement acadèmic. Tot i que la Coordinadora d'estudis coneix l'opinió dels estudiants
gràcies a les reunions amb els delegats, quan aquests no hi assisteixen, desconeixen els mecanismes i desacords que
existeixen en el moment de prendre decisions vinculades a la docència. Una possible solució a aquest problema seria
la insistència per part del deganat d’una reelecció dels delegats en cas que no assistissin a la majoria de les reunions
durant el primer curs (AM 3.1.02). Mentrestant, en les reunions amb els delegats la Coordinadora els informa sobre
les decisions més importants que han estat preses. Darrerament, amb l'inici d'utilització del Whatsapp com a mitjà de
comunicació de novetats, s'ha percebut un lleuger augment en l'interès per part dels delegats en participar en temes
de difusió de notícies docents cap a la resta dels estudiants.
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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.
La UdG publica a la seva web informació veraç, exhaustiva, actualitzada i pertinent sobre les diferents titulacions que
ofereix. Aquesta informació es troba accessible de manera fàcil a partir de la plana principal de la UdG (www.udg.edu),
a l’apartat “Estudia a la UdG”. Per defecte apareix la informació dels graus i es pot accedir als màsters i doctorats des
del menú del lateral esquerre.
En el cas de la Facultat de Turisme, cal accedir-hi des del menú de l’esquerra, a l'apartat "Facultats i Escoles", per
després clicar a "Facultat de Turisme" (www.udg.edu/ft) (Evidència 3.2.01). Un cop allà, per accedir a la informació del
pla d’estudis del grau, s’ha de clicar a "Estudis de graus" i després a "Grau en Turisme".
Les pàgines de tots els estudis estan estructurades de la mateixa manera, amb una plana principal on es troba el menú
per accedir als diferents apartats:
Graus

Màsters

En aquesta plana, a la dreta, també apareix un enllaç a la "Guia de matrícula", on es troba informació completa de
cadascun dels mòduls i de les assignatures de l’estudi, el tipus d’assignatura, els grups dels estudiants, i el semestre.
Més concretament sobre les assignatures, hi ha: "Dades generals", "Grups", "Competències", "Continguts", "Activitats",
"Bibliografia", "Avaluació i qualificació" i "Observacions". També es troba un enllaç relacionat amb preguntes,
suggeriments i queixes, on qualsevol persona interna o externa a la Universitat pot contactar amb el responsable del
tema que vulgui tractar.
Pel que fa a informació més general relacionada amb la Facultat de Turisme, a partir de la plana www.udg.edu/ft es pot
accedir a la mateixa informació de la Guia de matrícula esmentada anteriorment.
Dins d’aquesta plana de la Facultat (www.udg.edu/ft), també es pot accedir a informació més concreta com pot ser de
tipus acadèmic sobre el Grau en Turisme (calendaris, horaris, matrícula, tràmits...), informació de pràctiques en
empreses, mobilitat, treballs finals de grau i màster, informació sobre programes de màsters i de doctorat, entre altres
informacions d’interès. Per acabar, en aquesta plana es pot veure el nou vídeo promocional del grau en Turisme.
Dintre de la plana del Grau en Turisme i la Guia de matrícula, es troben, a la banda dreta, tres enllaços: un refereix a
la convalidació de crèdits de cicles formatius; l’altre, sobre la Facultat de Turisme, i el tercer, sobre informació de
matrícula per a cada curs acadèmic (Evidència 3.2.02).
Per altra banda, els estudiants tenen a la seva disposició un gestor de l’aulari del Edifici Sant Domènec on es fan les
classes de la Facultat de Turisme (aulari.udg.edu). Mitjançant aquesta página, els estudiants poden consultar en
qualsevol moment l’aula on tenen clase i estar inmediatament avisats en cas de canvi d’aula. Per accedir en auesta
página, també poden entrar en la página oficial de la Facultat de Turisme, després a Calendaris i horaris, i al final de la
página hi ha el gestor d’aulari. (Evidència 3.2.01)
A més a més, la Facultat de Turisme disposa de comptes de Facebook (https://www.facebook.com/udgfacturisme/),
Twitter (https://twitter.com/UdGFacTurisme) i Instagram (https://www.instagram.com/udgfacturisme/), amb la
intencionalitat de donar una difusió més àmplia i immediata a aquelles notícies que ho requereixin. De totes maneres,
l’ús d’Instagram no és molt comú en comparació a Facebook i Twitter, un fet que indica que possiblement no sigui
necessari continuar utilitzant aquest canal de comunicació. L’accés a aquestes xarxes socials es pot fer des de la dreta
de la pàgina oficial de la Facultat de Turisme (www.udg.edu/ft).
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Pel que fa a la informació sobre el professorat del Grau, es pot accedir a la pàgina personal de cada professor (pàgina
configurada per cada docent, que inclou les principals dades del seu CV, com és les seves investigacions, docència,
carrecs de gestió, etc.), des de la pàgina principal de la Facultat, clicant l'opció "Personal", on els noms apareixen en
ordre alfabètic, per després escollir la plana personal del professor que es cerqui, i des de les planes web de les
assignatures que imparteix cada professor. Però encara que una gran part dels professors doctors tenen el seu perfil
públic i actualitzat, des de la institució es considera que és important que el professorat de temps parcial restauri les
dades a la seva pàgina personal de la UdG i s’ampliï així la informació pública relativa al seu perfil docent i investigador
o professional, així com que es mantingui constantment actualitzada (AM IAI/16/03).
La informació que apareix en cada àmbit és completa i exhaustiva, alhora que també és absolutament actual atès que
es va revisant i actualitzant periòdicament (com a mínim en els mesos de maig i juliol de cada any es fa una revisió de
tota la web de la Facultat).
Tota aquesta informació apareix de manera completa en català, tot i que també es pot consultar parcialment en
castellà i anglès. Per tant, la valoració general d’aquest subestàndard és satisfactòria, en el sentit que la informació és
pública, exhaustiva i està actualitzada.
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.
Tal com s’esmenta prèviament, a la informació sobre les titulacions que apareix a la web de la UdG s’hi accedeix de
forma intuïtiva. 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 també la informació s’hi presenta amb precisió i sense ambigüitats, fet que
en facilita una comprensió i una interpretació ràpida i adequada.
A la plana de cada titulació apareix l'apartat "Indicadors de seguiment", que dóna accés als diferents indicadors que es
tenen en compte a l’hora d’elaborar l’informe de seguiment anual. Així mateix, l’informe de seguiment del curs
anterior (darrer informe) és públic i accessible a la pàgina principal de la web de la titulació.
La pàgina de la Facultat també disposa d’un apartat sobre qualitat que enllaça amb tots els documents de qualitat,
entre els quals hi ha les memòries dels títols i els informes de seguiment (Evidència 3.2.04). Aquesta informació és
pública i accessible a partir tant de la pàgina de la Facultat com de l’enllaç genèric de qualitat de la UdG.
Un apartat molt actiu de la pàgina web de la Facultat és l’apartat "Notícies", on es recullen molts dels outputs de totes
les titulacions del centre. Per exemple, s'hi troben nombroses notícies vinculades a les temàtiques de TFG que han
realitzat els millors estudiants, mitjançant petits reportatges d’elaboració pròpia. També, en aquesta pàgina es poden
trobar informacions d’interès referents a la inserció laboral, seminaris amb representants d’empreses del sector
turístic, conferències que realitzen els professors dins i fora de la Universitat, etc.
Tot i així, es considera fundamental continuar l’objectiu de donar amplia informació pública al web a disposició de tots
els grups d'interés sobre el SGIQ de la UdG i del centre, dels informes que surgeixien al llarg de la vida de la titulació i
de les evidències que ho acrediten (AM IAI/16/04).
2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació.
La Universitat de Girona disposa de la plana UdG Qualitat (http://www.udg.edu/udgqualitat) 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 (Evidència 3.2.03).
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).
Autoinforme per a l’acreditació – Grau en Turisme
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L’enllaç directe al SGIQ és el següent:
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/caES/Default.aspx
En aquests moments la UdG està treballant per fer una pàgina de qualitat estandarditzada per a totes les facultats, en
la qual publicarem els procediments de qualitat adaptats a la Facultat de Turisme. Cal constatar que la Facultat de
Turisme ja va crear, fa uns mesos, la seva pàgina de qualitat pròpia, la qual adapatarà, quan sigui el moment, segons les
directrius generals que marqui la UdG.
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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.
L'any 2010 la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) va certificar el Sistema de Garantia
Interna de Qualitat (SGIQ) de la Universitat de Girona (Evidència 3.3.1). Actualment aquest sistema de gestió de
qualitat consta de 29 procediments, cadascun dels quals disposa dels indicadors necessaris per mesurar la seva
eficiència. De tots els processos estretament relacionats amb el seguiment i la qualitat de la titulació, en destaquen
tres:
- P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació, 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 l'aprovació de les titulacions així com les responsabilitats de tots els agents que hi intervenen (Evidència
3.3.2). Aquest procediment va ser descrit i aprovat l’octubre de 2010 i està en fase de revisió per la Comissió de
Qualitat.
- P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació. Aquest procés va ser aprovat per la Comissió de
Qualitat el 15/10/2010 i modificat per la CQ en la sessió 1/15 de 30/01/2015, seguint la nova Guia per al seguiment de
les titulacions oficials de grau i màster (versió: 3.0 Novembre de 2014), que alinea el procés de seguiment i acreditació. El
curs 2015-16 és el primer en què s’han dut a terme els informes de seguiment del curs 2014-15 amb aquesta nova
estructura. Amb tot, i com s’explicarà més endavant, el mes d’abril de 2016 la UdG ha introduït canvis addicionals en
el procés de seguiment per donar una major consistència al cicle de millora contínua dels ensenyaments (Evidència
3.3.3).
- P28 Acreditació de titulacions. Aquest procés va ser aprovat per la Comissió de Qualitat en data de 18 de
setembre de 2014 (Evidència 3.3.4).
D'ençà de la seva aparició l'any 2010, el SGIQ de la UdG va emergir com un sistema d’abast institucional i comú a tota
la universitat, amb la voluntat de garantir una manera de procedir homogènia a tots els centres. El SGIQ de la UdG,
plenament vigent, permet una organització alineada amb els objectius de qualitat institucionals, per bé que la seva
implantació efectiva a nivell del centre docent mostra alguns aspectes a millorar. A diferència del plantejament que se
n’havia fet fins ara, certament més ambigu, AQU Catalunya situa avui els centres docents com a principals òrgans
responsables de la qualitat en el marc VSMA. AQU identifica ara també el SGIQ com la peça central dels processos de
garantia de la qualitat a nivell de centre. Aquesta nova orientació fa necessari adaptar alguns dels procediments del
SGIQ actual, més institucional, a la realitat específica del centre docent i, amb això, aconseguir una major implicació
dels agents involucrats en el seu desplegament. Per assolir aquest objectiu, la UdG identifica el Pla de Millora com un
element central (vegeu subestàndard 3.3).
Per fer la revisió dels processos del marc VSMA, es compta amb la participació de tots els col·lectius universitaris
implicats. Aquesta participació es planteja a nivells diferents.
En primer lloc, per mitjà dels òrgans responsables de la qualitat: la Comissió de Qualitat de la UdG (CQ) i les
Comissions de Qualitat de Centres (CQC). La CQ de la UdG va ser creada l’any 2010 segons l’acord de Consell de
Govern de la sessió 4/10 de 29 d’abril de Creació de la Comissió de Qualitat (CQ) i aprovació del seu reglament
d’organització i funcionament (Evidència 3.3.06). La CQ té una composició plural, que garanteix la participació activa dels
diferents col·lectius: el rector (o vicerector que delegui), el vicerector amb competències de Qualitat, 2 membres
externs, la gerent, 2 degans, 2 directors de departament, 1 director d’institut de recerca, 2 membres del personal
docent i investigador, 1 membre del personal d’administració i serveis, 2 estudiants, i el cap del Gabinet de Planificació
i Avaluació.
En un principi les unitats estructurals (centres docents, departaments i instituts) tenien, per la seva banda, la seva
pròpia Comissió de Qualitat, que vetllava per la qualitat dels estudis assignats a cadascuna d’elles. Posteriorment, i amb
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la finalitat d’adaptar les estructures de la Universitat als nous requeriments d’AQU Catalunya (2015), la Universitat va
substituir les Comissions de Qualitat de les unitats estructurals per una única Comissió de Qualitat de Centre docent,
que abraça tots els estudis de grau i de màster vinculats al centre. Aquesta canvi queda reflectit en el document
Reglament d’organització i funcionament de les estructures responsables de la qualitat dels estudis dels centres docents de la
Universitat de Girona (Evidència 3.3.07), aprovat per la CQ en la sessió 2/15 de 20 d’abril i posteriorment pel Consell
de Govern en la sessió 4/15 de 28 de maig.
Per tal de dur a terme aquestes funcions, la CQ del centre docent està constituïda 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 proposada i nomenada 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/de la 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/na o director/a del centre docent
L’administrador/a de l’àrea d’estudis, que realitzarà les funcions de secretari/a
Un/a membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) nomenat/da pel Cap del Gabinet que assistirà a
les reunions amb veu però sense vot

Tot i que se’n poden consultar les funcions en l’acord esmentat, entre aquestes destaquen dues: 1) Vetllar per
l’acompliment dels requisits de qualitat en el Marc VSMA dels estudis organitzats en el centre docent; i 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 la responsabilitat directa del centre docent i els processos transversals de la Universitat, els quals
seguiran necessàriament directrius comunes a tots els centres. Per la seva importància, destaca el rol del/de la
responsable de qualitat del centre, que té com a funcions: 1) Coordinació, seguiment i millora dels processos de
qualitat del centre; 2) Coordinació, seguiment i millora de la implantació del SGIQ a nivell de centre docent.
La composició i funcions de la CQC i les funcions del/de la responsable de qualitat del centre docent posen en
evidència la participació activa dels diferents col·lectius implicats.
En segon lloc, la participació de tots els col·lectius implicats es garanteix a través dels instruments explicats a
continuació en el subestàndard 3.2.
En tercer lloc, remetem als diferents processos del SGIQ per observar igualment la participació dels col·lectius en
cadascun d’ells, segons cada cas (Evidència 3.3.1).
Finalment, la participació activa dels grups d’interès es promou per mitjà de tots els processos de comunicació i
transparència vinculats al marc VSMA, amb procediments i períodes establerts de consulta directa i/o exposició
pública d’informes i resultats.
Val la pena fer notar que el centre docent articula altres mecanismes de participació dels diferents col·lectius tals com
les enquestes que organitza el GT per conèixer la opinió dels alumnes de batxillerat i els estudiantes de primer curs
sobre la informació que reben des de la Facultat abans de començar els seus estudis.
Titulació

Procés

Resultat

Verificació/Modificació/Acreditació

Positiu directe/ positiu amb informe previ/ desfavorable
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Grau en Turisme

Titulació

Verificació

Procés

Memòria verificada

Any

Acreditació/Seg
uiment

Grau en Turisme

seguiment

Resultat

Positiu veure informe

Nre
recomanac
ions

Qualitat/acre
ditat/amb
condicions

Nre
recomanaci
ons resoltes

Nre dimensions

Qualitat

Assolit

2010-11
2011-12
2012-13

Per a cada tipus d’enquesta:
• Enquesta de docència
• Enquesta dels titulats
• Enquesta de la biblioteca
Des del GT:
• Enquesta d’inserció laboral (elaboració pròpia del GT en col·laboració amb REDINTUR)
• Enquesta de Jornada d’Acollida (elaboració pròpia del GT)
• Enquesta de Jornada de Portes Obertes (elaboració pròpia del GT)
• Enquesta de Jornada de Portes Obertes – Pares (elaboració pròpia del GT)
CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT
Nom
Enquesta de docència (Evidència 3.3.13 i 3.3.23)
Instrument/procediment

Enquesta via web

(Dimensions o ítems de satisfacció inclosos)

Població (N total destinataris)

Percentatge de participació

Tots els estudiants del GT (513 pel curs 2014/15). S’enquesten
tots els professors que fan, com a mínim, 1,5 crèdits a
l’assignatura.
18.51

Format del lliurament

Digital

Periodicitat

Semestral

El procediment és útil ja que permet al professor detectar i corregir aquells aspectes en què no assoleix un índex
de satisfacció adequat. Així mateix permet als responsables acadèmics tenir informació sobre l’actuació docent
del professorat del seu centre o departament.
La periodicitat és la correcta.
Després d’implementar una sèrie d’estratègies per augmentar el grau de participació dels estudiants a les
enquestes de docència (enviament de correus electrònics a final del quadrimestre, encoratjament verbal per part
dels professors de cada assignatura i de la Coordinació cap als delegats dels estudiants per emplenar les
enquestes), s'observa que l’índex de participació no és tan alt per aconseguir dades més representatives de
l’avaluació de la docència. L’aspecte de millora és l’índex de resposta, tema sobre el qual ja s’hi està treballant
(AM IAI/16/05).
CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT
Nom
Enquesta de titulats (Evidència 3.3.14 i 3.3.22)
Instrument/procediment

Enquesta

(Dimensions o ítems de satisfacció inclosos)

Població (N total destinataris)
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Percentatge de participació
Format del lliurament

Curs 2014-15
GT: 18% (11 participants)
Via web

Periodicitat

Anual

El procediment és útil atès que ens permet conèixer dades de satisfacció un cop l’estudiant ja ha finalitzat els
seus estudis i té una visió global del que ha estat el seu pas per la universitat. En ser una enquesta comuna a totes
les universitats catalanes ens permet tenir dades comparables. La periodicitat és correcta. S’enquesta als titulats
al mesos d’octubre-novembre de l’any en què s’han graduat.
La participació a l’enquesta és molt baixa, aquest fet dificulta la generalització dels resultats. Per aquest motiu, la
Facultat de Turisme, amb la col·laboració de la xarxa REDINTUR, ha pres la iniciativa de desenvolupar una
investigació pròpia sobre la satisfacció i orientació professional dels titulats del GT (Apartat 6.4, Evidència
3.6.10).
CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT
Nom
Enquesta d’ incersió laboral (Evidència 3.6.10)
Instrument/procediment

Població (N total destinataris)

Enquesta via teléfono. Items de l’enquesta:
Situació actual laboral
Temps per trovar el primer lloc de treball desprès
dels estudis
Càrrec laboral/relació amb turisme
Tipus de pràctiques fetes
Requisits per accedir al lloc de treball
Condicions contractuals
Valoració de formació teórica i pràctica rebuda
Ex estudiants de GT (83 graduats 2012/13 i 2013/14)

Percentatge de participació

68,7%

Format del lliurament

Oral

Periodicitat

Anual

(Dimensions o ítems de satisfacció inclosos)

L’objectiu d’aquesta enquesta realitzada per REDINTUR (Evidència 3.6.10) és l'observació de l'evolució dels ex
estudiants en el mercat laboral durant els propers cinc anys. L’índex de participació és satisfactori, tenint en
compte que els ex estudiants no tenen cap obligació de formar part en aquesta recerca i la intenció és mantenir i
incrementar aquesta participació al màxim possible.
CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT
Nom
Enquesta de la biblioteca
Instrument/procediment
(Dimensions o ítems de satisfacció inclosos)

Població (N total destinataris)

Percentatge de participació
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Enquesta via web. Es realitzen dos tipus d’enquestes: 1)
“Enquesta sobre l’ús, els serveis i l’equipament de la
Biblioteca” (Evidència 3.5.10, 3.3.15 i 3.3.21), 2) “Valoració
formació i recursos de la Biblioteca UdG. Ajuda'ns a millorar”
(Evidència 3.3.16), 3) “Enquesta d'ús de la Biblioteca de la
UdG” (Evidència 3.5.09, 3.3.20 i 3.5.11)
1) Només alumnes 1996/12032 (sense centres adscrits)
en 2014 i 843/11812 en 2009
2) adreçada als estudiants del 4t curs que entreguen el
TFG (en curs)
3) adreçada al PDI, Professors 233/1337 en 2009 i 425
en 2015
1) 16,5% del total (1996 estudiants), 6% (120
estudiants) de la Facultat de Turisme en 2014 i
7.14% en 2009
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2)
3)
Format del lliurament

En curs
(no está separat per Facultats en 2009) i 17,43% en
2015

Digital

Periodicitat

1) Cada 5 anys
2) Encara no s’ha fixat
3) Cada 5 anys
El procediment és útil atès que permet tenir dades objectives de la satisfacció dels usuaris. En la segona edició el
percentatge d’estudiants ha pujat i es considera correcte tot i que podria incrementar-se. La periodicitat està
establerta en cada 5 anys període que es considera correcte.
1) Objectiu de l’enquesta:
•
Des de 2009 no s’havia fet cap enquesta general
•
Els cursos 2012-2013 i 2013-2014 van acabar les primeres promocions de graduats (EEES)
•
Interessava recollir l’opinió dels estudiants respecte a la Biblioteca, tenint en compte que en aquell període
hi hagut canvis i s’havia fet la reforma al Campus Centre
2) Objectiu de l’enquesta:
Recollir informació sobre la valoració, que fan els estudiants de 4t curs, de les sessions de formació que hem
impartit des de la Biblioteca al llarg dels quatre cursos de grau. Les aportacions dels estudiants ens poden ajudar
a millorar la qualitat del servei de cares al curs vinent.
CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT
Nom
Enquesta de Jornada d’Acollida (Evidència 3.3.17)
Instrument/procediment

Població (N total destinataris)

Enquesta via paper. Es reparteix entre els estudiants l’últim dia
de les Jornades. Items de l’enquesta:
quin grau de la Facultat els interesa
qué valoren en una universitat
valoració de la informació donada
valoració de les activitats de la Jornada
informació que volien rebre
102 estudiants

Percentatge de participació

100%

Format del lliurament

paper

Periodicitat

Anual

(Dimensions o ítems de satisfacció inclosos)

Es tracta d'una enquesta que té com a objectiu la valoració de la presentació dels graus a la Facultat de Turisme,
la informació que més valoren els nous estudiants i l'adaptació de la nostra promoció cap a aquestes necessitats.
La periodicitat és correcte.
CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT
Nom
Enquesta de Jornada de Portes Obertes (Evidència 3.3.18)
Instrument/procediment

Població (N total destinataris)

Enquesta via paper. Items de l’enquesta:
Qué volen estudiar
Valoració de la informació rebuda
Preferència de la carrera
A quina altra universitat voldrien estudiar
80 alumnes

Percentatge de participació

100%

Format del lliurament

Paper

Periodicitat

Anual

(Dimensions o ítems de satisfacció inclosos)
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Es una enquesta que té com a objectiu la valoració de la presentació dels graus en la Facultat de Turisme, la
informació que més valoren els possibles nous estudiants del GT i de l’ adaptació de la nostra promoció cap a
aquestes necessitats. La periodicitat és adequada.

CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT
Nom
Enquesta de Jornada de Portes Obertes – Pares (Evidència
3.3.19)
Instrument/procediment
Enquesta via paper. Es reparteix després de la Jornada. Items
de l’enquesta:
(Dimensions o ítems de satisfacció inclosos)
quin grau de la Facultat els interesa
qué valoren en una universitat
valoració de la informació donada
informació que volien rebre
Població (N total destinataris)
Tots als participants a la Jornada (no se sap el nombre total)
Participació

31 respostes

Format del lliurament

Paper

Periodicitat

Anual

L'enquesta té com a objectiu la valoració de la presentació dels graus a la Facultat de Turisme, de la informació
que més valoren els pares dels estudiants i de l'adaptació de la nostra promoció cap a aquestes necessitats. La
periodicitat és correcte.

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.
Una de les darreres millores introduïdes en el model de qualitat de la UdG ha estat la uniformització de la plana de
del
centre
docent
qualitat
(http://www.udg.edu/ft/Informaci%C3%B3acad%C3%A8mica/Qualitat/tabid/23821/language/ca-ES/Default.aspx),
que
inclou un apartat específic amb informació completa i exhaustiva sobre els indicadors més rellevants de les
titulacions així com les evidències necessàries en els processos del marc VSMA. L’accés a aquesta plana, que
actualment està en procés de construcció, és obert i universal (AM IAI/16/04).
Quant als indicadors, i fins que la nova plana web no estigui plenament operativa, el centre docent té a la seva
disposició un corpus d’indicadors complet i actualitzat, per mitjà d’un espai web dissenyat ex professo en el seu
moment i que mostra els indicadors agrupats segons els estàndards d’acreditació (Evidència 3.3.08). En aquest espai
web el centre docent hi troba no solament les darreres dades de referència, sinó també la seva evolució i, en els casos
en què pot ser de major interès, la desagregació de les mateixes.
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 les dades relacionades amb:
- Qualitat del programa formatiu: oferta, accés, matrícula, perfil dels estudiants (procedència, notes de 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.
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- Qualitat dels resultats del programa formatiu: taxes d’èxit, de rendiment, de graduació, d’eficiència,
d’abandonament, satisfacció dels estudiants i inserció laboral.
Aquest corpus d’indicadors el calcula de manera centralitzada el Gabinet de Planificació i Avaluació, a qui el centre
docent pot demanar en qualsevol moment altres indicadors rellevants. Si aquests indicadors addicionals esdevenen
especialment interessants per a l’anàlisi de les titulacions, es posen a disposició també dels altres centres docents.
La informació que contenen és coherent amb els requeriments del marc VSMA, però també són a la base d’altres
decisions institucionals, com per exemple el finançament ordinari anual de les unitats estructurals. La vinculació d’uns
mateixos indicadors en la presa de decisions interna reforça l’interès dels centres en la millora dels seus resultats en
el marc de la qualitat dels ensenyaments.
Recentment, l’abril de 2016, AQU ha publicat dos documents relatius als indicadors: l’un, Evidències i indicadors
mínims per a l’acreditació de graus i màsters; l’altre, Criteris per a l’acreditació “en progrés d’excel·lència” i “en condicions”.
Les novetats, tendents a la simplificació i homogeneïtzació dels indicadors, han propiciat que la UdG revisi el corpus
d’indicadors editats en l’espai web acabat d’explicar i que en modifiqui també la seva accessibilitat: el nou corpus
d’indicadors de què hem parlat en els paràgrafs inicials d’aquests subestàndards seran accessibles a la nova pàgina
web de qualitat del centre. Aquesta voluntat de transparència està reforçada per la pròpia AQU Catalunya, que edita
i publica els indicadors per a l’acreditació en el portal Winddat, amb informació procedent d’UNEIX.
Pel que fa a les evidències, la mateixa plana web de qualitat dels centres identifica, recull i ordena les principals
evidències vinculades al marc VSMA: memòries i informes de verificació (Evidència 3.3.09), informes de seguiment
(Evidència 3.3.10), etc. Aquests documents principals són de fàcil localització perquè estan ordenats cronològicament
amb la voluntat que, essent d’accés universal, tothom pugui copsar el moment en què es troba la titulació i el camí
recorregut. Aquest espai inclourà les altres evidències preceptives en els processos del marc VSMA. Algunes
d’aquestes evidències, per la seva pròpia naturalesa, seran accessibles només a través d’intranet.
D’entre totes les evidències, es vol destacar les relacionades amb la satisfacció dels principals grups d’interès. La
UdG disposa de diferents procediments per conèixer i valorar l’opinió dels diferents col·lectius.
En primer lloc, es recull la informació dels estudiants mitjançant el Qüestionari dels estudiants sobre l’actuació docent del
professorat (“enquestes de docència”), que s’administra al final de cada semestre. Les dades obtingudes s’envien als
professors afectats (de totes les assignatures que imparteixen), als degans (de totes les assignatures dels estudis
impartits al centre, amb independència del departament dels professors implicats) i als directors de departaments (els
resultats de totes les assignatures impartides pels professors del departament, amb independència de l’estudi de la
docència). Durant el curs 2015-16 la Comissió de Qualitat de la Universitat ha activat tres grups de treballs per a
l’anàlisi i millora d’aquest procediment clau, de l’índex de resposta, de la difusió dels resultats i de l’ús dels resultats
obtinguts. Cadascun d’aquests grups ha estat compost per un vicerector, que l’ha presidit, tres o quatre professors, un
estudiant i un membre del GPA. El nou procediment es posarà en marxa el primer semestre del curs 2016-17 (AM
IAI/16/05). Tot i que la importància de la participació dels estudiants en aquestes enquestes és significativament alta
per a poder valorar la docència, el percentatge real de participació és baix, i això limita la validesa dels resultats. Per
aquest motiu, en el GT s’han planejat algunes accions de motivació dels estudiants per participar a les enquestes de
docència (AM IAI/16/05). Per altra banda, per aconseguir més informació alternativa de la que es pot aconseguir a
partir de les enquestes, la Coordinació d'estudis del GT organitzarà la realització de quatre focus groups amb
estudiants i els seus delegats al final de cada curs (AM IAI/16/14), amb l’objectiu de trobar possibles noves variables de
docència que s’han de mesurar en els propers cursos.
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Pel que fa a l’opinió dels graduats, es disposa de dues fonts de dades principals:
- Enquestes als titulats del curs anterior. Aquestes enquestes es van posar en marxa l’any 2015 amb un
qüestionari adreçat als titulats del curs 2014-15. Enguany ja es disposa de dades de dues promocions de titulats.
- Dades d’inserció laboral i de satisfacció dels titulats segons la informació recollida en els estudis d’inserció
laboral d’AQU Catalunya, que es porten a terme de manera triennal. Es disposa de dades de 5 estudis, essent
el darrer de 2014, sobre la promoció de sortida de 2009-10. Cal tenir en compte, però, que les dades són
sobre titulats de plans anteriors de diplomatura o llicenciatura i que no es disposa d'aquestes dades en alguns
dels estudis de darrera implantació.
Referent als ocupadors, AQU Catalunya va portar a terme l’estudi Ocupabilitat i competències dels graduats recents:
l'opinió d'empreses i institucions, que, tot i no oferir dades desagregades de titulacions i Universitat, serveix tanmateix
per copsar de manera general el grau de satisfacció dels ocupadors envers els titulats universitaris (Evidència 3.3.12a
i b).
Quant a la visió dels stakeholders, la Universitat de Girona la treballa en el marc dels Campus Sectorials. Un
Campus sectorial és una plataforma facilitadora de la transferència de coneixement i tecnologia focalitzada en un
sector socioeconòmic concret i basada en la gestió de la demanda de coneixement. La seva missió és facilitar de
manera proactiva la relació entre les empreses i les institucions del sector i la Universitat de Girona, sobre la base
del coneixement mutu i la promoció i manteniment d’una relació continuada. Cada campus disposa de dues
estructures externes clau: l’una, el Consell Assessor Sectorial (CAS), constituït per un grup reduït de persones
escollides per la seva trajectòria professional i personal, totes elles externes a la universitat. El CAS esdevé un
excel·lent fòrum de debat, que aporta visió estratègica independent, no influïda pels condicionants propis de les
universitats, i que assessora l’activitat acadèmica del campus tant pel que fa a l’orientació i oportunitats de la recerca
com en matèria de formació. L’altra, l’Agrupació sectorial (AS), la conforma el conjunt d’empreses i institucions del
sector socioeconòmic. Tant amb el CAS com amb l’AS es produeix l’oportunitat de valorar els estudis de la UdG, les
competències que aquests han de desenvolupar, l’anàlisi del mercat laboral del sector i la inserció laboral dels titulats
en turisme, etc.
El GT també compte amb una base de dades molt important, relacionada amb l’avaluació de les empreses on els
estudiants han fet les seves pràctiques, i informes de les empreses que participen en un Workshop anual
(Networking) que organitza el GT junt amb els professors responsables del Pràcticum i la tècnica de pràctiques.
Aquestes informes poden ser útils per la descripció del perfil professional dels nostres estudiants a l’hora d’entrar en
el món laboral, i fer una comparació entre exigències del sector laboral i preparació dels estudiants de turisme.
La Universitat de Girona participa també en la comissió d’enquestes d’AQU, amb l’objectiu de definir i
implementar altres enquestes com les de satisfacció del professorat respecte del programa formatiu, les dels
responsables acadèmics sobre el desplegament de les titulacions, etc. (AM IAI/16/06).
Pel que fa a la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents, la
Biblioteca efectua estudis periòdics (el darrer de 2014) per conèixer la satisfacció dels seus usuaris, tant de
professors com d’estudiants. Queda pendent, però, establir la manera de conèixer l’opinió dels estudiants amb les
instal·lacions més especialitzades com poden ser els laboratoris de pràctiques (AM IAI/16/07).
Els resultats agregats d’aquestes enquestes també estaran disponibles en obert a la plana de qualitat del centre.
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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 revisat en profunditat els procediments del marc VSMA i els instruments amb què els gestiona per tal
d’ajustar-los a les noves orientacions d’AQU Catalunya relatives sobretot al seguiment i acreditació de titulacions i a la
certificació del SGIQ (veure estàndard 3.1).
Des de la publicació dels diferents documents d’AQU Catalunya [Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i
màster (v. 3.0 Novembre de 2014), Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (v. 2.0 Novembre de
2014), Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (Novembre 2015)], la UdG
ha adoptat una visió integradora dels diferents processos relatius a la qualitat de la titulació, que queda resumida en
els documents annexos (Evidències 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 i 3.3.5).
S’entén que l’acreditació és la culminació d’un procés de seguiment i de millora contínua i que el SGIQ és l’instrument
clau per vetllar pel desenvolupament qualitatiu de les titulacions. En el nou plantejament, el Pla de Millora resultant
dels informes interns i externs de l’acreditació dels ensenyaments identifica i prioritza els objectius i les accions de
millora a dur a terme a curt i mig termini. En el Pla de millora, els responsables de qualitat del centre han de vincular
els objectius i les actuacions de millora amb els procediments del SGIQ que hi estan més directament relacionats.
Començant per aquelles actuacions més rellevants i sensibles del Pla, l’objectiu és revisar els procediments del SGIQ
en paral·lel al desplegament de les actuacions de millora. Aquesta revisió es realitza amb una triple orientació:
1) transformar el SGIQ institucional en el SGIQ del centre docent, ajustat a les dinàmiques i a la realitat del
propi centre
2) fer-ho de manera progressiva, en base a la intensitat i al ritme fixat en el Pla de Millora
3) vincular directament el SGIQ amb el Pla de Millora, de tal manera que, essent aquest darrer un document
viu i dinàmic, també esdevingui un document d’ús corrent pels responsables de qualitat del centre i els diferents
col·lectius implicats en cadascun d’ells
La revisió del SIGQ amb l’orientació indicada és responsabilitat de la CQC del centre, que ha d’aprovar els
procediments revisats, i de la CQ de la Universitat, que ho valida. En totes dues comissions, es compta amb la
participació dels diferents grups d’interès (AM IAI/16/08).

Atesa la seva importància, es comprèn que l’acreditació és el moment idoni per replantejar d’arrel el cicle de qualitat
de les titulacions. La idea és que el Pla de Millora resultat del procés d’acreditació és el document sobre el
qual pivota la millora de la qualitat del centre i dels estudis que s’hi imparteixen. Per a això, el primer
trimestre del 2016 s’ha revisat a fons el contingut i l’estructuració dels Plans de Millora, en base al següent
plantejament. El Pla de Millora és:
 Únic: cada centre docent té el seu Pla de Millora, que és únic i abraça totes les titulacions de grau i de màster del
centre docent, així com els procediments del SGIQ
 Complet: el Pla de Millora es genera en el moment de l’acreditació dels estudis, però s’alimenta cada any amb els
processos de seguiment i modificació de les titulacions
 Dinàmic: el Pla de Millora, tot i estar subjecte a procediments de sistematització i aprovació regulars durant el
curs acadèmic, està permanentment actualitzat atès que els responsables de les actuacions el poden anar informant
quan creuen convenient
 Viu: tenen accés al Pla de Millora i hi poden interactuar tots els agents responsables dels objectius i actuacions de
millora i dels processos del SGIQ. El responsable de qualitat del centre és responsable també del treball coordinat
dels agents implicats
 Exhaustiu: el contingut del Pla de Millora conté tots els elements necessaris per identificar la procedència de les
actuacions proposades i fer-ne el seguiment i valoració oportuns
 Rigorós: les propostes de millora estan fonamentades en les valoracions fetes en els informes d’acreditació,
seguiment i modificació dels estudis o en la revisió dels procediments del SGIQ
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 Sistemàtic: l’estructura del Pla, prefixada per a tota la Universitat i traslladada a un aplicatiu web que en facilita la
complementació i el seguiment, permet la total traçabilitat de les actuacions i el seu desplegament temporal.
Mentre el Servei Informàtic no acabi el total desenvolupament d’aquest aplicatiu web, els plans de millora es
gestionaran per mitjà d’un llibre excel (vegeu annex XXX)
 Transparent: tots els col·lectius tenen accés al Pla de Millora a través de la pàgina web de qualitat del centre
Aquest pla de millora, que incorpora la revisió dels processos del SGIQ del centre, neix en el moment inicial de
l’acreditació dels estudis, però és assumit de manera immediata per la Comissió de Qualitat del Centre i pels
responsables de qualitat del centre. Considerem que aquest Pla de Millora és l’informe que dóna compte de la revisió
dels procediments del SGIC del centre arrel de la reflexió sobre el seu funcionament.
La UdG està duent a terme la revisió dels diferents procediments del SGIQ de manera gradual. En referència als
processos globals de la Universitat, aquest últim any s'ha revisat el propi procès P29 i s'han afegit el P30 Admissió dels
estudiants de doctorat i el P31 Procés de gestió de la millora dels centres docents. La revisió d'aquests processos, tant
els que fan referència al global de la Universitat com els particulars de centre, es va realitzant a mesura que els Planes
de Millora de les titulacions que s'acrediten s'implementen. Així, es prioritzen aquells processos que estan més
directament relacionats amb les millores que s'han de dur a terme.
A causa d'aquesta calendarizació que ens marquen els processos d'acreditació, encara no s'ha dut a terme un informe
global de revisió del SGIQ.
La connexió entre el Pla de Millora i el SGIQ és clara. Les millores que es proposin en els procediments del SGIQ
s’incorporen automàticament en el Pla de Millora del centre i, a la vegada, les accions de millora detectades en el marc
VSMA comporten la revisió i actualització dels procediments del SGIQ. Aquesta visió de conjunt entre ambdós
processos facilita avançar harmònicament en el procés cíclic de millora contínua de les titulacions.
El GT va realitzar tres informes de seguiment durant els cursos 2010/11, 2011/12 i 2012/13 (Evidència 3.3.10) amb
l’objectiu de valorar la situació de la qualitat docent actual, detectar les pràctiques de funcionament positiu i els factors
problemàtics de la docència, així com proposar accions de millora per solucionar problemes actuals o prevenir-ne
d'altres de futurs. Tenint en compte els recursos que teníem a la nostra disposició, hi va haver accions que van
conduir a resultats positius, altres que no van obtenir cap tipus de resultat, i unes altres que van reorientar-se donat
que no va ser possible implementar-les de la manera com van ser proposades originàriament. Aquest seguiment és
molt positiu perquè ha permès al GT millorar la seva qualitat docent (Evidència 3.4.11). Més concretament, les
propostes de millora que hem pogut realitzar, mencionades també en els informes de seguiment, són:
-

L’increment d’ús del campus virtual (Estàndard 5), amb la realització de cursos de formació del Moodle.

-

La millora de la col·laboració entre els professors de diferents departaments i/o el canvi dels departaments si
necessari (Estàndard 4).

-

La incorporació en assignatures optatives de nous professors professionals de reconegut prestigi dins del
sector turístic (Estàndard 4).

-

L’increment moderat de professors doctors en el GT (Estàndard 4).

-

L’establiment d’una taxa de rendiment alta en el primer curs (0,81 en el curs 2014/2015) i la reducció de la
taxa d’abandonament també a primer curs (Estàndard 6), a partir d'accions com la millora de la informació als
estudiants sobre el tipus d’estudis que es desenvolupen en el GT i les exigències actuals.

-

L’establiment d’un catàleg d’assignatures optatives més ampli, millorant la satisfacció i el rendiment dels
estudiants.

-

La incorporació d’una assignatura optativa relacionada amb l’allotjament turístic, de 21 ECTS (Administració i
direcció d'Allotjaments Turístics). Aquesta assignatura té unes característiques especifiques e innovadores ja
que: a) és una assignatura anual, b) es divideix en dues parts, una part teòrica i una part pràctica, on els
estudiants han de realitzar treballs pràctics en diversos hotels amb la col•laboració dels seus directors c) el
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nombre màxim d’estudiants matriculats és de 14, i d) s’escullen els millors estudiants després d’analitzar els
seus expedients acadèmics.
-

Una ponderació més alta (0,2) per a assignatures de batxillerat amb contingut matemàtic (Economia de
l’empresa, Matemàtiques en ciències, Matemàtiques aplicades a ciències socials) per a la millora del rendiment
acadèmic d’assignatures amb contingut matemàtic. Aquesta ponderació existeix per a tots els estudis de
turisme dintre del Sistema Universitari Català.

-

La modificació de la semestralització d’algunes assignatures de primer quadrimestre (traspassar l’assignatura
Tècniques Qualitatives i Quantitatives de primer quadrimestre al segon) per repartir millor durant tot l'any
les assignatures de contingut econòmic de primer curs (3 en total: Tècniques Qualitatives i Quantitatives,
Dimensió econòmica del mercat turístic, i Comptabilitat d’empreses turístiques). D'aquesta manera, no
s'ofereix la imatge equivocada als estudiants que el GT s’enfoca majoritàriament cap a assignatures de
contingut econòmic.

-

L’increment d’informació periòdica als estudiants respecte a temes de matriculació, convocatòries, i la
realització de sessions personals entre la Coordinació d’estudis i els estudiants que es trobin en 3a o 4a
convocatòria.

-

La millora continuada en la matriculació del mòdul de llengües estrangeres. Tot i això, en aquests informe fem
propostes de millora al respecte. (AM IAI/16/17).

Per altra banda, la proposta que no va obtenir els resultats desitjats, i per aquest motiu ha estat suspesa, va ser:
-

El pla de mentories als alumnes de primer que feien professors i estudiants (Estàndard 5).

Finalment, les propostes de millora que no s’han pogut realitzar per motius de recursos limitats de la Facultat de
Turisme, són:
-

La reducció del nombre d’estudiants en grups petits, principalment perquè el número de crèdits docents és
limitat (Estàndard 4).

-

No s'ha pogut incrementar la docència impartida per professors doctors, d'igual manera que continua viu el
dèficit de docència per part de professors catedràtics d’universitat (Estàndard 4).

Tot i així, es pot observar que la gran majoria de les propostes de millora formen part de la docència actual del GT,
indicant la importàcia d’aquests informes en el control dels plan docents i l’intent per la part de la Facultat de Turisme
d’implementar noves tècniques per a la millora del grau.
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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.
La Facultat de Turisme de la Universitat de Girona presenta una oferta formativa tant d'estudis de Grau com de
Màster. El nombre total de professors que hi imparteixen classes és de 105, dels quals gairebé la meitat ensenyen en el
títol de Grau en Turisme. Per ser més exactes, durant el curs 2015/16 són 50 els professors que imparteixen docència
en el GT (Evidència 3.4.16). La meitat dels professors són doctors (Evidència 3.4.02), una xifra que es podria
incrementar en el proper curs donat que com a mínim tres professors hi tenen programades les defenses de les seves
tesis doctorals. Tanmateix, aquest és un percentatge baix que s’explica principalment per l’orientació professional que
ofereixen els estudis. Això és així perquè els estudis de Grau intenten combinar la pràctica teòrica i acadèmica amb
una formació més professional impartida per agents del sector. Això és molt positiu perquè ofereix als estudiants la
possibilitat d'establir un contacte tant amb el món acadèmic com amb el professional així com comprendre la relació
intrínseca entre la teoria i la praxi. A més a més, és convenient destacar que el total de crèdits assignats a professors
doctors supera el 60%.
Si es considera la situació contractual, prop del 36% dels professors són titulars (24%), contractats permanents (4%) o
interins (8%) (Evidència 3.4.01). Per altra banda, més de la meitat dels 50 professors són associats, si bé la seva càrrega
docent és molt inferior. Aquests professors associats permeten incorporar la visió pràctica del sector, que és essencial
per a la formació dels graduats en turisme. Entre els docents que participen en els estudis de Grau hi figuren, per
exemple, el cap de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, els germans Roca (responsables del que
és considerat el millor restaurant del món), un expert en gestió local de municipis turístics o el director d’un hotel de
quatre estrelles.
La distribució de la càrrega de docència en el primer curs comporta un significatiu descens del pes dels doctors, que
desenvolupen la major part de la seva activitat en els darrers cursos del Grau i en els estudis de Màster (Evidència
3.4.02). Igualment, el pes dels associats és sensiblement superior en el primer curs que en el conjunt dels estudis. Si bé
això fins ara ha funcionat així és perquè en part la Facultat disposava de professors doctors a temps complert que
tenien una càrrega de gestió molt alta i feien menys crèdits docents (per exemple, una professora de TC era la Degana
de la Facultat (Dra. Dolors Vidal), un professor era el Vicedegà i el Director de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i
Turisme (Dr. Joaquim Majó), i una professora era la Coordinadora d’estudis (Dra. Esther Martinez)). Aquesta situació
de càrrega de gestió ha canviat des del curs 2015/16, ja que en l'actualitat un professor és el Degà (Dr. Joaquim Majó) i
un altre el Vicedegà (Dr. José Antonio Donaire), mentre que l'antiga Degana (Dra. Dolors Vidal) torna a impartir
docència a primer curs. Per altra banda, hi ha el cas d'una professora associada (Dra. Sílvia Aulet) que, tot i tenir
l’acreditació de lectora, no li és possible assolir des del seu departament una plaça a la universitat a temps complert. A
més a més, convé afegir que s'havien esmerçat esforços en posicionar els professors a temps complert en els darrers
cursos on s'imparteixen assignatures més especialitzades. De totes maneres, i atesa la importància del primer curs en
el desenvolupament dels estudis, hem previst una acció de millora que té com a objectiu incrementar el pes dels
doctors i dels professors permanents en els crèdits del primer curs (AM IAI/16/09). Per altra banda, i mitjançant
algunes observacions que els delegats dels estudiants han fet arribar a la Coordinació d’estudis, els alumnes agrairien
una presentació més clara a l'entorn de la vinculació de les diferents disciplines que es presenten en el primer curs
amb el sector turístic. Tenint en compte la naturalesa multidisciplinària dels estudis en turisme, l’objectiu de les
assignatures de primer curs és introduir els estudiants en aquestes diverses disciplines per a poder aprofundir en
temes més especialitzats en els propers cursos. És per aquest motiu que aquests continguts introductoris poden
acabar esdevenint molt genèrics als estudiants que inicien els estudis. A fi de millorar aquesta connexió entre les
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disciplines teòriques i el sector turístic, proposem dur a terme una reunió informativa amb tots els professors de
primer curs (AM IAI/16/10).
El pla docent 2015/16 té assignats 468 crèdits per a tot el conjunt del Grau (Evidència 3.4.34). En la distribució
d’aquests crèdits estan implicats vuit departaments (Evidència 3.4.03). Aquesta estructura està dissenyada de manera
que prop d'una quarta part dels crèdits estan assignats al departament d’Organització d’Empreses i Disseny de
Producte, una quarta part al Departament d’Economia, una quart part entre al Departament de Geografia i el
departament d’Història i Història de l’Art i el darrer quart a la resta de departaments. Es tracta d'una distribució que
permet una marcada transdisciplinarietat, que és una de les principals característiques dels estudis en Turisme. A més
a més, aquesta transdisciplinarietat es por demostrar des de l’anàlisi dels crèdits impartits per categoria docent i àrea
de coneixement (Evidència 3.4.39). De les 12 àrees de docència que ofereix el GT, la gran majoria de crèdits ve de
l’àrea d’organització d’empreses (única àrea de coneixement que ofereix el departament d’OGEDT), bàsicament per
associats. Per altra banda, es pot observar que la majoria dels crèdits està impartit entre associats i permanent 1,
repartits en les diverses àrees de coneixement amb l’objectiu d’aconseguir un equilibri entre les dues categories
docents.
Diverses assignatures estan assignades a dos professors de dos departaments diferents, amb l’objectiu de treballar de
forma coordinada per acabar mostrant dues visions diferents d’una mateixa matèria. En el pla docent de 2015/16, per
exemple, s'ha assignat 12 assignatures amb més de tres crèdits a dos o més departaments (Evidència 3.4.31). La
Coordinació d'estudis és qui realitza la proposta als directors dels departaments i, un cop escollits els professors que
compartiran l’assignatura, es reuneix amb aquests per a concretar els continguts, activitats d’avaluació que s’han de
realitzar i organització de la fitxa de l’assignatura en el Moodle. Això és molt positiu perquè permet a l'estudiant
endinsar-se en una mateixa assignatura des de diverses disciplines i enfocaments. Això no obstant, de vegades la
coordinació entre els professors de diferents departaments no és del tot satisfactòria, segons els estudiants que ho
transmeten a la Coordinació d’estudis. En aquests casos, les assignatures passen a impartir-se des d'un sol
departament (Evidència 3.4.18). La millora d’aquesta coordinació interdepartamental, però, es pot dur a terme
mitjançant reunions amb el professorat implicat i la Coordinació d’estudis (AM IAI/16/11).
Dintre del mateix context de millora de la qualitat de la docència, es proposa l’assignació del mateix nombre de
crèdits ECTS a totes les assignatures obligatòries (AM IAI/16/15). Tal i com es pot observar al Pla Docent 2015/16
(Evidència 3.4.34), hi ha assignatures de 4 o 5 crèdits, fet que significa que en alguns mòduls hi ha assignatures de
diferents crèdits. Encara que en principi l’objectiu era l’adaptació del nombre de crèdits a les exigències de les
assignatures, al llarg dels anys aquesta iniciativa provoca més confusió als estudiants que qualitat docent.
Pel que fa a l’atribució de la docència en el col·lectiu de professors, és el Consell d’estudi qui s'encarrega de realitzar
una proposta d’assignació a les àrees de coneixement. L’assignació es duu a terme anualment i tenint en compte
diversos criteris, com ara el disseny global dels estudis, l’equilibri entre la formació teòrica i la participació professional
i els resultats de les avaluacions dels estudiants, així com les preferències dels mateixos docents. L’assignació definitiva
és competència de la Comissió de Govern, que aprova la distribució de crèdits per departament d’acord amb el pla
docent. Finalment, són els departaments els que assignen la docència als professors, sempre sota la supervisió de la
Coordinació d’estudis, que vetlla especialment perquè aquest col·lectiu tingui suficients coneixements de l’àmbit del
turisme. Per ser més concrets, els professors de la Facultat de Turisme procedents de diversos departaments, han
d’haver estudiat Turisme a nivell de grau i/o postgrau, i/o han d’haver fet investigació en temes relacionats amb
turisme. En el cas de professionals, es tracta de professors que estan especialitzats en els temes que s'imparteixen en
les assignatures que els encomana la Coordinació d’estudis, i que són contractats pel departament que acull el
contingut de cada assignatura. El 71,2% del total de crèdits assignats en els 50 professors de Grau es correspon als
estudis de Grau en Turisme (Evidència 3.4.04). Si hi incorporem els estudis de Màster i els rebaixos docents per
càrrecs, aquest percentatge supera amb escreix el 80%. Això significa que la Facultat de Turisme ha consolidat una
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plantilla de professors amb una dedicació molt elevada a Turisme, que permet una especialització de la seva docència (i
també de la seva recerca) en el camp del turisme.
El perfil de professors de la Facultat és molt divers i presenta un balanç equilibrat entre l'experiència i la renovació. La
mitjana d’anys que els professors de la Facultat dediquen a la docència a la Universitat supera els deu anys (Evidència
3.4.05). Mentre un terç dels professors tenen una experiència de més de 15 anys a la UdG, una quarta part tenen una
experiència inferior als cinc anys. Això és positiu en el sentit que els estudiants reben una formació tant per part de
professors amb experiència acadèmica com per part de professors joves que treballen amb noves temàtiques en el
sector del turisme i adopten nous models d’ensenyament.
En el cas concret de l’assignatura de Pràcticum, el professor responsable de la supervisió i avaluació de les pràctiques
externes des de l’any acadèmic 2011-12 fins el curs acadèmic actual és un professor doctor en Direcció i
Administració d’Empreses per la Universitat de Girona, i la seva categoria és de col·laborador doctor permanent en el
departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte. A més a més, està vinculat amb el sector
d’hosteleria com a director financer. Aquesta experiència a nivell acadèmic i professional és molt positiva ja que
permet un coneixement de les exigències dels dos sectors, fet que facilita la preparació dels estudiants a les pràctiques
externes.
La combinació entre la incorporació de nous docents amb poc recorregut a la Universitat i l’elevat percentatge
d’associats, explica les dificultats per a l’obtenció de trams de recerca i docència. Tot i així, en el seu conjunt, el
nombre de trams docents reconeguts per l’AQU és de 58 (61 estatals) i el de trams de recerca és d’11 (12 estatals)
(Evidència 3.4.06). La incorporació relativament recent dels estudis de turisme en el sistema universitari explica
aquests valors, que són baixos, però que tendiran a incrementar-se en els propers anys. Són 25 els projectes
competitius en els quals participen els professors del GT des del curs 2014/15, mentre que són 16 els projectes de
transferència. Aquestes xifres no són gaire elevades, i un dels motius principals n'és la tipologia de places d'una part
important del professorat (associats), a qui no es permet la direcció de nous projectes. A nivell de projectes de
docència, el 2014 l’AGAUR ha concedit l'ajut del MOOC “Cambios en el turismo contemporáneo”, impartit per 18
docents i investigadors de la Facultat de Turisme de la UdG i el Campus Euromediterrani de Turisme i Aigua, sota la
coordinació dels Drs Joaquim Majó i José Antonio Donaire (Evidència 3.4.41). Per altra banda, s’està realitzant el
projecte TEMPUS IV (2013-2017), sota la direcció del Dr. Joaquim Majó. Només hi ha dos projectes ja que el nombre
de professors a temps complert que estàn en el GT tampoc és gaire elevat. Finalment, el percentatge de professors
del grau que formen part de grups reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR) és de 23 (Evidència 3.4.07);
aquesta és una dada satisfactòria tenint en compte l'elevat nombre de professionals associats que hi ha a la plantilla de
professors. Entre els reconeixements del professorat del Grau en Turisme, cal destacar la Menció de qualitat docent
2011 de la Universitat de Girona al Dr. José Antonio Donaire.
Pel que fa a llengües estrangeres, la capacitació dels professors és elevada. Una gran part dels docents domina la
llengua anglesa i està suficientment preparat per impartir classes en anglès, tant en el GT com en els màsters. De fet,
en el GT s’ofereixen 14 assignatures en anglès, que equivalen a 79 crèdits. Això significa que el 17% dels crèdits del
Grau estan programats en anglès. En ECTS representen 50 crèdits, concentrats en el tercer i quart cursos. Les 14
assignatures són impartides per 13 professors, de manera que més de la quart part dels docents de la Facultat com a
mínim donen classes en anglès en una assignatura (Evidència 3.4.08). Atesa la importància de la llengua anglesa en el
sector del turisme així com les exigències del mercat turístic, es tracta d'un aspecte molt positiu per als estudiants. En
els casos en què, a partir de les valoracions dels estudiants, s’ha detectat que el nivell d’anglès dels professors no és
suficientment alt, s’ha optat per substituir aquests professors per altres o bé s’ha acabat impartint l’assignatura en
català. En casos menys evidents, s’ha recomanat als professors que s'inscrivissin a classes d’anglès. La iniciativa
d'impartir en anglès genera que any rere any la fluïdesa verbal dels professors millori progressivament. La docència en
anglès ofereix als estudiants una oportunitat molt important per aplicar l’anglès que aprenen a les classes dins el sector
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turístic. Per aquesta raó, la Facultat seguirà invertint en la millora d’aquest servei (AM IAI/16/06), amb l’objectiu de
continuar millorant el nivell actual dels professors que estan impartint o desitgen impartir classes en anglès. Per altra
banda, tot el material d'aquestes assignatures està en anglès, de manera que contribueix a consolidar el domini de
l'idioma en els estudiants més ràpidament.
Tenint en compte la importància de tenir un nivell alt d’idiomes en el sector turístic, la Facultat de Turisme aposta de
manera decidida per un ensenyament d’idiomes de qualitat. Per executar-ho, el GT disposa de vuit tècnics de formació
lingüística permanents que imparteixen classes de llengua anglesa, francesa i alemanya. Més concretament, durant el
GT els estudiants han de cursar obligatòriament 6 mòduls d’idiomes de 6 crèdits cadascun. Cada mòdul permet assolir
un nivell de coneixement de l'idioma important, en part gràcies a les 90 hores de classe en què els estudiants es
divideixen en grups de 25 i en funció del seu nivell de l'idioma. Tots els estudiants han de cursar, com a mínim, un
mòdul d’anglès i al mateix temps poden escollir entre el francès o l'alemany. No es convaliden els nivells d’idiomes que
els estudiants han aconseguit fora de la Facultat. L’objectiu d’aquesta premissa és que tots els estudiants millorin el seu
nivell d’idiomes fins a un màxim de 6 nivells un cop finalitzin els seus estudis.
A mode de conclusió, creiem que el professorat del GT cobreix els coneixements multidisciplinaris que exigeixen els
estudis de turisme, tant a nivell acadèmic com a nivell professional (com es pot comprovar en els currículums del
professorat, evidència 3.4.18), i que compleix amb els requeriments de qualificació acadèmica i d'adequació científica
necessaris per garantir un programa formatiu de qualitat. Tot i així, l’increment de professors doctors, tant en el
primer curs com en la plantilla del professorat, és un objectiu necessari perquè el GT millori la seva qualitat docent.
Per altra banda, l’existència d’un número elevat de professors associats (que en moltes ocasions ve donada per la
impossibilitat d’aconseguir una plaça de lector o TU malgrat disposar de les acreditacions necessàries) limita el
nombre de projectes competitius que el professorat podria arribar a tenir. Aquesta situació negativa podria ser
afrontada adequadament amb la creació d’un Departament de Turisme (AM IAI/16/13). En aquest sentit, s’està
redactant una proposta oficial de creació d'un departament de turisme, que ha estat recolzada per 14 professors dels
estudis. La proposta de departament ha estat debatuda amb la resta de departaments implicats, que han valorat
positivament la iniciativa. També ha estat presentada al Vicerectorat de Política Académica i Docència, i el
Vicerectorat de Personal Docent i Investigador, que han avalat la proposta. En cas que es dugués a terme, els
professors del departament de turisme estarien adscrits a una àrea de coneixement pròpia.
Per altra banda, el Treball Final de Grau és una assignatura obligatòria de 15 crèdits que està regulada per una
Normativa aprovada per la Facultat de Turisme (Evidència 3.4.09). La condició necessària per matricular-s'hi és haverse matriculat també a totes les assignatures necessàries per a l’obtenció del títol (excepte els crèdits de
reconeixement acadèmic). En funció de l'àmbit temàtic que l'alumnat desitja treballar, a cada estudiant se li assigna un
tutor que l’acompanyarà durant tot el procés de creació i de defensa del projecte. Primerament, es realitza una reunió
informativa on es presenten els àmbits temàtics suggerits per cada professor. Tot i així, l’estudiant pot plantejar un
tema que no hagi estat prèviament definit pel professorat. Durant un període determinat, l’estudiant té accés en una
aplicació telemàtica on ha de proposar un llistat on, per ordre de preferència, expliciti quin tutor voldria tenir i quin
àmbit temàtic voldria treballar (https://aserv2.udg.edu/TFGM/FT). Segons l’ordre d’arribada de les sol·licituds,
l’aplicació adjudica la primera opció, sempre i quan el tutor no hagi arribat al màxim de TFG que pugui assumir segons
la seva càrrega docent i la seva activitat de recerca. En el cas que la sol·licitud proposi en primera opció un tutor que
ja hagi arribat al llindar màxim, se li assignarà la segona opció, i així de forma successiva. En cas d’haver-se de prioritzar
les sol•licituds, s’aplica el criteri en funció de la nota mitjana de l'expedient del darrer curs que hagi cursat l’estudiant.
En un termini màxim de 15 dies, l’estudiant és informat del tutor que li ha estat adjudicat i, a partir de la notificació,
tutor i estudiant es posen en contacte per establir una primera trobada de treball. Hi ha algunes ocasions en què
l’estudiant i el professor han arribat a un acord previ. En aquest cas, el professor assigna manualment aquest estudiant,
que ja no entra en el procés d’assignació automàtica. El procés requereix, per tant, que ambdues parts (estudiant i
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professor) arribin a un mutu acord per treballar en el TFG durant el curs. Un cop iniciat el curs, el coordinador de
l’assignatura disposa d’un màxim de 30 dies per adjudicar el tutor definitiu a cada estudiant. Aquest procés es
considera molt positiu perquè permet a l'estudiant desenvolupar un TFG sota la tutela del professor considerat més
adient en quant a la temàtica escollida i, d’aquesta manera, s'intenta ajudar els estudiants que tenen dificultats a l’hora
de realitzar-lo.
Durant el curs 2015–2016 s’han matriculat 133 treballs de fi de grau. Hi han participat 29 professors, 3 dels quals no
tenen crèdits assignats en el Grau de Turisme. La mitjana de treballs per professor és, per tant, de gairebé 5 (Evidència
3.4.17). El percentatge de professors tutors de TFG que són doctors és del 77,4% (Evidència 3.4.10), el que assegura
una bona orientació a l’estudiant, donat que són docents que han fet una tesi doctoral i diversos treballs d’investigació.
Per altra banda, la resta de professors tutors són professionals del sector que poden oferir un coneixement més
pràctic. Aquesta diversitat ofereix un ventall de possibilitats a l’estudiant en funció del tema i l’enfoc que vol donar al
seu TFG.

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves
funcions i atendre els estudiants.
És important recalcar que en aquest apart s’està avaluant l’acreditació del Grau en Turisme i no de tots els estudis del
centre. Durant el curs 2014–2015, 54 professors van impartir 3.465 hores de docència. En el curs 2015–2016, els 50
professors n’han impartit 4.680 hores en total, la majoria de les quals (59,44%) per part del PDI doctor (Evidència
3.4.38). Aquest percentatge és molt satisfactori. Tenint en compte que el número de matriculats va ser de 513 durant
el curs 2014–2015, la ràtio d’estudiants per professor era de 9,5, mentre que en el curs 2015-2016 s'ha incrementat a
10,68, que són uns valors satisfactoris (Evidència 3.4.15). Per altra banda, la relació entre estudiants ETC per professor
de temps complert (PDI ETC), tant el curs 2014-15 com el curs 2015-16 va ser de 24 (Evidència 3.4.40). Aquest
número indica que el GT necessita més professors de temps complert per a disminuír aquesta ràtio, mesura que no
depèn de la Facultat de Turisme sinó dels diferents departaments. Una solució seria, com s’ha esmentat anteriorment,
la creació d’un Departament de Turisme (AM IAI/16/13).
D’acord amb l’organització i les necessitats formatives de cada assignatura, els estudiants es distribueixen en tres
tipologies de grups: grups grans (GG), grups mitjans (GM) i grups petits (GP). Mentre que el grups grans es relacionen
amb la teoria, els grups mitjans ho fan amb les pràctiques i els petits amb les pràctiques de laboratori o aules
específiques. En el Grau en Turisme, durant el curs 2014-2015, la mitjana d’estudiants per grup gran va ser de 64, per
grup mitjà de 37,02, i per grup petit de 27,13. (Cal mencionar que aquests números no inclouen els idiomes que
ofereix el GT, que tenen tots grups petits, entre 20-30 estudiants). Aquesta distribució permet una bona gestió de la
docència, especialment entre els grups mitjans, tot i que els grups petits apleguen més alumnes del que es voldria
(Evidència 3.4.13). Concretament, es va considerar en l’ informe de seguiment 2010/11 (Evidència 3.3.10) que el
nombre d’estudiants ideal pels grups petits hauría de ser entre 15 i 20, aquest objectiu no es va poder realitzar-se
perquè la distribució del nombre total d’estudiants matriculats en aquestes assignatures - que a vegades supera els 120
(Evidència 3.4.33) - significaria una inversió tant de crèdits docents com d’aules informàtiques que la situació
econòmica actual no fa possible. Per aquest motiu, hem re-organitzat pel curs 2016/17 la distribució entre grups,
reduint els grups grans del primer curs a 40 estudiants aproximadament, i mantenint el mateix nombre d’estudiants en
els grups mitjans i petits, adaptant el contingut de l’assignatura a aquest nombre d’estudiants i els nostres recursos.
La major part del pes de la docència es duu a terme en grups mitjans, un fet que permet un millor desenvolupament
de les pràctiques i una atenció més individualitzada. Més de la meitat de les hores de docència durant el curs 2014–
2015 va tenir lloc en grups mitjans. Per la seva banda, els grups petits representen solament el 10% del total i es
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limiten a unes assignatures tècniques específiques, treballant de forma recurrent en aules d’informàtica. Finalment, els
grups grans representen el 40% de les hores de docència desenvolupades en el total del pla docent (Evidència 3.4.14);
és en aquests grups on es desenvolupen les temàtiques més teòriques.
Tot i constar en el pla docent de les Facultats, els TFG’s no computen com a crèdits de dedicació docent. El Consell
de Govern de la Universitat de Girona va aprovar un sistema de punts per a compensar la docència dels treballs fi de
grau (Evidència 3.4.12) que es va aplicar en el curs 2014-15. Aquests punts, segons un sistema de càlcul, es
converteixen en una partida econòmica que es pot gastar, bàsicament, en activitats relacionades amb la recerca. Això
té com a conseqüència que la majoria de docents interessats en tutoritzar TFG’s siguin doctors-investigadors. No
obstant, cal esperar un temps més per veure i valorar els resultats d’aquesta mesura en la producció investigadora de
la Universitat.
Les enquestes d’avaluació dels estudiants són rellevants perquè permeten conèixer el seu grau de satisfacció. Els
estudiants, durant les últimes setmanes del quadrimestre, reben un e-mail des de la Coordinació d’estudis informantlos sobre la importància de la seva participació voluntària i les dates i terminis per respondre l'enquesta. Així mateix, la
coordinació envia un correu als professors recordant-los que han de motivar i informar als estudiants sobre la
importància que té contestar les enquestes. En aquest apartat, les preguntes 1, 2 i 7 són les que millor representen la
percepció globals dels estudiants. En el primer cas, l’estudiant considera que els professors han explicat amb una
remarcable claredat el contingut i l'estructura de l’assignatura i els criteris d’avaluació, amb una nota de 4,13 i 4,21
sobre 5 el 2014 i 2015 respectivament (una nota que va augmentant lleugerament des del 2011). En el segon cas,
l’estudiant avalua si aprèn o no amb el professor i, en l’últim cas, realitza una avaluació global. La nota mitjana en
ambdós casos és de 3,90 i 3,93 sobre 5 el 2014 i 2015 respectivament, que considerem elevada (Evidència 3.4.11).
Hem de subratllar que aquesta nota també ha anat incrementant des de l’any 2011 i que va assolir el seu màxim en el
darrer curs. Si analitzem aquestes enquestes al detall, es pot observar que tots els aspectes al llarg dels curs van
millorant i que un dels aspectes més valorats és l’accessibilitat del professor, la seva explicació del programa de
l’assignatura i la seva predisposició a ajudar els estudiants més enllà de les classes.
Tanmateix, el percentatge d’estudiants que respon l’enquesta és molt baix i les avaluacions obtingudes per aquesta
minoria d'alumnes acaben tenint una significació estadística pobre. Per aquest motiu, ens plantegem una acció de
millora que incrementi aquest percentatge de manera significativa (AM IAI/16/05). Per altra banda, i a més a més de les
enquestes, es considera important la realització de “focus groups” al final de cada curs amb grups petits d’estudiants
(AM IAI/16/14). L'objectiu és debatre sobre temes de docència i atendre a noves problemàtiques que possiblement no
es tracten a les enquestes.
Finalment, i per tal de poder avaluar l’orientació donada pels tutors dels TFG’s es passarà una enquesta a) als
estudiants que han finalitat i defensat davant el tribunal el TFG; b) als estudiant No Presentats preguntant-los en quin
moment del curs van decidir no presentar-se i els motius, ja que això ens permetrà recollir informació i millorar el
sistema si cal (AM IAI/16/18). La primera es farà en format paper i els estudiants l’ompliran quan acabin l’exposició
oral del TFG (assegurant d’aquesta manera que un percentatge alt de participació). La segona es realitzarà via web un
cop finalitzat el curs acadèmic. La coordinació serà l’encarregada d informar els estudiants sobre la importància
d’aquesta enquesta.

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent del
professorat.
Des del punt de vista del suport institucional, la Universitat de Girona disposa del Servei de Recursos Humans, que és
el responsable de la gestió de tot el que fa referència a les persones que desenvolupen la seva activitat professional a la
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Universitat, ja 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 la gestió de la vida laboral de les persones, els
temes retributius i altres qüestions que s’hi relacionen. S’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 totes les treballadores i treballadors.
A través de la intranet de la UdG (“La meva”), s’accedeix, a partir de la pestanya de “Personal”, a la informació i a la
documentació que el Servei de Recursos Humans té a disposició dels diferents col•lectius (InfoPDI i InfoPAS)
(Evidència 3.4.30).
Tal com es pot constatar (Evidències 3.4.26, 3.4.27 i 3.4.28), l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) de
la UdG, en la seva secció de Docència Universitària, ofereix suport i oportunitats per millorar l’activitat docent del
personal acadèmic en la mesura que es proposa els següents objectius formatius:• 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 diferents tipologies:
cursos i seminaris, xarxes d’intercanvi i xarxes d’innovació docent (XID), assessorament i suport a projectes, jornades
i congressos, postgraus, 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 a la mateixa web
per sol·licitar la demanda formativa quan es requereixi). Tot i que majoritàriament aquestes activitats són presencials,
l’ICE promou la realització de cursos semi presencials i en línia referits a l’ús d’eines informàtiques i a l’aplicació de les
tecnologies de la informació i de la comunicació en la docència. Cada setmana es recorda a tot el personal acadèmic,
via correu electrònic Newsletter ICE, l’oferta formativa en actiu i també la programada per a les properes setmanes i
mesos. La participació del professorat de la Facultat en aquest tipus d’activitats de formació de l’ICE és satisfactòria i
es pot observar a l’evidència 3.4.28.
Per altra banda, cada any la Facultat de Turisme proposa a l’ICE un llistat de cursos d’interès del professorat per
establir-ne una programació (Evidència 3.4.25). En la darrera reunió es va insistir en augmentar el número de cursos
impartits al Campus Barri Vell, a fi de facilitar l’assistència del professorat de la Facultat. Les propostes que va fer la
Facultat de Turisme l'any 2015 es troben a l’Evidència 3.4.20.
Destaquen també les xarxes d’intercanvi o Xarxes d’Innovació Docent (XID), les quals, coordinades per l’ICE, estan
integrades per personal acadèmic de la UdG que està interessat en emprendre un procés de formació basat en la
reflexió sobre la pròpia pràctica. Alguns exemples són: XID Aprenentatge Basat en Problemes, XID Aprenentatge
Cooperatiu, XID Aprenentatge Reflexiu, XID Aprenentatge Servei, etc. Anualment la UdG organitza, a través de l’ICE,
el Congrés Univest, que s'enfoca en temes d’innovació docent. Alguns professors del GT hi han participat de manera
activa (Evidència 3.4.29), i fins i tot formen part del comitè científic.
És important remarcar que la UdG també disposa d’un Servei de Llengües Modernes que ofereix diferents serveis de
suport als membres de la comunitat universitària: suport lingüístic (revisió i traducció de textos administratius,
acadèmics i de recerca, per a PAS i PDI i informació sobre recursos lingüístics); formació lingüística (cursos generals i
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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 oficials de llengua catalana), i
promoció de les llengües (tàndems lingüístics i activitats culturals) (Evidència 3.4.37).
Durant molts anys la Facultat de Turisme ha organitzat cursos d’anglès i cursos de suport per als professors per
preparar la docència en anglès (Evidència 3.4.35) que han permès impulsar la realització de 14 assignatures del GT en
anglès (curs 2015/16). Concretament aquestes assignatures s'imparteixen durant el tercer curs i al quart curs i les del
quart curs són optatives (Evidència 3.4.08). Per assegurar la qualitat i la continuïtat d’aquesta iniciativa, la Facultat de
Turisme seguirà oferint cursos d’anglès per als professors (AM IAI/16/12).
Una contribució molt important a la Qualitat docent del Professorat són les diferents activitats que organitza
INSETUR. Aquest Institut planteja des de fa un cert temps diversos cursos i seminaris per al professorat de la Facultat,
vinculats tant per la millora de l'activitat docent com de l'activitat investigadora. Més concretament, durant el curs
2014/15 l'ens va organitzar diversos tallers (Evidència 3.4.36), mentre que durant el curs 2015/16 es va optar per un
enfocament més especialitzat cap a eines específiques de treball, i es van organitzar dos cursos sobre metodologies i
anàlisi de dades que donaven suport a les assignatures més tècniques referents a la investigació i a la recerca dels
mercats turístics (Evidències 3.4.23 i 3.4.24). En aquests cursos van participar diversos professors i estudiants de
Doctorat de la Facultat de Turisme (Evidència 3.4.21 i 3.4.22).
Anualment el Deganat de la Facultat gestiona ajuts de suport a la docència (Evidència 3.4.32) vinculats a la programació
de professors convidats i conferenciants, la participació en conferències, la planificació de sortides amb els estudiants,
el suport a traduccions i la compra de bibliografia. Aquestes ajudes ofereixen una millora de l’ activitat docent tant a
nivell de renovació de recursos materials, com de creació d’activitats d’interacció amb els estudiants. També propicía
la participació dels professors en activitats d’intercanvi de coneixement docent i de recerca.
En resum, la Facultat de Turisme, tant per la seva col•laboració amb l'ICE i l'INSETUR com per les seves iniciatives de
finançament propi, ofereix al seu professorat un nombre elevat d’oportunitats per millorar la qualitat de la docència i
adaptar-se a les noves exigències i a la demanda canviant de l’ensenyança a les aules universitàries. La continuació
d’aquests cursos i seminaris es considera fonamental tant per la modernització de la docència com per l’ajuda cap als
nous professors entrants en el món de l’ensenyament.
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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.
El procès d’orientació acadèmica en el GT s’inicia durant la Jornada de Portes Obertes. Aquesta Jornada que la
UdG organitza per a alumnes de batxillerat que estan investigant diverses opcions de titulacions universitàries, serveix,
prèviament al fet que es matriculin als estudis, per informar-los sobre les matèries del currículum acadèmic, les
estades de pràctiques, el funcionament general de la universitat i de la facultat en particular, i també sobre els
programes de mobilitat. Aquesta Jornada s’organitza dos cops durant un curs acadèmic: en febrer exclusivament per a
alumnes, i en maig per a pares dels alumnes (Evidències 3.5.18) i la satisfacció dels participants és molt alta (Evidència
3.5.03 i 3.5.19).
En la mateixa línia de promoció, la Universitat de Girona, a través de l’ICE Josep Pallach, ofereix als alumnes de 1r de
batxillerat o de cicles formatius dels centres de secundària de les comarques gironines, Maresme i Osona, la
possibilitat de realitzar una estada de tres dies a les diferents Facultats i Escoles de la Universitat de Girona o centres
adscrits a la mateixa amb seu a l’àrea metropolitana de Girona. Aquest programa arrenca de l’experiència anomenada
“STUDIA” que, com a pla pilot, es va iniciar l’any 2011 entre la UdG i l’IES Olivar Gran de Figueres i que en
successives edicions es va obrir a d’altres centres. La finalitat del programa és facilitar un primer contacte amb els
graus que interessen als futurs estudiants universitaris a través de l’assistència com a oients a algunes classes
representatives dels estudis que s’hi ofereixen, seleccionades per les Facultats, Escoles i Centres adscrits de la UdG
(http://www.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1617). Durant el curs 2015/2016, 14 professors del GT i 8 alumnes
van col•laborar en aquest programa (Evidència 3.5.16), amb l’objectiu d'establir un primer contacte amb l’ensenyament
en una aula universitària. La satisfacció dels alumnes cap a aquesta experiència va ser molt positiva (Evidència 3.5.17).
Un cop que l'estudiant ha decidit estudiar turisme en la Universitat de Girona, es presenta el dia de les matrícules
(durant el mes de juliol) a la Facultat, on abans de començar el procès, rep una sessió informativa per part del Deganat
sobretot el que s'ha de tenir en compte per realitzar la matrícula. Finalitzat aquest procès, els estudiants tornen a la
Universitat el setembre, on abans de començar les classes, participen en unes sessions informatives sobre la seva
incorporació a la Facultat de Turisme. Concretament, l'objectiu dels procediments d'acollida és facilitar la incorporació
dels nous estudiants a la Universitat i a la titulació en particular. En el GT, el procediment d'acollida més important per
als estudiants de nou accés són les Jornades d’Acollida que es realitzen durant la primera setmana del curs. Durant
aquesta Jornada, els nous estudiants reben informació sobre els estudis a la Facultat, les condicions per realitzar
pràctiques i formar part en programes de mobilitat, el funcionament de la biblioteca i del moodle, informació més
detallada sobre la gestió acadèmica, i les diferents activitats que poden desenvolupar a la Universitat de Girona i que
estan establertes per aconseguir els 6 crèdits de reconeixement acadèmic. Per altra banda, es programen dues
conferències de professors del grau amb la intenció de motivar els estudiants que comencen la seva carrera
acadèmica, així com una sessió amb ex estudiants del GT que comparteixen les seves experiències com a estudiants
de la Facultat (Evidència 3.5.01).
Més concretament sobre la sessió de benvinguda dels nous estudiants, els responsables d’aquesta sessió són el Degà
de la Facultat i la Coordinadora d’estudis de la titulació.
El contingut d'aquesta sessió inclou explicacions a l'entorn de:
1. La ubicació física dels estudis dins de la Universitat: aules, aules informàtiques, despatxos del professorat,
consergeria, administració i secretaria, etc.
2. Els objectius formatius de la titulació.
3. La motivació per cursar els estudis en Turisme.
4. L'estructuració dels estudis.
5. La importància de l'aprenentatge autònom.
6. La importància dels resultats de l'estudi (notes) per a estudis posteriors o accés a beques, places de residència, etc.
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7. La importància d’aconseguir un nivell adequat d’idiomes per poder realitzar pràctiques a l’estranger i participar en
programes de mobilitat.
8. Els serveis de la Universitat: biblioteca, correu electrònic, Internet, intranet i tota la xarxa informàtica que està a la
disposició dels estudiants perquè la utilitzin amb una finalitat exclusivament acadèmica.
9. Una presentació més detallada del que l'estudiant pot trobar a la intranet docent de la UdG, La Meva UdG, posant
especial èmfasi en la seva utilització per part dels nous estudiants.
Durant aquesta primera sessió els estudiants reben la Guia de l'estudiant del Grau en Turisme (Evidència 3.5.02), on
poden trobar informació sobre la Facultat, el sistema de govern de la Universitat de Girona, informació acadèmica i
preguntes més freqüents.
Dins la Jornada d’Acollida es posa un especial èmfasi en la visita a la Biblioteca, tot i que més endavant el personal de la
mateixa dedica tota una sessió monogràfica de 4 hores orientada a explicar el funcionament de la biblioteca digital,
ensenyant com fer-hi cerques, la utilització de les bases de dades en turisme i el gestor de referències i cites
bibliogràfiques Mendeley.
Durant l’últim dia de les Jornades d’Acollida, s’organitza una fira amb els representants de les entitats que organitzen
les activitats amb reconeixement acadèmic en el GT. En general, la Jornada d’Acollida està molt ben valorada per part
del estudiants ja que sol ser el primer contacte amb la Facultat (Evidència 3.5.03). Això és molt positiu perquè facilita
l'entrada dels estudiants als estudis del GT, que visualitzen l’estructura de cada curs i especifiquen les exigències que hi
ha per participar en programes de mobilitat, per fer pràctiques, per realitzar el TFG i per acabar els estudis en GT.
A nivell d’oferir informació continua al estudiant durant els seus estudis, l’orientació acadèmica es pot realitzar a
través de la sol·licitud d’informació per part de l’estudiant interessat en qualselvol moment. La secretaria acadèmica i
la propia coordinadora del GT responen a l'interessat amb explicacions generalment a l'entorn de l’estructura,
l'idioma, els horaris, els preus i la documentació necessària o el procés d’inscripció i també les possibilitats de
completar part de la seva formació en una altra universitat, sigui gràcies al programa ERASMUS o al SICUE-SENECA i
PROMETEU.
Per ajudar als estudiants que comencen els seus estudis - tal i com estava establert en la memòria del grau - en les
primeres setmanes del curs s'agrupava l'alumnat en grups reduïts on cada grup li era assignat un tutor. Aquests tutors
eren professors que impartien la seva docència en els estudis i comptaven amb eines d'orientació sobre el sistema
universitari, estant sota la responsabilitat del CIAE. Aquesta iniciativa es va desenvolupar durant dos cursos del grau,
però vist el poc èxit que va tenir entre els estudiants es va acabar cancel·lant.
Una altra iniciativa d’aquest tipus va ser la realització d’un pla de mentories als estudiants del primer curs, portat
per estudiants de quart curs i coordinat per professors de la Facultat que varen cursar els estudis de Turisme a la
mateixa Facultat de Turisme de la UdG. Aquesta iniciativa, que va ser mencionat a l’informe de seguiment 2011/12
(Evidència 3.3.10) va durar només un any acadèmic, perquè hi havia una manca d’ interès per part dels estudiants de
fer servir d’aquestes tutories, encara que va ser útil pels estudiants amb complexitats superiors a la mitjana.
El sistema d’atenció a l’estudiant cerca la proximitat i el contacte directe entre els estudiants i els professors. Pel que
fa a tutories amb el professor dintre del context de cada assignatura, durant la primera classe, cada professor informa
els estudiants sobre els horaris i condicions d'aquestes tutories. No obstant, en cas d'incompatibilitat d'horaris,
sempre es poden realitzar tutories extraordinàries. Es tracta d'un sistema flexible que, encara que fixa unes hores
concretes d’atenció, proposa entrevistes personalitzades quan són sol·licitades pels estudiants. Això ajuda tant els
professors com els estudiants a adequar les tutories a horaris que convinguin per ambdues parts. L’alta satisfacció dels
estudiants amb referència a aquest sistema d’atenció es reflecteix en la seva valoració de 4,14 en el curs 2014/15 i 4,21
en el curs 2015-16 (Evidència 3.5.04). Aquesta avaluació que es fa és un valor que es recull a partir de les enquestes de
docència (la valoració es fa sobre 5). En concret la resposta a la pregunta Aquest/a professor/a m’ha aclarit els dubtes
quan li he fet consultes.

Autoinforme per a l’acreditació – Grau en Turisme

37

Autoinforme per a l’acreditació
Facultat de Turisme)

Una eina que facilita aquesta relació entre professor i estudiant és el campus virtual. La importància i l'ús d’aquest
com a eina de treball dels estudiants va creixent significativament des del curs 2011/12, quan la mitjana d’accessos al
campus virtual per estudiant va créixer des de 66,76 a 133,68 (Evidència 3.5.06). Aquesta dada és molt positiva perquè
demostra la utilitat del campus virtual en el moment d’organitzar la docència i oferir als estudiants tot el material que
els professors vulguin compartir i establir com a materials de treball de les assignatures. En qualsevol moment els
estudiants poden accedir als continguts de les assignatures, a les seves avaluacions, a les notícies relacionades amb els
seus estudis, penjar treballs que han realitzat, així com contactar via correu electrònic amb els professors o els
responsables de l’administració.
El GT no té un pla d’acció tutorial, de manera que va optar per un sistema més flexible a l'hora d'orientar els
estudiants i organitzar la comunicació amb els professors, tal i com està explicat anteriorment.Tot i així, és convenient
la creació d’un pla d’acció tutorial per sistematitzar totes aquestes activitats relacionades amb l’orientació dels
estudiants durant els seus estudis (AM IAI/16/16).
Per acabar, altres informacions que proporciona la UdG als nous estudiants es poden trobar a:
- Facultat de Turisme (http://www.udg.edu/ft)
- Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)
(http://www.udg.edu/estudia/CIAEInformaci%C3%B3/tabid/8542/language/es-ES/Default.aspx)
- Allotjament (http://www.udg.edu/tabid/19525/Default.aspx).
- Beques i ajuts (http://www.udg.edu/estudia/BequesiAjuts/tabid/2668/language/ca-ES/Default.aspx)
- Suport a persones amb discapacitat: (http://www.udg.edu/discapacitats). (Evidència 3.5.15)
El pla d'estudis del GT ofereix tres pilars de formació fonamentals pel sector laboral i acadèmic en turisme i
obligatòries pels estudiants: ensenyament d'idiomes, pràctiques i informació sobre inserció laboral, i la realització d'un
Treball Final de Grau.
El primer contacte que estableixen els estudiants amb el sistema d’idiomes del GT es produeix durant les Jornades
de Portes Obertes, on l’equip del Deganat informa els possibles futurs estudiants en Turisme de les exigències de
cursar idiomes en el GT. Desprès, un cop matriculats en el GT, durant les Jornades d’Acollida l’equip de Deganat
informa els nous estudiants amb més detalls sobre les opcions i processos que tenen a la seva disposició. A més a més,
en qualsevol moment poden contactar amb el tècnic en formació lingüística, la secretaria acadèmica o la Coordinació
d’estudis per aclarir dubtes.
Més concretament, els nous estudiants, un cop matriculats (durant el mes de juliol) realitzen un examen oral en anglès,
francès i alemany per determinar el seu nivell d’idiomes i dividir els grups en diferents nivells. Durant el mes d’octubre,
es realitza un segon examen (oral i escrit) per corregir possibles errors de l'avaluació del primer examen, determinar
amb més exactitud el nivell dels estudiants i fer els canvis necessaris en la seva distribució entre els diferents nivells
d’idiomes. Els mòduls d’idiomes comencen durant el segon quadrimestre del primer curs ja que, tenint en compte la
primera assignatura que s'imparteix en el grau (Introducció al Turisme) i el seu caràcter intensiu, es considera que per
als estudiants és millor finalitzar la introducció als estudis de turisme durant aquest quadrimestre per després iniciarse en els idiomes. A banda de l’anglès, que és obligatori, en aquest moment és quan els estudiants poden escollir entre
aprendre i/o millorar el seu nivell de francès o alemany. Des de l'inici, s’explica als estudiants que per acabar el GT han
d’obtenir com a mínim el B2 en anglès i el B1 en francès o en alemany. En el cas que es doni la possibilitat, poc
freqüent, que els estudiants tinguin un alt nivell d’anglès i francès i/o d’alemany, aquests podran escollir aprendre
alemany i viceversa o millorar l’idioma que ja dominin fins al nivell requerit (per exemple, si bé el nivell requerit de
francès és el B1, podran seguir perfeccionant el seu domini de l’idioma fins al B2.2 o bé un altre idioma que el grau
ofereixi com a optativa). Durant els cursos 2014/15 i 2015/16 s’han ofert el rus i l’italià. Cada curs, aquests idiomes es
poden adaptar en base a la demanda dels estudiants i la del mercat.
Malgrat les millores en la matriculació als idiomes que s’han anat introduint en els últims anys, s’ha constatat que el
sistema encara continua sent complicat pels estudiants, sobre tot pel que fa al nom dels diferents nivells (inicial, bàsic,
llindar, avançat, domini funcional efectiu), que per altre banda és l’adaptació dels noms que s’utilitzen en el marc
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europeu, i pel que fa a la possibilitat que té l’estudiant de canviar d’idioma durant el curs. És per tot l’exposat que es
proposa la AM IAI/16/17, amb la intenció d’incrementar la simplicitat del sistema de matrícula.
El segon pilar important dels nostres estudis és la inserció laboral dels estudiants, per la qual el GT ofereix la
possibilitat d'entrar des del primer curs al món laboral a travès de pràctiques extracurriculars (opció voluntària de
l'estudiant), i l'obligació de fer pràctiques al final del tercer curs, després d'haver rebut sessions informatives sobre la
inserció laboral (preparació del CV, entrevistes laborals etc.). Aquesta última opció es realitza mitjançant l'assignatura
de pràcticum de 12 crèdits. El primer contacte que tenen els estudiants amb les possibilitats de pràctiques són les
Jornades d’Acollida, on s’orienta l’estudiant sobre les sortides professionals de la carrera i se'ls informa de com amb
l'assignatura obligatòria aprendran a desenvolupar les competències necessàries per endinsar-se en el mercat laboral.
A l’inici de l’assignatura, es realitza una sessió informativa, d’assistència obligatòria, on s’explica detalladament els
objectius de l’assignatura, el procediment de selecció de la plaça de pràctiques i el sistema de seguiment de les
pràctiques i l’avaluació. Això és positiu perquè els estudiants poden entendre des del principi les regles generals per
començar a treballar en el sector, com han de preparar el seu currículum i la seva entrevista laboral, tenint en compte
que cadascú escollirà treballar en una empresa diferent i amb exigències diverses.
Els recursos de la Facultat per gestionar l’assignatura de Pràcticum són, d’una banda, un professor responsable i, de
l’altra, una tècnica que es dedica de forma exclusiva a la gestió del pràcticum i a la borsa de treball. A l’inici del curs
acadèmic i un cop realitzada la sessió informativa, la tècnica porta a terme una entrevista individual amb cada
estudiant. L’objectiu d’aquestes entrevistes individuals és conèixer les inquietuds professionals i aconseguir la millor
formació per a l’estudiant en el moment de seleccionar la plaça de pràctiques. En aquesta mateixa entrevista, la tècnica
exposa les característiques generals de les empreses col·laboradores amb la Facultat i s’estudia la possibilitat de
realitzar nous contactes per garantir la satisfacció de l’estudiant. En el curs 2015–2016 el nombre de convenis de
pràctiques superava el miler.
Després d’aquesta entrevista personalitzada, l’estudiant entra en un procés de reflexió, on se’l convida a pensar i
definir els seus objectius professionals a curt i a mig termini, preparar el currículum i seleccionar les empreses on
voldria realitzar les pràctiques. Si l’estudiant opta per una empresa amb qui la Facultat ja té un acord de col·laboració,
la tècnica fa arribar el currículum a l’empresa i entra en el procés de selecció. L’estudiant sempre tindrà una entrevista
presencial abans de tramitar el conveni, de manera que es garanteix que l’empresa i l’estudiant estiguin d’acord amb el
programa de formació. Si l’empresa es troba fora del territori nacional, es realitza via mitjans telemàtics. En el cas que
l’estudiant realitzi una demanda més específica, l’estudiant liderarà la recerca acompanyat en tot moment per la tècnica
de pràctiques. D’aquesta manera, l’estudiant potencia competències com el lideratge, la recerca d’informació, la
iniciativa, la gestió de situacions d’incertesa i sobretot la constància i l'esforç per assolir els seus reptes professionals.
Aquesta nova metodologia es considera molt positiva per l’experiència que adquireix l'estudiant en aquesta
assignatura.
Durant el curs 2014–2015, es van matricular 111 estudiants al pràcticum mentre que en el curs 2015–2016 van ser 98.
A més a més, es van signar 50 convenis de pràctiques extracurriculars. Aquestes pràctiques permeten ampliar la
formació professionalitzada dels estudiants i són un bon complement de la seva formació en el sector del turisme. Una
evolució molt positiva va ser l’increment de pràctiques a nivell internacional durant el curs 2015/16 (30%) en
comparació amb el curs anterior (16%). Aquest fet demostra la descentralització dels estudiants fora de les comarques
gironines, així com l’alta contribució del nostre sistema d’idiomes, que permet als estudiants una orientació
professional més àmplia, com ara la possibilitat de realitzar pràctiques a l’extranger (Evidència 3.5.21).
Pels qui realitzen les pràctiques a la província de Girona, és obligatori realitzar dues sessions de seguiment de grup a la
Universitat. La resta d’estudiants han d‘enviar un e-mail cada 10 dies tot explicant el desenvolupament de les
pràctiques, amb la intenció de poder orientar-lo en aquest procés, detectar conflictes i millorar així l’aprofitament de
la seva experiència professional.
Per acabar, una activitat important és, sense dubte, el Treball de Final de Grau (TFG), que es regula a partir de la
normativa aprovada en els consells d’estudis respectius. A cada estudiant se li assigna com a tutor un professor del
grau que l’acompanyarà durant tot el procés de creació i defensa del projecte. En un primer moment, es facilita a
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l’alumne un manual (Evidència 3.5.05), que especifica els objectius i l'estructura que el projecte ha de tenir, així com la
normativa que s’aplica en tots els aspectes relatius al treball: des del procediment per adjudicar els tutors, passant per
les condicions a l'hora de dipositar i defensar el projecte, fins als criteris d’avaluació del treball. A banda del tutor, que
li farà un seguiment personalitzat, l’alumne compta amb el suport de classes presencials grupals sobre aspectes
genèrics del treball impartides sempre pel mateix docent. Es tracta d’11 sessions repartides durant tot el curs en les
quals es tracten els temes següents:
. Presentació de la normativa i el manual.
. Presentació de temes i tutors, i explicació de com accedir a l’aplicatiu.
. Metodologies de realització d'un treball de recerca. Plantejament i estructura del treball de final de grau.
. Redacció d’introducció i objectius. Redacció de documents científics.
. Metodologies de cerca bibliogràfica.
. El marc teòric i redacció del cos del treball.
. Aspectes formals i sessió de control.
. 2 sessions específiques i de control.
. Elaboració del material de suport per a la presentació de treballs.
. Com preparar l’acte de defensa.
Aquest seguiment personalitzat on es desenvolupen les 11 temàtiques anteriorment mencionades és una iniciativa del
GT que té com a objectiu motivar els estudiants perquè acabin la carrera en el temps previst (4 o 5 anys), amb el
nivell que exigeix un TFG, i així augmentar la taxa de graduació (per a més informació, vegeu l'Estàndard 6.3), que és
relativament baixa segons les propostes de la Memòria.
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la
titulació.
Tal i com s’ha esmentat prèviament, la Facultat de Turisme està situada al Campus Barri Vell, al centre històric de la
ciutat de Girona, ocupant juntament amb la Facultat de Lletres, l’edifici rehabilitat de l’antic convent de Sant Domènec.
La Facultat ocupa uns 1.500 m² d’aules i espais docents, als que s’han de sumar més de 300 m² d’aules informàtiques i
instal·lacions especialitzades (Evidència 3.5.14).
A més d’aquestes instal·lacions, es compta una sala d’estudis, dues sales de reunions, una delegació d’estudiants, espais
per menjador d’estudiants i menjador de personal, així com un servei (concessionari) de bar i restauració. En el mateix
edifici estan ubicats el Deganat, els despatxos del professorat i els serveis administratius i d’atenció als estudiants de la
Facultat.
Com s’ha comentat anteriorment, les aules i altres espais docents estan compartits i experimenten un grau d’ocupació
molt elevat, que requereix una acurada gestió dels espais, que es duu a terme mitjançant una aplicació informàtica
(http://aulari.udg.edu). Aquesta elevada ocupació genera que puntualment es produeixin algunes incidències en la
gestió de les aules. Donada aquesta elevada ocupació, l’ús de l'esmentat aplicatiu és molt alt i ajuda significativament en
l’orientació dels estudiants en cas de canvis.
En termes d’equipament, la Facultat de Turisme presenta una llista àmplia de recursos informàtics que els professors
del dos graus i dels màsters poden emprar (Evidència 3.5.07). Durant el curs 2015/16, la Facultat de Turisme va
comprar 27 iPads per a la millora de la docència en els grups mitjans i petits, i especialment per a les assignatures
optatives, col·locant l'èmfasi en la interactivitat entre professors i estudiants. El reglament del sistema de reserves i el
reglament d’ús per a professors i estudiants està disponible en aquest enllaç: http://servaet.udg.edu/.
En general, els recursos materials dels que disposa la Facultat de Turisme són adequats i suficients per a la realització
de la docència del GT. Pel que fa a les aules, hi ha una coordinació satisfactòria entre els diferents estudis que es
desenvolupen a l'edifici, aspecte que permet la realització de totes les assignatures sense inconvenients.
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Biblioteca
La Biblioteca Barri Vell, que dóna servei a tres facultats (Turisme, Lletres, Educació i Psicologia) és la biblioteca de
referència per als estudis del GT. Concentra prop del 60% del fons bibliogràfic de la UdG, així com també la major
part de consultes i préstecs dins la Universitat o per a usuaris d’altres institucions (Evidència 3.5.08).
El seus equipaments complementen els de la Facultat, amb nombroses places d’estudi, espais de treball en grup i aules
polivalents. El seu parc informàtic s’apropa als 150 equips, de sobretaula o portàtils en préstec. Les seva col·lecció
inclou la bibliografia especialitzada i els fons especials, que són producte de donatius i llegats de personalitats
intel·lectuals i acadèmiques rellevants, així com la bibliografia recomanada a totes les assignatures de grau, que es
revisa anualment. Pel que fa als màsters, aquesta bibliografia recomanada encara no està sistematitzada, i normalment
ho assumeix el Deganat. Des de la Facultat es fan dues crides anuals per tal que els professors proposin la compra de
bibliografia necessària per a la docència, que s’executa en la majoria dels casos.
Els fons disponibles es complementen i s'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 a bastament amb l’increment en la disponibilitat de recursos digitals: bases de
dades, llibres electrònics i revistes electròniques; tots ells accessibles des de dins i des de fora del Campus.
En relació als estudis de GT a la Facultat de Turisme, la Biblioteca Barri Vell representa un veritable centre de
recursos per a l’aprenentatge i la investigació, en quant a espais i equipaments, fons i serveis a l’abast (Evidència
3.5.13).
Des de l’any 2003 és Biblioteca Dipositària de les publicacions de l’Organització Mundial del Turisme, facilitant així la
consulta i l'accés a tots els fons documentals impresos i/o electrònics d’aquest organisme, així com a les dades
estadístiques oficials de tots els països del món. Disposa també d’accés a bases de dades internacionals especialitzades
en l’àmbit del turisme, l’allotjament, el lleure i l’esport. El Repositori institucional (DUGI) hostatja i facilita la consulta i
l’accés a documents rellevants, que són fruit de la recerca en turisme a través de les comunitats de la Facultat de
Turisme i de l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR), amb intervencions destacades com les del "Hub TIC
Turisme", organitzat pel Campus Euromediterrani de Turisme i Aigua (e-MTA).
La Biblioteca de la UdG és única i s’estructura en biblioteques de campus; no hi ha biblioteques específiques de
facultat. La Biblioteca Barri Vell s’orienta especialment al servei a les tres facultats amb seu al Barri Vell -entre elles la
Facultat de Turisme- d’on provenen la major part dels seus usuaris. Per aquest motiu, les enquestes de satisfacció
d’usuaris que periòdicament realitzen la Biblioteca de la UdG es fan per a tota la comunitat universitària i l’ avaluació
de respostes és global, no desagregat. A nivell d’estudiants només es pot conèixer la dada de participació dels
estudiants de la Facultat de Turisme a les enquestes (Evidència 3.5.12), però a nivell de professors només es sap
l’origen de les respostes per departaments, la qual cosa dificulta conèixer el nivell de resposta per als professors
adscrits al grau de turisme, provinents de diferents departaments. Tot i així, la satisfacció dels usuaris, professors i
estudiants de tota la UdG amb la Biblioteca està documentada i és molt alta, amb una especial valoració de l’atenció
personal directa pel que fa a l’assessorament en la cerca, la gestió d’informació i la formació bàsica i avançada sobre els
recursos d’informació disponibles (Evidències 3.3.15, 3.3.16, 3.3.20, 3.3.21, 3.5.09, 3.5.10, 3.5.11, 3.5.12, i 3.5.20).
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Segons el plantejament de la Memòria (Evidència 3.1.01), el GT es planteja com un corpus formatiu de caràcter
superior en Turisme, que ha de permetre generar uns perfils d'especialització concrets. Per aquest motiu, esdevé un
ensenyament transdisciplinar que ha de donar resposta a necessitats formatives relacionades amb qüestions socials,
humanístiques, científiques i tècniques.
Els estudis del GT inclouen, segons es preveu a la Memòria, 13 mòduls, que tenen com a objectiu representar aquest
ensenyament transdisciplinar. Aquests mòduls són:
Fonaments i dimensions del turisme
Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística
Tècniques turístiques
Destinacions turístiques
Organització i gestió de l'empresa turística
Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística
Recursos i productes turístics
Direcció estratègica d'empreses turístiques
Pràcticum
Llengües estrangeres aplicades al turisme
Optatives
Treball final de Grau
Reconeixement Acadèmic
En el moment d’escollir les assignatures del GT, s’han considerat quatre assignatures, a més del Treball Final de Grau
(TFG) i les Pràctiques externes, totes elles obligatòries. Les assignatures elegides provenen de diverses àrees de
coneixement i mòduls, com també de diferents cursos, un aspecte que permet observar una millor diversitat de les
acciones formatives que es duen a terme. En els subestàndards 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 cap a l’ús de competències.
Les activitats formatives de totes les assignatures estan recollides a les fitxes de les assignatures, una informació que és
pública (Evidència 3.2.02), i, per tant, es troben a la disposició dels estudiants. En aquestes s’explica informació
detallada sobre els continguts de l'assignatura, el professorat responsable, la bibliografia, els sistemes d'avaluació, els
resultats d’aprenentatge i altres informacions rellevants (Evidències 3.6.01, 3.6.02, 3.6.03, 3.6.04, 3.6.05 i 3.6.06).
Assignatura 1: Dimensió Econòmica del mercat turístic (3108G01003) (6 ECTS)
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Assignatura 2: Polítiques de promoció i informació de les destinacions (3108G01076) (6 ECTS)
Assignatura 3: Creació d'itineraris i viatges combinats (3108G01084) (5 ECTS)
Assignatura 4: Creació i comercialització de nous productes (3108G01085) (5 ECTS)
Pràcticum: (3108G01016) (12 ECTS)
Treball de Final de Grau (3108G01017) (15 ECTS)

L’assignatura Dimensió econòmica dels mercats turístics es realitza durant el primer curs i forma part del mòdul
“Fonaments i Dimensions del Turisme”. El seu objectiu és l’anàlisi de la dimensió econòmica del mercat turístic, el
reconeixement del principals agents econòmics de l’activitat turística i dels principals mercats nacionals i
internacionals, la importància de la demanda i l'oferta turística com el consum i la producció delsector turístic, i els
models del mercat del sector turístic (Evidència 3.6.01). L’assignatura Polítiques de promoció i informació de les
destinacions s’ofereix durant el segon quadrimestre, dins del mòdul “Destinacions Turístiques”. El seu objectiu és
presentar els principals elements que composen la promoció turística d'una destinació, mitjançant les diverses
tipologies d’aquesta promoció i la influència de les noves tecnologies. Més concretament, s’explica el paper del les
“Destination Management Organizations” (DMO), temes d’imatge i “branding” de les destinacions, la informació
turística i la función de les oficines de turisme (Evidència 3.6.02). L’assignatura Creació d'itineraris i viatges
combinats s'imparteix a tercer curs, forma part del mòdul “Recursos i productes turístics”, i s’enfoca en l’anàlisi legal
de la creació d’itineraris i viatges combinats i la seva confecció i programació com a productes turístics. L’objectiu és
ensenyar els passos de creació, programació financera i legal, i organització d’aquests productes turístics (Evidència
3.6.03). Finalment, l’assignatura Creació i comercialització de nous productes és de tercer curs, pertany al
mòdul “Recursos i productes turístics” i té com a objectiu l’explicació del desenvolupament d’un producte turístic i la
seva comercialització, i de les tècniques de promoció i venda de productes turístics, dins del sector general de
Màrqueting i amb un enfocament a l’ús de les tecnologies 2.0 (Evidència 3.6.04). Les tres primeres assignatures
s'imparteixen en català, mentre que la quarta es fa en català i en anglès. No hi ha cap assignatura del 4t curs perquè en
aquest curs només es fan assignatures optatives. El Pràcticum és una assignatura d’especial interès per al GT
(Evidència 3.6.06) perquè enfoca en l’ aprofundiment dels coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes a la
realitat empresarial del sector turístic, completant i complementant la seva formació teòrica amb l'experiència
pràctica, mentre que la importància del Treball Final de Grau, que representa l’estudi d'iniciació a la investigació, se
centra en la valorització de les competències assolides pels estudiants durant els quatre cursos del grau (Evidència
3.6.05).

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.

Les activitats de formació de cadascuna de les assignatures seleccionades estan descrites en el disseny i s'hi pot accedir
de manera pública. A la taula I (Evidència 3.6.08) es mostra el llistat de competències que es vinculen a les
assignatures seleccionades. Per la seva banda, a l’evidència 3.6.07 es detallen les activitats de formació realitzades en
aquestes assignatures i les competències que es treballen a partir de cadascuna d’aquestes activitats. Amb tota la
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diversitat d’activitats de formació que componen aquestes assignatures, l’estudiant treballa diverses metodologies
docents, un fet que és positiu per al seu coneixement i per a l’assoliment de les competències.
L’assignatura 1, Dimensió econòmica del mercat turístic, està realitzada per dos professors del Departament
d’Economia, i porta a terme set tipus d’activitats: classes expositives (on s’assoleixen les competències 1, 15, 18, 21),
classes pràctiques a l'aula (on es comenten exercicis, dades, situacions específiques; 15, 18, 21), proves d'avaluació
continuada que es realitzen durant el curs (que impliquen tres pràctiques per grups d’estudiants; 15, 18, 21), resolució
d'exercicis i pràctiques (activitats d’avaluació; 1, 15, 18, 21), lectura i comentari de textos relacionats amb la
bibliografia recomanada (1, 15, 18), aprenentatge basat en problemes (PBL; 1, 15, 18, 21), i altres activitats com l'estudi
i la preparació de la matèria (1, 15, 18). Pel que fa a les lectures i comentaris de textos, aquestes es duen a terme
mitjançant un dossier de textos representatius dels temes que es consideren claus de l’assignatura. La diversitat
d’activitats formatives esmentades, que s’enfoquen cap a la introducció de la disciplina d’economia en el sector turístic,
posen de manifest una metodologia docent variada que es correspon satisfactòriament amb les competències de
l’assignatura.
L’assignatura 2, Polítiques de promoció i informació de les destinacions, es realitza per part d'un professor del
Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte, i una professora del Departament
d’Economia. Inclou nou tipus d’activitats: classes expositives (on es presenta i es contextualitza el temari de
l’assignatura, competència 5), classes participatives de marc general (activitat d’avaluació; 2, 14, 20), sortida de camp i,
més concretament, una visita a les oficines de turisme prèviament seleccionades, on els estudiants tenen a la seva
disposició un dossier d’explicació del treball que han de realitzar (activitat d’avaluació; 5, 14), treballs en equip, on es
desenvolupen tallers de polítiques de promoció i de polítiques d’informació (activitat d’avaluació; 2, 5, 6, 14), anàlisi i
estudi de casos, on, a partir d'una visita a la fira de turisme SITC, es realitza un treball d'anàlisi i un debat (activitat
d’avaluació; 2, 5, 6, 14, 20), i tres proves d’avaluació. La primera prova consisteix en una exposició oral conjunta dels
estudiants sobre els principals conceptes tractats a classe (activitat d’avaluació; competències 2, 5, 6, 14, 20); una
segona prova consisteix en realitzar una sessió de comprensió de 2 a 4 preguntes de resposta oberta (activitat
d’avaluació; 2, 14); i en una última, els estudiants han de respondre un qüestionari de conceptes (activitat d’avaluació;
2, 5, 14, 20). En aquesta assignatura hi ha una gran diversitat d’activitats de formació que permeten un aprenentatge
continu, de manera que es corresponen satisfactòriament amb les competències de l’assignatura.
L’assignatura 3, Creació d’itineraris i viatges combinats, s'imparteix per un professor del Departament de Dret
Privat i per una professora del Departament d’Història i Història de l’ Art. En aquesta assignatura s'executen sis tipus
d’activitats diferents: elaboració de treballs vinculats a la creació d’itineraris (activitat d’avaluació; competències 5, 11,
23), i altres activitats amb el mateix objectiu (activitat d’avaluació; 5, 11, 12, 23), anàlisi i estudi de casos sobre viatges
combinats (activitat d’avaluació; 11, 12), classes expositives (23), una prova d’avaluació en format d’examen (activitat
d’avaluació; 5, 11, 12, 23), i lectura i comentari de textos, tant de la bibliografia recomanada com d’un dossier de
textos que és compartit al Moodle (5, 11, 23). En aquesta assignatura s'empra una varietat d’activitats formatives que
permeten la creativitat i la iniciativa pel que fa al disseny de propostes relacionades amb viatges combinats i itineraris.
Per aquest motiu, es considera que les activitats realitzades es corresponen completament amb les competències de
l’assignatura.
L’assignatura 4, Creació i comercialització de nous productes, es realitza per part de dos professors del
Departament d’Economia (un és un professional del sector, donat que és Cap de Màrqueting del Patronat de Turisme
de Girona Costa Brava). Es duen a terme deu tipus d’activitats diferents: classes expositives (activitat d’avaluació;
competència 16), classes participatives (8, 11), treball en equip (11), tutories (5), lectura i comentari de textos tant de
la bibliografia recomanada com d’articles penjats al Moodle (11) o de presentació de temes d’actualitat a classe (5),
exposicions a classe de treballs dels estudiants (activitat d’avaluació; 5, 8), cerca d’informació per Internet (5), anàlisi i
estudi de casos pràctics de comercialització de productes o de destinacions turístiques (11), i una prova d’avaluació en
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format d’examen (activitat d’avaluació; 11, 16). En aquesta assignatura, els diferents tipus d’activitats es concentren en
el desenvolupament de competències concretes, i s'enfoquen cap a l’ús d’eines 2.0 com ara Twitter. A més, degut al
perfil del professor professional, es posa l'èmfasi en la presentació i en les diverses habilitats que es desenvolupen a
través d’un únic treball final. Els diversos tipus de formació que s’ofereixen demostren una metodologia docent que es
correspon satisfactòriament amb les competències de l’assignatura.
En relació a l’assignatura Pràcticum, aquesta es basa en les pràctiques que els estudiants realitzen en empreses i
entitats públiques i privades vinculades al sector del turisme. L’evidència 3.6.38 demostra un llistat dels centres on han
realitzat les seves pràctiques curriculars i extracurriculars els estudiants del GT des del curs 2011-12 fins el 2016-17.
Les competències que assoleixen els estudiants en cadascuna de les activitats de l’assignatura es poden trobar a la
taula 5 (Evidència 3.6.07) (6, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 23, 25). El professor responsable d’aquesta assignatura prové del
Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte. L'assignatura en concret desenvolupa tres
tipus d’activitats, totes referents a l'avaluació: pràctiques en empreses i institucions turístiques (competències 6, 7, 8,
9, 10, 17, 21, 23, 25), elaboració d'un treball i, més concretament, d’un diari de pràctiques (6, 7, 17, 21), i l'assistència a
seminaris d’orientació professional (6, 9, 10, 17, 25). L’estudiant realitza una estada formativa de 275 hores en una
empresa o institució turística ubicada en territori nacional o a l’estranger de forma intensiva durant dos mesos (maig i
juny). L’estudiant sempre està acompanyat del tutor de l’empresa així com de tot l’equip de treball del departament on
tingui assignada la seva plaça de pràctiques. El Pràcticum es programa de forma expressa en el calendari acadèmic dins
l’horari lectiu i no coincideix amb cap altra assignatura del mateix curs. Tal i com s’ha esmentat anteriorment
(Estàndard 5.1), per a l’assignació de les places de pràctiques, cal tenir en compte els següents paràmetres: 1. La
petició de l’estudiant mitjançant entrevistes personalitzades amb la tècnica de pràctiques, on l'alumne reflexiona les
propostes de convenis existents entre la Universitat i les diverses empreses/institucions i/o recomana nous convenis
en base de demandes específiques; 2. L’expedient acadèmic del estudiant; i 3. En cas que la mitjana de l’expedient sigui
igual entre diferents estudiants, es selecciona l’alumne amb un menor nombre d’assignatures suspeses.
El diari de pràctiques (Evidència 3.6.12) funciona com un seguiment continu de l’experiència de l’estudiant durant les
seves pràctiques, mentre que les classes d’orientació professional –impartides per un professor responsable i altres
convidats professionals– faciliten la transició cap al món laboral. A més a més, per a poder garantir l’èxit del
desenvolupament de les pràctiques, cal que l’estudiant estigui en contacte amb el tècnic de pràctiques, tot realitzant:
en primer lloc, un mínim de dues tutories individuals, la primera abans de començar i l’altra durant les pràctiques; i, en
segon lloc, dues tutories de grup per tal de compartir l’experiència amb la resta de companys de l’assignatura. Les
activitats esmentades i la gestió d’assignació de pràctiques fan que les competències es desenvolupin satisfactòriament
per a les pràctiques externes.
Finalment, el Treball de Final de Grau assoleix les competències 2, 3, 6, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24 i 25 (Taula 6,
Evidència 3.6.07). Els estudiants poden escollir entre un tema de caràcter acadèmic o professional (relacionat
directament amb les seves pràctiques recentment realitzades o futurs acords professionals), sota el marc de la
Normativa de TFG (Evidència 3.4.09) i un manual (Evidència 3.5.05), que especifica els objectius i l'estructura que ha
de tenir el document. La Coordinadora de TFG és la responsable per a l’assignació dels TFG. Tal i com s’ha esmentat
prèviament (Estàndard 4.1), a cada estudiant se li assigna un tutor que l'acompanya durant tot el procés de creació i
defensa del seu TFG. Els tutors s’adjudiquen segons l’àmbit temàtic que vol treballar l’estudiant. Inicialment, es porta a
terme una reunió informativa on es presenten els àmbits temàtics suggerits per cada professor, encara que això no
exclou la possibilitat de plantejar un tema que no hagi estat definit prèviament pels professors. En algunes ocasions,
l’estudiant i el professor arriben a un acord previ. Durant un determinat període, l’estudiant entra en una aplicació
telemàtica on ha de proposar un llistat que, per ordre de preferència, explicita quin tutor vol tenir i quin àmbit temàtic
desitja treballar. Segons l’ordre d’arribada de les sol·licituds a l’aplicatiu (https://aserv2.udg.edu/TFGM/FT), el nombre
màxim de TFG que pot assumir el professor, i la nota mitjana del curs immediatament anterior (en cas d’haver-se de
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prioritzar les sol·licituds), el coordinador de l’assignatura disposa d’un màxim de 30 dies per adjudicar un tutor
definitiu a cada estudiant. Aquesta assignatura es distribueix en sis tipus d’activitats diferents: classes preparatòries, on
s’expliquen les exigències d’un TFG (competències 6, 11, 16, 17, 21, 24, 25), cerca d’informació a la biblioteca i per
Internet (2, 6, 24), visionat i audició de documents (2, 6, 24), elaboració del TFG (activitat d’avaluació; 2, 3, 6, 11, 14,
16, 17, 18, 21, 22, 24, 25), presentació oral i defensa del treball (activitat d’avaluació; 17, 21), i tutories amb els
professors tutors per orientar l'estudiant durant el seu procés de recerca (3, 6, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25).
Tenint en compte les dificultats que afronten els estudiants a l’hora de realitzar el TFG, aquest sistema permet que
aquests facin un treball continu durant tot el període entre l’assignació del tutor i el dipòsit del TFG, i conjuntament
amb totes les activitats mencionades, fan que es desenvolupin adequadament les competències de l’assignatura.
En general es pot observar que entre les diferents assignatures les activitats de formació plantejades són molt diverses,
segons les exigències temàtiques i cognitives de cadascuna. Tot plegat aporta a l'estudiant una visió molt àmplia, de
manera que es desenvolupen satisfactòriament les competències necessàries i recomanades en cadascuna de les
assignatures.

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

El sistema d’avaluació de les assignatures és públic i es pot consultar dins el disseny online d'aquestes. Tal i com
s'esmenta a la Memòria (Evidència 3.1.01a i b), s’implementa un sistema d’avaluació contínua i personalitzada, on
s’informa del nivell d’exigència pel que refereix a continguts, la formulació d’idees, el raonament i l'argumentació
lògica, els tipus de proves a realitzar i els criteris d’avaluació de les mateixes. Més concretament, la Memòria
(Evidència 3.1.01b) recomana, per a les assignatures bàsiques i per mòduls, un sistema d’avaluació de les competències
i un sistema de qualificacions per a cada activitat avaluable. En el desenvolupament de les assignatures, donat que en la
documentació del moment no es podien establir marges d’acció en els pesos de les diverses activitats d’avaluació (tal i
com es pot fer actualment) es va procedir a permetre un grau de flexibilitat al professor que li permetés adaptar les
exigències a la programació anual que es fa. En el cas dels mòduls entre les diverses assignatures es busca cobrir els
percentatges establerts.
Aquest procediment d’avaluació de les assignatures seleccionades assegura una certificació fiable dels resultats
d’aprenentatge (competències) i és públic (Evidència 3.2.02). El sistema i els criteris d’avaluació són explícits ja en el
moment de matriculació de l’estudiant, pel fet que a la UdG es pot consultar el disseny de l’assignatura que inclou el
sistema d’avaluació i els criteris específics de manera detallada. Aquesta informació es torna a oferir el primer dia de
classe de cada assignatura, en el moment de presentació a l'alumnat.
Pel que fa a l’assignatura Dimensió Econòmica del Mercat Turístic, aquesta consta de dues activitats d’avaluació
(Evidència 3.6.26). En primer lloc, es realitzen dos exàmens durant el curs que funcionen com a proves d'avaluació
continuada, i que suposen el 75% de la nota (un 37,5% cada examen). En segon lloc, es duen a terme tres pràctiques
que representen el 25% de la nota (un 8,25% cada pràctica). Els criteris d’avaluació dels exàmens es basen en el
raonament i el desenvolupament de la resposta, la seva adequació amb els models teòrics i els marcs conceptuals, la
utilització adequada de la terminologia en els àmbits i conceptes corresponents, i l’ús de conceptes correctes aplicats
en els casos adients. Les pràctiques tenen com a objectiu la identificació de la informació rellevant i l’anàlisi i
interpretació de la mateixa en consonància amb els objectius de les pràctiques. Tots els estudiants exposen alguna
pràctica durant el curs, una exposició que ajuda a completar la nota de la pràctica que entreguen prèviament per escrit
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(per exemple, en el cas que durant l'exposició defensin bé algun aspecte que no està suficientment elaborat a la seva
part escrita). Els exercicis que es realitzen a classe tant per part de professors com d'estudiants, o bé fora de classe,
no puntuen per nota sinó que serveixen per a l'aprenentatge de l'estudiant. En el curs 2014/15, la majoria d’estudiants
matriculats en aquesta assignatura (un total de 155) van superar l’assignatura (Taula 1, Evidència 3.6.17), amb
qualificacions repartides entre l'Aprovat (un 59,4%), el Notable (un 21,3%) i l'Excel·lent (un 1,9%), mentre que un
16,1% va suspendre i un 1,3% no es va presentar. Aquest fet indica que la majoria dels estudiants aproven l’assignatura,
encara que no ho fan amb qualificacions altes. La satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent pel curs 2014-15 és
de 3.92 (sobre 5) i pel curs 2015-16 és de 3.77 amb una participació a les enquestes de 33.% i 51.61% respectivament
(Evidència 3.6.39). Aquesta avaluació és relativament positiva amb possibilitats de millora, i la participació és variant
entre cursos però el resultat final no és molt different.
Quant a l’assignatura Polítiques de Promoció i Informació de les Destinacions, consta de 8 activitats
d’avaluació (Evidència 3.6.27): un treball de camp a partir d’una visita a unes oficines de turisme seleccionades on es
disposa d’un dossier d’explicació del treball (un 10%), un taller en grups sobre polítiques de promoció que consta del
lliurament d’un document i una exposició oral (un 15%), un taller de polítiques d’informació basat en el lliurament d’un
document i una exposició oral (un 15%), la realització d’un treball en grup sobre una visita a la fira SITC i,
posteriorment, el desenvolupament d’un debat a classe (un 5%), una exposició oral conjunta entre els estudiants dels
principals conceptes tractats a classe, tipus examen oral, on els estudiants han de respondre correctament una
pregunta assignada per atzar (un 15%), una exposició oral de respostes a preguntes obertes (de 2 a 4) durant 45
minuts on es valora la capacitat de relació de conceptes (un 15%), un qüestionari multiresposta de conceptes (prova
escrita, un 15%), i exercicis lliurats a classe com a intervencions fetes a través de la plataforma docent (un 10%). En
aquesta assignatura es pot observar l'àmplia diversitat de proves d’avaluació que permeten als estudiants ésser avaluats
amb eines diferents, ja sigui de forma escrita o oral, en grup o individualment. Això és positiu a l'hora d’avaluar les
competències obtingudes per part dels estudiants. Pel que fa les qualificacions del curs 2014/15 (Taula 2, Evidència
3.6.17), només un 3,4% va suspendre l’assignatura i un 7,6% no es va presentar a l’avaluació. Per altra banda, un 64,7%
va aprovar, un 22,7% va obtenir la qualificació de Notable, i només un 1,7% va assolir l'Excel·lent. De la mateixa
manera que en l’assignatura anterior, es pot observar que és difícil aconseguir una nota alta però que la gran majoria
de l'alumnat pot superar l’assignatura. La satisfacció global dels estudiants amb l’actuació docent en aquesta assignatura
és 3.71 i 3.85 pels cursos 2014-15 i 2015-16, però la seva participació a les enquestes de docència és molt més baixa
que en la assignatura anterior (28% i 30% respectivament). Encara que la satisfacció és relativament positiva, pel
número de participació no es pot concloure definitivament sobre la qualitat docent (Evidència 3.6.39). Per aquest
motiu la motivació de la participació dels estudiants a l’enquesta s’ha de millorar (AM IAI 16/05).
L’assignatura Creació d’Itineraris i Viatges Combinats consta de quatre activitats d’avaluació (Evidència 3.6.28):
tres activitats pràctiques avaluables durant el curs (un 40% de la nota) -dues sobre creació d’itineraris (un 12%
cadascuna de la nota), i un obrador de casos sobre viatges combinats (un 16% de la nota)– i un examen no
recuperable que consta d'una part escrita amb preguntes i una part test de resposta múltiple (un 60% de la nota). Pel
que fa les activitats sobre la creació d’itineraris, una consisteix en el disseny d’un itinerari (tenint en compte els factors
previs mencionats a classe i l’inventari de recursos) mentre que l’altra es basa en el càlcul del preu del cost i de venta
de l'itinerari que els estudiants proposen a la pràctica 1. L’avaluació només afecta al document relacionat amb les dues
activitats. Pel que fa a l’obrador de casos, el professor sol·licita als estudiants que reflexionin sobre una sèrie de casos
referents a viatges combinats a partir d’un dossier de materials que reben a l’inici de les classes. Després de treballar
els materials, els estudiants han de preparar les respostes a una sèrie de preguntes associades als casos (es tracta d'una
activitat realitzada fora de l’aula). Posteriorment, el professor els formula exactament les mateixes preguntes a l’aula,
ells les contesten i les respostes són avaluades in situ (amb gravació sonora per tenir constància de l’activitat
realitzada). Durant el curs 2014/15 (Taula 3, Evidència 3.6.17), la majoria dels 127 matriculats van superar l’assignatura,
amb un Aprovat (un 48,8%), un Notable (un 29,9%), un Excel·lent (un 3,9%), una Matrícula d’Honor (un 0,8%), mentre
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que un 14,2% va suspendre i un 2,4% no es va presentar a l’avaluació. En aquesta assignatura es pot observar una
repartició entre totes les qualificacions; igual que en les anteriors assignatures, la majoria de l'alumnat aprova
l’assignatura, però en aquest cas les qualificacions assolides pels estudiants són lleugerament més altes. La satisfacció
dels estudiants amb l’actuació docent en aquesta assignatura és de 3.32 i 3.83 pels cursos 2014-15 i 2015-16, una
avaluació al mateix nivel que les anteriors però per altra banda quan el percentatge de participació a les enquestes
s’incrementa de 14.94% a 38,89%, la satisfacció s’incrementa també, tot i que no tenim ni els resultats de la meitat dels
estudiants (Evidència 3.6.39).
En relació a l’assignatura Creació i Comercialització de Nous Productes, aquesta consta de tres activitats
d’avaluació (Evidència 3.6.29): la participació activa a classe, que compta amb un 10% de la nota i que es mesura amb
un mínim d'un 80% d’assistència a classe; un treball final (un 40% de la nota); i un examen final (un 50%). En aquesta
assignatura hi ha un grup en català i un altre en anglès. El treball final, que es realitza en grup, consisteix en un cas
pràctic sobre l'estructuració d’un producte turístic, en el qual es valora, per una banda, l'originalitat del nou producte
turístic i la seva comercialització (format escrit del treball – valorat en un 70% del total), i, per l'altra, l'exposició del
treball i la comunicació en públic (exposició oral – valorat en un 30%). En el cas del grup en anglès, també es valora la
comunicació en aquest idioma; a més, els grups que presentin el treball en anglès obtenen un 10% addicional de la
nota. L'examen consta d'una part escrita amb preguntes sobre casos d’estudi (valorat en un 60%) i una part test de
resposta múltiple (valorat en un 40%). Pel que fa les qualificacions del curs 2014/15 (Taula 4, Evidència 3.6.17), tots els
estudiants van aprovar l’assignatura, mentre que la majoria dels matriculats va obtenir una qualificació més alta que
l'Aprovat (un 45,3% va obtenir un Notable i un 4,7% un Excel·lent). En aquesta assignatura, la satisfacció dels
estudiants és molt positiva (4.52 i 4.24), tot i que la participació a les enquestes de docència represent només un terci
dels estudiants matriculats (Evidència 3.6.39).
Durant l’avaluació del Pràcticum, es planteja un sistema que deriva directament dels resultats d’aprenentatge
establerts en el treball dut a terme a l’empresa o institució. Les eines que permeten avaluar l’assignatura són: 1) el
diari de les pràctiques (un 50% de la nota final), que consisteix en redactar un informe autobiogràfic setmanal sobre
l’experiència professional viscuda al llarg de l’estada a l’empresa, seguint l'estructura preestablerta (Evidències 3.6.12,
3.6.31, 3.6.32, 3.6.33); 2) l’informe del tutor de l’empresa (un 30% de la nota final), qui ha d’avaluar l’actitud, el
comportament i les competències específiques del lloc de treball, segons un formulari preestablert (Evidències 3.6.13,
3.6.30); i 3) l'assistència a les classes d’orientació professional (un 20% de la nota final), on la prova de l'assistència és el
lliurament d'un document de resum de cada sessió. En el cas de l’avaluació de les pràctiques convalidades i d’acord
amb la normativa de pràctiques del Grau en Turisme de la Facultat de Turisme (Evidència 3.6.14), l’eina que permet
avaluar les convalidacions dels contractes laborals és la memòria de pràctiques (Evidència 3.6.15). En l’evidència 3.6.16,
es constata que en el curs 2014/15, dels 111 estudiants matriculats en el Pràcticum, n’hi va haver 48 (un 43,2%) que
van realitzar les pràctiques obtenint resultats excel•lents, i 51 (un 45,9%) van obtenir un Notable, mentre que una
minoria van tenir un Aprovat (un 6.3%) o bé un suspès (un 0.9%). Aquests resultats demostren l'alt grau d’assoliment
dels objectius i competències d’aquesta assignatura. En l’assignatura de Pràcticum, els estudiants tenen bàsicament
contacte amb el centre on realitzen les seves pràctiques, i no tant amb el professor responsable de l’assignatura qui
només fa unes sessions d’orientació professional i avalua el diari de les pràctiques. Per aquest motiu, les mateixes
enquestes que es fan pels professors de les assignatures anteriors no es fan per l’assignatura de pràcticum. Tot i així
en el mateix diari els estudiants han d’avaluar l’assignatura i els coneixements que han obtingut, contestant preguntes
obertes sobre aquesta experiència. En aquest cas, el percentatge de respostes és molt més alt (54%) en comparació
amb les enquestes anteriorment mencionades, i les respostes són, majoritàriament positives (Evidència 3.6.40). En cas
que siguin negatives, el professor responsable i la tècnica de les pràctiques avaluen la col·laboració amb el centre de
pràctiques per veure si el problema ve per part del centre (en tal cas no es renova la col·laboració) o per part de
l’estudiant.
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Per acabar, l’avaluació del Treball de Final de Grau es planteja a partir de l’elaboració d’un TFG a partir dels
aprenentatges duts a terme durant les classes, en el curs orientatiu del TFG amb 11 sessions (tal i com està explicat en
el punt 5.1), i en l’activitat de recerca. Aquest treball està tutoritzat per un professor de GT que fa un seguiment
detallat del treball durant tot el curs. L’avaluació es porta a terme a través de l’elaboració del TFG i la defensa oral
(febrer, juny o setembre) davant d'un tribunal d’avaluació constituït per dos membres. Segons la Normativa del TFG
(Evidència 3.4.09), es constitueix un model de tribunal únic per convocatòria que garanteix que el president i el
secretari siguin d’una terna de tres professor/es representatius/ves de les àrees de coneixement de la titulació. La
tercera persona d’aquesta terna, és nomenada membre suplent de president o secretari. Aquest comitè està escollit
pel Consell d’estudis del Grau, dura un curs acadèmic i està representat per professors de diferents departaments. Els
dos membres que formen part del tribunal són escollits segons la temàtica del TFG desenvolupat i la seva expertesa,
sota la planificació de la Coordinadora del TFG. A més a més, la normativa concreta les condicions i els criteris
d’avaluació. La nota del treball escrit dipositat equival a un 80% de la nota final del TFG, i la defensa i l'exposició oral a
un 20%. Els criteris del document escrit són: 1) l'estructura del treball, 2) la claredat dels objectius d’acord amb el
treball, 3) el marc teòric, 4) la metodologia d’anàlisi, 5) l'anàlisi empírica, 6) les conclusions, 7) l'adequació de la
bibliografia, i 8) alguns aspectes formals (ortografia, redacció, etc.). Per la seva banda, els criteris de valoració de la
defensa oral són: 1) valoració del nivell d'enteniment del tema, 2) valoració de l'adequació del vocabulari emprat
durant la presentació, 3) valoració general de la presentació tenint en compte els elements destacats per sobre del
conjunt del treball, 4) valoració de l'adequació de la positura corporal i la gesticulació durant la presentació del treball,
5) la capacitat de comunicació oral, 6) valoració de la qualitat del material presentat, així com de la seva utilitat i
adequació, i 7) valoració del coneixement del tema que demostra l'estudiant a partir de les respostes a les preguntes i
observacions del tribunal. El concepte de tribunal únic i els criteris establerts d’avaluació són dos punts molt positius
perquè permeten, per una banda, una avaluació de tots els TFG sota els mateixos criteris (tribunal únic i criteris
establerts), i, per l'altra, una correcta avaluació del treball ja que l'examinen professors que porten a terme la seva
docència i/o recerca en el tema que es defensa.
Segons l’evidència 3.6.18 i les qualificacions del TFG, es constata que, durant el curs 2014/15, dels 101 estudiants
matriculats n’hi va haver 1 (un 1%) que va obtenir Matrícula d’Honor, 2 (un 2%) un Excel·lent, 32 (un 31,7%) un
Notable, i 19 (un 18,8%) un Aprovat, mentre que 14 van suspendre i 33 (un 32,7%) no es van presentar a l’avaluació.
Les evidències 3.6.34, 3.6.35, 3.6.36 i 3.6.37 demostren proves d’avaluació de TFGs pel curs 2014-15. La llista
complerta amb els temes de TFG presentats i la seva qualificació es troben a l’evidència 3.6.20. Aquestes qualificacions
indiquen que gairebé la meitat dels matriculats (14 + 33) no van superar el TFG i que, com a conseqüència, això
influeix negativament en la taxa de graduació (per a més informació, vegeu el punt 6.3). Per altra banda, segons
l’evidència 3.6.19 i l'evolució de les qualificacions des del curs 2011/12, es pot observar en el total de matriculats al
TFG un descens de les qualificacions de Matrícules d'Honor (d'un 6.3% a un 1%), d’Excel·lents (d'un 16.7% a un 2%), i
de Notables (d'un 47.9% a un 31.7%); d'altra banda, s'observa un increment d’Aprovats (d'un 8.3% a un 18.8%), de
suspesos (d'un 2.1% a un 13.9%) i, d’estudiants no presentats (d'un 18.8% a un 32.7%). Aquest fet demostra que un
nombre significatiu d’estudiants no pot complir amb les exigències del TFG, encara que hi hagi un sistema proactiu de
preparació dels matriculats (amb les 11 sessions anteriorment mencionades, vegeu el punt 5.1). És convenient que
aquesta situació sigui afrontada des del primer curs del GT (AM IAI/16/18), esforçant-se per a una preparació dels
estudiants més exigent des de l'inici del grau. En el cas del TFG, fins el curs 2015-16 no hi havia cap enquesta per
avaluar la satisfacció dels estudiants sobre les tutories que tenien amb els seus tutors, sinó hi havia sobre la
coordinació del TFG. Aquesta avaluació és positiva, tot i que el percentatge de respostes pel curs 2014-15 és només
un 16.35% i en el curs 2015-16 baixa significament a un 2.9%. Per tenir informació sobre la satisfacció de les tutories, a
partir d’aquest curs, la Facultat ha introduït una enquesta de satisfacció de l’actuació dels tutors (Evidència 3.6.41), on
es pot concloure que els resultats pel curs 2015-16 (Evidència 3.6.42) són molt positius (en aquesta enquesta van
participar 80 dels 93 estudiants amb TFGs presentats) i que el sistema establert funciona amb normalitat. La evolució
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d’aquests resultats al llarg dels cursos ens indicarà possible alteracions que hauríem de fer sobre la calitat de les
tutories.
Per concluir, es pot observar que entre les diferents assignatures les activitats d’avaluació plantejades són molt
diverses, segons les exigències temàtiques i cognitives de cadascuna. L’objectiu és esforzar als estudiants d’aprendre
treballar en grup i a col·laborar, tan per projectes petites com a grans, donant valor també a l’avaluació més puntual
dels exàmens.

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

D'ençà dels darrers cursos dels estudis de turisme, l’evolució de la taxa de rendiment ha mostrat un increment dels
resultats. Si bé en els primers cursos la taxa se situava per sota del 70%, des del curs 2012–2013 el percentatge ha
superat el 80%. La darrera dada de la que disposem, del curs 2014–2015, és que els estudiants matriculats van superar
un 81% dels crèdits totals, una dada que esdevé molt positiva (Evidència 3.6.21/22/23/24 – aquesta evidència és
l’integrament de quatre anteriors). Pel que fa a la taxa d’eficiència, aquesta supera el valor previst a la Memòria de
Grau, que era del 85%. Durant els tres cursos analitzats, la taxa ha oscil•lat entre el 89% en el seu llindar inferior (en
el curs 2013–2014) i el 96% en el superior (en el curs 2012–2013). En el darrer curs s’ha arribat a un 91%. Per tant, en
els estudiants que finalitzen els estudis en el temps previst, el número de crèdits matriculats s’aproxima notablement al
número de crèdits previstos. Tot plegat constitueix un resultat molt positiu.
En quant a la taxa de graduació t+1 dels estudis de turisme, durant el curs 2014-15 va ser d'un 33% (Evidència
3.6.21/22/23/24), mentre que el nombre de titulats, tot i anar augmentant entre els cursos 2012-13 i 2014-15 (de 38 a
59), va ser molt baix (Evidència 3.6.09). Aquest percentatge és sensiblement inferior al que preveia la Memòria del
Grau, que estimava un 40%. El principal problema del procés de graduació ja es detectava a la Memòria: l’elevat
percentatge d’estudiants que no finalitzen el Treball Fi de Grau durant el darrer curs. Més concretament, en total hi ha
42 estudiants als que únicament els falta realitzar el TFG per a graduar-se. Es tracta d'un nombre que anirà augmentant
en els següents cursos i que podrà acabar essent negatiu en termes de gestió, ja que s'acumularà un llistat de
nombrosos estudiants que desitgin presentar el TFG i finalitzar la titulació (Evidència 3.6.11). En aquest sentit hi haurà
un Programa d’eficiència del TFG, que s'executa des del primer curs, i les dues enquestes de valoració als professors
tutors per part dels estudiants (tant als que han arribat a l’exposició final com als No presentats) (AM IAI/16/18).
Per contra, la taxa d’abandonament és molt baixa. Mentre que durant el curs 2011–2012 es va assolir el llindar previst
a la Memòria de Grau (Evidència 3.1.01a), amb un 20% (Evidència 3.6.21/22/23/24), fins el curs 2014-2015 el
percentatge va descendir progressivament, situant-se a un 8%, essent sensiblement inferior al valor de control. En
relació a la taxa de graduació, aquesta dada indica que els estudiants requereixen més temps del que es preveu per a
finalitzar els estudis, malgrat es continuïn matriculant fins a assolir la graduació. Els factors que millor expliquen
aquesta situació és el temps de dedicació que es requereix per a completar el TFG i el fet que alguns estudiants ja
tenen feina abans d’acabar la carrera (veure 6.4) i consequentement menys temps lliure per presentar el TFG.
Durant el primer curs, la taxa d’abandonament també va descendir d'un 20% a un 11% (Evidència 3.6.25). El motiu
d’aquest descens és que durant el curs 2011-12, el sistema d’avaluació del primer curs era molt exigent i al llarg dels
anys el GT va intentar adaptar-se a les dificultats dels estudiants i millorar el seu sistema d’avaluació. Per altra banda,
cal mencionar que amb les activitats d’informació relacionades amb els estudis del GT (Jornades de Portes Obertes,
Jornades d’Acollida...), els estudiants estan més preparats per a les exigències del GT i per tant continuen els seus
estudis, el que demostra la utilitat de la promoció informativa que es fa als alumnes de batxillerat i als estudiants quan
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comencin el primer curs. Pel que fa la taxa de rendiment, des del curs 2012-13 fins el curs 2014-15 ha estat al voltant
del 80%, mentre que el curs 2015-16 va baixar al 73.58%; fet que indica un petit increment de crèdits no superats
sobre el total del crèdits matriculats. Tot i que no arriba el nivel del curs 2011-12, i que no hi havia un canvi important
en l’estructura del pla docent del primer curs, aquest resultat es conecta més al perfil d’estudiants que es van
matricular el curs 2015-16 que a una iniciativa per part del GT. Al mateix temps, des del curs 2012-13, la taxa de
presentats va ser per sobre del 90% , fet que indica que la gran majoria d’estudiants segueix el procés d’avaluació que
proposa el professor. D’aquests crèdits presentats, des del curs 2011-12 la taxa d’èxit ha estat sempre més de 80%,
resultat molt positiu.
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.

Els estudis de la Facultat de Turisme es caracteritzen per la important preparació i capacitació dels seus estudiants per
al mercat laboral. L'any 2014 l'AQU Catalunya va finalitzar la cinquena enquesta d'Inserció laboral, realitzada a graduats
de les universitats catalanes, i que duia per títol “Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de
la població titulada de les universitats catalanes”. Tot i tractar-se d’un estudi que mesura variables d'una cabdal
importància, com ara la qualitat de l'ocupació, el procés de cerca de feina o la satisfacció amb la formació, les seves
dades provenen de titulats de la Diplomatura de Turisme, que presenta una estructura completament diferent a la del
Grau en Turisme, ja sigui per la tipologia de les assignatures o la durada dels estudis. Per aquest motiu, es considera
que l’estudi d’AQU no ofereix dades significatives a l'hora d'avaluar el GT.
Per altra banda, l’enquesta als titulats del GT que es realitza des de la UdG (Evidència 3.3.22) té un índex de
participació molt baix (11 participants pel curs 2014-15, 18% dels titulats) i els seus resultats no poden ser concloents.
D’aquest 18% es pot observar que els estudis al GT va ser primera preferència amb una matrícula a temps complert,
amb objectiu principal de la bona sortida laboral i les preferències de futur per a començar a treballar i/o estudiar un
màster. Els punts més forts són la satisfacció amb la titulació, les pràctiques externes, els recursos de la biblioteca i els
serveis de suport a l’estudiant. Els punts més febles són la coordinació en els continguts de les assignatures, el volum
de treball exigit, la millora de les competències perosonals de l’estudiant, la satisfacció amb el procés del TFG i l’ús del
campus virtual. Tot i que hi ha accions de millora sobre alguns dels temes tractats (IAI/16/11, IAI/16/18), es considera
més adequat realitzar un altra tipus d’nvestigació sobre el perfil de l’estudiant titulat.
Per tal d'aconseguir les dades necessàries sobre la inserció professional dels titulats en el GT, l'any 2015 la xarxa
REDINTUR (Red Interuniversitaria de Estudios de Posgrado en Turismo), i gràcies a la iniciativa del Deganat de la
Facultat de Turisme i alguns professors del GT, va realitzar una investigació basada en una enquesta, coneguda com a
REDINTUR 2015 (Evidència 3.6.10), amb la intenció d’analitzar la situació d'inserció laboral d'aquests graduats i estar a
l'aguait de la seva evolució al llarg de cinc anys consecutius. És convenient remarcar que les dades que s'hi presenten
són només del Grau en Turisme de la UdG. Amb l'objectiu d’obtenir dades, es va trametre una petició formal via
electrònica als graduats en Turisme dels cursos 2012-13 i 2013-2014 per aconseguir-ne el consentiment i,
posteriorment, se'ls va realitzar una enquesta telefònica. Les preguntes feien referència a diferents aspectes, com ara
l’entrada a la universitat, les pràctiques realitzades en diferents sectors, la situació laboral en la seva època d'estudiant i
en l’actual, el temps dedicat per a trobar feina, les condicions i les retribucions, i el nivell de satisfacció respecte a la
utilitat en la formació rebuda durant el grau. El 68,7% dels graduats va respondre l’enquesta (Evidència 3.6.10, pàg. 2).
Si analitzem els resultats, convé destacar que la taxa d’adequació dels graduats és del 78,9%. El 89% dels graduats
treballa en el sector de Turisme, una dada molt positiva que demostra l'estreta relació entre els seus estudis cursats
en el GT i la seva carrera professional (Evidència 3.6.10, pàg. 3).
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Pel que fa a la taxa d’ocupació, s'observa que el 41% dels graduats treballa a la seva primera feina (Evidència 3.6.10,
pàg. 4). Es constata que el 48,2% dels graduats va trobar feina abans de finalitzar el grau, el 23,2% en menys d’un mes
d’haver-se graduat i el 12,5% entre 1 i 3 mesos. El fet que el 48,2% trobi feina abans d’acabar la carrera és positiu pel
que refereix a la seva carrera professional, però també és negatiu en el sentit que dificulta i retarda la finalització dels
seus estudis i, naturalment, acaba disminuint la taxa de graduació. A més, el fet que molts estudiants treballin acaba
provocant que no disposin de temps per acabar el TFG. Pel que fa a les condicions laborals, el 46% disposa d’un
contracte fix, el 36% d’un contracte temporal i el 14% d’un contracte de becari o de formació (Evidència 3.6.10, pàg.
7). És important recalcar que el 59,18% dels graduats té un contracte de recepcionista o d'atenció al client. En aquest
cas, es fa necessari explicar que alguns negocis petits ofereixen contractes de recepció, encara que la major part de les
tasques a realitzar són més aviat de màrqueting (Evidència 3.6.10, pàg. 5). Per altra banda, com que el 41% està
treballant en la seva primera feina, l'estudiant s'inicia en llocs de treball amb menys responsabilitats. De totes maneres,
la importància d’aquesta dada dependrà de l'evolució professional dels graduats al llarg dels propers 5 anys i fins a quin
punt canviarà la situació laboral.
Quant a la taxa d’adequació dels estudiants en el món laboral, s'ha observat que en un 75% dels casos es requereix
estar graduat en Turisme, tot i que encara hi ha un 20,83% dels casos en què no és necessària una titulació (Evidència
3.6.10, pàg. 6). Val a dir que el 56% dels graduats treballa en el sector de l’allotjament, on un 42% hi va realitzar les
pràctiques (Evidència 3.6.10, pàg. 5). Aquesta és una dada molt positiva sobre la relació de les pràctiques i les feines a
les quals es dediquen els graduats. Els altres sectors que destaquen més en el mercat laboral són les empreses
d’activitats o productes turístics (12%), les oficines de turisme i promoció turística (10%) i la intermediació i el
transport (8%). En canvi, els sectors més destacables a l’hora de fer les pràctiques, a banda de l’allotjament, són: les
oficines de turisme (22%), promoció/administració pública i agències de viatges o touroperadors amb un 14%
cadascun. És evident que manca una millor adequació de les pràctiques d’altres sectors del turisme amb el perfil de les
feines que els estudiants poden aconseguir (AM IAI/16/19).
Quan es parla de la utilitat de la formació teòrica en les persones que treballen en llocs que requereixen formació
universitària, s'observa que la mitjana de valoració es situa a un 5,63/10 (Evidència 3.6.10, pàg. 9), tot i que la
satisfacció amb el nivell de la formació rebuda és d'un 7/10. Això indica que els estudiants valoren més positivament
els llocs de treball que tenen actualment que la formació teòrica que han rebut. En part això s’explica pel tipus de
feines a les que es dediquen a l'inici de la seva carrera professional o l'actual lloc de treball que ocupen en relació amb
les capacitats i les ambicions professionals de cadascú. Es tracta de llocs de treball de transició, de manera que un dels
objectius principals d’aquesta investigació al llarg de cinc anys és fer un seguiment de l'evolució laboral dels graduats i,
conseqüentment, observar si canvia l’avaluació dels graduats sobre la formació teòrica que han rebut.
En canvi, la valoració de la utilitat de la formació pràctica (entesa com a la part d’activitats pràctiques que organitzen
els professors dins de cada assignatura, i no a les pràctiques dels estudiants en empreses i institucions) és una mica
superior i se situa a un 5,95/10, mentre que la satisfacció amb el nivell de la formació és valorada amb un 6,09/10
(Evidència 3.6.10, pàg. 9). En aquest punt, es pot considerar que els graduats valoren tant la satisfacció com la utilitat
de la formació pràctica amb un 6/10, una dada precisament no molt elevada que, tal i com ocorre amb la formació
teòrica, requereix precisar el possible canvi que es pot produir en la formació pràctica al llarg dels propers cinc anys.
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PLA DE MILLORA
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Part 5 - 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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Part 6 – Llista d’evidències

1. Presentació del centre
1.01

Evolució matrícula

1.02

Evolució titulats

2. Procés d'elaboració de l'autoinforme
2.01

Composició CAI

2.02

Calendari reunions CAI

2.03

Convocatòria CAI 01-16

2.04

Acta CAI 01-16

2.05

Convocatòria 02-16

2.06

Acta CAI 02-16

2.07

Convocatòria CAI 03-16

2.08

Acta CAI 03-16

2.09

Convocatòria CAI 04-16

2.10

Acta CAI 04-16

2.11

Model enquesta satisfacció CAI

2.12

Guia accés web

2.13

Resultats enquesta de satisfació CAI

2.14

Aprovació autoinforme CdQC

2.15

Aprovació autoinforme CQ de la UdG

3. Estàndards
3.1 Qualitat del programa formatiu
3.1.01a GT Memòria definitiva
3.1.01b GT Memòria definitiva
3.1.02

Resolució MEC

3.1.03

GT Informe favorable ANECA

3.1.04

Evolució de la matrícula

3.1.05

Procedència estudiants
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3.1.06

Estudiants de nou ingrés

3.1.07

Vies d'accés

3.1.08

Qualificació d'accés

3.1.09

Percentatge d'estudiants de nou ingrés

3.1.10

Estudiants en primera preferència I ratio de demanda

3.1.11

1a Acta CE aprovada

3.1.12

2a Acta CE aprovada

3.1.13

3a Acta CE aprovada

3.1.14

4a Acta CE aprovada

3.1.15

Programes de mobilitat

3.2 Pertinència de la informació pública
3.2.01

Informació pública del centre al web

3.2.02

Informació pública màsters

3.2.03

Informació pública del SGIQ

3.2.04

Informació qualitat i seguiment facultat Turisme

3.3 Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.3.01

Manual del SGIQ

3.3.02

Disseny i aprovació de les titulacions.

3.3.03

Seguiment de resultats i millora de les titulacions.

3.3.04

Acreditació de les titulacions.

3.3.05

Revisió del SGIQ.

3.3.06

Reglament comissió qualitat

3.3.07

Reglament qualitat centres docents

3.3.08

Corpus indicadors de la titulació

3.3.09

Informes de verificació

3.3.10

Informes de seguiment GT 2010-11, 2011-12, 2012-13

3.3.11

Administració i anàlisi enquestes docència

3.3.12

Model i resultat enquestes opinió ocupadors

3.3.13

Resultats enquestes de docència 2014

3.3.14

Enquestes de satisfacció graduats i graduades
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3.3.15

Resultats enquesta biblioteca 2014

3.3.16

Enquesta formació curs 2015-16

3.3.17

Enquesta Jornades d'Acollida

3.3.18

Enquesta Jornades de Portes Obertes

3.3.19

Enquesta de Jornades de Portes Obertes-Pares

3.3.20

Resultats enquesta docents biblioteca 2009

3.3.21

Resultats enquesta alumnes biblioteca 2009

3.3.22

Resultats satisfacció titulats 2014

3.3.23

Model enquesta de docència

3.4 Adequació del professorat al programa formatiu
3.4.01 Total professors per categoria docent
3.4.02 % de doctors en total GT i a primer curs
3.4.03 Número d eprofessors i % crèdits per departament
3.4.04 Assignació de crèdits al GT prespecte al total de crèdits
3.4.05 Número d'anys a la UdG
3.4.06 Trams docents i de recerca
3.4.07 Projectes competitius, de transferència i professors adscrits a un SGR
3.4.08 Assignatures impartides en anglès
3.4.09 Normativa TFG
3.4.10 Assignació de TFG
3.4.11 Resultat de les enquestes d'avaluació del professorat
3.4.12 Normativa reconeixement TFG professors
3.4.13 Mitjana d'estudiants per tipus de grup
3.4.14 % hores per tipus de grup
3.4.15 Ràtio estudiants per professor
3.4.16 Llista de professors
3.4.17 Assignació TFGs a tutors
3.4.18 CV professors Grau en Turisme
3.4.19 Assignatures de dos a un departament
3.4.20 Propostes ICE
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3.4.21 Assistència a Curs 1
3.4.22 Assistència a Curs 2
3.4.23 Descripció del Curs 1
3.4.24 Descripció del Curs 2
3.4.25 Email per demanar propostes a ICE
3.4.26 Linies de suport
3.4.27 Invitació ICE per a la millora dels cursos docents
3.4.28 Cursos ICE
3.4.29 Assistència professors GT a UNIVEST
3.4.30 Intranet PDI
3.4.31 Assignatures - Coordinació entre departaments
3.4.32 Ajuts del Deganat de la Facultat
3.4.33 Assignatures grups petits
3.4.34 Pla docent 2015/16
3.4.35 Cursos anglès PDI
3.4.36 Programa tallers
3.4.37 Cursos formació SLM
3.4.38 Hores impartides per professors i categoria docent
3.4.39 Professors GT per categoria docent, àrea de coneixement i crèdits
3.4.40 Relació estudiants ETC-PDI ETC
3.4.41 Programes de docència

3.5 Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
3.5.01 Programa Jornades d'Acollida 2015/16
3.5.02 Guia del estudiant
3.5.03 Resultats enquestes Jornades de portes obertes
3.5.04 Satisfacció dels estudiants amb tutories
3.5.05 Manual TFG
3.5.06 Accès al campus virtual
3.5.07 Equipaments FT
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3.5.08 Indicadors d'ús biblioteca
3.5.09 Enquesta ús PDI biblioteca
3.5.10 Enquesta usuari biblioteca
3.5.11 Resultats enquesta satisfacció PDI biblioteca
3.5.12 Resultats satisfacció usuaris biblioteca
3.5.13 Indicadors d'ús com a CRAI
3.5.14 Espais docència
3.5.15 Suport discapacitats
3.5.16 Programa STUDIA
3.5.17 Valoració GT programa STUDIA
3.5.18 Calendari Jornades de Portes Obertes
3.5.19 Resultats enquestes de Jornades de Portes Obertes - Pares
3.5.20 Resultat enquestes docents 2009
3.5.21 Distribució geogràfica de practiques

3.6 Qualitat dels resultats dels programes formatius
3.6.01 Fitxa pública - Dimensió econòmica del mercat turistic
3.6.02 Fitxa pública - Polítiques de promoció i informació de les destinacions
3.6.03 Fitxa pública - Creació d'itineraris i viatges combinats
3.6.04 Fitxa pública - Creació i comercialització de nous productes
3.6.05 Fitxa pública - TFG
3.6.06 Fitxa pública - Pràcticum
3.6.07 Competències per activitats i per assignatura
3.6.08 Competències per assignatura
3.6.09 Evolució titulats
3.6.10 Inserció laboral
3.6.11 Estudiants nomès amb TFG pendent
3.6.12 Estructura del diari de pràctiques
3.6.13 Formulari avaluació empresa
3.6.14 Normativa del practicum en el GT
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3.6.15 Estructura de la Memòria de pràctiques
3.6.16 Qualificacions pràctiques
3.6.17 Qualificacions assignatures
3.6.18 Qualificacions TFGs
3.6.19 Evolució qualificacions TFG
3.6.20 Temes TFG
3.6.21/22/23/24 Taxa de rendiment/eficiènia/graduació/abandonament
3.6.25 Resultats globals 1er curs
3.6.26 Prova d'avaluació Dimensió econòmica
3.6.27 Prova d'avaluació Polítiques de promoció i informació de les destinacions
3.6.28 Prova d'avaluació Creació d'itineraris i viatges combinats
3.6.29 Prova d'avaluació Creació i comercialització de nous productes
3.6.30 Prova d’avaluació Pràcticum Informe d’empreses
3.6.31 Prova d’avaluació Pràcticum Diari Aprovat
3.6.32 Prova d’avaluació Pràcticum Diari Notable
3.6.33 Prova d’avaluació Pràcticum Diari Excel·lent
3.6.34 Prova d’avaluació TFG Suspès
3.6.35 Prova d’avaluació TFG Aprovat
3.6.36 Prova d’avaluació TFG Notable
3.6.37 Prova d’avaluació TFG Escel·lent
3.6.38 Llistat de centres de pràctiques
3.6.39 Satisfacció estudiants de l’actuació docent, assignatures seleccionades
3.6.40 Satisfacció estudiants de l’assignatura Pràcticum
3.6.41 Enquesta tutors TFG
3.6.42 Resultats enquesta tutors TFG

Autoinforme per a l’acreditació – Grau en Turisme

82

