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0. Dades identificadores  

 

Universitat Universitat Rovira i Virgili 

Nom del Centre Facultat de Lletres 

Dades de contacte Josep Sánchez Cervelló 

Degà de la Facultat de Lletres 

Campus Catalunya. Av. Catalunya, 35 

43002 Tarragona 

977 55 81 01, degafll@urv.cat 

 

 

Responsables de l’elaboració 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Maria Isabel Oltra-Massuet Coordinadora del Màster 

d’Ensenyament i Adquisició de 

l'Anglès com a Llengua 

Estrangera / Segona Llengua 

Apartats de l’informe que fan 

referència a la titulació a 

acreditar. 

Maria Bargalló Escrivà Coordinadora del Màster 

d’Ensenyament de Llengües: 

Espanyol com a Llengua 

Estrangera 

Apartats de l’informe que fan 

referència a la titulació a 

acreditar. 

Anthony Pym  Coordinador del Màster de 

Traducció Professional Anglès-

Espanyol 

Apartats de l’informe que fan 

referència a la titulació a 

acreditar. 

Blanca Deusdad Ayala Coordinadora del Màster 

d’Antropologia Mèdica i Salut 

Global 

Apartats de l’informe que fan 

referència a la titulació a 

acreditar. 

Josep Sánchez Cervelló Degà de la Facultat de Lletres Apartats de l’informe que fan 

referència al centre. 

Assumpció Huertas Roig Vicedegana de la Facultat de 

Lletres 

Apartats de l’informe que fan 

referència al centre. 

Jaume Vallverdú Vallverdú Secretari de la Facultat de 

Lletres 

Apartats de l’informe que fan 

referència al centre. 

Andreu Castell Vicente Responsable del Sistema 

Intern de la Garantia de la 

Qualitat 

Apartats de l’informe que fan 

referència a la implantació 

del SIGQ. 

mailto:degafll@urv.cat
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Belén Roda Martín 

 

Tècnica de l’Oficina de Suport 

al Deganat de la Facultat de 

Lletres 

Suport en els apartats de 

l’informe que fan referència al 

centre i a la implantació del 

SIGQ. 

Raquel Mesas Mata 

 

Tècnica de Suport a la Qualitat 

Docent de la Facultat de 

Lletres 

Suport en els apartats de 

l’informe que fan referència al 

centre i a la implantació del 

SIGQ. 

 

Titulacions impartides al Centre 

Denominació 
Codi 

RUCT 

Crèdits 

ECTS 

Any  

implantació 

Responsable 

ensenyament/ 

Coordinador 

màster 

Graus 

Història 2500116 240 2008-09 Jordi Diloli Fons 

Història de l’Art 2500117 240 2008-09 Lícia Buttà 

Anglès 2500433 240 2009-10 Andreu Castell 

Vicente 

Llengua i Literatura 

Catalanes 

2500434 240 2009-10 Jordi Ginebra 

Serrabou 

Llengua i Literatura 

Hispàniques 

2500435 240 2009-10 Antoni Nomdedeu 

Rull 

Comunicació Audiovisual 2500447 240 2009-10 Assumpció Huertas 

Roig 

Periodisme 2500450 240 2009-10 Assumpció Huertas 

Roig 

Publicitat i Relacions 

Públiques 

2500451 240 2009-10 Assumpció Huertas 

Roig 

Antropologia i Evolució 

Humana 

2502831 240 2013-14 Jaume Vallverdú 

Vallverdú 

Màsters coordinats per la URV 

Antropologia Mèdica i 

Salut Global 

4314944 120 2006-07 

2010-11 

(Antropologia Mèdica 

i Salut Internacional) 

2014-15 

Blanca Deusdad 

Ayala 
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Antropologia Urbana, 

Migracions i Intervenció 

Social 

4313871 90 2006-07 i 2010-11 

(Antropologia 

Urbana) 

2007 – 2008 i 2010-

11 (Migracions i 

Mediació Social) 

2013-14 

Yolanda Bodoque 

Puerta 

Arqueologia Clàssica 4313999 90 2006-07 

2010-11 

2013-14 

Eva Subías Pascual 

Arqueologia del 

Quaternari i Evolució 

Humana 

4310838 

4313286 

120 2010-11 

2012-13 (Erasmus 

Mundus) 

Carlos Lorenzo 

Merino 

Comunicació Estratègica 

en la Societat del Risc 

4313338 60 2010-11 

(Comunicació 

Política, Institucional 

i Corp. en Entorns de 

Crisi i de Risc) 

2012-13 

Enric Castelló 

Cogollos 

Ensenyament i 

Adquisició d'Anglès com 

a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

4315402 60 2010-11 

(Ensenyament de 

Llengües: Espanyol / 

Anglès com a 

Llengua Estrangera) 

2015-16 

Maria Isabel Oltra-

Massuet  

Ensenyament de 

Llengües: Espanyol com 

a Llengua Estrangera 

4315413 60 2010-11 

(Ensenyament de 

Llengües: Espanyol / 

Anglès com a 

Llengua Estrangera) 

2015-16 

Maria Bargalló 

Escrivà  

Traducció Professional 

Anglès-Espanyol 

4314929 60 2015-16 Anthony Pym  

Màsters interuniversitaris no coordinats per la URV 

Estudis de Dones, 

Gènere i Ciutadania 

(coordinat per la UB) 

4313345 90 2012-13 Coral Cuadrada 

Majó 
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Identitat Europea 

Medieval (coordinat per 

la UdL) 

4314102 60 2013-14 Marta Serrano Coll 

Joventut i Societat 

(coordinat per al UdG) 

4314836 60 2008-09 

2014-15 

Gaspar Maza 

Gutiérrez 

Música com a Art 

Interdisciplinària 

(coordinat per la UB) 

4314740 60 2010-11 

2014-15 

Jesús Carruesco 

García 

 

 Màster d’ Ensenyament i Adquisició de l’Anglès com a Llengua Estrangera/Segona Llengua 

(2015) (*) 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera (2015) (*) 

(*) S’informa que al llarg de l’informe i annexes, si no s’indica el contrari, les dades contemplades de cursos 

anteriors a la última verificació vigent (2015) correspondran als plans d’estudis a extingir del màster 

d’Ensenyament de Llengües Estrangeres (2007) i (2010). 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol (2015) 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global (2014) (**) 

(**) S’informa que al llarg de l’informe i annexes, si no s’indica el contrari, les dades contemplades de cursos 

anteriors a la última verificació vigent (2014) correspondran als plans d’estudis a extingir del màster 

d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2006) i (2010).  

 

 

Data i òrgan d’aprovació: 

Pendent d’aprovació per Junta de Facultat de la Facultat de Lletres. 

 

Signatura Degà de la Facultat de Lletres: 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Josep Sánchez Cervelló 
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Presentació de les titulacions objecte d’acreditació 

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

 

L’objectiu principal d’aquest màster és formar professionals de l’ensenyament de l’anglès com a 

llengua estrangera o segona llengua. El màster proporciona les bases teòriques i els instruments 

pràctics necessaris per organitzar i desenvolupar la docència de la llengua anglesa en qualsevol 

entorn on l’anglès sigui llengua estrangera, segona llengua o llengua internacional; també 

garanteix un coneixement profund de la llengua anglesa, així com una especialització en les 

tècniques i metodologies didàctiques més adequades per aconseguir una docència de la llengua 

anglesa efectiva i satisfactòria, i prepara els estudiants per identificar i analitzar les necessitats 

dels aprenents, dissenyar cursos a mida i emprar una gran varietat de pràctiques docents 

efectives, a l’hora que els dota de les eines necessàries per a la seva autoformació i actualització 

permanent. L’alt component acadèmic de recerca permet el desenvolupament íntegre del docent 

com a professional de l’ensenyament de la llengua anglesa reflexiu i competent, amb una sòlida 

formació teòrica i pràctica que el porti a ser pro-actiu en l’anàlisi, cerca, implementació i 

incorporació de nous mètodes, eines i tècniques durant tota la seva vida professional i/o 

acadèmica. 

 

Els components més destacats d’aquest màster inclouen un 30% de formació en pràctiques 

externes, un 15% en bases per a la recerca i un 55% de formació especialitzada obligatòria en 

les diferents àrees de la docència de la llengua anglesa: 

- Metodologia de l’ensenyament de la llengua anglesa 

- Adquisició de segones llengües 

- Materials i tècniques d’ensenyament de l’anglès 

- Ensenyament de la pronunciació 

- Ensenyament de la gramàtica i el lèxic 

- Ensenyament de la pragmàtica 

- Ús de noves tecnologies  

 

Els estudiants poden triar diferents àrees d’especialització mitjançant la selecció de matèries 

optatives: 

- Anglès per a finalitats específiques 

- Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE) 

- Ensenyament d’anglès a nens  

- Ensenyament de la cultura  

 

Finalment, es fomenta, d’una banda, el component d’observació i treball de camp amb el mòdul 

de Pràctiques actives tutoritzades en escoles i instituts d’ensenyament reglat, i de l’altra, el 

component de reflexió i recerca teòrica i experimental a través de la matèria Mètodes i Eines de 

Recerca i el Treball de Fi de Màster. 
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 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

El Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera neix com a fruit de la 

separació dels dos àmbits que figuraven al Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol/Anglès 

com a Llengua Estrangera. Aquest màster ha estat vigent durant 8 cursos acadèmics (des del 

curs 2007-8). En aquest període ha obtingut un èxit notable, amb un nombre molt significatiu 

d’estudiants i amb una capacitat important d’atracció d’estudiants estrangers. No obstant això, 

l’anàlisi de l’evolució va mostrar que els estudiants no optaven per una combinació de les dues 

branques, sinó que es matriculaven a una de les dues especialitats. D’altra banda, el nombre 

creixent d’estudiants matriculats permetia plantejar dos màsters enlloc d’un de sol.  

 

Des de la implantació d’aquest màster el curs 2015-16, s’ha realitzat una modificació substancial 

per incloure canvis arrel del seguiment de la titulació; els canvis tenen a veure amb qüestions 

d’accés i admissió d’estudiants, planificació de l’ensenyament, calendari d’implantació i personal 

acadèmic.  

 

L’objectiu fonamental del Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

és dotar a l’estudiant d’una formació especialitzada i multidisciplinar, orientada al 

desenvolupament professional com a professor d’espanyol com a llengua estrangera i a la recerca 

en aquesta àrea, com a forma de millora contínua. Així mateix, es pretén desenvolupar en 

l’estudiant la capacitat d’aprenentatge autònom, de manera que sigui capaç de construir els 

fonaments per a una actualització permanent. En darrer lloc, es vol proporcionar les bases 

teòriques i els instruments pràctics necessaris per organitzar la docència de l’espanyol com a 

llengua estrangera i familiaritzar als estudiants en les diverses tècniques i els recursos amb què 

es compta pel desenvolupament professional, amb la finalitat d’optimitzar el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

El Màster en Traducció Anglesa Professional Anglès-Espanyol forma professionals capaços de 

gestionar la seva pròpia activitat, atendre les necessitats específiques dels seus clients i adaptar-

se al mercat. Per a tal finalitat, es desenvolupa una amplia gamma d’habilitats professionals en 

traducció tècnica, financera i jurídica, amb especial èmfasi en les tecnologies de la traducció. 

 

L'aprenentatge està organitzat a partir del model de competències desenvolupat per l’European 

Masters in Translation, establert per la Comissió Europea, i inclou pràctiques en empreses i un 

Treball de Fi de Màster. Comprèn el mòduls següents:  

- Continguts de caràcter professionalitzador: Exercici Professional de la Traducció, Gestió del 

Negoci, Pràctiques Externes. 

- Continguts de caràcter cognitiu: Estratègies de Traducció i Resolució de Problemes, Espanyol-

Anglès i Anglès-Espanyol. 

- Continguts de caràcter tecnològic: Eines per a la Traducció Especialitzada, Eines per a la 

Substitució, Revisió, Edició i Postedició de Textos Traduïts Espanyol-Anglès i Anglès-Espanyol 

- Continguts de caràcter textual: Traducció Cientificotècnica, Traducció Jurídica i Econòmica. 
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 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

Aquest màster interuniversitari amb la Universitat de Barcelona és una continuïtat del títol propi 

de la URV en Antropologia de la Medicina (1994- 2000), i del Màster oficial d’Antropologia Mèdica 

i Salut Internacional (2005- 2014). Està considerat el millor d'Europa i d'Amèrica Llatina en 

llengua espanyola, per la qualitat dels seus docents i de les recerques que es duen a terme. 

 

Té com a objectiu proporcionar als estudiants una base sòlida en teories, tècniques i metodologies 

en antropologia mèdica perquè, en finalitzar, estiguin preparats per traduir problemes socials en 

preguntes de recerca antropològica i transformar aquestes investigacions en polítiques 

pràctiques, de manera que contribueixin a crear innovacions socials i trobar nous models 

d'intervenció sanitària. 
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1. Presentació del centre 

La Facultat de Lletres (FLL) és un dels centres en què s’estructura la Universitat Rovira i Virgili 

(URV), creada per la Llei 36/1991, aprovada el 30 de desembre pel Parlament de Catalunya, i 

creada per la Generalitat de Catalunya el desembre de 1992. Els seus orígens, però, es remunten 

al 1971, amb la implantació a Tarragona d’aules de la Universitat de Barcelona. Un procés que 

va culminar el 1983 amb la creació per Decret de les Cortes Espanyoles de les Facultats de 

Lletres i de Ciències Químiques, nucli inicial de l’actual Universitat Rovira i Virgili. El centre va 

estar vinculat, doncs, a la Universitat de Barcelona fins al curs acadèmic 1992-93 i, a partir 

d’aquí, es va integrar a la Universitat Rovira i Virgili. 

 

El curs 2016-17 el centre acollia 1.451 estudiants repartits entre els diversos ensenyaments que 

ofereix: 1.267 en estudis de grau i 184 en estudis de màster. 

 

La taula següent mostra els estudiants matriculats als ensenyaments adaptats a l’EEES i màsters 

vigents en el curs 2016-17: 

 

Taula 1. Evolució dels estudiants matriculats 

Titulació 
Estudiants matriculats 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

GRAUS 

Història 172 199 194 180 163 

Història de l’Art 97 103 96 88 94 

Anglès 172 195 198 197 208 

Llengua i Literatura Catalanes 88 82 58 57 45 

Llengua i Literatura Hispàniques 87 97 87 84 82 

Comunicació Audiovisual 107 125 154 158 159 

Periodisme 121 147 159 161 161 

Publicitat i Relacions Públiques 127 148 165 165 167 

Antropologia i Evolució Humana  45 103 142 188 

Total graus 971 1.141 1.214 1.232 1.267 

MÀSTERS (coordinats per la URV) 

Antropologia Mèdica i Salut 

Global (2014) 
  13 21 23 

El màster anterior extingeix al 

màster d’Antropologia Mèdica i 

Salut Internacional (2006) i 

(2010)* 

28 27 9 7 1 
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Antropologia Urbana, Migracions i 

Intervenció Social (2013) 
 10 20 25 30 

El màster anterior extingeix al 

màster d’Antropologia Urbana 

(2006) i (2010) i a Migracions i 

Mediació Social (2007) i (2010)* 

21 10 2 1  

Arqueologia Clàssica (2013)  12 24 30 27 

El màster anterior extingeix al 

màster d’Arqueologia Clàssica 

(2006) i (2010)* 

29 18 3   

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (2010) 
17 2 3 2 2 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (ERASMUS 

MUNDUS) (2012) 

16 25 30 32 26 

Comunicació Estratègica en la 

Societat del Risc (2012) 
13 24 14 22 18 

El màster anterior extingeix al 

màster de Comunicació Política, 

Institucional i Corporativa en 

Entorns de Crisi i de Risc (2010) 

5 1    

Ensenyament i Adquisició de 

l’Anglès com a Llengua 

Estrangera/Segona Llengua 

(2015) 

   19 26 

Ensenyament de Llengües: 

Espanyol com a Llengua 

Estrangera (2015) 

   26 20 

Els dos màsters anteriors 

extingeixen al màster 

d’Ensenyament de Llengües 

Estrangeres (2007) i (2010)* 

56 71 47 4 2 

Traducció Professional Anglès-

Espanyol (2015) 
   14 9 

Total màsters 185 200 165 203 184 

Total FLL 1.156 1.341 1.379 1.435 1.451 

Data informe: 25/09/2017 
Font: URV en Xifres. ACRG03 Número d’estudiants matriculats i ACRM03 Número d’estudiants matriculats  
* Les dades són, a cada curs, els sumatoris dels plans d’estudis a extingir  

 

A la Taula 2 es mostra l’evolució del nombre de titulats dels darrers cinc cursos dels graus 

d’Història i d’Història de l’Art (implantats el curs 2008-09), dels darrers quatre cursos dels graus 

d’Anglès, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Hispàniques, Comunicació 
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Audiovisual, Periodisme, i Publicitat i Relacions Públiques (implantats el curs 2009-10) i els 

titulats del grau d’Antropologia i Evolució Humana (implantat el curs 2013-14). En relació als 

titulats de màster, les dades corresponen als darrers cinc cursos: 

Taula 2. Evolució del nombre de titulats 

Titulació 
Titulats 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

GRAUS      

Història      

Curs inici 2008-09 

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

4 

8 

1 

2 

7 

26 

1 

2 

3 

4 

16 

2 

 

2 

3 

6 

21 

1 

 

 

 

3 

5 

25 

Història de l’Art      

Curs inici 2008-09 

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

3 

4 

2 

1 

7 

 

1 

4 

7 

 

 

2 

5 

7 

1 

 

 

3 

4 

7 

4 

Anglès      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

23 

2 

6 

23 

1 

5 

5 

25 

1 

 

1 

8 

18 

1 

 

 

2 

6 

22 

Llengua i Literatura Catalanes      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

7 5 

13 

2 

2 

7 

 

1 

4 

4 

1 

 

 

4 

6 

Llengua i Literatura Hispàniques      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14  

Curs inici 2014-15 

10 3 

7 

3 

1 

15 

1 

 

1 

5 

9 

1 

3 

2 

3 

7 

1 

Comunicació Audiovisual      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

Curs inici 2014-15 

14 

5 

4 

5 

1 

12 

12 

1 

1 

1 

 

8 

19 

1 

1 

 

1 

1 

2 

27 

1 
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Periodisme      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

Curs inici 2014-15 

Curs inici 2015-16 

14 4 

19 

1 

9 

22 

3 

1 

2 

 

3 

24 

3 

2 

 

 

1 

 

30 

 

1 

Publicitat i Relacions Públiques      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

Curs inici 2014-15 

Curs inici 2015-16 

17 

2 

2 

13 

2 

6 

24 

4 

1 

1 

 

8 

22 

2 

2 

1 

 

 

4 

33 

1 

3 

Antropologia i Evolució Humana      

Curs inici 2013-14     1 

Total graus 114 151 206 199 216 

MÀSTERS (coordinats per la URV) 

Antropologia Mèdica i Salut Global 

(2014) 
   4 7 

El màster anterior extingeix al 

màster d’Antropologia Mèdica i 

Salut Internacional (2006) i 

(2010)* 

6 13 4 6  

Antropologia Urbana, Migracions i 

Intervenció Social (2013) 
  4 7 6 

El màster anterior extingeix al 

màster d’Antropologia Urbana 

(2006) i (2010) i a Migracions i 

Mediació Social (2007) i (2010)* 

12 7  1  

Arqueologia Clàssica (2013)   6 13 13 

El màster anterior extingeix al 

màster d’Arqueologia Clàssica 

(2006) i (2010)* 

12 14 2   

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (2010) 
16 1 1 2 2 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (ERASMUS 

MUNDUS) (2012) 

 13 9 17  

Comunicació Estratègica en la 

Societat del Risc (2012) 
11 18 11 19 14 

El màster anterior extingeix al 

màster de Comunicació Política, 
5     
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Institucional i Corporativa en 

Entorns de Crisi i de Risc (2010) 

Ensenyament i Adquisició de 

l’Anglès com a Llengua 

Estrangera/Segona Llengua (2015) 

   14 23 

Ensenyament de Llengües: 

Espanyol com a Llengua Estrangera 

(2015) 

   21 15 

Els dos màsters anteriors 

extingeixen al màster 

d’Ensenyament de Llengües 

Estrangeres (2007) i (2010)* 

49 66 41 4 1 

Traducció Professional Anglès-

Espanyol (2015) 
   12 4 

Total màsters 111 132 78 120 85 

Total  225 283 284 319 301 

Data informe: 25/09/2017 
Font: URV en Xifres. ACRG11 Titulats de grau i ACRM09 Titulats de màster 
* Les dades són, a cada curs, els sumatoris dels plans d’estudis a extingir 
 

Pel que fa al professorat amb docència a graus i màsters de la Facultat de Lletres, a la Taula 3 

es mostra que el nombre de docents va experimentar un increment el curs acadèmic 2015 

respecte del 2014, tornant el curs acadèmic 2016 a valors similars al del 2014 i situant-se el 

nombre total de docents en 533: 

 

Taula 3. Evolució del nombre de professorat amb docència 

Titulació 
Professors 

2014 2015 2016 

GRAUS 

Història 48 46 47 

Història de l’Art 34 35 29 

Anglès 39 37 37 

Llengua i Literatura Catalanes 40 36 34 

Llengua i Literatura Hispàniques 39 37 38 

Comunicació Audiovisual 49 47 51 

Periodisme 51 51 56 

Publicitat i Relacions Públiques 51 51 54 

Antropologia i Evolució Humana 11 19 20 

Total graus 362 359 366 

MÀSTERS 

Antropologia Mèdica i Salut Global (2014) 12 18 21 
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El màster anterior extingeix al màster 

d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional 

(2006) i (2010)* 

14 9 2 

Antropologia Urbana, Migracions i 

Intervenció Social (2013) 
15 15 14 

El màster anterior extingeix al màster 

d’Antropologia Urbana (2006) i (2010) i a 

Migracions i Mediació Social (2007) i 

(2010)* 

16 7  

Arqueologia Clàssica (2013) 19 20 20 

El màster anterior extingeix al màster 

d’Arqueologia Clàssica (2006) i (2010)* 
11   

Arqueologia del Quaternari i Evolució 

Humana (2010) 
25 26 25 

Arqueologia del Quaternari i Evolució 

Humana (ERASMUS MUNDUS) (2012) 
25 31 27 

Comunicació Estratègica en la Societat del 

Risc (2012) 
16 22 23 

Ensenyament i Adquisició de l’Anglès com a 

Llengua Estrangera/Segona Llengua (2015) 
 12 12 

Ensenyament de Llengües: Espanyol com a 

Llengua Estrangera (2015) 
 11 12 

Els dos màsters anteriors extingeixen al 

màster d’Ensenyament de Llengües 

Estrangeres (2007) i (2010)* 

23 18 1 

Traducció Professional Anglès-Espanyol 

(2015) 
 9 10 

Total màsters 176 198 167 

Total  538 557 533 

Data informe: 25/09/2017 
Font: URV en Xifres. ACRG15 Perfil general del professorat de les titulacions de grau per categoria, edat i sexe i ACRM13 
Perfil general del professorat de les titulacions de màster per categoria, edat i sexe. 
* Les dades corresponen a les de l’últim pla vigent a cada curs 

  

El dinamisme de la Facultat de Lletres, la voluntat i vocació d’incidència i implicació amb la 

societat que ens envolta, es tradueix en la realització de nombroses activitats de tot tipus 

(congressos, seminaris, jornades, activitats d’extensió universitària) organitzades per la mateixa 

Facultat, pels diferents departaments i pels propis estudiants i que contribueixen a la difusió i a 

la dinamització cultural de les comarques meridionals de Catalunya. Al mateix temps, la 

col·laboració amb les institucions i entitats de l’entorn és constant. És, també, una Facultat 

oberta a tot el món com ho fa palès els convenis Erasmus, els convenis amb universitats 

americanes i els convenis amb diferents Universitats de la República Popular Xina (Dalian, 

Nanjing, Sichuan, Tianjin, Shenzhen, Binhai i Hebei), concretats a través del Centre d’Estudis 

Hispànics, el qual ha estat integrat recentment a la FLL. 
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Durant el primer semestre del 2017 es va rebre la visita d'AQU Catalunya per acreditar cinc 

titulacions impartides al centre: el grau de Llengua i Literatura Catalanes, el grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques, el grau d’Anglès, el màster d’Arqueologia Clàssica i el màster 

d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social, les quals es van acreditar favorablement. 

 

La mateixa Agència, anteriorment, havia visitat la Facultat de Lletres durant el primer semestre 

del 2016 per acreditar titulacions de l’àmbit de la Comunicació: el grau de Comunicació 

Audiovisual, el grau de Periodisme, el grau de Publicitat i Relacions Públiques i el màster de 

Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (MASTERDEC); i, durant l’octubre de 2014, per 

acreditar titulacions de l’àmbit d’Història: el grau d’Història, el grau d’Història de l’Art, el màster 

d'Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana i el màster Erasmus Mundus d’Arqueologia del 

Quaternari i Evolució Humana, aquest darrer acreditat amb excel·lència. 

 

La Facultat de Lletres disposa d’un lloc web, que recentment ha estat renovat: 

http://www.fll.urv.cat/. El curs 2015-16 es va treballar en la nova versió del web de la Facultat 

per dotar-la d’un caràcter més institucional i poder-la replicar en breu en els idiomes castellà i 

anglès, amb l’objectiu d’arribar al públic de la resta de l’Estat i a estudiants internacionals per 

tal de facilitar-los l’accés a la informació de l’oferta docent del centre.

  

http://www.fll.urv.cat/


 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ 

 

 

19 

 

2. Procés d’elaboració de l’informe  

Per a l’elaboració de l’Autoinforme s’ha pres com a referència el procés PR-FLL-003 Seguiment i 

millora de titulacions, que detalla el procés de seguiment de les titulacions a la URV que 

s’estructura en tres nivells d’anàlisi: l’ensenyament, el centre i la Universitat. En l’Autoinforme 

d’acreditació es combinen dos nivells d’anàlisi: el dels ensenyaments específics a acreditar i el 

del centre. 

 

En el procés de confecció de l’informe es poden diferenciar 4 fases: 

 

 Recollida d’informació 

La recollida de la informació de tipus transversal a tota la URV ha estat coordinada pel Gabinet 

d’Estudis i Anàlisi de la Informació, i el Gabinet de Qualitat, i vehiculada a través de l’eina web 

Sínia-Net, pel que fa a les taxes, indicadors numèrics i resultats de les enquestes del PDI. La 

informació sobre metodologies, sistemes d’avaluació i ús de l’Entorn Virtual de Formació de la 

URV, Moodle, l’ha facilitada el Servei de Recursos Educatius de la Universitat (SREd). Les dades 

de guies docents s’han obtingut de l’aplicació per a l’elaboració de les guies docents (DOCnet). 

La informació sobre plans de treball i tutories s’han obtingut de Moodle. La informació específica 

del centre ha estat recollida per la TSQD del centre.  

 

Per a la recollida de la informació relacionada amb la satisfacció dels diferents grups d’interès 

s’han utilitzat els instruments que es recullen en la taula 5 del present informe. 

 

En la fase de recollida de la informació s’ha comptat també amb la col·laboració de: l’estudiantat 

del centre, l’International Center, el Servei de Recursos Humans, la Unitat de Doctorat i Recerca 

(UDR), l’Oficina d’Orientació Universitària (OOU), el Servei de Gestió Acadèmica (SGA) i el Centre 

de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), entre d’altres.  

 

Es mostren dades consolidades del curs 2016-17.  

 

 Elaboració de l’informe 

La responsabilitat de l’elaboració del present informe ha estat assumida pel Comitè d’Avaluació 

Intern (CAI). Aquest comitè està format per l’equip deganal de la Facultat de Lletres, el 

responsable del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la FLL, la Tècnica de l’Oficina de 

Suport al Deganat (TOSD) i la Tècnica de Suport a la Qualitat Docent (TSQD) de la FLL. 

 

Quant a la participació dels estudiants, aquesta, en la versió inicial de l’Autoinforme, ha estat 

indirecta a través de les seves opinions expressades en les diferents enquestes, durant el període 

d’exposició pública de l’Autoinforme a més de la seva assistència a la Junta de Facultat en la 

qual s’ha aprovat.  
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Pels apartats concrets relacionats amb els títols a acreditar, els coordinadors de màster han 

tingut un paper destacat en la seva redacció. A més, s’ha comptat amb la participació del Gabinet 

de Qualitat (GQ) i el Servei de Recursos Educatius (SREd) de la URV. 

 

Les propostes de millora, que es recullen al pla de millora per al curs 2016-17, estan identificades 

a la taula de Propostes de millora. En el seguiment del pla de millora del curs anterior (2015-

16) les millores implantades s’identifiquen a la taula del Pla de Millora 2015-16. 

 

Pel que fa a les evidències s’ha organitzat un espai per a l’acreditació en el Campus Virtual 

(Moodle) que té per objectiu recollir les evidències perquè el Comitè d’Avaluació Interna i Externa 

disposin d’aquesta informació de manera digital, compartida i asíncrona. 

 

Respecte als terminis, s’han acomplert els diferents períodes fixats per a l’elaboració de 

l’autoinforme. A la taula següent s’especifiquen les accions que s’han portat a terme per 

l’elaboració de l’autoinforme, conjuntament amb els respectius terminis: 

 

Accions Dates Agents implicats 

Constitució del CAI Març 2017 Centre 

Reunió amb els diferents 

agents i unitats per analitzar 

el procés d’Acreditació i el 

contingut de l’Autoinforme 

De Març a Maig de 2017 Gabinet de Qualitat 

Servei de Recursos Educatius 

Responsables de les 

titulacions a acreditar 

CAI 

Primera redacció de 

l’Autoinforme 

De Setembre a Octubre de 

2017 

CAI 

Responsables de les 

titulacions a acreditar 

Primera revisió global del 

document  

Primera quinzena novembre 

de 2017 

CAI 

Responsables de les 

titulacions a acreditar 

Revisió i suggeriments per 

part del Gabinet de Qualitat 

Del 10 al 16 de novembre de 

2017 

Gabinet de Qualitat 

Creació Espai Moodle Novembre 2017 Servei de Recursos Educatius 

Incorporació de les 

consideracions realitzades 

pel Gabinet de Qualitat 

Del 17 al 21 de novembre de 

2017 

CAI 

Responsables de les 

titulacions a acreditar 

Exposició pública Del 24 de novembre al 9 de 

desembre de 2017 

Missatge a l’estudiantat, 

professorat i personal 

d’administració i serveis. 

Difusió pàgina web de la 

Facultat de Lletres. 
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Incorporació de les 

consideracions obtingudes en 

el procés d’exposició pública 

Del 8 al 13 de desembre de 

2017 

CAI 

Responsables de les 

titulacions a acreditar 

Aprovació per Junta de 

Facultat 

20 de desembre de 2017 Centre 

 

 Exposició pública 

Els mecanismes articulats per donar a conèixer el contingut de l’autoinforme als diferents 

col·lectius que formen part del centre, han estat: 

 

 Període d’exposició pública a l’apartat de Garantia de Qualitat de la web. 

 Notícia destacada a la plana web i correu electrònic als membres de la Facultat 

(PDI, PAS, estudiants). 

 Correu electrònic a professionals i empreses col·laboradores. 

 Correu electrònic a antics alumnes. 

 

Resultats del període d’exposició pública 

 

Un cop elaborat l’Autoinforme en versió inicial s’ha obert un període d’exposició pública del 24 

de novembre al 9 de desembre de 2017. L’informe s’ha publicat al web de la FLL i s’ha informat 

via correu electrònic a tots els col·lectius de la Facultat per tal de fomentar la seva participació. 

 

 Aprovació de l’informe 

Un cop elaborat l’informe, s’ha aprovat per la Junta de la Facultat de Lletres en la seva sessió 

del 20 de desembre de 2017.  

 

Valoració de la qualitat del procés d’elaboració de l’Autoinforme: 

 

Respecte a l’autoinforme d’acreditació pensem que dóna resposta exhaustiva al conjunt 

d’estàndards exigits en el procés d’acreditació, fa una anàlisi sistemàtica i objectiva de cada 

estàndard i sobre el desenvolupament de la titulació, i aporta evidències pertinents i accessibles 

que permeten argumentar l’anàlisi i confirmar el desenvolupament excel·lent de la titulació. Per 

tot això considerem que el procés ha estat exitós. 
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

A continuació es realitza una argumentació basada en evidències sobre el grau d’assoliment dels 

estàndards d’acreditació. Per a cada estàndard es fa una valoració fent referència directa a les 

dades més significatives que posen de manifest el compliment dels estàndards. 

 

El detall complet d’evidències es troba en l’apartat 5 del present informe. 
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Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

“El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està 

actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al 

MECES”. 

 

En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

Es considera que aquest apartat està en progrés vers l’excel·lència, atès que es consideren 

les següents actuacions com a bones pràctiques:  

- L’elaboració, revisió i publicació de les Guies Docents i els Plans de Treball. Ambdós són 

únics per a cada assignatura i comuns a tots els grups de docència.  

- La posada en marxa i aplicació dels Plans d’Acció Tutorial, tant el genèric de centre com 

l’específic de màsters. 

- La coordinació docent dels diferents ensenyaments: és molt satisfactòria i afavoreix la 

potenciació de la qualitat dels mateixos. 

- L’aplicació de les normatives pròpies (Pràctiques Externes, Treball de Fi de Grau i Treball 

de Fi de Màster). 

 

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. 

 

La planificació, programació i avaluació de les competències en el model docent de la URV, 

es duu a terme en tres nivells de concreció diferents. 

 

Vídeo de la planificació docent a la URV  

 

En el primer nivell, el Projecte Formatiu de la Titulació, que es concreta amb la Memòria 

Oficial del Títol. 

 

Titulació 
Memòria Oficial del Títol 

Enllaç memòria del títol 

Màsters (coordinats per la URV) 

Ensenyament i Adquisició de 

l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/

arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_mast

er_ensenyament_adquisicio_angles_llengua_estra

ngera.pdf 

http://vimeo.com/114335534
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_ensenyament_adquisicio_angles_llengua_estrangera.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_ensenyament_adquisicio_angles_llengua_estrangera.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_ensenyament_adquisicio_angles_llengua_estrangera.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_ensenyament_adquisicio_angles_llengua_estrangera.pdf
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Ensenyament de Llengües: 

Espanyol com a Llengua Estrangera 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/

arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_mast

er_ensenyament_llengues_espanyol_llengua_estr

angera.pdf 

Traducció Professional Anglès-

Espanyol 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/

arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_mast

er_traduccio_professional_angles_espanyol.pdf 

Antropologia Mèdica i Salut Global http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/

arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_mast

er_MIAMSG.pdf  

 

Fruit de la implantació dels títols i del seu propi desenvolupament han estat necessàries 

modificacions de la memòria oficial. A la Taula E.1. Taula 1 de l’annex es mostren les 

modificacions realitzades en la memòria del títol. 

 

En un segon nivell es concreta d’una banda el Mapa de Competències, que és el pla 

d’estudis de la titulació en forma de competències. 

 

D’altra banda les guies docents de les assignatures, publicades abans de la matrícula, 

detallen els resultats d’aprenentatge, continguts, distribució amb ECTS, sistema 

d’avaluació, bibliografia, entre d’altres.  

 

Els mapes de competències dels ensenyaments, així com les guies docents dels graus i 

dels màsters, es poden consultar en els enllaços següents: 

 

Curs 2016-17: 

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona 

Llengua 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global  

 

Curs 2017-18: 

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona 

Llengua 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global  

 

 

 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_ensenyament_llengues_espanyol_llengua_estrangera.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_ensenyament_llengues_espanyol_llengua_estrangera.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_ensenyament_llengues_espanyol_llengua_estrangera.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_ensenyament_llengues_espanyol_llengua_estrangera.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_traduccio_professional_angles_espanyol.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_traduccio_professional_angles_espanyol.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_traduccio_professional_angles_espanyol.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_MIAMSG.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_MIAMSG.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_MIAMSG.pdf
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1286&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1286&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1285&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1284&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1283&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1286&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1286&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1285&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1284&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1283&any_academic=2017_18
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Figura 1: Percentatge guies docents realitzades i publicades 

 

Data informe: 25/09/2017 
Font: DOCnet. Curs 2016-17 

 

Amb la guia docent i el mapa de competències, el responsable o coordinador de la titulació 

i el professorat distribueix les competències i els resultats d’aprenentatge a les 

assignatures d’acord amb la Memòria verificada. Serveix per activar dinàmiques de 

coordinació docent en el disseny de les assignatures i avaluació per competències.  

 

En el tercer nivell trobem el Pla de Treball. Consisteix en concretar, al detall, les activitats 

que l’estudiant haurà de dur a terme en una assignatura, fent especial èmfasis en les 

activitats d’avaluació. El Pla de Treball es desenvolupa a l’espai de docència de l’entorn 

virtual de formació de la URV (Moodle) i és d’us intern, una vegada l’estudiant s’ha 

matriculat. L’objectiu és buscar la distribució òptima del treball de l’estudiant pel que fa a 

càrregues i distribució temporal al llarg del curs. El Pla de treball contribueix a facilitar la 

planificació horària de l’estudi de manera coordinada.  

 

Amb el pla de treball el responsable d’ensenyament extreu informació que li permet 

coordinar-se amb el professorat a nivell acadèmic i d’assignatura. D’una banda pot 

observar les càrregues de treball de l’estudiant a través d’un calendari amb les dates de 

lliurament. D’altra banda pot observar si les activitats avaluatives donen resposta al perfil 

competencial de la titulació. 

 

En el cas dels graus, el Pla de treball es realitza mitjançant un mòdul de Moodle 

desenvolupat expressament per la URV. En el cas dels màsters, la utilització d’aquesta eina 

és opcional. En cas de no utilitzar-la, el Pla de treball s’informa mitjançant un document 

de suport.  

 

 

 

 

 

 
1r 2n % opt % Total 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de 

l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

100% 

(10/10) 

 100% 

(3/3) 

100% 

(13/13) 

Màster d’ Ensenyament de Llengües: 

Espanyol com a Llengua Estrangera 

100% 

(12/12) 

 90% 

(9/10) 

95.45% 

(21/22) 

Màster de Traducció Professional 

Anglès-Espanyol 

100% 

(10/10) 

 100% 

(3/3) 

100% 

(13/13) 

Antropologia Mèdica i Salut Global 

(2014) 

92.86% 

(13/14) 

87.5% 

(7/8) 

 90.91% 

(20/22) 
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Figura 2. Vista de calendari de pla de treball 

 

 

Figura 3. Vista competències de pla de treball 

 
 

La figura 2 de la vista de coordinació de pla de treball mostra les activitats lliurables 

setmanalment per assignatura. A la fila superior es mostren les setmanes del curs i a 

la columna de l'esquerra les assignatures. Cadascuna de les icones dibuixades al calendari 

mostra la fitxa de l’activitat sota un fons de color verd que indica que el pla de treball 

està disponible dins l’espai d’assignatura de Moodle. 
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D’altra banda, la figura 3 mostra la relació entre les activitats d’avaluació de cada 

assignatura amb les competències i resultats d’aprenentatge de la titulació. La icona porta 

a la fitxa de l’activitat. De tal manera que des de la visió de coordinació es pot observar 

com les diferents activitats avaluatives van cobrint les competències de la titulació. En 

aquest sentit, ajuda a detectar competències sobretreballades o competències que no es 

treballen i, per tant, si cal fer un reajustament en la distribució del mapa de competències; 

o un replantejament en l’enfocament de les activitats avaluatives. 

 

En definitiva, la vista de coordinació de pla de treball permet al responsable de la 

titulació: 

 

 Conèixer les activitats d'avaluació que proposen les diferents assignatures. 

 Detectar càrregues de treball en punts concrets del calendari acadèmic. 

 Analitzar si amb les diferents activitats es van cobrint els resultats 

d'aprenentatge de la titulació. 

 

Aquests nivells de concreció progressiva (Memòria, Mapa, Pla de treball) contribueixen a 

garantir que el desplegament del pla d’estudis i l’estructura del currículum siguin coherents 

amb el perfil de competències definit a la memòria. A més a més, provoca que aquest 

desplegament es faci de manera coordinada per la persona responsable de la titulació i la 

participació del professorat que hi imparteix docència. 

 

El comitè extern d’avaluació pot accedir a un espai Moodle en que dona accés a espais i 

evidències de coordinació docent i a les evidències del desenvolupament de l’ensenyament 

dels subestàndards 6.1. i 6.2. D’aquesta manera pot veure el funcionament efectiu 

d’aquest model de desplegament de la planificació i programació docent. 

 

A l’actualitat, la sistematització en l’elaboració de Plans de Treball s’està portant a terme 

des de la Facultat de Lletres per als estudis de grau. Tot i això, es preveu en un futur 

elaborar Plans de Treball també per a titulacions de màster. 

 

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. 

 

 Estudiants de nou ingrés 

A. Perfil d’ingrés 

 

 E.1. Taula 2. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a màster 

 E.1. Taula 3. Estudiants de nou ingrés segons via d’accés 
 E.1. Taula 4. Alumnes de nou accés segons edat i gènere 
 E.1. Taula 5. Estudiants nou accés de màster segons la universitat d'origen 
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 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera 

/ Segona Llengua 

 

Aquest màster s’implanta de bell nou el curs 2015-2016 i, per tant, el seguiment de les 

dades pot semblar esbiaixat a priori. El Màster d’Ensenyament en Llengües Estrangeres 

(Espanyol / Anglès) (MELE) es divideix en dos, i s’ofereixen 30 places per al nostre màster 

més 30 per al Màster d’ELE amb una preinscripció separada. És a dir, les dades de 

preinscrits, admesos i matriculats dels cursos anteriors corresponen a les dades conjuntes 

del Màster MELE. Si comparem les dades del curs 2016-2017 amb les dades dels estudiants 

d’anglès del curs immediatament anterior, podem veure que són molt superiors pel que fa 

a l’admissió (26 vs. 20) i matrícula (28 vs. 22) i que el nou màster ha despertat un més 

gran interès pel que fa a la preinscripció, que passa de 35 al 2015-2016 a 58 el curs 2016-

2017. Aquesta millora en el nombre de preinscripcions –malgrat la taxa de 30€ implantada 

el 2012-2013– i el manteniment del nombre d’admesos i matriculats suposa una evolució 

extremadament positiva i creiem que confirma el bon camí que hem iniciat, amb la divisió 

del màster en dos màsters específics que poden adreçar de manera més concreta i a fons 

les particularitats de la llengua en totes les seves vessants.  

  

Veiem que el 2016-2017, la major part dels estudiants provenen dels estudis de grau, i 

que ja no hi ha estudiants de llicenciatura. Pel que fa a l’origen dels estudiants, fluctua el 

nombre d’estudiants procedents d’universitats de fora de la URV, 10 el 2015-2016 per 16 

el 2016-2017, sobretot pel que fa al seu origen específic, 10 internacionals, 2 de l’Estat, 4 

del SUC el 2016-2017 versus 5 internacionals, 2 de l’Estat, 3 del SUC el 2015-2016. El 

2015-2016, han minvat els estudiants que accedeixen amb titulacions estrangeres, 

possiblement per una reducció del nombre de beques, com ara l’Erasmus Mundus II 

programa EMINENCE. Per exemple, el curs 2014-2015 vam acollir tres estudiants de 

Geòrgia amb beca EMINENCE Erasmus Mundus II, però ja no en vam tenir cap més 

d’aquest país en la seva tercera edició el 2015-2016. El curs 2015-2016 vam acollir un 

estudiant de Cambodja amb una beca IMPAKT Erasmus Mundus Action 2 i una estudiant 

d’Armènia amb una beca Erasmus Mundus EMINENCE. El curs 2016-2017 hem acollit una 

estudiant de Vietnam amb una beca IMPAKT – Erasmus Mundus Action II, Strand I, Lot V 

de la Comunitat Europea, així com una estudiant de Laos, també becada dins del programa 

Erasmus Mundus IMPAKT. 

 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

Tenint en compte l’explicació inicial sobre la procedència del Màster, les dades de 

preinscrits, admesos i matriculats dels cursos anteriors a 2015-16 corresponen a les dades 

conjuntes del Màster en Ensenyament d’Llengües Estrangeres (Espanyol / Anglès). Les 30 

places ofertes en el nou Màster han rebut un nombre significatiu de preinscripcions (54 el 

curs 2015-16 i 41 (el curs 2016-17). En consonància amb el nombre de places ofertes, 

l’admissió es va concretar en 28 i 21, respectivament pels dos cursos indicats. Finalment, 

el nombre d’estudiants matriculats va ser 27 el curs 2015-16 i 20 el 2016-17, dels quals 

la gran majoria són estudiants de nou accés. Per tant, la xifra prevista a la Memòria de 
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verificació es considera adequada. No obstant això, considerem necessari seguir treballant 

en la captació i la difusió del Màster, per tal de mantenir i augmentar el nombre de 

matriculats. Entre les accions que es volen posar en marxa hi ha la creació d’una pàgina 

web del Màster per tal de millorar-ne la visibilitat i facilitar la informació específica del títol. 

(M10) (M11) 

 

El perfil de l’alumnat es divideix en estudiants que provenen de graus relacionats amb els 

estudis de filologia, traducció, magisteri, etc. impartits a la URV o a altres universitats de 

l’Estat Espanyol (50% el curs 2015-16 i 82% el curs 2016-17) i estudiants que provenen 

d’aquestes mateixes titulacions (majoritàriament, Filologia Hispànica) però d’universitat 

estrangeres (50% el curs 2015-16 i 18% el curs 2016-17). Pels que fa als estudiants 

estrangers, els països de procedència són, bàsicament, d’Amèrica Llatina, Europa i Xina. 

Pel que fa a l’edat, la gran majoria d’estudiants estan a la franja entre 22 i 30 anys (92%) 

el curs 2015-16 i 76% el curs 2016-17. Quan al gènere, és majoritària la presència de 

dones: 76% el curs 2015-16 i 64% el curs 2016-17. 

 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

Com s'evidencia en les taules E.1. Taula 2, E.1. Taula 3, E.1. Taula 4 i E.1. Taula 5 de 

l'annex 1, el Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol es va implantar per primera 

vegada el curs 2015-2016. 

 

Aquest màster va adreçat a persones amb llicenciatura o grau de Filologia Anglesa,  

Filologia Hispànica, Enginyeria, Economia o àrees afines. També es dirigeix a traductors i 

escriptors que treballen en espanyol i anglès, així com becaris, professorat i, en general, 

qualsevol titulat universitari que vulgui especialitzar-se en aquest camp. 

 

El 2016-17 s’ha ampliat el perfil a estudiants amb graus de fora de les filologies 

tradicionals. Aquesta ampliació s’ha justificat pel fet que un alumne amb un grau d’Història 

i altre de Comunicació s’han matriculat i han acabat el Màster amb èxit.  

 

Tal i com es justifica en la memòria, no creiem necessaris els complements de formació, 

ja que l'existència d'un requisit d'idioma previ a l'admissió assegura que els estudiants 

comptaran amb el coneixement mínim necessari (C1 segons el MCER) per completar el 

màster amb aprofitament, com de fet va ser, atès que la totalitat d'estudiants va superar 

el màster o la totalitat de crèdits en els quals s'havien matriculat. 

 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

El Màster va adreçat a estudiants amb formació anterior en l’àmbit de l’Antropologia Social 

i Cultural i altres carreres de ciències socials que busquen especialització en l’àmbit de la 

Salut. Amb tot, el Màster també interessa a professionals de l’àmbit de la salut que busquen 

un major coneixement dels processos socioculturals per poder millor la seva praxis mèdica. 

No es considera necessari tenir complements formatius, però, tanmateix, hi ha dues 
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jornades d’acollida que aporten bibliografia general bàsica en l’àmbit de l’Antropologia 

mèdica, així com orientacions i directrius sobre com presentar els assajos i treballs de 

recerca que es demanen per cursar-lo.  

 

S’ha observat que hi ha una certa diferència entre els nombre d’estudiants preinscrits i els 

finalment matriculats. Això es deu a què molts estudiants són internacionals o d’altres 

universitats de la resta de l’Estat i necessiten d’una beca per poder cursar els estudis. No 

obstant això, per tal d’intentar pal·liar aquesta diferència, s’ha fet un seguiment dels 

estudiants interessants en el Màster i els preinscrits per veure quins són els motius pels 

quals, tot i tenir interès en el Màster tenen dificultats per acabar-se matriculant. 

 

En quant al perfil de ingrés del nou alumnat, s’ha vist que la meitat d’ells provenen 

d’estudis relacionats amb ciències de la salut i l’altra meitat d’antropologia social i cultural 

així com d’altres graus de ciències socials, com podrien ser sociologia o treball social. Per 

Aquesta raó podríem dir que els estudiants que es matriculen compleixen el perfil “ideal” 

o esperat per poder dur a terme el nostre màster. 

 

B. Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació dels alumnes 

En relació als graus, durant els dos primers dies del curs acadèmic, es realitzen les Jornades 

d’acollida per als nous estudiants de 1r curs. Aquestes jornades, que s’inicien amb la 

benvinguda del degà, vicedegana i secretari de la Facultat, consten de dues sessions 

conjuntes on es dóna informació general sobre els processos administratius, a càrrec de 

personal de la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus; i de les activitats que es poden 

fer a la URV (esports, teatre, música,...), a càrrec de personal del Servei d’Atenció a la 

Comunitat Universitària (SACU) i de l’Oficina d’Orientació Universitària (OOU). Per 

complementar aquestes sessions generals, es divideix els estudiants per ensenyaments o 

àmbits per assistir a dues sessions de formació d’introducció a les Tecnologies de la 

Informació i Documentació, a càrrec del personal del Centre de Recursos per a 

l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). A més a més, els estudiants de cada titulació 

assisteixen a una xerrada amb els responsables d’ensenyament, on reben informació més 

concreta dels graus respectius.  

 

Les Jornades d’acollida formen part del Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat de Lletres. 

Per aquest motiu es controla l’assistència dels estudiants a les diferents sessions. El PAT 

del centre s’explica amb més detall a l’”Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a 

l’aprenentatge”. 

 

En el cas dels màsters es disposa d’un Pla d’Acció Tutorial específic, aprovat per la Junta 

de Facultat de la Facultat de Lletres el 13 de juliol del 2016: 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pdf.  

 

Aquest document, que descriu un marc general bàsic, és la base per tal que, d’acord amb 

les seves característiques específiques, cada ensenyament planifiqui les seves pròpies 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pdf
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estratègies d’orientació i tutorització de l’alumnat. El coordinador/a del màster 

conjuntament amb els tutors de Pràctiques Externes i Treball de Fi de Màster són els 

encarregats de guiar en la seva trajectòria, donar suport acadèmic i tutoritzar l’alumnat 

d’acord amb les seves necessitats individuals. 

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera 

/ Segona Llengua 

 

Durant tot el procés previ a la preinscripció, així com durant la preinscripció i procés 

d’admissió i matrícula, des de la coordinació es responen tots els dubtes acadèmics –de 

vegades també de caire més general sobre la vida a Tarragona– dels candidats potencials, 

bé a través de correu electrònic o a través d’entrevistes online (amb Skype) per als 

estudiants de fora de la URV, bé per correu o amb entrevistes personals al despatx de la 

coordinadora amb els estudiants URV. Aquest és un procés que té lloc durant tot l’any. Es 

redirigeixen els dubtes sobre tràmits i processos de caire administratiu.  

 

A l’inici del curs, des de la coordinació acadèmica s’informa col·lectivament de les 

dinàmiques del curs (semipresencialitat de quatre assignatures), del sistema d’avaluació 

continuada, horaris, tràmits administratius pendents, accés a la plataforma Moodle i correu 

electrònic, i sobre el Treball de Fi de Màster i el procés d’assignació de supervisors. En 

aquest sentit, es demana als estudiants que emplenin un formulari amb les seves 

preferències (fonètica, noves tecnologies, etc). També es dona resposta als dubtes que 

sorgeixen i se’ls informa dels recursos disponibles a la universitat. Així mateix, des de la 

coordinació de pràctiques, es convoca els estudiants a una reunió col·lectiva a principi de 

curs per informar-los del procediment general d’assignació de pràctiques, i posteriorment 

es fan entrevistes individuals.  

 

Durant tot el curs, des de la coordinació acadèmica i la coordinació de pràctiques es guia 

als estudiants en tot allò que necessiten i demanen. A partir de l’assignació de supervisor 

de TFM, que sol ser cap al mes de novembre, aquesta figura adopta algunes de les tasques 

de tutorització, tot i que sempre en contacte permanent amb la coordinació acadèmica del 

màster. 

  

La relació de la coordinadora amb els estudiants es produeix majoritàriament mitjançant 

correu electrònic, tot i que els estudiants sovint també aprofiten les trobades que hi tenen 

com a professora –després de les classes d’assignatures obligatòries–- per tractar temes 

generals del màster. La coordinadora utilitza també la llista de correu electrònic adreçada 

a tots els estudiants del màster per tractar temes o informacions d’interès general. De cara 

al curs 2017-2018 es posaran en marxa dos espais col·lectius al Moodle: un espai comú a 

tot l’equip i estudiants del màster, i un segon espai comú exclusiu per al professorat del 

màster (M2). El primer espai ha de permetre la interacció de tots els membres del màster 

amb els estudiants, amb informacions acadèmiques i recursos generals i específics que s’hi 

aniran incorporant i que esperem que sigui una eina de reforç de la coordinació i de nexe 

transversal entre estudiants i professors.  
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Els resultats de les enquestes de satisfacció pel que fa a l’atenció rebuda des de la 

coordinació del màster, amb un 9,5 sobre 10, confirmen sense cap mena de dubte que la 

feina d’atenció i acolliment de l’estudiant satisfà de llarg tots els estàndards.  

 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

Abans de la matrícula, els estudiants reben informació regular mitjançant el correu 

electrònic. La ràpida resposta a totes les preguntes i qüestions formulades per aquesta via 

es posa de manifest a la valoració que els estudiants fan de l’acollida a la comunitat 

universitària rep una puntuació de 8,60/10. En aquest punt ens trobem més d’un punt i 

mig per damunt de la mitjana de la URV, que és d’un 6,97/10. Aquest fet dona una idea 

de la bona sensació que tenen els estudiants a l’hora de l’acollida al nostre Màster. 

 

A més del correu electrònic, es realitza una sessió abans de l’inici de les classes on es fa 

una presentació de l’horari i de les matèries (quines són, com estan distribuïdes al llarg del 

curs i quin és el seu contingut, els objectius de cadascuna d’elles, etc.). Així mateix es fa 

una presentació individualitzada del professorat del Màster que introdueix breument les 

matèries que imparteix. Els estudiants valoren molt positivament tenir aquest primer 

contacte amb el professorat del programa, ja que els ajuda a fer un primer contacte i a 

preguntar qüestions que, potser, encara no han tractat amb la coordinació del Màster. 

D’altra banda, des de la coordinació del Màster es proporciona informació sobre les 

instal·lacions, el ús de les targetes i dels equips del centre, etc. 

 

També, com a acte d’acollida, es fa una Inauguració Oficial en la qual participa un 

personatge rellevant de l’àmbit de l’Ensenyament d’Espanyol com a llengua estrangera; 

consisteix en una conferència inaugural i un posterior refrigeri que dona l’oportunitat d’una 

conversa més informal entre professorat i alumnat. 

 

D’altra banda, hem implementat també des del primer dia, un sistema per aconsellar a 

l’alumnat sobre les assignatures optatives que poden escollir. Aquest procediment, si bé 

no obliga a l’alumnat a seguir els consells de la coordinació en l’elecció d’optatives, sí els 

ajuda a l’hora de decidir sobre una elecció no sempre fàcil. 

 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

El 2016-17 hem parlat amb tots els alumnes per Skype un mes abans de l’inici del curs, 

sobretot per explicar la documentació que havien de portar els estudiants internacionals. 

 

L'acollida dels estudiants per part de la coordinació del màster es fa mitjançant correu 

electrònic en un primer moment, per tal de presentar als estudiants l'espai general del 

màster en Moodle, així com la seva funció coordinadora i d'accés a la resta d’assignatures. 

Així mateix, el primer dia de classe, es convoca els estudiants mitja hora abans de l'inici 

de les classes per fer una breu presentació del títol i comentar altres aspectes logístics.  
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Finalment, conjuntament amb el Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a 

Llengua Estrangera/Segona Llengua, s'organitza una trobada informal de tots dos grups 

d'alumnes així com els seus professors amb el qual es pretén ajudar-los a socialitzar amb 

altres membres de la comunitat universitària. 

 

A l’enquesta d’estudiants, a la pregunta “Quan vau arribar la comunitat universitària us va 

acollir bé”, els alumnes del Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol van donar la 

màxima puntuació (10) a la acollida.   

 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

Pel que fa a l’acollida, aquesta s’intenta fer amb molta cura, car molts dels estudiants són 

internacionals o d’altres parts de l’Estat. Previ a l’inici del Màster es tenen reunions amb 

els estudiants i se’ls orienta. El primer dia d’inici del Màster es destina una sessió per acollir 

als estudiants i afavorir la cohesió del grup. Podem observar que la puntuació en la 

valoració de l’acollida feta pels estudiants és d’un 6,97.  

 

El fet de que siguin pocs alumnes matriculats fa que sigui mes factible establir relacions 

entre els estudiants i el professorat. A part d’això, des del primer dia d’acollida es posen a 

disposició dels alumnes els contactes del professorat, perquè se sentin acompanyats durant 

els dos anys de màster.   

 

 Estudiants  

 

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera 

/ Segona Llengua 

 

S’ha augmentat el nombre de matriculats el curs 2016-2017, respecte del curs anterior, ja 

que hem passat de 22 a 28. La majoria d’aquests estudiants prefereix la matrícula a temps 

complet i obtenir el títol de màster en un any. Els pocs casos que trien la matrícula a temps 

parcial acostumen a ser professionals a temps complet, generalment dones, amb càrregues 

familiars.  

 

Pel que fa al perfil dels alumnes de nou accés per edat i gènere, val a dir que hi ha una 

polarització força intensa en el gènere femení, habitual en aquesta titulació: 20 dones per 

5 homes el 2016-2017. No podria ser d’altra manera, ja que les titulacions de procedència, 

majoritàriament l’àmbit de llengües i humanitats en general, és una àrea molt feminitzada. 

Pel que fa a l’edat, el 64% tenen 25 anys o menys, i gairebé el 90% són menors de 30, i 

 E.1. Taula 6. Alumnes matriculats segons edat i gènere 

 E.1. Taula 7. Estudiants matriculats per tipus de matrícula (Temps Complet / Temps Parcial)  

 E.1. Taula 8. Estudiants de màster segons país de procedència 
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per tant, fan formació de postgrau com a continuació de la seva formació de grau, si bé en 

una gran majoria de casos després d’haver-se iniciat en l’àmbit de l’ensenyament i haver 

confirmat la seva passió per l’ensenyament de llengües estrangeres. Hi ha un percentatge 

de casos d’un perfil d’estudiant ja incorporat al mercat de treball, mestres i professors de 

primària i secundària, que troba que la seva formació inicial i el CAP professionalitzador 

són insuficients per a la pràctica de l’ensenyament de l’anglès. És important remarcar que 

aquest perfil d’estudiant el podem captar gràcies a la semipresencialitat del màster i l’horari 

que s’ofereix. 

 

Pel que fa al país de procedència dels nostres estudiants matriculats, comprovem que hi 

ha una gran varietat de països, i que els nostres estudiants procedeixen d’arreu del món, 

si bé acostuma a haver-hi una proporció de gairebé el 60% d’estudiants de l’estat espanyol 

i més del 40% d’estudiants procedents d’altres països, tant d’Europa, com d’Àsia o 

d’Amèrica. 

 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

Pel que fa als alumnes de nou accés segons l’edat i el sexe, és interessant veure quines 

són les franges d’edat amb un percentatge d’alumnes més alt, ja que ens poden ajudar a 

entendre quines són les expectatives dels alumnes quan es matriculen al màster. 

Bàsicament, les franges d’edat amb un percentatge d’alumnes més elevat són la dels 23 i 

25 anys conjuntament amb la franja de 22 anys, corresponent als estudiants que han 

superat un grau de només quatre anys. Amb aquestes dades podem constatar que, en 

general, els alumnes que es matriculen al nostre màster provenen del grup d’alumnes que 

han acabat una llicenciatura o una diplomatura, i volen seguir formant-se, i també alumnes 

que probablement ja fa anys que exerceixen la seva vida professional i que han decidit 

tornar a la universitat per formar-se en un camp d’especialització com és el Màster en 

Llengües Estrangeres (la franja dels 30 als 40 anys ha decrescut en comparació amb les 

altres franges, però encara es manté com a una de les més importants en quant a nombre 

d’alumnes). 

 

Les dades estadístiques dels últims anys indiquen que la professió de docent es 

desenvolupa en un alt percentatge per dones (i una minoria d’homes). Les dades de 

matrícula al màster semblen confirmar aquesta tendència, malgrat que el curs 2016-17 la 

proporció d’estudiants homes va augmentar respecte al curs anterior: 30% el curs 2016-

17, 18,5% el curs 2015-16. De la mateixa manera que s’estan establint polítiques d’igualtat 

per tal que entrin més dones a les carreres tècniques i científiques, caldria pensar en 

mecanismes d’atracció de l’alumnat masculí a les carreres de lletres, específicament a les 

de llengües. Si bé es cert que totes les carreres que es tenen com a perfil d’ingrés són, 

generalment, femenines (és a dir, la majoria d’alumnes són dones). Aquest fet dificulta la 

qüestió d’atraure més alumnat masculí. 
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D’altra banda, el nombre d’estudiants estrangers que opten per matricular-se al Màster 

d’Ensenyament de Llengües Estrangeres: Espanyol com a Llengua Estrangera és 

important, la qual cosa fomenta la internacionalització de la URV.  

 

Aquesta tendència es pot veure afavorida per la sensació que tenen els estudiants respecte 

al fet que els tràmits de matrícula són senzills (es pot veure a la taula E.3. Taula 2). La 

puntuació atorgada és de 8,40/10, també per damunt de la mitjana de la URV (7,39/10). 

En aquest sentit, la coordinació de la Secretaria amb la coordinació del Màster és vital per 

tal d’assegurar aquest fet. 

 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

El grup d’alumnes efectius va ser reduït, de procedència heterogènia i lingüísticament 

equilibrat de manera que el “aprenentatge tàndem en grup” va ser fructuós.  

 

Hi van haver: 2 alumnes procedents del Grau d’Anglès de la URV, 1 alumna d’Estats Units, 

1 alumne d’Alemanya, 1 alumna d’Erasmus d’Eslovàquia i 3 alumnes a temps parcial. Dels 

alumnes matriculats a temps parcial, una procedia de la UB però amb anys d’experiència 

com a traductora professional; un del País Basc, i un alumne d’Uruguai que feia un Màster 

d’Economia al mateix temps. Una alumna d’Amèrica Llatina es va matricular però no va 

començar les classes.  

 

Dels 8 alumnes a classe, 4 eren homes, que representa un grup millor equilibrat que no 

ho és la norma als màsters a l'àrea de llengües. El grup representava 5 països diferents, 

exactament com a l’edició anterior. 

 

A la pregunta “Els tràmits de la matrícula han estat senzills”, la puntuació dels alumnes va 

ser de 6,33. De fet, els tràmits pels estudiants internacionals són complicats degut, en 

part, a la necessitat d’acreditar competències en dues llengües.   

 

Per altra banda, a la pregunta “Considereu que heu rebut una atenció personalitzada 

adequada per part de l'I-Center” la puntuació va ser d’un 10. 

 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

Pel que fa la perfil de gènere del alumnat s’ha vist que hi ha una clara tendència a què es 

matriculin mes dones que homes, si tenim en compte el curs 2016-2017 van ser 19 dones 

i 5 homes. Com una possible interpretació de les dades, podríem dir que els temes 

relacionats amb la salut i les cures continuen tenen una major representació i interès entre 

les dones.    

 

Quant a la procedència dels i les estudiants, la gran majoria són procedents d’Espanya, 

seguits d’alumnat procedent de diferents països d’Amèrica Llatina (Perú Mèxic, Xile, 



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ 

 

 

36 

 

Equador) així com de diferents països de la Unió Europea (Itàlia, Portugal, Alemanya, 

Lituània). En el curs 2016-2017 es va matricular també un estudiant del Camerun.  

 

Alhora d’observar el tipus de matrícula (temps complet/temps parcial), s’ha vist una clara 

tendència a cursar el màster a temps complet. El curs 2016-2017, d’un total de 24 

alumnes, 19 ho van fer a temps complet i només 5 a temps parcial. Aquesta és una 

tendència que es repeteix des del 2012. 

  

Els tràmits de la matrícula no es consideren del tot senzills d’acord amb la puntuació (4,75) 

obtinguda, sobretot hi ha un clar descontent pel que fa a l’atenció rebuda per l’I-Center 

(3,00). 

 

Quant a la dificultat dels tràmits de la matrícula els alumnes han puntuant amb un 6,00 la 

dificultat del procés de matriculació del MIAMSG.  

 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

 

La Facultat disposa d’uns sistemes de coordinació establerts i eficients que pretenen que 

la coordinació funcioni a diferents nivells: i) assignatura, ii) titulació, iii) horitzontal: entre 

titulacions que comparteixen assignatures; i/o entre assignatures d’una mateixa titulació, 

i iv) vertical: entre titulacions i els òrgans de governs superiors i inferiors. 

 

Pel que fa als mecanismes de coordinació docent, a nivell de centre es disposa de: 

 

Reunions de coordinació de centre: L’equip directiu de la FLL, constituït pel degà, 

vicedegana i secretari, la tècnica de l’oficina de suport al deganat i la tècnica de suport a 

la qualitat docent, es reuneixen periòdicament per tractar diversos aspectes que afecten 

la facultat. A més a més, segons s’escaigui, hi ha reunions amb els responsables 

d’ensenyament dels graus i els coordinadors dels màsters. En aquestes reunions es 

comenta, discuteix i comparteix l’estat i situació de les diferents titulacions del centre, 

tractant-ne també la seva visibilitat, projecció i futur. 

 

Responsable del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat: És la figura que té com 

a funció assegurar que s’estableixin, implantin i mantinguin els processos necessaris per 

al desenvolupament del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) del centre, 

informar a l’equip deganal sobre l’acompliment del SIGQ i qualsevol necessitat de millora, 

assegurar que es promogui la presa de consciència dels requisits dels grups d’interès en 

tots els nivells del centre, i d’altres responsabilitats inherents al seu càrrec i/o que li siguin 

assignades per l’equip directiu. 

 

Responsables de titulació: Són els responsables d'establir la programació acadèmica, 

de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més 

ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests 

ensenyaments. Fan diferents tasques de gestió i coordinació, des de l’elaboració dels 

http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=64672
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horaris, a la gestió de les incidències acadèmiques, reportant la informació necessària 

directament al deganat. 

 

Cada màster universitari disposa d’una Comissió Acadèmica de Màster (CAM), i ha 

d’assegurar una representació adequada del centre i dels departaments implicats en el 

programa. Segons sigui el cas, també hi poden estar representats instituts universitaris de 

recerca implicats en la docència del màster. En el cas dels màsters interuniversitaris 

conjunts, la composició de la CAM ha d’estar establerta al conveni corresponent. Les 

funcions de la CAM són, entre d’altres, aprovar l’admissió dels estudiants que accedeixen 

al màster, proposar al centre la resolució de les sol·licituds de reconeixement de crèdits, 

establir criteris d’avaluació i resoldre conflictes que poden sorgir, així com vetllar pel 

seguiment, la millora contínua i l’acreditació del màster. 

 

Coordinador/a d’assignatura: Totes les assignatures tenen assignat un professor/a 

coordinador/a en el moment de definir el Pla d’Ordenació Acadèmica per part dels 

departaments que tenen assignada la docència, i així es fa constar a la guia docent. Aquest 

professor/a és el responsable de l’organització acadèmica de l’assignatura i la persona que 

vetlla pel bon funcionament de la mateixa, a la vegada que té l’administració de la mateixa 

en termes de qualificacions i actes. 

 

Els coordinadors/es del Treball de Fi de Màster (TFM) són els encarregats de garantir 

que els estudiants disposin de la informació pertinent sobre l'estructura, les 

característiques, l'estil, l'extensió, la presentació i la defensa dels treballs, assignar els 

tutors als estudiants, nomenar els tribunals que n’han de valorar la defensa pública, 

solucionar les incidències que puguin sorgir durant el procés i la defensa, entre d’altres. 

 

El coordinador/a de pràctiques de cada ensenyament té les funcions d’establir i definir 

els programes de pràctiques en col·laboració amb la direcció de l’entitat que acollirà els 

estudiants, d’autoritzar la realització de les mateixes, i, en definitiva, de vetllar per tal que 

hi hagi un procediment de selecció, seguiment i avaluació òptim per les parts implicades.  

 

La Facultat de Lletres, que és la responsable d'organitzar i gestionar les pràctiques dels 

seus estudiants, per tal de vetllar per la seva qualitat i bon funcionament, a més a més de 

la figura del coordinador/a de pràctiques de cada ensenyament, també s’ha dotat d'una 

comissió de pràctiques i d’un/a coordinador/a general de pràctiques de centre. 

 

Coordinador/a de mobilitat: Els coordinadors/es de mobilitat són els responsables, en 

l’àmbit de l’ensenyament corresponent, dels aspectes acadèmics de la mobilitat, de la 

interlocució dels estudiants amb les institucions amb què hi hagi convenis i amb el Centre 

Internacional. Són els encarregats de seleccionar i autoritzar les sol·licituds de mobilitat 

dels estudiants i informar l’equip deganal de tots els assumptes relacionats amb la 

mobilitat. 
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La Facultat de Lletres, a més a més de la figura del coordinador/a de mobilitat de cada 

ensenyament, també s’ha dotat d'una comissió de mobilitat i d’un/a coordinador/a general 

a nivell de centre. 

 

Com ja s’ha fet referència al punt 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”, la planificació, 

programació i avaluació de les competències en el model docent de la URV, es duu a terme 

en diferents moments i nivells de concreció en els que es posen en funcionament els 

diferents mecanismes de coordinació docent exposats: Memòria oficial de la titulació, el 

perfil de competències del pla d’estudis, les guies docents i els plans de treball de cada 

assignatura. 

 

Un cop matriculats els estudiants, tenen accés a l’entorn virtual de formació de la 

Universitat, on disposen d’un espai Moodle per assignatura.  

 

A més a més de les accions de coordinacions abans exposades, la FLL compta amb un Pla 

d’Acció Tutorial (PAT), que ja s’ha mencionat anteriorment i el qual s’explicitarà amb més 

detall en l’apartat 5.1 “Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 

d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral” 

d’aquest mateix informe. En aquest Pla d’Acció Tutorial hi consten les accions d’orientació 

als estudiants, i el document pel qual es regeix el PAT és de domini i accés públic.   

 

Amb l’eina e-tutories, que és la tutoria que es desenvolupa i gestiona a través d’entorns 

virtuals d’aprenentatge, s’activa un espai virtual per a la coordinació de l’acció tutorial a 

Moodle https://moodle.urv.cat/moodle/login/index.php. Els usuaris d’aquest espai són: el 

coordinador del Pla d’Acció Tutorial, els tutors i la Tècnica de Suport a la Qualitat Docent. 

Des d’aquest espai es facilita als tutors recursos d’acció tutorial i informació de la titulació 

que els hi pugui ser d’utilitat. Aquest espai també disposa dels fòrums necessaris per a 

facilitar la comunicació dels tutors amb la Coordinació del PAT. D’altra banda, des de la 

Coordinació del PAT també es disposa d’un sistema virtual d’extracció d’informes sobre 

l’acció tutorial realitzada amb la finalitat de poder realitzar un seguiment i valoració de la 

mateixa (veure apartat 5.1. del present informe). 

 

Referent a les titulacions a acreditar en aquest informe, la coordinació docent es porta a 

terme de diverses formes: 

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera 

/ Segona Llengua 

 

La coordinació interna del màster s’articula fonamentalment en tres reunions anuals, una 

al setembre, abans d’iniciar el curs, una segona al gener per valorar la marxa del primer 

quadrimestre i enfocar l’inici del segon, i la darrera que té lloc al juliol, per tancar el curs i 

comentar les iniciatives i canvis de cara al proper curs. Així mateix, durant el curs, es 

produeixen diverses trobades entre la coordinadora acadèmica del màster i la coordinadora 

https://moodle.urv.cat/moodle/login/index.php
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de pràctiques, per tal de fer el seguiment de l’assignació de centres de pràctiques (1Q) i 

de les pràctiques en sí (2Q). Durant el curs, la coordinació es feia fins ara únicament a 

través del correu electrònic i/o de trobades bilaterals. A partir del curs 2017-2018, hem 

incorporat el nou Espai Moodle on el professorat del màster pot interactuar a tots els 

nivells, tant per treballar nous documents, com per discutir els temes que afecten la marxa 

acadèmica del màster (M2).  

 

El primer quadrimestre concentra la major part de la docència del màster, per l’obligació 

d’equilibrar els dos quadrimestres amb 30ECTS + 30ECTS, la qual cosa fa molt difícil la 

coordinació del treball diari del estudiants en les diverses assignatures. Els estudiants 

saben des de l’inici de classes quines són les tasques que han de lliurar i el seu calendari, 

i cal que s’organitzin. Sí que es controla que els treballs de fi de curs que es lliuren entre 

desembre i febrer, es puguin lliurar de manera que no es solapin i els estudiants disposin 

de temps suficient entre l’un i l’altre.  

 

Amb la implantació del nou màster el 2015-2016, s’ha coordinat intensament el contingut 

d’algunes matèries, ja que el MaTLEFS té una nova assignatura d’Ensenyament de la 

gramàtica i el vocabulari que inclou i amplia continguts que s’impartien en una assignatura 

que ja existia, Metodologia de l’Ensenyament de Segones Llengües. Això ha comportat 

certs canvis de concepció de les assignatures que creiem que milloren enormement els 

continguts del màster i cobreixen més àmpliament les necessitats dels futurs professors 

d’anglès. Tanmateix, sembla que la percepció dels estudiants en aquest sentit no és la 

mateixa, com demostra el 5.5 sobre 10 en el punt sobre la coordinació de continguts i 

caldrà treballar-hi a fons per millorar aquest simple aprovat de l’enquesta (M7).    

 

Una altra eina de coordinació del màster que s’usa per dinamitzar i informar als estudiants, 

ex-alumnes, professorat i candidats potencials del màster és el grup de Facebook del 

màster. És una bona eina, tant informativa de qüestions específiques del màster (processos 

de preinscripció, etc.), com informativa d’aspectes de l’ensenyament de l’anglès 

(informacions diverses sobre innovació, metodologia, etc.), com de construcció i 

manteniment del sentiment de pertinença amb la projecció d’informació relativa a les 

activitats, lúdiques o acadèmiques, que s’organitzen, la qual cosa també serveix com a 

eina de captació.  

 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

La Comissió Acadèmica de Màster està formada per la coordinadora, el responsable 

d’ensenyament del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques, i la responsable del Treball 

Final de Màster. Tal com s’indicava a la Memòria de verificació, es fan quatre reunions 

anuals (els mesos de setembre, novembre, març i maig) per tal de fer un seguiment 

constant del desenvolupament del curs. Així mateix es realitza, com a mínim, una reunió 

anual amb la totalitat del professorat del màster, per copsar l’avenç del curs, rebre 

diferents opinions i tractar d’avançar-se a possibles problemes amb l’alumnat. 
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Pel que fa a la coordinació entre assignatures, tal com es pot veure a la taula E3. Taula 2, 

l’alumnat es troba satisfet amb el fet de que les assignatures del màster estan ben 

coordinades i no hi ha superposició de continguts (la puntuació és de 7,6/10, de manera 

que supera en més de dos punts la mitjana de la URV). La comunicació entre els professors 

és continua i els professors que imparteixen assignatures que poden superposar continguts 

ja s’han coordinat per tal que això no succeeixi.  

 

Aquest fet també es veu afavorit per no haver de coordinar dos professors una mateixa 

assignatura. Com que cada professor o professora és responsable d’una assignatura, és 

més fàcil coordinar-se amb els altres professors per tal de no duplicar innecessàriament 

els continguts en assignatures diferents. 

 

Tanmateix es considera pertinent establir un protocol de coordinació docent per tal l’Espai 

Moodle, el Pla de Treball i la Guia docent de totes les assignatures estiguin correctament 

emplenats. D’aquesta manera, tot el professorat tindria accés a la informació bàsica sobre 

la docència de les assignatures. (M12) 

 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

El màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol compta amb una Comissió Acadèmica 

de Màster formada pel coordinador, un professor del Departament d'Estudis Anglesos i 

Alemanys amb docència en el màster i el responsable d’ensenyament del grau d’Anglès. 

Aquest òrgan pren les decisions d’admissió i s'encarrega de la baremació de beques, a més 

d'un altre tipus de decisions relacionades amb l'organització logística del màster.  

 

La coordinació dels professors es realitza, depenent de la complexitat de la temàtica a 

tractar, mitjançant correu electrònic o reunió. En aquestes reunions s'assegura que no hi 

haurà solapament entre els continguts i s'assegura la complementarietat dels mateixos. 

Així mateix, es compta amb un espai general del màster en Moodle comú a professors i 

alumnes, que compta amb un fòrum de professors ocult a l'alumnat. Des d'aquest espai 

es coordina la planificació de treballs i lliuraments per evitar sobrecàrregues de treball als 

estudiants. 

 

Els estudiants, a la pregunta “Les assignatures de màster estan ben coordinades” (Taula 

E.3. Taula 2. Resultats enquesta organització màster) van atorgar una puntuació de 8,67, 

el que indica una coordinació molt satisfactòria.   

 

Finalment, els professors coordinen els temaris de les assignatures optatives que 

comparteixen mitjançant reunió presencial. En aquest sentit, la valoració mitjana de l'ítem 

“El Professorat que ha impartit l'assignatura ha coordinat bé el temari?”, llança un resultat 

de 4,50, que no és satisfactori. El problema de la falta de coordinació s’ha solucionat amb 

la supressió de l’optativitat el 2017-18. Per altra banda, a la pregunta sobre la no 

superposició de continguts, el resultat va ser de 8,67.  
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 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

Pel que fa a la coordinació de les assignatures del Màster, els alumnes van puntuar amb 

un 4.67 la coordinació de les assignatures i la superposició d’aquestes. Atesa la puntuació, 

es va considerar convenient realitzar una anàlisi DAFO amb els estudiants i es va detectar 

que més que solapaments hi havia temes que es tractaven més extensament que d’altres, 

com els aspectes històrics de la medicina i es feia menys incidència en el gènere. Per tal 

d’adequar-ho a les expectatives dels estudiants, s’han reestructurat algunes assignatures. 

La resta d’assignatures es considerava que no hi havia cap solapament. 

 

Pel que fa a la coordinació entre les distintes institucions acadèmiques (URV, UB i CSIC), 

els alumnes ho van puntuar amb un 4.00. Cal tenir en compte que es fan dues reunions 

anuals a l’acabar cada quadrimestre per observar possibles temes de coordinació, aules, 

estudiants i altres temes relacionats. S’ha intentat fer incidència en aquests aspectes de 

coordinació i millora. Així doncs a través de l’anàlisi DAFO es van detectar alguns aspectes, 

a més de comptar amb la valoració de l’enquesta que va ser de 4.50 (sobre 7 punts). 

 

 

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un 

impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

 

Les normatives i reglaments específics de la Facultat estan disponibles al web del Centre 

(http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/ ). L’aplicació de les 

diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els 

resultats de la titulació. 

  

http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

 

“La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del 

programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la seva qualitat”. 

 

En progrés vers 

l’excel·lència  
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

Es considera que l’estàndard 2, sobre la pertinència de la informació pública, s’assoleix en progrés 

vers l’excel·lència. En primer lloc perquè en els darrers informes d’avaluació emesos per AQU 

Catalunya referents a la FLL, es dóna per assolit aquest estàndard i, en segon lloc, perquè s’ha 

millorat la informació pública tenint en compte els suggeriments i les recomanacions fetes en 

aquests mateixos informes d'AQU Catalunya. Així mateix, es vol assenyalar que la recent 

publicació del nou web del centre dota la informació, respecte els ensenyaments en particular i el 

centre en general, de major transparència i claredat de navegació. 

 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les 

característiques de la titulació i, el seu desenvolupament operatiu.  

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.  

2.3. La institució publica el SGIQ en el què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i 

l’acreditació de la titulació. 

 

La informació general sobre les titulacions impartides en la Facultat es pot trobar a través de la 

web de la Universitat:  

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/ i http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/.   

 

Per a cada titulació, a través d’aquests enllaços, seleccionant el títol en concret, es pot accedir a 

una descripció general de la titulació, que inclou accessos al Registro de Universidades, Centros y 

Títulos (RUCT), al Boletín Oficial del Estado (BOE) on es publica el títol, l’accés a les normatives 

pròpies de centre en relació al Treball de Fi de Grau/Màster, i si és el cas, a les Pràctiques Externes. 

A través d’aquests enllaços es pot accedir al currículum del professorat que imparteix classes. 

També s’inclou un accés a l’apartat de Qualitat de la web de la FLL. 

 

Al web de la FLL també es publica informació sobre les titulacions: 

http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/graus/ i http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/. 

 

La Facultat ha facilitat l’accés a la informació sobre la garantia de qualitat mitjançant la creació 

d’un apartat específic dins el web del centre http://www.fll.urv.cat/qualitat/index/ . En aquest 

web s’hi pot trobar la Política de Qualitat del Centre, el Manual de Qualitat del Centre –que inclou 

la definició i abast del SIGQ en què s’emmarquen les titulacions i els processos que en formen 

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/graus/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/index/
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part–, les memòries verificades de les titulacions, els indicadors de seguiment dels ensenyaments 

que s’hi imparteixen, informació sobre els resultats del seguiment i acreditació, a més d’altres 

documents o informació d’interès relatives als processos de garantia de qualitat del centre, com 

són el Pla d’Acció Tutorial (PAT) i els informes d’avaluació del PAT. Així, la informació està 

disponible per a tots els agents implicats, tant interns com externs a la Universitat, i per al públic 

en general. 

 

A més la Facultat disposa d’altres mitjans de difusió d’informació: taulells, pantalles informatives, 

i alguns ensenyaments disposen de Twitter i Facebook. 

 

A la taula E.2. Taula 1 del present informe s’inclou una taula per màsters, amb enllaços per facilitar 

la localització de la informació pública, disponible a la web de la URV, la web del centre i de les 

titulacions. 

 

Els criteris de garantia de la qualitat sobre la informació pública s’han contemplat en el disseny i 

desenvolupament del procés P.1.6-01 “Publicació d’informació sobre titulacions” del centre. La 

URV i el Centre/Facultat disposen de mecanismes que permeten garantir la publicació periòdica 

d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.  

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

 

Degut al procés d’implantació del nou màster el curs 2015-2016, que el POA del Departament no 

es va complimentar amb prou temps, i que la coordinadora del màster es trobava absent amb 

permís fent una estada de recerca a l’estranger amb un “Ajut José Castillejo”, la informació al 

DocNET no es va complimentar i actualitzar en la seva totalitat de cara al curs 2016-2017. Per 

motius estructurals i temporals es va optar per deixar una informació neutral al DocNET en les 

assignatures de nova implantació, així com al TFM. Aquesta qüestió s’ha anat solucionant i s’ha 

incorporat tota la informació necessària i pertinent el curs 2017-2018 (M5).  

 

De tota manera, des de la coordinació es va dissenyar un logo, un tríptic informatiu, així com un 

pòster del nou màster, i una fitxa simplificada, que incorpora sortides professionals, a més a més 

del pla d’estudis i els requisits, que s’han distribuït a través de les xarxes socials i a través del 

correu electrònic. De cara al futur, i sempre que puguem disposar de mitjans econòmics, ens 

plantegem la possibilitat d’encarregar el disseny de tríptics, logo i pòster a un professional, que 

és com hauria de ser, per tal de poder fer arribar la informació a un públic més ampli.  

 

També s’ha tingut cura des de la coordinació que la informació sobre el màster a la nova plana 

web de la URV sortís correctament, tot i que cal millorar-ne els continguts i l’accessibilitat. Fa 

temps que es va demanar un espai web propi per al màster, però suposem que la posada en 

marxa dels espais web nous de la URV deu haver endarrerit el procés. D’altra banda, caldria tenir 

un suport específic per poder desenvolupar una pàgina web del màster útil i dinàmica, i els nostres 

mitjans econòmics actuals són més aviat minsos (M8).  
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S’ha informat a través de les xarxes socials i el correu electrònic sobre els possibles ajuts 

econòmics. La nota de 6.75 sobre 10 als resultats de l’enquesta dels estudiants pot ser més aviat 

deguda a la limitació d’ajuts, més que no pas a la manca d’informació.   

 

Durant tot el curs es responen correus electrònics que sol·liciten informació sobre els processos 

de preinscripció i matrícula, i s’anuncien els terminis habitualment a les xarxes socials. Durant el 

curs 2016-2017 la coordinadora del màster ha creat un Twitter del Màster (@matlefsURV), que 

s’afegeix a la plana Facebook del màster i al grup tancat d’ex-alumnes i amics de la URV, també 

del Facebook que gestiona la coordinadora.  

 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

Del màster en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera se’n fa publicitat, 

com de la resta dels màsters de la URV, als espais que la Universitat destina amb aquesta finalitat. 

Per la seva banda, aquest màster en particular compta amb altres mitjans de divulgació i 

publicitat, entre els quals cal destacar la seva presència a les xarxes existents al mercat. Així, des 

del començament com a màster compartit amb anglès, l’any 2007, el màster es publicita a 

Mastermania i Formazion. Des de la divisió del màster anterior, a partir del 2015, hem continuat 

la difusió com a màster d’espanyol com a llengua estrangera. Al llarg de l’any es van rebent 

diferents consultes dels usuaris dels portals, que son ateses d’immediat des de la coordinació del 

màster. El màster, a més, compta amb la inestimable col·laboració d’una docent, experta en 

xarxes socials, que manté un grup a Facebook (Máster en Enseñanza de E/LE, URV), on s’ha creat 

una comunitat d’exalumnes i possibles futurs alumnes amb els quals es manté un intercanvi 

d’informacions sobre activitats que es desenvolupen durant el màster, esdeveniments relacionats 

amb l’àmbit professional, ofertes de treball, etc. D’altra banda, a la pàgina de Facebook del Centre 

d’Estudis Hispànics (https://www.facebook.com/estudioshispanicosURV/?fref=ts) també es fa 

difusió del màster i de les activitats que s’hi duen a terme, així com les tasques del professorat i 

l’alumnat relacionades amb E/LE. L’usuari de Twitter del Centre d’Estudis Hispànics (@espanolurv) 

també en fa difusió. 

 

Com a prova d’aquesta àmplia difusió del màster, es pot considerar la bona valoració de diversos 

ítems de la taula E.3. Taula 2; així, l’ítem  

- “Us va ser fàcil assabentar-vos que s’organitzava aquest màster” es valora 8,60/10,; 

- “A la pàgina web de la URV vau trobar la informació adequada sobre el màster”, 8/10; 

- “La informació sobre el procés de preinscripció i matrícula ha estat adequada”, 8,20/10.  

 

En tots els casos els valors assolits pel Màster superen la mitjana de la URV. 

 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

Tota la informació referent al mateix s'ha actualitzat de manera constant tant a la pàgina web 

específica del màster que gestiona la coordinació com per part de la URV (en aquest últim cas, 

especialment pel que fa a la memòria i a la informació essencial de cara a la matrícula). 

 

https://www.facebook.com/estudioshispanicosURV/?fref=ts
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A la pregunta “A la pàgina web de la URV vau trobar la informació adequada sobre el màster”, 

(taula E.3. Taula 2. Resultats enquesta organització màster) la puntuació va ser de 8,00 (en 

relació a una puntuació màxima de 10), que es pot considerar un resultat molt satisfactori.   

 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

En quant a la informació que els alumnes que estaven interessats van rebre sobre el màster va 

obtenir bones puntuacions de forma general. Per una part, van posar una puntuació bona (7.00) 

a la facilitat de assabentar-se de que s’organitzava el màster i a la informació trobada a la pàgina 

de la URV (8.00), i per un altra part, també van puntuar adequadament (8.33) la informació sobre 

el procés de preinscripció i matrícula.  

 

Pel que fa a la informació sobre el Màster només hi ha una valoració més baixa pel que fa als ajuts  

econòmics (4,25 sobre 7). Per tal de millorar-ho, es va contactar amb l’Oficina d’Atenció al Màster 

i es va detectar que es podrien demanar ajuts de mobilitat. 
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat  

 

“La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i 

implementat que assegura, de forma eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació”. 

 

En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

Es considera que aquest estàndard s’assoleix en progrés vers l’excel·lència perquè, com es 

comenta extensament al llarg d’aquest estàndard, el SIGQ de la FLL facilita el disseny, aprovació, 

desenvolupament i acreditació de les titulacions, garanteix la recollida d'informació i resultats de 

cada procés, així com la satisfacció dels grups d'interès. L'anàlisi de les dades porta a l'elaboració 

del pla de millora i, si cal, a la modificació de la memòria. 

 

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en 

la garantia de la qualitat dels ensenyaments en el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ 

en endavant) dels centres docents. Dins d'aquest context, la Facultat de Lletres ha dissenyat i 

aprovat la seva Política de Qualitat i el Manual de Qualitat on es defineixen els processos que en 

formen part.  

 

 Política de Qualitat http://www.fll.urv.cat/qualitat/politica-qualitat/  

 Manual de Qualitat http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/  

 

El degà/na designa el/la Responsable del SIGQ de la Facultat (en endavant RSIGQ) que 

s’encarrega que s’estableixin, implantin i mantinguin els processos necessaris per al 

desenvolupament del SIGQ del centre i informa l’equip deganal sobre l’acompliment del SIGQ i de 

qualsevol necessitat de millora. 

 

El Gabinet de Qualitat dona suport al procés d’implantació, revisió i millora del SIGQ dels centres 

de la Universitat, aportant documentació genèrica i col·laborant en la seva revisió i seguiment.  

 

Des de la implantació de les titulacions de grau a la Facultat de Lletres fins a l’actualitato, s’han 

assolit els objectius següents:  

 

- Definir i aprovar la política de qualitat de la FLL, aprovada per Junta de Facultat el 02/07/2009. 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/politica_qualitat_FLL.pdf  

 

- Dissenyar, aprovar i implantar el Manual de qualitat de la FLL, aprovada per Junta de Facultat 

el 27/10/2010 i aprovada la seva revisió per Junta de Facultat el 16/12/2015.  

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/manual_qualitat_FLL_201

5.pdf  

http://www.fll.urv.cat/qualitat/politica-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/politica_qualitat_FLL.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/manual_qualitat_FLL_2015.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/manual_qualitat_FLL_2015.pdf
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El disseny del SIGQ es va fer prenent com a base el model d’assegurament de la qualitat de 

la URV, aprovat en Consell de Govern i adaptant-lo a les característiques pròpies de la Facultat 

i les seves titulacions. L’any 2010 es va obtenir la certificació del disseny del SIGQ a nivell de 

centre. 

 

- Crear un espai web per fer públics els documents relacionats amb el seguiment de la qualitat 

d’acord amb les directrius d’AQU Catalunya. 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/  

 

Els processos del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) han permès fer un seguiment 

acurat de les nostres titulacions. La informació qualitativa, derivada d’aquest sistema, ens ha 

aportat les dades necessàries per poder analitzar el desenvolupament de les mateixes.  

 

La principal evidència de la idoneïtat d’aquest sistema ha estat l’obtenció dels informes favorables 

d’avaluació dels títols que hi ha actualment implantats i coordinats per la URV.  

 

Dates Informes d’avaluació externa de les titulacions  

Denominació Verificació Autorització Seguiment 
Darrera 

Modificació 
Acreditació 

Grau d’Història (2008) 28/05/2008 27/10/2008 -- 22/04/2015 22/05/2015 

Grau d’Història de l’Art 

(2008) 
28/05/2008 27/10/2008 -- 22/04/2015 22/05/2015 

Grau d’Anglès (2009) 13/05/2009 03/09/2010 28/11/2013 28/05/2015 03/07/2017 

Grau de Llengua i 

Literatura Catalanes 
(2009) 

13/05/2009 03/09/2010 -- 28/05/2015 03/07/2017 

Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques 
(2009) 

13/05/2009 03/09/2010 22/11/2012 28/05/2015 03/07/2017 

Grau de Comunicació 

Audiovisual (2009) 
03/03/2009 03/09/2010 -- 25/07/2014 15/07/2016 

Grau de Periodisme 

(2009) 
03/03/2009 03/09/2010 28/11/2013 25/07/2014 15/07/2016 

Grau de Publicitat i 

Relacions Públiques 

(2009) 

03/03/2009 03/09/2010 -- 22/03/2016 15/07/2016 

Grau d’Antropologia i 

Evolució Humana (2013) 
25/09/2013 07/07/2014 -- -- -- 

Màster d’Antropologia 

Mèdica i Salut Global 
(2014) 

07/10/2014 20/06/2016 -- 

Pendent 

resolució 

AQU 

-- 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/
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Màster d’Antropologia 

Urbana, Migracions i 
Intervenció Social (2013) 

23/07/2013 28/02/2014 -- -- 03/05/2017 

Màster d’Arqueologia 

Clàssica (2013) 
25/09/2013 28/02/2014 -- -- 03/07/2017 

Màster d’Arqueologia del 

Quaternari i Evolució 

Humana (2010) 

01/06/2009 16/07/2010 22/11/2012 30/04/2015 26/07/2015 

Màster Erasmus Mundus 

d’Arqueologia del 

Quaternari i Evolució 
Humana (2012) 

01/06/2012 31/07/2013 -- 30/04/2015 27/05/2015 

Màster de Comunicació 

Estratègica en la Societat 

del Risc (2012)  

19/09/2012 31/07/2013 -- 06/07/2017 15/07/2016 

Màster d’Ensenyament i 

Adquisició de l'Anglès com 

a Llengua Estrangera / 
Segona Llengua 

08/07/2015 20/06/2016 -- 

Pendent 

resolució 

AQU 

-- 

Màster d’Ensenyament de 

Llengües: Espanyol com a 
Llengua Estrangera 

08/07/2015 20/06/2016 -- 

Pendent 

resolució 

AQU 

-- 

Màster de Traducció 

Professional Anglès-
Espanyol 

23/07/2014 20/06/2016 -- 

Pendent 

resolució 

AQU 

-- 

Data informe: 20/11/2017 
Font: EUC Portal d’informes d’avaluació i Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT). 

 

 

3.1. El SIGQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i 

l’acreditació de les titulacions. 

 

 Disseny i aprovació de les titulacions 

En el procés 1.1-01 Procés per garantir la qualitat dels programes formatius del SIGQ es descriuen 

els mecanismes implantats a la URV i al centre per assegurar la participació de tots els grups 

d’interès en el disseny i aprovació dels programes formatius amb l’objectiu de garantir la màxima 

qualitat de les noves propostes de titulació. Els mecanismes posats en marxa permeten el disseny 

i aprovació dels programes formatius, amb l’objectiu de mantenir i renovar adequadament l’oferta 

de la universitat, i en concret, la del centre. 

 

El procés contempla que abans de trametre qualsevol proposta de nova titulació a verificar, cal 

sotmetre-la a l’aprovació de diferents òrgans de govern de centre i d’universitat. Cal destacar que 

tant en el Consell de Govern com en la Junta de Facultat hi ha una representació de tots els 

col·lectius de la comunitat universitària.  
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La principal evidència de la idoneïtat d’aquest procés ha estat l’obtenció dels informes favorables 

de verificació dels graus i màsters que hi ha actualment implantats a la Facultat. En la web d’AQU 

Catalunya estan publicades les titulacions verificades següents corresponents a la FLL de la URV, 

amb informes d’avaluació del sistema universitari català: 

 

 Nre. informes positius directes / total títols presentats = 22 (9 graus + 13 màsters) / 22 

= 100% 

 Nre. informes desfavorables / total títols presentats = 0 / 22 = 0% 

 

 Seguiment i millora contínua de les titulacions 

El procés PR-FLL-003 “Seguiment i millora de titulacions” del SIGQ del centre descriu la 

sistemàtica per realitzar el seguiment periòdic de les titulacions. La finalitat d’aquest seguiment 

és detectar i identificar punts forts i febles i proposar accions de millora que garanteixin la qualitat 

dels programes formatius. 

 

El responsable de portar a terme el seguiment de la qualitat del conjunt de titulacions de la 

Facultat, dels processos del SIGQ, així com dels aspectes globals de qualitat que afecten tota la 

Facultat, és el/la RSIGQ de la Facultat.  

 

Per a portar a terme el seguiment de les titulacions, el/la Responsable de la Titulació i el RSIGQ 

compten amb el suport del Tècnic/a de Suport a la Qualitat Docent, les unitats i responsables dels 

processos analitzats en el seguiment de la titulació i el Gabinet de Qualitat. 

 

Al llarg del curs, el/la TSQD s’encarrega de recopilar i tractar, si cal, la informació i dades 

necessàries per a portar a terme el seguiment de la qualitat de les titulacions de la Facultat. La 

URV disposa del Sistema Integrat d’Informació i Anàlisi, que constitueix el sistema d’informació 

de dades de la Universitat. 

 

L’experiència dels darrers anys demostra que el SIGQ constitueix una bona eina per identificar 

aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua. El procés 

de seguiment de les titulacions ajuda als responsables d’ensenyament i coordinadors de màster a 

avaluar i retre compte dels resultats de les mateixes mitjançant l’anàlisi d’indicadors concrets. 

Aquest procés facilita l’elaboració dels informes de seguiment que permeten fer una anàlisi global 

de desenvolupament de les titulacions i de la Facultat. El resultat final és el pla de millora de 

centre, que facilita la millora contínua de les titulacions i la detecció de possibles modificacions de 

la memòria.  

 

Per a l’elaboració dels Informes de Seguiment també es tenen en compte les propostes de millora 

i recomanacions indicades en els diferents informes d’avaluació rebuts. 

 

Els Informes de Seguiment de les titulacions i l’Autoinforme d’Acreditació es presenten, per a la 

seva aprovació, a la Junta de Facultat, òrgan en el qual participen estudiants, PAS i PDI de la 

Facultat. 
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El procés de Modificació de titulacions del SIGQ de la FLL descriu el procediment que cal seguir 

en cas que del procés de seguiment de les titulacions se’n derivi una modificació de la Memòria 

verificada i en el procés Suspensió de titulacions es detalla el procediment per a procedir a 

l’extinció d’un ensenyament. A la taula E.3. Taula 1 del present informe es mostren les 

modificacions realitzades. 

 

En el web d’AQU Catalunya es publiquen les següents titulacions corresponents a la FLL de la URV, 

amb informes de modificació i d’avaluació del seguiment: 

 

 Nre. informes de modificació = 19 

 Nre. informes d’avaluació del seguiment = 5 

 

 Acreditació de les titulacions 

El procés PR-FLL-006 “Acreditació de titulacions" descriu el procés d’acreditació de les titulacions.  

 

 Nre. programes avaluats amb el nivell d’acreditat amb excel·lència = 2 

 Nre. programes avaluats amb el nivell d’acreditat = 11 

 Nre. dimensions avaluades amb nivell de qualitat / assoleix / en condicions / total de 

dimensions avaluades 

 

Taula 4. Titulacions acreditades i resultats de l’acreditació de la Facultat de Lletres 

Titulació 
Resultat 

acreditació 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Grau d’Història Acreditat S’assoleix S’assoleix 

S’assoleix 

amb 

qualitat 

S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Grau d’Història de l’Art Acreditat S’assoleix S’assoleix 

S’assoleix 

amb 

qualitat 

S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Màster Universitari 

d’Arqueologia del 

Quaternari i Evolució 

Humana 

Acreditat 

amb 

excel·lència 

S’assoleix S’assoleix 

S’assoleix 

amb 

qualitat 

S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Màster Universitari 

Erasmus Mundus 

d’Arqueologia del 

Quaternari i Evolució 

Humana 

Acreditat 

amb 

excel·lència 

S’assoleix S’assoleix 

S’assoleix 

amb 

qualitat 

S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Grau de Comunicació 

Audiovisual 
Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Grau de Periodisme Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Grau de Publicitat i 

Relacions Públiques 
Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 
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Màster Universitari de 

Comunicació 

Estratègica en la 

Societat del Risc 

Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Grau d’Anglès Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Grau de Llengua i 

Literatura Catalanes 
Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques 
Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Màster d’Antropologia 

Urbana, Migracions i 

Intervenció Social 

Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Màster d’Arqueologia 

Clàssica 
Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

S’assoleix 

amb 

condicions 

S’assoleix 

 

 

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 acadèmics i la satisfacció dels grups 

d’interès. 

 

La implantació del SIGQ ha facilitat la posada en marxa en alguns casos, i el manteniment i millora 

en d’altres casos, de diferents instruments i procediments per a recollir la informació sobre la 

satisfacció dels grups d’interès i els resultats per a la gestió de les titulacions. Aquests instruments 

es defineixen, quan n'hi ha, en cada un dels processos del SIGQ dins de l'activitat anomenada 

"Satisfacció dels agents d'interès” i se’n fa el seguiment i anàlisi dels resultats en el marc dels 

procés del SIGQ "PR-FLL-003 Seguiment i millora de titulacions". 

 

També, com a instrument de recollida de la satisfacció, es té en compte la informació recollida en 

el procés de “Consultes i suggeriments” i les aportacions rebudes a través de la bústia de contacte 

del centre: http://www.fll.urv.cat/contacte/  

 

Durant el curs 2016-17, la FLL va rebre, mitjançant la bústia de contacte, 26 peticions i 

suggeriments. La major part de les consultes les van fer estudiants en curs, titulats de la URV o 

persones interessades en cursar algun dels ensenyaments que ofereix la FLL. També, hi va haver 

alguna consulta per part de personal docent i investigador, i per part de personal d’administració 

i serveis. 

 

Les consultes més habituals estaven relacionades en saber els horaris de les classes, demanar 

informació d’un pla d’estudis determinat, dubtes relacionats amb les Jornades d’Acollida, com 

realitzar un tràmit administratiu en concret (sol·licitud o trasllat de l’expedient acadèmic, els 

requisits d’accés d’una titulació, reconeixement de crèdits, etc.), entre d’altres. 

 

http://www.fll.urv.cat/contacte/
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A totes i cada una de les consultes/peticions/suggeriments que es van rebre a la bústia de contacte 

del centre se’ls hi va donar resposta. 

 

La taula E.3. taula 2 ens dona informació de la percepció que tenen els estudiants en relació a 

diversos aspectes de la vida acadèmica: informació adequada, atenció rebuda per part de les 

diferents unitats i serveis de la Universitat, acollida, etc. 

  

Actualment el centre compta amb els següents instruments per a la recollida d’informació 

relacionada amb la satisfacció del diferents grups d’interès:  

 

Taula 5. Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès 

Id. 
Instrument / 

Mecanisme (1) 

Dimensions o ítems de 

satisfacció inclosos 
Abast Format 

Periodicit

at 

Últimes 

dades 

disponi. 

Participació 

13 

-14 

14 

-15 

15 

-16 

16 

-17 

Estudiants 

1 

ENQUESTA 

ESTUDIANT DE GRAU 

DE PRIMER CURS  

(A partir del curs 15-16 

substitueix a l’Enquesta 

de Primer Curs 1Q1R) 

●Experiència educativa 

●Altres dimensions del programa 
formatiu i serveis (2)   

Grau Virtual Anual 

Últim 

curs 
finalitzat 

Si 

1Q1R 

Si 

1Q1R 
Si Si 

2  

ENQUESTA 

ESTUDIANT DE GRAU 

DURANT 

(A partir del curs 15-16 

substitueix a l’Enquesta 

de Percepció de la 

Docència-EPD) 

●Experiència educativa 
●Altres dimensions del programa 

formatiu i serveis (2)   

Grau Virtual Anual 
Últim 
curs 

finalitzat 

Si 

EPD 

Si 

EPD 
Si Si 

3 

ENQUESTA 

ESTUDIANT DE GRAU 

FINAL 

(A partir del curs 15-16 

substitueix a l’Enquesta 

de Percepció de la 

Docència-EPD pels 

estudiants que acaben) 

●Experiència educativa 

●Altres dimensions del programa 

formatiu i serveis (2)   

Grau Virtual Anual 

Últim 

curs 

finalitzat 

Si 

EPD 

Si 

EPD 
Si Si 

 4 

ENQUESTA 

AVALUCIÓ 

PROFESSORAT DE  

GRAU 

●Actuació docent del professorat 

Experiència educativa 

●Altres dimensions del programa 

formatiu i serveis (2)   

Grau Virtual 
Quadrimes

tral 

Últim 
curs 

finalitzat 

Si Si Si Si 

 5 
PE-ENQUESTA 

ASSIGNATURA GRAU 
●Execucions clau  Grau Virtual 

Anual. Es 

llança el 

segon 
Quadrimes

tre 

Últim 

curs 
finalitzat 

No No Si Si 

 6 
TFG-ENQUESTA 

ASSIGNATURA GRAU 
●Execucions clau  Grau Virtual 

 Anual- es 

llança el 

segon 

Quadrimes

tre 

Últim 

curs 

finalitzat 

No No Si Si 

7 

ENQUESTA 

AVALUACIÓ 

PROFESSORAT DEL 

MÀSTER 

●Actuació docent del professorat 

●Experiència educativa 

●Altres dimensions del programa 

formatiu i serveis (2)   

Màster Virtual 
Quadrimes

tral i anual 

Últim 

quatrimes

tre 

finalitzat 

No No Si Si 

 8 “Bloc TFM” 

ENQUESTA 
●Execucions clau  Màster Virtual 

Obertes 

tot l’any. 

El curs 14-

Últim 

quatrimes
No No No Si 
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Id. 
Instrument / 

Mecanisme (1) 

Dimensions o ítems de 

satisfacció inclosos 
Abast Format 

Periodicit

at 

Últimes 

dades 

disponi. 

Participació 

13 

-14 

14 

-15 

15 

-16 

16 

-17 

PROFESSORAT DEL 
MÀSTER 

15 van 
estar 

obertes 

del NOV14 

al SET15 

tre 
finalitzat 

 9 

“Bloc Pràctiques 

externes” ENQUESTA 

PROFESSORAT DEL 

MÀSTER 

●Execucions clau  Màster Virtual 

Obertes 

tot l’any. 

(idem 

TFM) 

Últim 

quatrimes

tre 

finalitzat 

No No Si Si 

 10 

ENQUESTA SOBRE 

L'ORGANITZACIÓ 

DEL MÀSTER 

●Altres dimensions del programa 

formatiu i serveis (2)   
Màster Virtual Anual 

Últim 

curs 

finalitzat 

No No Si Si 

 11 
Enquesta CRAI - 

satisfacció estudiants 

●Altres dimensions del programa 

formatiu i serveis (2)   

Grau i 

Màster 
Virtual 

Cada 4 

anys 
2014-15 No Si No Si 

 12 

Enquesta activitats 

d'orientació 

professional 

●Altres dimensions del programa 
formatiu i serveis (2)   

Grau i 
Màster 

Virtual 

Quan 

finalitza 

l'activitat 

2015-16 Si Si Si Si 

Professorat i responsable de la titulació  

 13 

Enquesta de 

satisfacció de 

professorat 

●Estructura del pla d’estudis 

(matèries i el seu pes). 

●Perfil de competències (resultats 

d’aprenentatge previstos) de la 

titulació. 

●Perfil dels estudiants que han 

accedit a la titulació. 
●Organització del desplegament 

del pla d’estudis (grups, horaris, 

etc.). 

●Coordinació docent i la 

comunicació interna. 

●Metodologies docents i les 

estratègies d’avaluació. 

●Recursos docents disponibles. 

●Treball i la dedicació dels 

estudiants. 
●Resultats de l’aprenentatge 

obtinguts pels estudiants. 

Grau i 

Màster 
Virtual Anual  2015-16 Si Si Si Si 

 14 

Enquesta de 

satisfacció dels 

tutors del PAT 

●Altres dimensions del programa 

formatiu i serveis (2)   

Grau i 

Màster 
Virtual  Anual 2015-16 Si Si Si Si 

 15 
Enquesta CRAI - 

satisfacció PDI 

●Altres dimensions del programa 

formatiu i serveis (2)   

Grau i 

Màster 
Virtual 

Cada 4 

anys 
2013-14 Si No No Si 

Ocupadors  

 16 
Estudi d’Ocupadors 

(AQU Catalunya) 

●Convenis de pràctiques 

●Perfil dels graduats 

●Relacions universitat/ocupadors. 

Grau i 

Màster 
Virtual  Tri anual 

Enquesta

2014 
No Si No No 

Graduats  

17 

Enquesta de 

satisfacció dels 

titulats de grau   

(AQU Catalunya) 

●Formació rebuda  

●Experiència educativa 

●Altres dimensions del programa 

formatiu i serveis (2)   

Grau Virtual Tri anual 
Graduats 

2015-16 
-- -- Si Si 

 18 

Enquesta d'inserció 

laboral als graduats i 

graduades 

(AQU Catalunya) 

●Formació rebuda 

●Ocupació i la satisfacció de 

l’ocupació. 

Grau Virtual Tri anual 
Enquesta

2014 
Si No No Si 

 19 
Estudi de la inserció 

laboral de la població 

titulada de màster 

●Formació rebuda 
●Ocupació i la satisfacció de 

l’ocupació. 

Màster Virtual Tri anual 
Enquesta

2014 
Si No No Si 
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Id. 
Instrument / 

Mecanisme (1) 

Dimensions o ítems de 

satisfacció inclosos 
Abast Format 

Periodicit

at 

Últimes 

dades 

disponi. 

Participació 

13 

-14 

14 

-15 

15 

-16 

16 

-17 

oficial de les 
universitats catalanes 

(AQU Catalunya) 

Llegenda: 
(1) Cal identificar l’enquesta o els altres procediments emprats, com per exemple grups de discussió, informes de 
comissions, etc. 
(2) Inclou: PAT, serveis d’orientació professional, serveis bibliotecaris, instal·lacions docents i altres serveis especialitzats. 

 

Els resultats de totes les enquestes s'incorporen al procés PR-FLL-003 “Seguiment i Millora de les 

Titulacions”. La satisfacció dels diferents agents d’interès s’analitza a l’estàndard corresponent, 

depenent de l’aspecte valorat.  

 

La participació actualment encara és baixa, tant per graus com per màster i per a tots els centres 

de la URV. Per Aquest motiu des del Vicerectorat de Política Acadèmica i de Qualitat s’ha iniciat 

un projecte que implica a tots els centres de la URV i als serveis centrals per analitzar les 

enquestes de satisfacció adreçades a estudiants. L’objectiu és donar coherència al procés, 

minimitzar el nombre d’enquestes, evitar solapaments amb les preguntes, simplificar i 

informatitzar el procés de recollida de dades, i calendaritzar adequadament cada enquesta a més 

de fomentar la participació. Aquest nou projecte és una línia prioritària dintre el Pla de Qualitat 

que la URV esta dissenyant pel 2014-18.  

 

Pel que fa al procés de recollida dels resultats, cal destacar la implantació Sínia-net, una aplicació 

web que agrupa tota la informació dels processos i resultats de la URV que poden ser d’interès 

per a la gestió universitària. Sínia-net no només centralitza tota la informació sinó que la relaciona 

en forma de taules i gràfics dinàmics per tal de facilitar l’anàlisi de la informació i contribuir a una 

presa de decisions més objectiva basada en dades. Aquesta aplicació, que es posa a l’abast de la 

comunitat universitària a través de la intranet de la URV, compta amb un bloc d’informes i 

consultes específiques per al seguiment de la qualitat i acreditació de les titulacions de la URV. 

 

Valoració de l’eficàcia dels mecanismes / instruments de recollida d’informació sobre 

la satisfacció dels principals grups d’interès 

 

Respecte el nivell d’implantació dels instruments de recollida d’informació gairebé tots estan 

implantats en la seva totalitat. Però això no implica que el nivell de resposta dels instruments 

utilitzats sigui exitós, donat què que estiguin consolidats no suposa un major percentatge de 

participació dels diferents agents. Com s’ha comentat anteriorment, des del vicerectorat 

competent s’està estudiant i treballant en un macro projecte que afecta a la totalitat d’enquestes 

administrades a la universitat, per tal d’intentar augmentar la participació dels grups d’interès en 

la resposta de les mateixes. És, per tot això, que l’eficàcia dels instruments s’ha de prendre amb 

cautela perquè a hores d’ara encara s’està a l’espera que amb el nou projecte es millorin els 

resultats.  
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3.3. El SIGQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a 

la seva millora contínua 

 

La revisió i actualització del SIGQ es realitza seguint el procés PR-FLL-008 “Definició, revisió i 

millora del SIGQ”. L’objectiu d’aquest procés és establir les activitats per definir, revisar i millorar 

el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del centre. 

 

L’equip deganal i el/la responsable del SIGQ, amb el suport del/la Tècnic/a de Suport a la Qualitat 

Docent del centre, són els responsables de portar a terme les revisions del SIGQ. Aquestes 

revisions han de permetre comprovar el grau de compliment dels processos i els resultats dels 

indicadors, així com l’adequació del SIGQ per a la millora contínua de les titulacions. Tots els 

agents d’interès de la Facultat estan implicats en la realització d’activitats relacionades amb el 

SIGQ; és per això que tots poden realitzar propostes de millora. 

 

El seguiment del SIGQ queda recollit en l’informe anual de seguiment, que conté un apartat 

específicament dedicat a la valoració del desenvolupament del SIGQ i de la seva utilitat per al 

seguiment de les titulacions del centre i per a la identificació d’àrees de millora. Les propostes de 

millora de la revisió del SIGQ s’incorporen també en el pla de millora de l’informe anual de 

seguiment del centre. La responsabilitat del seguiment de la implantació de les propostes de 

millora detectades recau en el/la RSIGQ.  

 

El SIGQ dels centres de la URV ha estat revisat totalment durant el curs 2014-15 per un equip de 

treball format per un centre pilot (la Facultat d’Economia i Empresa) i les unitats de Qualitat i 

Planificació i de Suport Metodològic. En aquesta revisió també hi han participat altres unitats i 

responsables de serveis en funció del procés a revisar. Els punts concrets realitzats en aquest 

procés de revisió han estat: 

 

 Actualització dels processos clau de centre, contactant -si era necessari- amb altres unitats 

i serveis de la URV. En l’actualització s’hi han inclòs adaptacions a nous requeriments 

legals, incorporació i/o modificació de referències a normatives i reglaments de la URV i 

dels centres, revisió del conjunt d’indicadors i evidències en base a les pautes de les noves 

guies de seguiment i acreditació d’AQU Catalunya, així com de processos URV de millora 

contínua. 

 Implantació d'un nou model de fitxa i fluxgrama i recodificació dels processos seguint el 

model de documentació de processos implantat a la URV en el marc del Pla de Millora de 

la Gestió. 

 Revisió dels processos transversals de la URV en què intervenen en algun moment els 

centres.  

 Revisió del procés de seguiment de les titulacions per incorporar millores sorgides del 

seguiment i acreditació de les titulacions de la URV, i les directrius que emanen de la Guia 

per al seguiment de les titulacions de grau i màster (AQU Catalunya, novembre 2014), de 

la Guia d’acreditació de titulacions oficials de Grau i Màster (AQU Catalunya, novembre de 
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2014) i de la Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de 

la qualitat (AQU Catalunya, febrer 2015). 

 Documentació de nous processos: acreditació de titulacions, control documental i registres 

i definició, revisió i millora del SIGQ. 

 Incorporació al SIGQ dels processos transversals de la URV que s’han definit en el marc de 

la implantació de Sistemes de Gestió de la Qualitat (en endavant SGQ) en altres estructures 

i unitats de la Universitat i que són processos que afecten el centre. És el cas dels processos 

de gestió acadèmica (SGQ de la matrícula de Grau), gestió dels recursos humans (SGQ del 

Servei de Recursos Humans) i processos de l'Institut de Ciències de l'Educació.  

 Revisió del Manual de Qualitat del SIGQ dels centres de la URV per adaptar el seu contingut 

a les pautes de les noves guies d’acreditació de titulacions i de certificació del SIGQ, a més 

d’aspectes interns de la URV. 

 

Com a resultat d’aquesta revisió, a més a més de l'actualització dels processos, s'ha obtingut un 

nou Mapa de processos del SIGQ i el que serà el nou model de SIGQ dels centres de la URV, que 

servirà com a guia per a tots els centres de la URV que hagin de revisar el seu SIGQ. 

 

La FLL ha iniciat la revisió del seu propi SIGQ a partir de la revisió del model global, adaptant-lo 

a les particularitats del centre. Aquesta revisió s’està portant a terme seguint la planificació 

elaborada per la Unitat de Qualitat i Planificació de la URV i acordada pels centres, tenint en 

compte l’estat d’actualització del SIGQ en cada centre i el calendari d’acreditació de titulacions.  

 

Així, fins al moment, s’han incorporat els processos d’acreditació de titulacions, i definició, revisió 

i millora del SIGQ. D’altra banda, s’ha substituït el procés d'Anàlisi dels resultats i millora del 

programa formatiu pel procés de Seguiment i millora de titulacions, adaptat als nous requeriments 

d’aquestes activitats a la URV. Durant el proper curs acadèmic es continuarà la implantació de la 

resta de processos del SIGQ revisat. 

 

El SIGQ implantat a la Facultat de Lletres compleix el seu propòsit de facilitar la millora contínua. 

Prova de la seva eficàcia en són els seus resultats, en forma de millores assolides durant el període 

de funcionament. Per exemple: la implantació del Pla d’Acció Tutorial i la sistematització de les 

tutories grupals d’ensenyament i centre. 

 

Per tot l'exposat anteriorment podem afirmar que el SIGQ de la facultat facilita el disseny, 

aprovació, desenvolupament i acreditació de les titulacions, garanteix la recollida d'informació i 

resultats de cada procés, així com la satisfacció dels grups d'interès, dades que s’incorporen al 

procés de seguiment de les titulacions. L'anàlisi de les dades porta a l'elaboració del pla de millora 

que permet la millora continua de les titulacions i, si cal, a la modificació de la memòria seguint 

el procés de modificació. 

 

A més, el procés de definició, revisió i millora del SIGQ contempla la seva revisió periòdica per tal 

de garantir la validesa i, si escau, es proposa un pla de millora del SIGQ. 
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

 

“El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord 

amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants”. 

 

En progrés vers 

l’excel·lència  
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

Es considera que l’estàndard 4, sobre l’adequació del professorat al programa formatiu, 

s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. En primer lloc i molt especialment, per l’elevada 

satisfacció que els estudiants de les titulacions a acreditar declaren tenir en relació a la qualitat 

docent rebuda. Una valoració que s’obté de l’enquesta d’avaluació del PDI i que és, sens dubte, 

el resultat d’una formació i millora contínua de l’activitat docent del PDI. L’elevada participació 

en cursos de formació i projectes d’innovació docent, juntament amb el reconeixement dels 

premis rebuts, són una mostra de la seva dedicació. A més a més, la varietat de professorat de 

la FLL garanteix que l’estudiant rebi docència per part de professorat amb perfil d’investigador 

universitari (amb l’expertesa en recerca aportada pel professorat amb dedicació exclusiva a la 

universitat) amb una docència també necessària que es correspon amb l’experiència de l’exercici 

de la professió, amb una visió integrada a l’entorn laboral que aporta el professorat amb 

dedicació parcial. 

 

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. 

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar 

les seves funcions i atendre els estudiants. 

 

 
 

El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord 

amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants. Cal destacar que, en la gran 

majoria d’ensenyaments de la Facultat, es compleixen els estàndards que estableixen un mínim 

d’un 50% de professorat doctor per a graus i per a màsters professionalitzadors, i d’un 80% en 

el cas dels màsters amb un itinerari de recerca. 

 E.4. Taula 1. Perfil general del professorat de la titulació 

 E.4. Taula 2. Perfil del professorat per categoria  

 E.4. Taula 3. Professorat per categoria i segons doctorat 

 E.4. Taula 4. Assignatures del pla d’estudis 

 E.4. Taula 5. Perfil del professorat 

 E.4. Taula 6. Percentatge d’hores impartides de docència segons trams  

 E.4. Taula 7. Relació estudiants ETC per PDI ETC en estudis de màster 

 E.4. Taula 8. Resultats de l’enquesta de satisfacció respecte el professorat per titulació 
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El professorat implicat en la docència dels ensenyaments a acreditar presenta una experiència 

docent i investigadora adequada per garantir la qualitat de la docència, la investigació i la 

formació professional dels estudiants, així com una qualificació suficient per a la impartició de 

docència i la formació d'estudiants. 

 

Es presenta la següent taula resum que sintetitza les dades corresponents a l’annex 4. 

 

Taula 6. Dades del professorat de les titulacions a acreditar 

Titulació 
Nombre 

PDI 

% PDI 

doctor 

Trams de 
docència 

Trams de 
recerca 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès 

com a Llengua Estrangera / Segona Llengua 
12 66,67% 17 4 

Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol 

com a Llengua Estrangera 
13 76,92% 22 12 

Màster de Traducció Professional Anglès-

Espanyol 
10 40,00% 7 5 

Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 23 95,65% 41 26 

Data informe: 29/09/2017 
Font: SINIA. Curs 2016-17.  
ACRM13 Perfil general del professorat de les titulacions de màster per categoria, edat i sexe i ACRM15 - Docència 
impartida segons trams del PDI en estudis de màster.  

 

La càrrega docent necessària per dur a terme els plans d'estudi corresponents queda 

completament assumida per la plantilla actual de professorat dels departaments implicats en la 

docència de les titulacions a acreditar. L’organització i assignació de professorat per donar 

resposta a les necessitats dels diferents ensenyaments s’articula a partir del Pla d’Ordenació 

Acadèmica, que cada any elaboren conjuntament l’Equip directiu del centre, els departaments 

implicats i el Vicerectorat de Política Acadèmica i de la Qualitat, i que aprova el Consell de Govern 

de la URV. 

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

 

Pel que fa al professorat, hi ha una gran majoria de dones –habitual en aquestes titulacions– i 

la mitjana d’edat ronda els 44 anys, perquè hi ha professorat experimentat sènior (amb fins a 5 

trams de docència) i professorat novell, que aporta maneres de fer renovades. Es tracta d’un 

perfil de professorat que combina la solidesa i estabilitat acadèmica i/o professional i que es 

troba en plena etapa de productivitat, i en situació de fer aportacions acadèmiques importants 

a l’ensenyament, amb l’aportació per part del professorat novell, que incorpora noves tecnologies  

i noves aproximacions a l’ensenyament de llengües estrangeres, parcialment també des de la 

recerca experimental. Degut a la condició de professor associat de bona part del professorat del 
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màster, la seva recerca no computa en trams de recerca; d’altra banda, també caldria augmentar 

la recerca del professorat a temps complet. (M4)  

 

El 72% de la docència del màster és impartida per professorat doctor. Com que es tracta d’un 

màster que combina la recerca amb l’exercici de la professió, hi ha 4 professionals no doctors, 

també perquè es dediquen a les tasques de coordinació de les pràctiques. Això també és així, 

perquè tenim un elevat percentatge de professorat associat, un problema estructural del 

departament, és a dir, professionals no permanents a temps parcial; en concret, un total de 6 

professors associats sobre un total de 12 en el màster, un 50%.  

 

Tot el professorat és expert en la matèria que imparteix, si bé en alguns casos des de 

perspectives no tan aplicades i més teòriques. De tota manera, i tenint en compte que el màster 

és a l’hora professionalitzador i de recerca, creiem que la presència de professorat altament 

qualificat en el seu àmbit de recerca, teòrica o aplicada, és altament positiu i aporta un alt nivell 

de recerca acadèmica.   

 

Cal destacar que els resultats de les enquestes de valoració, tot i que no són tan nombroses com 

voldríem –malgrat els esforços que fem demanat als estudiants que les contestin– són altament 

positius, i confirmen la bona feina del professorat del màster. Els seus resultats globals en tots 

els ítems estan sempre molt per sobre de la mitjana URV.  

 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

La càrrega docent necessària per dur a terme els plans d'estudi corresponents queda 

completament assumida per la plantilla actual de professorat del Departament de Filologies 

Romàniques, principal implicat en la docència del Màster.  

 

Tal com es veu a la taula E.4. Taula 1, dels 13 professors, el 76,92% és doctor, per tant, gairebé 

un 77% de les hores impartides a la titulació ho són per professorat doctor, especialista a l’àmbit 

de l’ensenyament de llengües estrangeres (sobre tot, ensenyament d’Espanyol com a llengua 

estrangera).  

 

Dels 13 professors, 6 són personal amb contracte permanent amb la URV i dedicació completa 

(catedràtics/ques, titulars i agregats/des) i 7 són personal amb contracte no permanent amb la 

URV (professor/a associat/da), dels quals més de la meitat són doctors (57%). El fet que hi hagi 

7 professors/es associats/des no implica una disminució de l’experiència docent i investigadora 

que garanteixi la qualitat de la docència, la investigació i la formació professional dels estudiants, 

ja que d’aquests professors/es associats/des, 3 són associats/des doctors amb acreditació 

favorable com a lector/es per part d’AQU.  

 

Tot el professorat implicat a la docència al màster té la formació específica requerida per tal de 

garantir la qualitat a la formació professional dels estudiants. Tots/es tenen la formació requerida 

en Filologia i formació complementària en qüestions relacionades amb l’ensenyament de segones 

i llengües estrangeres. 
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Aquestes afirmacions queden corroborades pels resultats obtinguts a l’enquesta realitzada als 

estudiants sobre les assignatures del Màster (Cfr. E.3 Taula 3). La satisfacció dels estudiants en 

aquest punt dona com a resultat valoracions al voltant de 8/10, en tots els casos superiors a la 

mitjana de la URV. No obstant això, com es comenta en aquest Autoinforme, la participació de 

l’estudiantat a les enquestes de satisfacció és baixa, per la qual cosa considerem que ha de ser 

objecte de millora. Una de les accions que volem dur a terme és la sensibilització de l’estudiantat 

respecte a la realització de les enquestes donat que són una eina fonamental per avançar en la 

millora contínua. A més a més, per completar aquesta informació considerem pertinent introduir 

una enquesta de satisfacció per al professorat per detectar mancances de cara al 

desenvolupament del Màster. (M15) (M16) 

 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

El professorat de la titulació està conformat per un 40% de personal doctor, atès que es tracta 

d'un màster professionalitzador i la major càrrega docent recau sobre professionals del medi no 

doctors, contractats com a associats. La totalitat del personal doctor ho era a temps complet i 

comptava amb experiència professional en el medi. La resta de xifres pel que fa al percentatge 

d'hores impartides de docència segons trams responen a l'interès del màster en la 

professionalització, de manera que el professorat associat difícilment pot comptar amb trams 

vius de docència o investigació quan aquests no es contemplen en el seu contracte.  

 

La professora que el 2016-17 va ser investigador predoctoral ja és doctora.  

   

A les preguntes sobre diversos aspectes de la docència (coordinació, resultats, materials, 

bibliografia, competències esperades i avaluació) la puntuació per part dels alumnes va ser entre 

7,60 i 8.08 (sobre 10), que es pot considerar satisfactori.  

 

A més de les enquestes, la coordinació va realitzar entrevistes amb 5 dels alumnes sobre les 

seves experiències del Màster on les avaluacions són tan positives que s’han fet publiques les 

entrevistes: https://www.youtube.com/playlist?list=PLN5FBVLSIRbw6NT2Gso5kpeqZY4tcBVVt. 

 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

Per explicar el perfil general del professorat, s’ha de tenir en compte que el màster té 23 

persones en el professorat. La majoria d’ells/es són doctors (95, 97%) i compleixen la majoria 

de les hores impartides (97,57%). La mitjana d’edat és de 58,03 i el 52,17% dels professors 

són dones.   

 

Pel que fa a l’enquesta de satisfacció respecte el professorat s’ha d’assenyalar que en general la 

puntuació obtinguda és molt favorable per tots els aspectes i sobretot destaca la valoració sobre 

“el bon clima de relació personal i comunicació amb els estudiants” (6,19 sobre 7). 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN5FBVLSIRbw6NT2Gso5kpeqZY4tcBVVt
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 Premis a la qualitat docent 

Un altre element d’incentiu i reconeixement a la qualitat docent són els Premis a la Qualitat 

Docent, convocats pel Consell Social de la URV. El seu objectiu principal és identificar i reconèixer 

l’esforç del professorat de la Universitat per millorar la qualitat de la docència mitjançant la 

innovació en els mètodes docents aplicats. 

 

La Figura 4 presenta el professorat de la Facultat de Lletres que ha obtingut distinció en alguna 

de les dues modalitats (individual i col·lectiva) dels premis a la Qualitat Docent de la URV. Es 

ressalten en gris les distincions obtingudes per professorat dels àmbits afins de les titulacions a 

acreditar: 

 

Figura 4: Professorat de la Facultat de Lletres amb distinció en els premis a la Qualitat 

Docent de la URV 

Any Modalitat Treball guardonat 

2014 Individual "SMiLE: Students of Mobility & Learning English”, de Liz 

Russell Brown, de la Facultat de Lletres.  

2013 Col·lectiva "L’ús del Whatsapp per augmentar la motivació en la 

lectura de textos en anglès”, del grup format per Mar 

Gutierrez-Colón Plana (coordinadora), professora de la Facultat 

de Lletres, i Ana Gimeno (UPV), Joseph Hopkins (UOC), Christine 

Appel (UOC), Isabel Gibert (URV) i Idoia Triana (URV).  

2012 Col·lectiva "Cartes digitals: creant relacions transnacionals i 

competències interculturals”, dels professors Iolanda 

Tortajada, Josetxo Cerdan i Juan Luís Gonzalo, de la Facultat de 

Lletres.  

2011 Individual "Disseny i experimentació metodològica d'activitats 

d'aprenentatge i servei aplicades a estudiants de 

periodisme de la URV”, presentada per Antoni Pérez-

Portabella, de la Facultat de Lletres.  

Col·lectiva "Programa formatiu per a estudiants xinesos a la URV”, 

presentada per Esther Forgas i Antoni Nomdedeu, de la Facultat 

de Lletres.  

2007 Col·lectiva (ex 

aequo) 
"Plans pilot de grau d'Història i de Geografia de la Facultat 

de Lletres de la URV”, presentada per Mercè Jordà, Facultat 

de Lletres. 

 

En relació als premis Jaume Vicens Vives, també professorat del centre ha estat guardonat amb 

aquesta distinció (veure Figura 5). 

 

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/ajuts.html
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Figura 5: Professorat de la Facultat de Lletres amb distinció en els premis Jaume 

Vicens Vives 

Any Treball guardonat 

2011 Programa formatiu per a estudiants xinesos: contribució a la internacionalització 

de la universitat. Professorat de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i 

Virgili 

2007 Tasca d'adaptació duta a terme als estudis de Geografia i d'Història a l'espai 

europeu d'educació superior, que ha contribuït a la millora del rendiment dels 

estudiants i també de les noves metodologies docents. Professorat de la Facultat 

de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili 

 

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

investigadora del professorat 

La URV ofereix suport adequat i oportunitats per a millorar la qualitat de l’activitat docent del 

professorat, complint així amb escreix aquest estàndard. De fet, la millora de la qualitat docent 

és un dels objectius prioritaris de la URV. Per això, el suport al professorat per aconseguir-ho ha 

estat una de les línies de treball essencial reforçada especialment en el Pla Estratègic de Docència 

(PLED). Aquest pla estratègic de referència en els inicis de l’adaptació dels estudis oferts per la 

URV als plantejaments de l’Espai Europeu d’Educació Superior. En aquest sentit, el PLED inclou 

dues línies estratègiques cabdals: 

 

Estratègia 1.2. Dotar a la Universitat d’una estructura de suport. 

Estratègia 2.1. Dotar els professors d’eines i incentius perquè millorin l’acció docent. 

 

Dins d’aquestes dues línies, s’han desenvolupat diferents actuacions i projectes que han permès 

activar els responsables d’ensenyament, dotar els centres amb la figura de tècnic de suport a la 

qualitat docent i posar en marxa consells d’ensenyament i comissions assessores. En el cas de 

la FLL, la coordinació acadèmica dels ensenyaments s’articula a partir de les figures dels 

responsables d’ensenyament de grau i els coordinadors de màster. A més, els graus compten 

amb un Consell d’Ensenyament en què participa tot el professorat de la titulació. En el cas dels 

màsters, recentment s’han creat les Comissions Acadèmiques de Màster. D’altra banda, la FLL 

compta amb un consell assessor en què participen responsables d’institucions públiques 

relacionades amb les Arts i les Humanitats així com amb la Comunicació, col·legis professionals 

de professions afins i professionals del camp de les Arts i de les Humanitats. 

 

Es proporciona al professorat suport tècnic i metodològic per part del Servei de Recursos 

Educatius, que treballa per tal d’afavorir el desenvolupament i implementació de processos 

d’ensenyament-aprenentatge de qualitat docent a la URV, promoure la integració de les 

Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en l’activitat docent i, a la vegada, 

gestionar i vetllar per la qualitat de la producció audiovisual de la URV. Els diferents àmbits de 

treball són: àmbit metodològic (Avaluació per competències, Programació, planificació i 

http://wwwa.urv.cat/formacio_academica/10_pled/pled.pdf
http://www.sre.urv.es/web/
http://www.sre.urv.es/web/
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desenvolupament docent, Pla d’Acció Tutorial i Virtualització de la docència), àmbit audiovisual, 

tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació i entorn virtual de formació. 

 

Un altre programa propi de la URV és el Pacte de Dedicació del PDI (PdD), element clau de 

coordinació i col·laboració per a la planificació docent. El PdD és també un instrument que permet 

a cada departament regular de forma flexible la dedicació del seu personal docent i investigador 

i facilitar en el sí d'aquest col·lectiu la distribució de les activitats que li són encomanades, tant 

pel que fa a l'encàrrec docent com a la resta d'activitats que cal desenvolupar per a l'assoliment 

dels seus objectius. D'aquesta manera també esdevé un instrument de rendició de comptes i de 

reconeixement de la feina realitzada pel PDI. El PdD ha estat reconegut externament com una 

bon pràctica. Va obtenir el “Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Interna”, concedit pel 

Ministerio de Administraciones Públicas el 2006, i forma part de la base de dades de bones 

practiques de gestió universitària del TELESCOPI CUDU, Observatori de Bones Pràctiques en 

Direcció i Gestió Universitària de la Càtedra Unesco de Direcció Universitària de la UPC. 

 

S’han implantat els Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), que 

integren en un entorn comú tots els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència 

i la recerca relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació (TIC) per a 

l'aprenentatge i el coneixement (TAC). El CRAI de la URV disposa del certificat ISO 9001 de 

gestió de qualitat per a totes les seves activitats. Dins la Factoria, el professorat troba 

l’assessorament i el suport necessari per incorporar aquestes tecnologies les seves activitats 

acadèmiques. Dins l’Espai l’Autoaprenentatge de Llengües (EAL), els professors i tota la 

comunitat universitària troben suport a l’aprenentatge lingüístic ja sigui de forma presencial o 

en línia (anglès, català i espanyol).  

 

En el Servei Lingüístic, el professorat i tota la comunitat universitària troben suport i 

assessorament per al coneixement i el perfeccionament de llengües, que és cada vegada més 

necessari en la docència, la investigació, el món laboral i les relacions universitàries (català, 

espanyol, anglès, francès i italià). Aquest Servei també assessora en matèria lingüística 

(consultes lingüístiques i terminològiques, i correcció i traducció de textos), i facilita la 

normalització lingüística promovent l’ús del català a la Universitat. 

 

Pel que fa a l’avaluació de la qualitat docent, la URV ha dissenyat i implantat un model d’avaluació 

del col·lectiu docent i investigador, acreditat per AQU Catalunya, que està orientat a millorar 

l’activitat docent de cada professor/a, potenciant la qualitat dels ensenyaments impartits i 

fomentant les iniciatives d’innovació docent dutes a terme pel professorat de la Universitat. 

Aquesta avaluació de l’activitat docent està lligada a l’avaluació per a la obtenció del Complement 

Autonòmic per Mèrits Docent (CAMD), i també al Complement Bàsic de Docència (CBD) de la 

URV, que són dos elements de reconeixement i d’incentiu força importants. 

 

 Formació i innovació per a la millora de la pràctica docent  

El professorat de la URV disposa també del suport de l’Institut de Ciències de l’Educació, que és 

l’organisme encarregat de promoure accions de millora de la formació i innovació docent. És un 

http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/norm_pacte_ded.htm
http://www.urv.cat/crai/
http://www.urv.cat/crai/que-es-el-crai/factoria.html
http://www.urv.cat/crai/que-es-el-crai/espai-aprenentatge-llengues.html
http://www.urv.cat/a_mes_estudiar/aprendre_idiomes/
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/model_avaluacio_pdi.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/model_avaluacio_pdi.htm
http://www.aqu.cat/professorat/merits_docencia/mad.html
http://www.ice.urv.es/
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col·laborador actiu del desenvolupament de les polítiques universitàries relatives a la innovació 

i a la millora de la qualitat de la docència, especialment a través de la formació del professorat, 

però també en d’altres camps, com la innovació i la recerca educativa.  

 

L’ICE impulsa i dóna suport a les convocatòries de projectes d’innovació docent i als grups 

d’innovació docent, a la difusió de les bones pràctiques en aquest àmbit i gestiona el Pla de 

Formació del PDI de la URV (PROFID), que està organitzat en 3 programes: Pla General de 

Formació, Pla Específic de Formació i Ajuts per al desenvolupament d’accions de formació 

externa i de terceres llengües. 

 

El Pla General (P.G.) de Formació inclou activitats anuals de formació permanent del 

professorat, com cursos, tallers, seminaris de treball, etc., amb l'objectiu de: 

 Facilitar l’accés del professorat universitari a la formació permanent. 

 Establir una cultura de formació permanent entre el professorat universitari i millorar la 

qualitat de la docència, la recerca i la gestió. 

 Oferir una formació de caràcter general que incideixi en temes comuns o interessos 

generals per al professorat de la Universitat. 

 

El Pla Específic (P.E.) de formació comprèn les activitats relacionades amb demandes 

específiques que provenen dels departaments i dels centres de la Universitat. En aquest sentit 

es pretén: 

 Facilitar ajuda i recursos per a donar resposta a les necessitats que sorgeixen dels 

interessos de cada col·lectiu. 

 Analitzar les demandes específiques de cada un d’aquests col·lectius. 

 Establir llaços de comunicació entre l’ICE i els diferents centres i departaments de la 

universitat 
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Data: 10/11/2017 

   Font: Institut de Ciències de l’Educació 

 

Taula 7. Detall cursos PROFID. 2016-17 

  Nre. Cursos Inscrits Assistents 

ÀMBIT 

Pla  

General 

Pla 

Específic 

Pla  

General 

Pla 

Específic 

Pla  

General 

Pla 

Específic 

Acció Institucional 3 

 

30 

 

25 

 

Docència Universitària 14 181 161 

Eines per al treball docent 7 45 32 

Desenvolupament docent i 

investigador 
44 485 413 

Salut i prevenció de riscos 

laborals (SPRL) 
23 260 189 

Idiomes 15 151 110 

Gestió Universitària 2 18 16 

TOTAL 108 43 1.170 603 946 469 

Data: 10/11/2017 

Font: Institut de Ciències de l’Educació 

 

A la taula anterior es pot veure l’evolució de l’oferta de cursos i nombre de participants del 

programa PROFID, que durant el curs 2016-17 va oferir als professors/res 151 cursos i als que 

van assistir un total de 1.415 professors/res de la URV. 

 

Així mateix, les dades de la taula següent (Taula 8), corresponen a la inscripció per departament 

adscrit a la Facultat de Lletres, en el Pla General i en el Pla Específic, en relació al curs 2016-17: 
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Taula 8. Detall cursos PROFID, dades d’inscripció per departament de la Facultat de 

Lletres. 2016-17 

DEPARTAMENT 

Pla  

General 

Pla  

Específic 
TOTAL 

Antropologia, Filosofia i Treball Social 18 28 46 

Estudis Anglesos i Alemanys 29 7 29 

Estudis de Comunicació 33 0 40 

Filologia Catalana 10 1 11 

Filologies Romàniques 26 16 42 

Història i Història de l’Art 36 4 40 

TOTAL FLL 152 56 208 

TOTAL URV 1.170 603 1.773 

Data: 10/11/2017 

Font: Institut de Ciències de l’Educació 

 

A la taula anterior es pot veure el detall del nombre de participació a cursos del programa PROFID 

de professorat pertanyent als departaments de la Facultat de Lletres. Com es pot veure, durant 

el curs 2016-17 s’hi van inscriure un total de 208 professors/res de la FLL. 

  

L'objectiu general de la convocatòria d’innovació docent és donar suport al professorat i 

incentivar-lo en la millora de la qualitat i la innovació docent. Per aquest motiu, s’obre una 

convocatòria per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, per a la presentació 

de projectes d'innovació i investigació educativa i per l'anàlisi de l'impacte de la innovació 

universitària i no universitària. Aquestes ajudes representen, doncs, la possibilitat de configurar 

grups i xarxes de professors que promoguin la innovació i la investigació docent, relacionada 

amb la millora del processos i estratègies d’aprenentatge, l’avaluació i l’adequació dels 

ensenyaments a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 

 

Respecte a la Facultat de Lletres, els projectes relacionats amb la innovació docent serien els 

següents (veure Figura 6). Es ressalten en gris els projectes del professorat dels àmbits afins de 

les titulacions a acreditar: 

 

Figura 6: Projectes de la FLL relacionats amb la innovació docent 

CURS  Codi Nom projecte Coordinador Departament 

2016-17 A02/16 
SAC.CAT- Plataforma audiovisual 
del alumnes de la URV 

Laia Quilez Esteve 
Departament d’Estudis de 
Comunicació 

2016-17 A12/16 

Bones pràctiques per a la 

introducció de la perspectiva de 
gènere en Docència Universitària 
de Llengua, Literatura i ELE 

Maria Dolores 
Jiménez López 

Departament de Filologies 
Romàniques 
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2016-17 C04/16 

"El treball cooperatiu: una 

proposta per a la millora de la 
formació dels futurs mestres 

Josep Maria Pons 
Altés 

Departament d’Història i 
Història de l’Art 

2015-16 A21/14 MOOC. Escribir para triunfar 
Herrera Rodrigo, 
María 

Departament de Filologies 
Romàniques 

2015-16 A22/15 

Actualització de material docent 

virtual per a competències 
bàsiques relacionades amb la 
traducció 

Pym, Anthony 
Departament d'Estudis 
Anglesos i Alemanys 

2015-16 A24/15 

Xarxa docent per a la promoció de 

l'Aprenentatge-Servei i la Recerca 
basada en la Comunitat a la URV 

Pérez-Portabella 
López, Antoni 

Departament d’Estudis de 
Comunicació 

2015-16 C01/14 
Aprendre a participar i a 
representat 

Pérez-Portabella 
López, Antoni 

Departament d’Estudis de 
Comunicació 

2014-15 A04/14 

Xarxa docent per a la promoció de 

l’Aprenentatge-Servei i la Recerca 
basada en la Comunitat a la URV 

Pérez-Portabella 

López, Antoni 

Departament d’Estudis de 

Comunicació 

2014-15 A24/14 

Una eina didàctica per a treballar 

les competències d’expressió a les 
classes de llengües estrangeres 

Rius Dalmau, Maria 

Immaculada 

Departament de Filologies 

Romàniques 

2013-14 A11/13 

Confluència de docents per la 

definició i desenvolupament de la 
competència textual al Grau 

d'Anglès. Anàlisi multinivell del 
text de les diferents especialitats i 

assignatures i, molt especialment, 
del nivell lèxic-sintàctic amb 
relació amb el discursiu 

Ferran Larraz, 
Elena 

Departament de Filologies 
Romàniques 

2013-14 A10/13 

Desenvolupament de ponències i 

classes on-line amb finalitats de 
docència i promoció 

Style, John 
Glenmore 

Departament d'Estudis 
Anglesos i Alemanys 

2013-14 A05/13 

Disseny i implementació d'una wiki 

interdisciplinar per a la gestió del 
coneixement en llengua i literatura 

Jiménez López, 
María Dolores 

Departament de Filologies 
Romàniques 

2013-14 A03/13 

El telèfon mòbil com a eina de 

suport per a la millora de la 

competència oral dels alumnes 
del Grau d'Anglès 

Gutiérrez-Colón 

Plana, Mar 

Departament d'Estudis 

Anglesos i Alemanys 

2013-14 C05/13 E-Learning art history Buttà, Licia 
Departament d’Història i 
Història de l’Art 

2013-14 C01/13 
SMILE (Students of Mobility & 
Studying English 

Russell Brown, 
Elizabeth 

Departament d'Estudis 
Anglesos i Alemanys 

2011-12 A03 

Creació d'eines interactives online 

per la integració dels 
coneixements en llengua, 
literatura i comunicació 

María Dolores 
Jiménez López 

Departament de Filologies 
Romàniques 

2010-11 B05 

Creació de recursos docents per al 

domini de les competències 
comunicatives orals dels alumnes 

Pérez-Portabella 

López, Antoni 

Departament d’Estudis de 

Comunicació 

2010-11 A09 
Disseyn d'entorns d'aprenentatge 

aplicats al Màster Internacional 
Universitari en Ciències Socials del 

Pérez-Portabella 
López, Antoni 

Departament d’Estudis de 
Comunicació 
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Desenvolupament: Cultures i 
Desenvolupament a l'Àfrica de la 
URV 

2009-10 A10 

Adquisició de vocabulari a través 

de l'ús del telèfon mòbil a les 
assignatures de llengua del nou 
Grau d'Anglès (URV) 

Gutiérrez-Colon 
Plana, Mar 

Departament d'Estudis 
Anglesos i Alemanys 

2009-10 A15 Arte y historia de viaje Buttà, Licia 
Departament d’Història i 

Història de l’Art 

2009-10 B02 

Creació de recursos docents per al 

domini de les competències 
comunicatives orals dels alumnes 

Pérez-Portabella, 
Antoni 

Departament d’Estudis de 
Comunicació 

2008-09 GID10 
Eines informàtiques de suport a la 
docència en Etnopoètica i Folklore 

Oriol Carazo, 

Carme 

Departament de Filologia 

Catalana 

Font: Institut de Ciències de l’Educació 

 

 Accions de mobilitat per al professorat 

Des del Centre Internacional es programa, es fa difusió i gestiona la mobilitat internacional de 

l’estudiantat, PAS i PDI dels programes Erasmus, MOU, Study abroad, freemover. 

 

Els objectius del Centre Internacional són incrementar la visibilitat internacional de la URV, 

potenciar la internacionalització de la nostra comunitat universitària i, finalment, atreure 

estudiants i personal internacional d’alta qualificació. A través d’aquesta unitat es gestiona, de 

manera centralitzada, la documentació i la informació de tots els processos implicats amb la 

internacionalització de la URV. Dóna suport als estudiants, PDI i PAS de la URV que surten a 

realitzar estades internacionals, i fa de finestreta única per al preestudiant, estudiant i personal 

visitant internacional durant la seva estada a la URV. 

 

Quant a la Facultat de Lletres, la mobilitat del PDI per al curs 2016-17 ha estat dins del programa 

Erasmus+STA i Erasmus+STT, i hi ha participat el següent professorat (veure Figura 7). Es 

ressalta el professorat de les titulacions a acreditar: 

 

Figura 7: Mobilitat del PDI 

Nom Institució destí País Data inici Data fi 

Style, John Glenmore 
Universitatea 'Babes-

Bolyai' din Cluj-Napoca 
Romania 13/03/2017 17/03/2017 

Nomdedeu Rull, Antonio Aarhus Universitet Dinamarca 20/03/2017 24/03/2017 

Torres Simón, Ester 
Aristoteleio Panepistimio 

Thessalonikis 
Grècia 27/03/2017 31/03/2017 

Buttà, Licia 
Università degli Studi di 

Trento 
Itàlia 27/03/2017 01/04/2017 

Rivals, Florent Joseph 

Louis 

Muséum National 

d'Histoire Naturelle 
França 03/04/2017 05/04/2017 

http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/relacions_internacionals/index.html
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Araüna Baro, Nuria University of Limerick Irlanda 03/04/2017 07/04/2017 

Quílez Esteve, Laia University of Limerick Irlanda 03/04/2017 07/04/2017 

Chacón Navarro, María 

Gema 

Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 
Hongria 06/04/2017 14/04/2017 

Deusdad Ayala, Blanca Háskóli Íslands Islàndia 23/05/2017 01/06/2017 

Font: I-Center 

Data:25/10/2017 

 

 Personal de suport a la docència 

La disponibilitat del personal d’administració i serveis que té actualment el centre a on 

s’imparteixen les titulacions a acreditar i els departaments vinculats a la docència és suficient i 

adequada per al correcte funcionament. Es presenta a la Figura 8. 

Figura 8. Personal de suport 

Departaments i laboratoris 

2 responsable administratives 

2 administratives 

Personal de suport a la investigació 

Oficina de Suport al Deganat 

1 tècnica de suport al deganat  

2 administratives  

1 auxiliar administrativa  

1 tècnica de suport a la qualitat docent  

Campus Catalunya 

4 administratius/ves de la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus 

1 agent multimèdia de l’Oficina Logística de Campus 

 

Personal de departaments i laboratoris. Els departaments són l’estructura bàsica per 

organitzar l’activitat del col·lectiu docent i investigador que en forma part o està adscrit. El 

personal dona recolzament a la gestió dels recursos humans, materials i econòmics assignats 

per acomplir les seves funcions, suport a les a les accions i iniciatives docents i investigadores 

del professorat, i d’altres tasques que se’n derivin de la seva activitat diària. 

 

Personal de l’Oficina de Suport al Deganat: La Facultat de Lletres és el centre encarregat 

d'organitzar els ensenyaments que li han estan adscrits i els processos acadèmics, administratius 

i de gestió que condueixen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot 

el territori estatal i també els dels altres títols que li hagin estat adscrits, en les modalitats 

presencial, semipresencial o a distància. El seu personal centralitza la informació relacionada 

amb els horaris, calendaris d’exàmens i altres qüestions organitzatives relacionades amb la 

docència, com la gestió de les pràctiques externes i la relació amb les empreses. La figura de la 

Tècnica de Suport a la Qualitat Docent dona el suport necessari a la implantació, 
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desenvolupament i seguiment del sistema de gestió de la qualitat docent dels títols del centre, 

a més a més de gestionar diferents eines de la URV (Pla d’Acció Tutorial, Pla de Treball, Guies 

Docents, etc.). 

 

Personal del Campus Catalunya. El campus Catalunya va néixer amb la voluntat d’unificar 

les infraestructures i millorar l’aprofitament de recursos dels tres centres que actualment la 

integren: la Facultat de Lletres, la Facultat de Ciències Jurídiques i la Facultat d' Infermeria.  

 

La Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Catalunya és la unitat de gestió dels tràmits 

administratius que afecten als expedients dels estudiants de les tres facultats abans esmentades, 

i ofereix informació administrativa i acadèmica als estudiants. 

 

L'Oficina Logística de Campus (OLC) és l'estructura encarregada de donar suport logístic als 

centres, departaments i altres unitats que hi ha al campus Catalunya, així com a tots els usuaris. 

És, per tant, la unitat responsable de gestionar adequadament els recursos i les infraestructures 

d'ús compartit necessaris per donar suport a la docència i a la investigació. Des de l’Atenció 

Multimèdia del campus es gestiona tot l'equipament informàtic, el programari i els equips 

multimèdia dels espais comuns de campus, així com també el manteniment dels equips 

audiovisuals i de totes les infraestructures de xarxa i telefonia.
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

 

“La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge 

dels estudiants”. 

 

En progrés vers 

l’excel·lència  
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

Es considera que en relació al servei d’orientació acadèmica i professional, el PAT està plenament 

implantat a la FLL i disposa de serveis d’orientació adequats i eficaços que faciliten l’aprenentatge 

dels estudiants. El sistema ha anat adaptant-se en funció de les necessitats observades. Els 

nivells de satisfacció dels estudiants i tutors és elevada. Addicionalment, des de la Facultat i la 

URV, s’han dut activament actuacions que faciliten l’orientació i inserció laboral en especial a 

través del servei d’orientació OcupacióURV i de la Borsa de Treball de la Facultat i de la URV. 

 

Així mateix, es pot confirmar que els sistemes de suport a l’aprenentatge de la FLL són adequats 

per al desenvolupament de les titulacions que s’imparteixen al centre. Les infraestructures amb 

què compta la Facultat, que formen part del Campus Catalunya, són òptimes i tenen un alt nivell 

de qualitat per motivar i facilitar l’aprenentatge dels estudiants.  

 

Per tant, l’estàndard 5 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència tant pel que fa al serveis 

d’orientació com als recursos de què es disposa. 

 

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els 

d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 

 

La Universitat compta amb diferents serveis horitzontals i verticals de suport a l’orientació 

acadèmica, professional i a la mobilitat dels estudiants, que inicien la seva feina en el moment 

de la preinscripció/admissió i asseguren un seguiment continu dels estudiants durant la seva 

estància en la universitat fins a l’obtenció del seu títol. 

 

Serveis d’orientació acadèmica i Pla d’Acció Tutorial 

 

A continuació presentem els resultats relacionats amb el desenvolupament del Pla d’Acció 

Tutorial (PAT, a partir d’ara). 

 

La Facultat de Lletres disposa d’un Pla d’Acció Tutorial (PAT), el qual va ser aprovat per la Junta 

de Facultat el 10 de desembre del 2008, i la última revisió i modificació va ser aprovada el 27 

de juny del 2012.  
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El pla d’Acció Tutorial de la FLL actualment està implantat a tots els cursos de grau i és un 

document d’accés públic: 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/pla_accio_tutorial_FLL.p

df 

  

En aquest document, s’especifiquen totes les accions de guia i d’orientació destinades als 

estudiants i podem diferenciar, segons les seves necessitats d’orientació al llarg de la seva 

formació universitària els següents: estudiants que comencen la titulació, els que l’estan cursant 

i els que l’estan finalitzant.  

 

La Facultat de Lletres disposa de:  

 

- Un responsable de coordinació del PAT a nivell de centre. Aquest coordinador/a té la 

missió de coordinar les actuacions dels coordinadors/es dels diferents graus i de fer el 

seguiment general del procés al centre.  

- Els coordinadors/es de cada grau, que corresponen amb la figura del responsable 

d’ensenyament, i que han de vetllar pel desenvolupament correcte de les tutories a nivell 

de grau i coordinar els diferents tutors.  

- Els tutors/es, que són els responsables de guiar i acompanyar als alumnes des del seu 

ingrés en la Universitat fins que aquests acaben els seus estudis. 

 

Des de la Coordinació del PAT es realitzen periòdicament reunions amb els responsables 

d’ensenyament o coordinadors del PAT dels diferents graus de la Facultat, per tal de fer un 

seguiment del desenvolupament de les tutories. Posteriorment, aquests transmeten la 

informació a tots els tutors dels seu grau. Malgrat el PAT ja està implantat a la Facultat i el 

professorat coneix de la seva importància, en aquestes reunions se’ls segueix motivant per a 

que continuïn amb l’acció tutorial, especialment, amb l’objectiu d’evitar l’abandonament 

d’estudis. Als tutors se’ls informa, a més a més, de les tutories que haurien de convocar, de com 

haurien de fer el posterior seguiment i introducció de les dades, i de les diverses aplicacions que 

poden trobar a l’aplicatiu Moodle. 

 

Als nous tutors, a l’inici de curs, se’ls hi ofereixen tallers formatius per, en els quals se’ls informa 

de diversos aspectes relacionats amb el PAT: remarcar la seva importància, tasques a realitzar, 

el funcionament del Moodle, etc. 

 

La principal eina del PAT és el Moodle, que és l’eina de comunicació i gestió de les tutories. A 

través de l’espai de tutories, en aquest campus virtual, el tutor/a té accés al llistat de tots els 

seus estudiants i els hi pot enviar informació i convocatòries de tutoria. També, el tutor/a pot 

veure i analitzar les respostes a les enquestes de satisfacció que han fet els estudiants en relació 

a les tutories i visualitzar les realitzades, ja s’hagin fet de forma individualitzada o grupal. 

 

A més a més de l’espai tutor-alumne, hi ha un espai de comunicació i coordinació entre els tutors 

i el centre per tal de proveir-los la informació necessària per desenvolupar les tasques de 

tutorització (se’ls hi facilita enllaços, activitats que podrien ser interessants i/o importants pels 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/pla_accio_tutorial_FLL.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/pla_accio_tutorial_FLL.pdf
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alumnes, etc.). Un altre espai facilita al coordinador/a del PAT i al tècnic/a de suport un sistema 

d’extracció d’informes amb l’objectiu de fer un seguiment acurat. 

 

Anualment s’elabora un informe d’avaluació del PAT i, en aquest document, es presenta les 

evidències necessàries per a l’assegurament de la qualitat en relació al procés de seguiment i 

orientació dels estudiants. També, permet detectar aspectes a millorar. 

 

La Facultat de Lletres organitza unes Jornades d’acollida per als estudiants de primer curs i, 

durant les sessions, se’ls informa que cadascun d’ells té assignat un tutor/a que els hi contactarà 

periòdicament per tal de realitzar tutories i donar-los suport al seguiment dels seus estudis. 

Aquests tutors, estaran disponibles per atendre qualsevol pregunta i/o inquietud que tinguin els 

alumnes que tutoritza. En aquestes Jornades d’acollida se’ls informa en què consisteix el PAT i 

el seu funcionament. 

 

També es disposa d’un Pla d’Acció Tutorial per a tots els màsters de la FLL, aprovat per la Junta 

de Facultat de la Facultat de Lletres el 13 de juliol del 2016: 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pdf  

 

En aquest es descriu un marc general bàsic, el qual no treu que cada ensenyament planifiqui les 

seves pròpies estratègies d’orientació i tutorització de l’alumnat d’acord amb les seves 

característiques específiques. El coordinador/a del màster conjuntament amb els tutors de 

Pràctiques Externes i Treball Fi de Màster són els encarregats d’orientar, donar suport acadèmic 

i tutoritzar l’alumnat d’acord amb les seves necessitats individuals. 

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

 

Pel que fa als sistemes d’orientació, tutoria i consultoria, l’alumnat té la possibilitat de parlar 

directament amb la coordinació del màster només demanant cita prèvia per correu electrònic. 

Aquest fet facilita moltíssim la comunicació interpersonal entre alumnat i coordinació del màster. 

A més a més, l’alumnat té accés, via plataforma Moodle, al correu electrònic del professorat per 

tal de resoldre qualsevol dubte o problema amb cadascuna de les assignatures cursades.  

 

La tutoria dels estudiants de màster es realitza majoritàriament des de la coordinació, amb el 

suport de la tutorització del coordinador de pràctiques, dels tutors individuals assignats a la 

institució on es realitzen les pràctiques, així com el supervisor del Treball de Fi de Màster que 

s’assigna pels volts de novembre. No hi ha tutors/es assignats, sinó que la tutorització és una 

tasca col·legiada i duta a terme des de diferents vessants, essent la coordinadora del màster qui 

serveix com a referent davant de qualsevol incidència, sigui informada directament per 

l’estudiant o a través del supervisor de TFM o de la coordinadora de pràctiques. Els tutors 

d’escoles, instituts, i altres institucions on els estudiants realitzen les pràctiques informen 

directament a la coordinadora de pràctiques, i aquesta a la coordinadora del màster.  

 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pdf
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Com que la majoria d’assignatures són obligatòries, i la selecció d’assignatures optatives es basa 

en els gustos i preferències de l’estudiant, actualment i des del 2015-2016, no hi ha tutories 

específiques de preinscripció i matrícula, si bé, se n’han anat fent online per aquells estudiants 

que dubtaven sobre la seva tria.  

 

Durant el primer quadrimestre, tot i que no hi ha una acció tutorial sistemàtica establerta, els 

estudiants estan en contacte directe setmanalment amb la coordinadora del màster, i quan es 

detecten problemes o dificultats es resolen de manera immediata. També estan en contacte 

directe per correu o presencialment amb la coordinadora de pràctiques. A partir del novembre, 

amb l’assignació de supervisor, aquesta figura participa en les tasques de coordinació acadèmica. 

Durant el segon quadrimestre, hi ha un cert nombre de tutories obligatòries lligades directament 

a la recerca del TFM, que sovint inclouen tutories sobre aspectes diversos del futur dels 

estudiants.  

 

De la mateixa manera, a partir del gener, els estudiants s’incorporen al seu centre de pràctiques, 

on també tenen un tutor individual, que els dona suport i guiatge professional. Hi ha, per tant, 

una acció tutorial distribuïda en quatre figures, tres de les quals internes a la URV: coordinadora 

del màster, coordinadora de pràctiques, supervisors de TFM, tutors externs de pràctiques. 

 

És molt habitual, també, l’acció tutorial per part de la coordinadora del màster en tasques 

d’orientació de post-màster, professional o acadèmica. 

 

Finalment, cal dir que els professors també fan una tasca tutorial en el seu seguiment 

individualitzat de l’avaluació continuada de les assignatures amb els estudiants, i quan detecten 

alguna irregularitat de seguida la informen a la coordinadora del màster per prendre mesures. 

 

En resum, no tenim dades estadístiques sobre la nostra acció tutorial, però ens consta que els 

estudiants valoren positivament la proximitat del tracte i la disponibilitat del professorat del 

màster, la facilitat amb què poden acudir a fer tutories de despatx.  

 

A partir del curs 2017-2018, s’ha posat en marxa una eina més d’acció de coordinació i 

comunicació interpersonal del màster, un nou espai Moodle de comunicació entre professorat i 

alumnat, així com un espai Moodle per al professorat. Aquests espais contenen informació 

rellevant per al màster, tant per als estudiants com per al professorat (M2).   

  

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

Les tutories acadèmiques dutes a terme amb els estudiants de nou ingrés així com amb els 

estudiants ja matriculats han donat un resultat molt positiu i han permès d'anar millorant de 

manera progressiva les metodologies docents emprades a totes les assignatures del programa. 

 

La ràpida resposta a totes les preguntes i qüestions formulades per correu electrònic tant en els 

mesos anteriors a la preinscripció com durant el desenvolupament del curs, ha donat el seu fruit, 

tal com prevèiem en posar en marxa aquestes accions tutorials. 
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Pel que fa als sistemes d’orientació, tutoria i consultoria, l’alumnat té la possibilitat de parlar 

directament amb la coordinació del màster només demanant cita prèvia per correu electrònic. 

Aquest fet facilita moltíssim la comunicació interpersonal entre alumnat i coordinació del màster. 

A més a més, l’alumnat té accés, via plataforma Moodle, al correu electrònic del professorat per 

tal de resoldre qualsevol dubte o problema amb cadascuna de les assignatures cursades. El 

professorat del màster ha estat a disposició dels estudiants realitzant les tutories docents 

requerides per la resolució de dubtes, ampliació d’informació i revisió d’activitats d’avaluació. 

 

Pel que fa a les assignatures de Pràctiques i Treball de Fi de Màster, els alumnes reben tota la 

informació general corresponent a aquestes assignatures a una primera reunió al mes de 

novembre, on es tracten temes comuns a tot l’alumnat; aquesta reunió la duen a terme les 

professores que coordinen ambdues matèries. Durant el curs es van fent recordatoris de les 

dates importants i la documentació que s’ha de presentar. Quan es tracta de temes concrets, 

els alumnes poden concertar una cita amb les tutores per tal de tractar aquests temes i, si es 

tracta de temes de més rellevància, poden posar-se en contacte amb la coordinació de TFM i la 

coordinadora de pràctiques. El mes de maig es torna a fer una altra reunió conjunta amb 

l’alumnat per tal de tractar temes relatius a la formalització de l’entrega del TFM i la seva 

defensa. Per les pràctiques, es fan una o dues reunions més (el mes de març o maig) per tractar 

qüestions relatives a la documentació que ha de lliurar l’alumnat relacionada amb les seves 

pràctiques.  

 

Així mateix, a tots els espais Moodle de les assignatures del màster es troba un fòrum dedicat a 

resoldre dubtes o problemes que tinguin els alumnes amb les assignatures. Si es detecta un cas 

que ha de ser derivat cap a coordinació, es fa la derivació informant a les dues parts. Aquesta 

plataforma virtual també ha estat la via per transmetre tota classe d’avisos o informacions 

relatives a activitats, desenvolupament de la docència i sistemes d’avaluació o eventuals 

incidències. 

 

D’altra banda, des de la coordinació del Màster es duen a terme tasques d’orientació de post-

màster, siguin de caràcter professional o bé de caràcter acadèmic. 

 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

La tutorització dels estudiants la porta a terme la coordinació del màster, que es posa a la seva 

disposició des de la mateixa fase de preinscripció i fins i tot abans, per proporcionar-los la 

informació i orientació que considerin necessàries, així com per fer seguiment dels mateixos. Es 

concreta de la següent manera: 

 

CONTACTE PREVI A LA MATRÍCULA MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC 

L’objectiu d’aquest contacte és orientar al futur estudiant al fer la matrícula: 

 Presentar el programa formatiu. 

 Presentar l’itinerari acadèmic. 

 Presentar la metodologia (activitats, avaluació...). 
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 Valorar conjuntament amb l’estudiant la càrrega lectiva que pot assumir i confeccionar 

una matrícula assumible. 

 

UBICACIÓ PRÈVIA A L’INICI DEL CURS MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC 

L’objectiu és transmetre les informacions bàsiques necessàries per començar el curs: 

 Com accedir al campus virtual (URL, usuari, necessitats tècniques...). 

 Presentar l’organització del campus virtual (què trobarà i on: espai titulació, espais 

assignatures, organització d’aquests...). 

 Presentar el mètode de treball adoptat per la titulació (activitats, avaluació...). 

 Presentar-se com a referent per atendre els dubtes no acadèmics de l’estudiant. 

 Facilitar-li altes contactes com suport Moodle, secretaria... 

 

SEGUIMENT DURANT EL CURS DELS ESTUDIANTS 

 Repassar espais d’assignatura i contactar amb els docents, si s’escau, per classificar els 

estudiants en: abandonaments, en risc d’abandonament, actius.  

 Contactar telefònicament amb els estudiants que han abandonat per animar-los a iniciar 

el curs i per correu electrònic als estudiants en risc per evitar que ho facin. 

 

CONTACTE PREVI A LES PROVES FINALS PRESENCIAL O MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC 

 Animar els estudiants en aquest tram final del quadrimestre a enfrontar-se a les proves 

finals. 

 Informar de la dinàmica de les proves finals (videoconferència o presencials). 

 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

- La tutorització i l’avaluació de les proves i execucions dels estudiants: 

Els estudiants estan tutoritzats pel professorat del Màster els quals actuen com a mentors al 

llarg dels dos anys d’estudis del Màster. Des de les primeres tutories s’orienta els estudiants en 

les temàtiques que es voldrien especialitzar i el professorat expert en les matèries. Aquest procés 

culmina amb el desenvolupament del TFM.  

 

- Els sistemes d’orientació, tutoria i consultoria: 

Els estudiants fan tutories amb el coordinador del Màster per l’acollida i després sol·liciten fer 

tutories amb el professorat expert en el tema.  

 

- Els sistemes de comunicació interpersonal: 

Els sistemes de comunicació personal són les tutories amb cita prèvia, el correu electrònic i la 

plataforma Moodle. 

 

 

A la Figura 9 es presenten les dades de satisfacció dels alumnes respecte a les tutories. 

 

Figura 9. Valoració de la satisfacció sobre les tutories i anàlisi de l’eficàcia dels graus 

i màsters 
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Indicador Comentaris 

Nivell d’implantació El PAT està implantat a tots els Graus i Màsters del Centre i 

funciona correctament assolint els objectius plantejats.  

Ràtio tutor-estudiant En general, a la FLL la ràtio facilita l’aplicació del model de 

tutoria establert i la ràtio d’estudiants per tutor no és molt 

elevada. 

Nº tutories realitzades, 

assistents i temàtiques 

treballades 

El que s’està aplicant a la FLL respecte al nombre de tutories, 

els assistents i les temàtiques, s’ajusta a les necessitats i 

interessos dels estudiants, donat que s’ofereixen les tutories 

com un servei i no com a obligació, fet que facilita als 

estudiants el seu acostament en cas de necessitat. 

Generalment, els tutors convoquen dues tutories per curs per 

als alumnes de primer i una anual, a final de curs, per a la 

resta d’alumnes. 

Nº d’accions 

d’orientació realitzades i 

participació 

A més de les tutories, es programen diferents reunions i 

xerrades d’informació docent i interès general, como poden 

ser les pràctiques externes, la mobilitat o els treballs finals de 

grau, les quals computen dins de les tutories perquè es fa un 

seguiment de l’assistència 

Satisfacció dels 

estudiants 
Els percentatges de participació en les enquestes no han estat 

molt significatius. Tenint en compte la poca mostra de dades, 

els estudiants que sí han contestat l’enquesta, denoten una 

satisfacció molt elevada respecte a les tutories. És a dir, els 

estudiants que han contestat mostren una gran satisfacció tant 

en el servei com en la seva utilitat. 

Satisfacció dels tutors A l’Informe d’Avaluació del PAT de la Facultat de Lletres del 

curs 2016-17 hi consta que en la pregunta oberta de 

l’enquesta als tutors, aquests mostraven la seva preocupació 

i/o feien la valoració següent: 

 Cal alleujar el professorat/estudiants d'aquestes tutories com 

quelcom obligatori i deixar-les com una opció que l'estudiant 

té al llarg del curs. S’hauria de limitar la tutoria obligatòria al 

principi del carrera grau i la resta que fossin tutories a petició 

dels estudiants.  

  

 Fer arribar als alumnes la idea que les tutories són realment 

un espai d'ajuda real. Especialment haurien de ser prioritària 

no a 1r curs, sinó a 2n curs i a 3r, perquè l'alumne ja té una 

visió completa del grau i pot apreciar millor les fortaleses i 

mancances dels estudis que cursa. 

  

 La comunicació hauria de ser més fluïda amb el grup de 

tutoritzats agrupats per curs. Al moodle estan tots barrejats i 

no se sap qui és de quin curs. 
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 Els estudiants haurien de participar més i presentar-se quan 

se’ls convoca.  

  

 Es requereix de temps i trobar un moment coincident tant per 

part de tutors com d'alumnes, i a vegades no resulta fàcil 

trobar-lo.  

  

 Sobre l'Espai Moodle es considera útil al tutor com a font 

d'informació sobre l'expedient i registre de reunions, tot i que 

algunes de les aplicacions (fitxes, enquestes inicials...) no 

funcionen. 

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

 

Com a universitat petita que som, l’acció tutorial és molt propera als estudiants i, fins on sabem, 

rebuda molt positivament per part dels estudiants. Ens consta que els estudiants valoren 

positivament la proximitat del tracte i la disponibilitat del professorat del màster, així com la 

facilitat amb què poden acudir a fer tutories de despatx. Continuem treballant en la millora dels 

processos tutorials i creiem que el nou Espai Moodle per a la interacció entre estudiants i 

professorat serà una eina molt ben rebuda per a l’acció tutorial col·lectiva durant el curs. D’altra 

banda, l’organització d’activitats col·lectives com la festa de benvinguda (pot-luck party) o la 

cerimònia de clausura són altament valorades pels nostres estudiants. 

 

Pel que fa a l’acció tutorial per part del professor, creiem que s’haurien de valorar, ja que suposen 

un augment de la càrrega docent i de gestió. També cal fer esment que la no imposició de 

tutories obligatòries de seguiment fa que tant el professorat com els estudiants valorin les 

tutories que es fan, ja que són volgudes, necessàries i orientades a objectius concrets, tant si 

es fan al despatx com si són a través de Moodle o via correu electrònic. No hem d’oblidar que 

els nostres estudiants són sovint adults professionals.  

 

En qualsevol cas, la E.4. Taula 8 mostra els resultats sobre satisfacció respecte al professorat 

en temes de relació personal i comunicació amb els estudiants, horari d’atenció personalitzada 

fora de l’aula o si es resolen satisfactòriament els dubtes, la puntuació sempre es troba per 

damunt de 8 (sobre 10), sempre per sobre de la mitjana de la URV. 

 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

   

Malgrat de no disposar d’una enquesta específica on es valorin les diverses formes d’acció 

tutorial, cal fer constar que l’alumnat s’ha mostrat en tot moment satisfet amb l’accessibilitat al 

professorat i la resolució dels seus dubtes. Això es veu clarament reflectit a la E.4. Taula 8 on, 

en relació a les qüestions sobre satisfacció respecte al professorat en temes de relació personal 

i comunicació amb els estudiants, horari d’atenció personalitzada fora de l’aula o si es resolen 

satisfactòriament els dubtes, la puntuació sempre es troba per damunt de 7,5/10, puntuació que 

supera sempre la mitjana de la URV. 
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 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

La tutorització duta a terme des de la coordinació s'ha desenvolupat sense incidències. 

 

La E.4. Taula 8 mostra els resultats sobre satisfacció respecte a “L'atenció personalitzada fora 

de l'aula”, on la nota de 8,67 és superior a la mitjana de la URV. Pel que fa a les altres preguntes 

que es podrien relacionar amb les tutories “Bon clima de relació personal i comunicació amb els 

estudiants” i “Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que se li plantegen”, els resultats 

són la línia de la mitjana de la URV. 

 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

La relació entre tutors /es és molt fluïda. Com és un Màster amb pocs estudiants s’estableixen 

lligams molt estrets entre el professorat i els i les estudiants. S’organitzen també congressos, 

simposis i jornades on es treballa i es discuteix entre experts, estudiants de doctorat i del Màster. 

 

- La tutorització i l’avaluació de les proves i execucions dels estudiants: 

Els estudiants estan tutoritzats pel professorat del Màster els quals actuen com a mentors al 

llarg dels dos anys d’estudis del Màster. Des de les primeres tutories s’orienta els estudiants en 

les temàtiques que es voldrien especialitzar i el professorat expert en les matèries. Aquest procés 

culmina amb el desenvolupament del TFM.  

 

- Els sistemes d’orientació, tutoria i consultoria: 

Els estudiants fan tutories amb el coordinador del Màster per l’acollida i després sol·liciten fer 

tutories amb el professorat expert en el tema.  

 

- Els sistemes de comunicació interpersonal: 

Els sistemes de comunicació personal són les tutories amb cita prèvia, el correu electrònic i la 

plataforma Moodle. 

 

Orientació i inserció professional 

A nivell institucional, l’Oficina d’Orientació Universitària de la URV (OOU), servei format per 

membres del PAS, ha posat en marxa el Servei d’Orientació Professional amb l’objectiu de 

proporcionar als estudiants un programa de desenvolupament de la carrera, facilitar la seva 

integració a la vida universitària i donar suport al seu desenvolupament acadèmic i professional. 

Mitjançant accions i programes formatius, es vol que l’estudiant pugui assolir i utilitzar 

estratègies, habilitats i coneixements adients per planificar i implementar el seu 

desenvolupament professional i personal.  

 

Ocupació URV ofereix:  

 

http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/ocupacio-urv/orientacio-professional/
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
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- Orientació individual per a estudiants de totes les disciplines acadèmiques i els nivells de grau, 

màster i doctorat poden rebre assistència individual amb la tècnica d’orientació professional. 

Són sessions en privat de dos tipus: cita llarga, amb cita prèvia o cita exprés, en el mateix 

dia (veure més informació a l’espai Orientació individual). 

 

- Tallers d’orientació, sessions de formació en grup poden versar sobre diverses àrees, amb 

l’objectiu de millorar el potencial dels estudiants i aconseguir un desenvolupament integral 

per assolir un futur professional exitós (consultat programa a Tallers d’Orientació). 

 

- Publicacions. Recursos, per ajudar als estudiants, com a futurs graduats, en tot el procés de 

recerca d’ocupació. Per exemple: Guia d'orientació per a l'ocupació, Recursos d'orientació per 

la recerca d'ocupació, Recursos bibliogràfics per a trobar feina (a través del CRAI) (veure més 

informació a l’espai Publicacions). 

 

- Un servei d’intermediació laboral mitjançant una plataforma de gestió de les oportunitats 

professionals: el portal de la Borsa de Treball. Un cop registrats al portal, poden accedir als 

processos de selecció de les empreses i entitats que col·laboren amb la Borsa de Treball de 

la URV.  

 

- Un servei de gestió i promoció de pràctiques externes en empreses i institucions. 

 

- Organització d'altres accions de foment de la inserció laboral dels graduats de la URV: Fòrum 

de l'Ocupació Universitària. 

 

S’estan desenvolupant eines i mecanismes per tal d’obtenir informació directa sobre el grau de 

satisfacció dels usuaris d’aquests serveis. En els propers cursos s’anirà disposant d’aquesta 

informació cosa que serà molt útil per a la millora continuada d’aquestes activitats.   

 

No obstant això, es faciliten les dades que es disposen respecte a la satisfacció dels Tallers 

d’Orientació impartits a la URV. Aquestes dades no són significatives per a la Facultat de Lletres, 

donat que el percentatge de participació dels estudiants del centre en aquests tallers és baixa, 

però aquest fet evidència que el servei funciona i que s’està implantant poc a poc.  

 

Taula 9. Dades resultants de les enquestes de satisfacció dels Tallers d’Orientació 

 

Accions d’orientació 

professional 

Total d’alumnes 

enquestats (URV) 

Sessions d’orientació 

individual  
67 

Tallers d’orientació 264 

 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/oindividual.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/Tallers2.html
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/orientacioe.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/RECURSOS%20PARA%20LOS%20ESTUDIANTES%20SOBRE%20ORIENTACION%20PROFESIONAL%2003032015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/RECURSOS%20PARA%20LOS%20ESTUDIANTES%20SOBRE%20ORIENTACION%20PROFESIONAL%2003032015.pdf
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/buscarfeina.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/publicacions.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/borsa_treball.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/practiques/index.html
http://www.urv.cat/forumocupacio
http://www.urv.cat/forumocupacio
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En relació als assistents a les diferents accions d’orientació professional promogudes pel Servei 

d’Ocupació de la URV, la participació que hi va haver d’estudiants de la Facultat de Lletres va 

ser la següent: 

 

Accions d’orientació 

professional 

Inscrits  

(FLL) 

Assistents reals 

(FLL) 

Sessions d’orientació 

individual 
15 15 

Tallers d’orientació 16 8 

 

A partir d’aquests resultats, i sabent que tant tallers com les sessions d’orientació individual 

funcionen i que els estudiants que hi participen mostren una elevada satisfacció, des de la 

mateixa Facultat s’encoratjarà i animarà als alumnes, tant de graus com de màsters, a participar 

en les diferents accions coordinades des del Servei d’Ocupació de la URV. 

 

En relació al seguiment dels egressats, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat la seva 

estratègia de suport a les Facultats i Escoles a partir de dues estructures: l’Observatori de 

l'Ocupació i l’Oficina d’Orientació Universitària. La primera estructura sota la responsabilitat del 

Vicerectorat d'Universitat i Societat, té com objectiu fer el seguiment dels processos d’inserció 

dels graduats i l’evolució de la demanda de les empreses. Així, és possible elaborar informes que 

serveixin de material de reflexió per als equips de govern dels diferents nivells de decisió de la 

Universitat. La segona estructura sota la responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i Societat 

i del Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària; té un objectiu de, en 

coordinació amb les Facultats i Escoles, desenvolupar materials i activitats que permetin 

transmetre als alumnes l’actual estat de la demanda de treball i les estratègies que poden 

maximitzar el potencial de d’èxit. 

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

 

L’orientació professional es realitza, en part, a través de la coordinació de pràctiques, ja que els 

estudiants han de fer 120 hores de pràctiques de docència.  

 

D’altra banda, des de la coordinació del màster s’orienta a tots els estudiants que ho demanen, 

tant per a la carrera professional com per a la carrera acadèmica. Aquesta orientació es centra 

molt habitualment en possibles sortides a l’estranger per a estudiants nacionals, o sortides 

nacionals per a estudiants internacionals que volen romandre a casa nostra. Per la pròpia 

naturalesa del màster, especialitzat en la docència de l’anglès, no es tracta tant de decidir l’àrea 

professional de treball, sinó el lloc de treball –(inter)nacional, sector privat/públic, nivell 

d’ensenyament, etc. Naturalment, la continuació de la carrera acadèmica i l’accés a beques és 

l’altra vessant sobre la qual s’informa des de la coordinació.  

 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-ocupacio/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-ocupacio/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/
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A través de les nostres xarxes socials també fem difusió de tota la informació sobre places 

d’assistent docent a l’estranger, ofertes de feina en escoles, instituts o acadèmies d’idiomes, etc. 

que ens arriba.  

 

Finalment, cal esmentar que la nostra tasca d’orientació professional va més enllà de l’any del 

màster. La coordinadora rep habitualment missatges amb petició d’ajuda acadèmica o 

professional d'ex-alumnes del màster, i ens consta que el professorat també rep de vegades 

peticions d’aquesta mena.  

 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

Com a complement a les estratègies posades en marxa per part de la Universitat Rovira i Virgili 

respecte a l’orientació i inserció laboral, des del màster intentem impulsar els contactes dels 

estudiants amb les empreses a partir de les pràctiques curriculars. Els convenis signats amb 

universitats i els contactes establerts (que es comenten a l’epígraf sobre mobilitat) permeten als 

estudiants realitzar estades a centres ocupadors. Aquest primer contacte pot establir una relació 

laboral posterior amb moltes probabilitats.  

 

Els estudiants reben molta informació sobre ofertes laborals que els poden interessar a través 

de Moodle, del correu electrònic o de reunions informatives. Normalment, la coordinació del 

màster rep una oferta laboral directa (en la majoria d’ocasions, aquestes ofertes venen 

d’universitats xineses amb les quals la Universitat Rovira i Virgili té conveni a través del Centre 

d’Estudis Hispànics) i aquesta oferta es publicita a través de Moodle o a classe. Aquell alumnat 

interessat en l’oferta té l’oportunitat de tenir una reunió personalitzada amb la coordinació del 

màster per tal d’acabar de veure les condicions concretes de l’oferta i decidir si encaixa amb els 

seus objectius professionals. Una vegada l’alumne/a ha decidit provar amb l’oferta, la 

coordinació del màster es posa en contacte amb la universitat de destí i estableix les relacions 

entre ambdues parts. D’aquesta manera, el màster té exalumnes treballant a la Xina a partir 

d’aquest sistema: 3 a Hangzhou, 2 a Nanjing, 2 a Yunnan, 2 a Changzhou, 1 a Guilin i 1 a Hebei. 

 

També tenim alumnes que han aprofitat la informació que els donem a través de Moodle i 

Facebook (al grup oficial del màster) de qüestions relacionades amb beques o estades de 

professors visitants (EEUU) i lectorats. Així, tenim una alumna que, a partir d’estades a diferents 

països com a lectora d’espanyol, ha aconseguit una plaça a la Universitat de Columbia a Nova 

York (aquesta alumna ha explicat la seva experiència a l’acte de clausura dels estudiants del 

màster del curs 2016-17.  

 

Hem fet, també, relacions a partir de les possibilitats ofertes per programes europeus com 

l’Erasmus+ que ens han permès obrir alguns contactes amb Alemanya i Polònia. Així, tres 

alumnes del curs 2015-16 van realitzar pràctiques del programa Erasmus+ al Servei Lingüístic 

de la Universitat Politècnica de Nürnberg.  
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A més, hem promogut l’autoocupació per part de l’alumnat, de manera que tres dels nostres 

exalumnes tenen cadascú una empresa d’ensenyament d’idiomes al territori. 

 

Per últim, el Centre d’Estudis Hispànics es nodreix essencialment, des de la seva fundació al 

2013, d’alumnes del màster per a formar part del quadre de professors. Normalment, mentre 

realitzen el màster participen com a ajudants a la celebració dels exàmens d’espanyol DELE 

(Diplomas de Español Lengua Extranjera) que organitza l’Instituto Cervantes i que administra 

en diferents convocatòries l’any el Centre d’Estudis Hispànics. D’aquesta manera s’apropen a 

una de les possibilitats de desenvolupament professional associades al màster que estan cursant. 

   

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

Es dona una orientació professional bàsica en dues assignatures: Gestió del Negoci i L’Exercici 

Professional de la Traducció.  

 

L'orientació professional es porta a terme mitjançant una reunió final amb tots els alumnes amb 

motiu de les pràctiques en la qual estan presents tant el coordinador del màster com la 

coordinadora de pràctiques. En aquesta reunió es demana als alumnes comentar la seva 

experiència en l'empresa en què s'han fet les pràctiques i se'ls demana també comentar els seus 

plans de futur o dubtes a fi de orientar-los. Com és una reunió grupal, tots els estudiants es 

beneficien de l'experiència i comentaris dels seus companys.  

 

A l'actualitat, a més, s'organitzen xerrades sobre fiscalitat amb membres de l'Associació 

Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC) que conclouen amb un torn de 

preguntes en relació a qualsevol aspecte de la professió que els alumnes vulguin tractar. 

 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

Ocupació URV ofereix:  

 

- Orientació individual per a estudiants de totes les disciplines acadèmiques i els nivells de 

grau, màster i doctorat poden rebre assistència individual amb la tècnica d’orientació 

professional. Són sessions en privat de dos tipus: cita llarga, amb cita prèvia o cita exprés, en 

el mateix dia (veure més informació a l’espai Orientació individual). 

 

- Tallers d’orientació, sessions de formació en grup poden versar sobre diverses àrees, amb 

l’objectiu de millorar el potencial dels estudiants i aconseguir un desenvolupament integral per 

assolir un futur professional exitós (consultat programa a Tallers d’Orientació). 

 

- Publicacions. Recursos, per ajudar als estudiants, com a futurs graduats, en tot el procés 

de recerca d’ocupació. Per exemple: Guia d'orientació per a l'ocupació, Recursos d'orientació per 

la recerca d'ocupació, Recursos bibliogràfics per a trobar feina (a través del CRAI) (veure més 

informació a l’espai Publicacions). 
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- Un servei d’intermediació laboral mitjançant una plataforma de gestió de les oportunitats 

professionals: el portal de la Borsa de Treball. Un cop registrats al portal, poden accedir als 

processos de selecció de les empreses i entitats que col·laboren amb la Borsa de Treball de la 

URV.  

 

- Un servei de gestió i promoció de pràctiques externes en empreses i institucions. 

 

- Organització d'altres accions de foment de la inserció laboral dels graduats de la URV: 

Fòrum de l'Ocupació Universitària 

 

El MIAMSg utilitza aquests recursos amb coordinació amb les persones que el duen a terme. 

Com a tret distintiu del MIAMSg, el professorat que tutoritza i mentoritza els estudiants al llarg 

dels dos anys d’estudis, així com el professorat que dirigeix el TFM orienta i exposa distintes 

línies de recerca futures i possibles àmbits professionals. 

 

Mobilitat dels estudiants 

Pel que fa a la mobilitat l’International Center (I-Center) n’és el servei encarregat. Aquest servei 

integrat per membres del PAS sota la responsabilitat del Vicerectorat d'Internacionalització, 

s’organitza internament en tres àmbits amb diferents funcions: Acollida, Estratègia i Mobilitat; i 

té com objectius: 

- Incrementar la visibilitat internacional de la URV.  

- Potenciar la internacionalització de la nostra comunitat universitària.  

- Donar suport a tots els processos d'internacionalització de la URV.   

- Assessorament a estudiants, PDI i PAS de la URV que realitzen estades internacionals.  

- Fer de finestreta única per a l'estudiant i personal visitant internacional durant la seva 

estada.  

Per als estudiants de màster es compta amb un Pla integral d’acollida d’estudiant de màster 

dirigit, especialment, a estudiants internacionals. Aquest pla contempla tres fases (abans de 

l’arribada, a l’arribada i durant l’estada) i els processos respectius són competència de l´Escola 

de Postgrau i Doctorat (EPD), l’Oficina d’Orientació Universitària (OOU) i l’International Center 

(I-Center). 

 

A la URV els estudiants de grau i màster poden participar en diferents programes de mobilitat, 

com són: 

 

 ERASMUS+: El programa Erasmus+, impulsat per l’Organisme Autònom de Programes 

Educatius Europeus, s'emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l'estratègia Rethinking 

Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. 

L’estudiant pot realitzar estades d’estudis o pràctiques en algun dels països participants: 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/
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o Erasmus+ Estudis possibilita la realització d’estudis en Institucions d'Educació 

Superior europees amb les que la URV ha signat un conveni bilateral de mobilitat; 

amb el posterior reconeixement dels estudis cursats a l’estranger. 

 

o Erasmus Pràctiques consisteix en la realització de pràctiques durant un període de 

temps en una empresa o organització d'un altre país participant del programa.  

 

 SICUE: El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE) és un 

programa de mobilitat d'estudiants establert per les universitats espanyoles que formen 

part de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas). Aquest 

programa dona als estudiants de grau la possibilitat de cursar part de la seva carrera en 

una universitat diferent a la seva i amb la garantia d'obtenir reconeixement acadèmic. 

 

 MOU: el programa MOU que inclou la possibilitat de realitzar un intercanvi d’estudis o 

pràctiques curriculars o extracurriculars en una institució o empresa d’un país de fora del 

programa Erasmus+ amb el posterior reconeixement acadèmic. 

 

 ISEP: Aquest programa de mobilitat està dirigit als estudiants de grau de la URV que 

desitgen realitzar un intercanvi acadèmic en una de les més de 150 universitats dels 

Estats Units d'Amèrica que participen en la xarxa ISEP. 

 

A la pàgina web de la Facultat de Lletres (http://www.fll.urv.cat/perfils/estudiants/mobilitat/), 

es pot trobar informació referent als coordinadors de mobilitat, els programes d’intercanvi i 

l’oferta existent, o els tràmits de matriculació i/o documentació necessaris per estudiants URV o 

externs. 

La FLL, degut a la seva diversitat d’oferta educativa, té coordinadors/es de mobilitat per cada 

un dels ensenyaments de grau, així com dels màsters que tenen una elevada presència de 

mobilitat. En el cas de la resta de màsters, el responsable de la titulació és el que gestiona el 

procés.  

 

Els coordinadors/es de mobilitat són els responsables, en l’àmbit de l’ensenyament corresponent, 

dels aspectes acadèmics de la mobilitat, de la interlocució dels estudiants amb les institucions 

amb què hi hagi convenis i amb el Centre Internacional. Són els que seleccionen i autoritzen les 

sol·licituds de mobilitat dels estudiants i informen l’equip deganal de tots els assumptes 

relacionats amb la mobilitat. 

 

Un cop definits els diferents programes de mobilitat de la URV i la figura del coordinador/a de 

mobilitat, es presenten, a la Figura 10, les dades de participació que han realitzat estudiants 

dels màsters a acreditar en algun programa de mobilitat durant el curs 2016-17: 

 

 

 

http://www.fll.urv.cat/perfils/estudiants/mobilitat/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/coordinadors/#Facultat_de_Lletres
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Figura 10. Intercanvis màsters realitzats al curs 2016-17 

Titulació 
Entitat 

col·laboradora 

País 

destinació 
Estudiants 

Ensenyament de Llengües: Espanyol 

com a Llengua Estrangera (2015) 

Centro Lingüístico 

Ateneo UNIPG 
Perugia, Itàlia 1 

Ensenyament i Adquisició de 

l’Anglès com a Llengua 

Estrangera/Segona Llengua (2015) 

Sense mobilitat 

Màster de Traducció Professional 

Anglès-Espanyol 
Sense mobilitat 

Màster d’Antropologia Mèdica i Salut 

Global 
Sense mobilitat 

Data: 25/10/2017 

Font: I-Center 

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

 

El curs 2014-2015 vam acollir tres estudiants de Geòrgia amb beca EMINENCE Erasmus Mundus 

II, però ja no en vam tenir cap més en la seva tercera edició el 2015-2016.  

 

El curs 2015-2016 hem acollit un estudiant de Cambodja amb una beca IMPAKT Erasmus Mundus 

Action 2 i una estudiant d’Armènia amb una beca Erasmus Mundus EMINENCE.  

 

El curs 2016-2017 vam acollir una estudiant de Vietnam amb una beca IMPAKT – Erasmus 

Mundus Action II, Strand I, Lot V de la Comunitat Europea, així com una estudiant de Laos, 

també becada dins del programa Erasmus Mundus IMPAKT. 

 

Pel que fa a la mobilitat dels nostres estudiants, és una assignatura pendent. De tota manera, 

tot i que alguns estudiants nacionals ens demanen per fer el Pràcticum en una institució de fora 

(i algun d’internacional ens ha demanat sobre la possibilitat de fer les pràctiques al seu país), la 

complexitat del nostre sistema de pràctiques fa que necessitem un coneixement profund i genuí 

de la institució d’acollida per a les pràctiques, la qual cosa dificulta enormement aquesta opció. 

D’altra banda, les pràctiques coincideixen amb el procés supervisat d’elaboració del TFM i, per 

tant, calen unes condicions molt especials per poder enviar estudiants a d’altres institucions 

durant el segon quadrimestre. Donades les característiques del màster, no es planteja la 

mobilitat durant el primer quadrimestre –si més no, mentre no trobem un màster que ofereixi 

una formació de característiques similars al nostre màster.  

 

Amb tot, el curs 2016-2017, des de la Coordinació del Pràcticum es va fer tot el possible per tal 

que una de les nostres estudiants pogués signar un conveni per fer les pràctiques als Estats 

Units. Quan ja tot estava a punt, malauradament l’escola es va fer enrere deguts a les noves 
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polítiques del país d’acollida. Tot i així, l’estudiant, que ja tenia els bitllets i havia realitzat les 

pràctiques en una escola de l’àrea de Tarragona, en previsió de possibles entrebancs, va marxar 

pel seu compte, va aconseguir introduir-se en una escola per fer tasques d’observació i va 

elaborar el millor treball de fi de màster de la promoció sobre l’ensenyament culturalment 

responsable en una escola bilingüe de Califòrnia.  

 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

Des de 2007, s’han signat diferents acords i convenis amb institucions educatives que han 

permès la realització de pràctiques docents i la mobilitat al Màster. Dins els convenis vigents, es 

poden mencionar els que es van signar amb la Faculty of Arts de la Universitat d’El Cairo, Egipte, 

i amb el Departament de Filologia Hispànica de la Universitat de Silesia (Katowice), Polònia. 

Entre els acords bilaterals que s’han signat destaquen els que s’han signat amb Institucions 

educatives de Noruega (Bjornegard Skole), Eslovàquia (Súkromná materská skola MULTISOUND 

JAPAN), Suïssa (Evangelische Mittelschule Schiers) i la Xina (Universitat de Dalian). 

 

Com s’ha comentat anteriorment, el curs 2015-16 tres alumnes van fer mobilitat amb una estada 

a la Universitat de Silesia (Polònia). Pel que fa al curs 2016-17, quatre estudiants van fer una 

estada de pràctiques a l’estranger: 1 al Centre de Llengües de la Universitat de Helsinki, 1 al 

Centre Lingüístic Ateneo UNIPG (Perúgia – Itàlia), 1 a l’Albert Ludwig Universität Freiburt i 1 a 

l’École Primaire Bizanet (Grenoble – Suïssa). 

 

Gairebé tots els anys tenim alumnes que fan una part dels seus estudis en una altra universitat 

(Erasmus i Erasmus +). Les possibilitats de fer estades a altres universitats és molt gran, donat 

el gran nombre de convenis Erasmus de què disposa la Universitat Rovira i Virgili per al nostre 

màster. (https://urv.moveon4.com/publisher/1/spa) 

 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

No existeixen actualment convenis amb altres universitats. Pel que fa a mobilitat en futures 

edicions, es facilitarà per l’accessió a la xarxa de l’European Masters in Translation, a la qual 

podem optar a finals de 2018. 

 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

Tot i que hi ha convenis de mobilitat vinculats als distints ensenyaments del Departaments 

vinculats al Màster tant de la URV, la UB i el CSIC, no s’ha efectuat cap mobilitat durant aquest 

curs. 

 

https://urv.moveon4.com/publisher/1/spa


 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ 

 

 

88 

 

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 

característiques de la titulació. 

 

Disponibilitat, ús i adequació dels recursos materials 

Des del curs 2008-2009 la Facultat de Lletres s'ubica en un edifici de nova planta al Campus 

Catalunya dissenyat d'acord amb les necessitats que la formació universitària actual i la de 

l'immediat futur exigeixen. En aquest campus la Facultat de Lletres comparteix espais amb altres 

centres de la Universitat, com la Facultat de Ciències Jurídiques i la Facultat d’Infermeria, de 

manera que els espais propis es veuen completats, en moments i necessitats puntuals, pel espais 

d'aquests altres centres, oferint, per tant, la possibilitat d'utilitzar un aulari més ampli.  

 

A continuació es detallen els espais del Campus Catalunya: 

 

 

Aules 

 

Situació Nº d’aules 
Aforament  

màxim 

Planta 2 1 208 

1 247 

Planta 3 6 78 

1 52 

6 42 

Planta 4 4 117 

3 52 

4 18 

9 24 

1 91 

1 78 

Planta 5 2 117 

2 130 

3 52 

6 12 

2 15 

2 91 

1 78 

TOTAL 55 3.320 

 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/campus/catalunya/gestio-espais/


 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ 

 

 

89 

 

Aules de Docència Informatitzada 

 

Situació Nº d’aules 
Aforament  

màxim 

Planta 3 2 36 

1 61 

TOTAL 3 133 

 

Altres aules i sales 

 

Sala Situació Nº d’aules 
Aforament  

màxim 

Aula Magna Planta 0 1 354 

Sala de Graus Planta 0 1 70 

Sala de Juntes Planta 1 1 48 

Sala de Vistes Planta 3 1 40 

 TOTAL 4 512 

 

La compartició en el Campus Catalunya d’aules i espais amb altres departaments de la Facultat 

de Lletres i amb altres facultats és positiu per a totes les titulacions del centre. 

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

 

El màster fa ús de l’aulari del Campus Catalunya, en concret, d’una aula mitjana amb mobiliari  

mòbil, i d’una aula de docència informatitzada per a les assignatures que així ho requereixen. 

Les tutories individualitzades es realitzen o bé en els despatxos del professorat o bé a la sala de 

reunions del Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys, on també es duen a terme les tutories 

col·lectives i les reunions de l’equip del màster. També tenim a la nostra disposició els espais 

URV per a actes, seminaris i conferències. El curs 2016-2017 vam fer ús de la Sala de Graus i 

l’aulari del Campus Catalunya. Els espais del CRAI també són molt utilitzats pels estudiants com 

a espai de treball i consulta fora de les hores lectives. Tal i com reflecteix el resultat de l’enquesta 

E.3 Taula 3, la percepció dels estudiants respecte de l’aulari i espais de la universitat és altament 

satisfactori, amb una nota de 9.11 sobre 10, tot i que creiem que cal ampliar i actualitzar el fons 

bibliogràfic. (M6)  

 

En tractar-se d’un màster semipresencial, cal tenir també en compte l’espai Moodle, que acull 

les aules virtuals.   

 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

El màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera fa ús de les 

instal·lacions del Campus Catalunya. L’aula que s’utilitza normalment té una capacitat d’unes 30 
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persones i compleix perfectament amb la finalitat de les classes. Es tracta d’una aula amb taules 

mòbils (no són cadires de pales ni es troben fixades al terra). Aquest fet facilita molt el treball 

en grup i la gestió de l’aula. Els alumnes troben còmode l’espai i ben climatitzat i il·luminat (tal 

com es demostra a la taula E.3. Taula 3, on es veu que la puntuació sobre la satisfacció dels 

alumnes amb les condicions d’aules és d’un 7,92/10). 

 

A més, algunes sessions del màster es desenvolupen a l’aula de docència informatitzada (al 

mateix pis que l’aula ordinària). Aquesta aula informatitzada permet als estudiants treballar amb 

ordinadors i fer activitats relacionades amb les noves tecnologies aplicades a l’ensenyament. 

 

Així mateix es fa ús dels espais del Campus Catalunya per dur a terme actes, seminaris i 

conferències. D’altra banda, els espais del CRAI també són molt utilitzats pels estudiants com a 

espai de treball i consulta fora de les hores lectives. 

 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

En el màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol s'anima als estudiants a treballar des 

del seu propi portàtil, ja que és l'eina amb la que més es van a gestionar en l'àmbit professional 

del traductor autònom. L'aula utilitzada habitualment es disposa amb les taules en cercle i el 

professor al davant per fomentar la col·laboració i el seu equipament informàtic i audiovisual és 

suficient. Així mateix, es compta amb aules informatitzades per als tipus d'activitat que ho 

requereixen, com poden ser les d'avaluació.  

 

Les enquestes de satisfacció llancen un resultat de 4,15 pel que fa a l’ítem “Les condiciones 

d'aules, laboratoris i altres medis han permès un desenvolupament adequat de l'assignatura?”, 

de la Taula E.3. Taula 3 (Resultats enquesta d’assignatura de màster). La baixa puntuació és de 

difícil lectura si no és pel fet que els alumnes han de treballar amb els seus ordenadors portàtils, 

de manera que efectivament hem deixat d’utilitzar les aules informatitzades, i això per dues 

raons: 1) així no hi ha problemes de virus, i 2) els alumnes tenen llicencies complementaries de 

programari específic (de memòries de traducció), que s’ha d’instal·lar als ordenadors personals. 

 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

El Màster utilitza les aules d’informàtica de la URV i del CRAI de la URV per la resta de sessions 

es fan en aules ordinàries de les tres institucions acadèmiques implicades. 

 

Les condicions generals dels llocs físics on s’imparteixen les diferents assignatures han estat 

molt ben valorades (7,89), per sobre de la mitjana de la URV (7,84), per la qual cosa podríem 

concloure que les condicions d'aules, arxius i altres mitjans han permès el bon desenvolupament 

de l'assignatura. 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) 

 

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) és un entorn comú amb tots 

els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb la 

informació i les tecnologies de la informació (TIC) per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC).  

Al CRAI estan implicats i presten serveis: 

 

 El servei de Biblioteca i Documentació. 

 L’Oficina d’Orientació Universitària 

 El Servei de Recursos Educatius 

 L’institut de Ciències de l’Educació 

 El Servei Lingüístic 

 El Servei de Recursos Informàtics i TIC 

 

Des de l'any 2013, el CRAI de la URV disposa d'un sistema de gestió de la qualitat, certificat sota 

els requeriments de la norma ISO 9001. La Carta de Serveis i la Política de Qualitat recullen els 

objectius del sistema i els compromisos de qualitat objectivables i mesurables, que han estat 

aconseguits en 2013 i 2014. És el primer CRAI d'Espanya que ha obtingut la certificació ISO. 

L'àmbit d'aplicació de la certificació de qualitat inclou la gestió i la prestació dels serveis 

següents: 

 

• Atenció i informació a l'usuari 

• Gestió dels recursos documentals 

• Gestió del préstec 

• Disseny i impartició d'accions formatives 

• Suport a investigadors 

• Suport a la docència i l'aprenentatge 

• Gestió dels espais i els equipaments 

 

El CRAI del Campus Catalunya ofereix unes completes instal·lacions de 3.589 m2. En aquests 

espais es combinen els serveis clàssics de Biblioteca amb espais dissenyats per a l’estudi 

individual, la realització de treballs en grup, la realització de videoconferències, 

l’autoprenentatge d’idiomes, suport en l’ús de tecnologies informàtiques i audiovisuals aplicades 

al procés a formatiu i el préstec d’ordinadors i e-readers. Es pot consultar més informació sobre 

els serveis que ofereix a: http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-

activitat/crai/. L'horari d'obertura de les instal·lacions és de 263 dies l’any 2016, i es 

complementa amb l'accés ininterromput als serveis i recursos virtuals mitjançant el lloc web del 

CRAI. 

 

 E.5. Taula 1. Dades anuals corresponents al CRAI 
. 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-es-el-crai/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/carta-serveis-crai/
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/politicaqualitatcrai.pdf
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/crai/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/crai/
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Durant l'any 2016, el CRAI Campus Catalunya ha rebut 279.955 usuaris i s'han realitzat 63.254 

préstecs de documents, 8.733 préstecs d'espais de treball en grup i 16.990 d’ordinadors 

portàtils. Aquestes dades suposen una ràtio de 5,04.  

 

El CRAI facilita l'accés a la bibliografia recomanada pels professors. Quan el professor introdueix 

un llibre recomanat a la guia docent, automàticament es genera un correu electrònic adreçat al 

CRAI per es pugui comprovar si està disponible o adquirir en cas de ser necessari. El CRAI 

garanteix la disponibilitat d'un nombre suficient d'exemplars per atendre la demanda dels 

alumnes. Des del web del CRAI es pot consultar la bibliografia bàsica disponible per a una 

determinada assignatura, al seu torn des de la plataforma Moodle hi ha un enllaç a l'apartat de 

bibliografia bàsica del CRAI amb la finalitat que l'alumne pugui consultar la disponibilitat en tot 

moment i accedir al document final en cas que sigui electrònic. 

 

El fons documental del CRAI Campus Catalunya consta de 216.984 monografies impreses, 287 

publicacions periòdiques en paper i materials diversos (audiovisuals, documents gràfics, material 

multimèdia, etc.). Els recursos electrònics propis inclouen revistes electròniques, llibres 

electrònics i bases de dades. Tots aquests recursos documentals es complementen amb els de 

la resta de seus del CRAI URV, així com de les biblioteques membres del Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya (CSUC), als quals els usuaris tenen o bé accés en línia en el cas dels 

documents electrònics, o bé un servei de préstec gratuït en el cas dels documents no electrònics.  

Pel que fa a tot aquest fons, cal assenyalar que hi ha una preocupació constant per a oferir als 

estudiants els recursos bibliogràfics més adequats per a la seva formació. L’actualització dels 

recursos es fa mitjançant dos mecanismes. D’una banda, a l’inici del curs acadèmic la Biblioteca 

s’assegura de tenir disponibles suficients còpies dels recursos bibliogràfics que es detallen en la 

guia docent de les assignatures com a bibliografia bàsica. Per altra banda, tant alumnes com 

professors poden fer peticions específiques de compra de nous recursos en cas que ho considerin 

necessari. També és important assenyalar les possibilitats de demanar en préstec fons d’altres 

biblioteques a través del servei de préstec interbibliotecari. 

 

En relació a les activitats de suport a l'adquisició de competències informacionals, el CRAI 

Campus Catalunya va realitzar, durant el 2016, diferents sessions de formació presencial a les 

que van assistir 1.876 estudiants de grau. Aquestes sessions presencials es complementen amb 

guies i tutorials virtuals, disponibles al web, que també contribueixen a millorar l'aprenentatge 

autònom i a capacitar als usuaris per al màxim aprofitament dels recursos d'informació. 

 

El nivell de satisfacció general dels estudiants amb el CRAI va ser del 7,71; amb el seu personal 

va ser del 8,25 i amb les instal·lacions i equipaments del 6,94. 

 

Tal com es pot veure a la E.5. Taula 1, els membres de la comunitat universitària utilitzen de 

forma habitual els serveis que els ofereix el CRAI. Cal assenyalar, com s’ha comentat 

anteriorment, que d’acord amb els resultats de les enquestes de satisfacció, els usuaris d’aquests 

serveis els valoren molt positivament.  
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Ús de recursos docents virtuals 

 

L’Entorn Virtual de formació de la URV està basat en la plataforma Moodle. Per cada assignatura 

es genera un aula virtual a la que tenen accés el professorat i els estudiants corresponents. Tot 

i així la correspondència entre assignatures i aules no és biunívoca, ja que es poden realitzar 

unions, divisions o duplicacions d’aules virtuals segons els responsables d’assignatura ho 

considerin adient per a un millor desenvolupament dels processos de ensenyament-

aprenentatge. Dins de l’aula virtual els professors i els estudiants disposen d’una sèrie de 

funcionalitats per la publicació de continguts, la realització de diferents tipus d’activitats, així 

com diferents eines de comunicació, incloent webconferències i publicació de notes 

personalitzada. 

Per tal de potenciar l’ús de la plataforma per part del professorat i convertir-la en un recurs al 

servei de la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge, el professorat compta amb: 

• Documentació actualitzada de la plataforma, amb vídeos explicatius de les principals 

funcionalitats. 

• Cursos de formació en format SPOC (SmallPrivative Online Course): Primers passos amb el 

Moodle, Moodle I y Moodle II. 

• Tallers i cursos monogràfics, presencials i per webconferència, de funcionalitats avançades 

• La Comunitat Moodle URV: Comunitat d’aprenentatge a la que pertanyen tots els professors de 

la URV i que permet compartir inquietuds, dubtes, solucions i propostes. 

• El Helpdesk de Suport Moodle que via correu-e i telèfon resol de manera directa amb l’interessat 

els dubtes metodològics i tecnològics en l’ús de la plataforma. 

• La documentació, vídeos i el Helpdesk de suport Moodle també s’ofereix als estudiants per 

resoldre els seus problemes en l’ús de Moodle.  

 

En el curs acadèmic 2016-17, les aules virtuals disponibles per a les titulacions a acreditar han 

estat d’entre 14 i 22, les quals han estat utilitzades en gran manera pels professors i estudiants, 

amb una mitjana del més del 70% % en tres de les titulacions. Del total d’usuaris amb rol de 

professor dins de les aules virtuals de la titulació, s’ha connectat regularment a l’aula virtual 

entre un 45% i un 90%; i d’estudiants entre el 66 i el 74%. 

 

Com a conclusió general, podem afirmar que els recursos materials de la Facultat de Lletres són 

adequats per tal de donar cobertura a les necessitats de desenvolupament de les titulacions que 

s’imparteixen al centre. De fet, així ho reflecteixen les dades estretes de l’enquesta de satisfacció 

als estudiants que avalen que els recursos que la universitat posa al seu abast (biblioteca, web, 

copisteria, material, laboratoris, laboratoris) són molt satisfactoris. 

 

 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

 

Les quatre assignatures virtuals del màster fan ús de totes les potencialitats de la plataforma 

Moodle, a diferents nivells, segons les necessitats de cada assignatura. En aquestes 

 E.5. Taula 2. Dades d’ús del Moodle 
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assignatures, l’espai virtual es fa servir tant per a tasques d’orientació i tutorització, com per a 

l’execució i avaluació de proves, per a la interacció a través del fòrum, o per posar a disposició 

dels estudiants materials i recursos per al desenvolupament del procés 

d’ensenyament/aprenentatge.  

 

També el professorat de les assignatures majoritàriament presencials amb un petit component 

de virtualitat, fan ús de l’espai virtual a diferents nivells, tant per a l’organització i estructura del 

curs, com per posar materials i recursos a disposició de l’estudiant, per al lliurament i avaluació 

de treballs, o per a la interacció amb l’alumnat.   

 

Tot el professorat fa ús del sistema de comunicació interpersonal via Moodle, a través del servei 

d’avisos o de correu, o via correu electrònic. 

 

S’espera que amb la nova incorporació de l’Espai Moodle comú del campus virtual es milloraran 

els processos d’interacció estudiants - professorat, així com la disponibilitat de recursos genèrics 

per als estudiants, com ara recursos en línia de com fer un treball acadèmic o citar la bibliografia, 

útils i necessaris per a totes les assignatures.   

 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

Tal com es veu a la taula E.5. Taula 2, els espais Moodle són el 100% actius. Aquest fet 

representa una aposta de l’ensenyament pel recolzament virtual de les aules presencials’ 

respecte a una millor qualitat del programa. Així mateix, el 80,5% del professorat és totalment 

actiu a Moodle, la qual cosa demostra la implicació dels docents en la potencialitat del campus 

virtual per al desenvolupament del procés d’ensenyament/aprenentatge. Cada docent té plena 

llibertat per organitzar el seu espai Moodle amb recursos complementaris a tot allò que es pugui 

donar a l’aula de manera presencial. No és el nostre un programa semipresencial, però la 

presencia del campus virtual és molt important per al procés d’ensenyament/aprenentatge, 

donat que molta de la comunicació interpersonal es produeix a partir del campus, amb la 

possibilitat de la participació a fòrums, d’enviar correus personalitzats, etc. Això es tradueix en 

una molt gran participació dels alumnes al Campus Virtual, tal com es veu a la mateixa taula 

(un 75%). 

 

També cal remarcar que, en ocasions en què els alumnes es troben fent estades a l’estranger, 

l’eina que proporciona Moodle per videoconferència, l’Adobe Connect, és molt útil per fer tutories 

i orientacions. 

 

 

 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

En el màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol es proporciona bibliografia bàsica 

essencial en format electrònic des de la plataforma Moodle, o s'enllaça la informació pertinent a 

la seva pàgina d'origen. En alguns casos els autors dels textos són els propis professors del 
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màster. Així mateix, en el cas que l'alumne tingui la necessitat d'ampliar els materials que se li 

proporcionen, tota la bibliografia recomanada està disponible al CRAI de la universitat, de 

manera que els alumnes tenen tota la informació necessària per superar les distintes 

assignatures al seu abast. 

 

L’ús de Moodle per la bibliografia afavoreix la semipresencialitat del títol. 

 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

Al ser un Màster amb modalitat semipresencial sobretot és té en compte el següent: 

 

 Els sistemes de comunicació interpersonal, basat en tutories personalitzades on es 

discuteix de les activitats d’avaluació i els interessos de recerca dels i les estudiants per 

establir una orientació professional i investigadora adequada. Tant de forma presencial 

com a través de sistemes de comunicació com l’Skype. 

 

 L’estructura i la potencialitat del campus virtual i les eines utilitzades per al 

desenvolupament del procés d’ensenyament/aprenentatge. Aquestes són el fòrum de 

notícies però també els materials audiovisuals que es pengen, les referències 

bibliogràfiques i els articles. A més a més de les presentacions de cada sessió.  

 

 Els materials són sobretot bibliogràfics, gràfics i fílmics i la seva discussió es realitza a les 

distintes sessions presencials. 

 

 



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ 

 

 

96 

 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

 

“Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. 

Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que 

es corresponen al nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de 

satisfacció i laborals”. 

 

En progrés vers 

l’excel·lència  
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

Es considera que totes les evidències presentades al llarg d’aquest estàndard així com les 

valoracions exposades en tots els apartats confirmen que s’assoleix en progrés vers 

l’excel·lència. 

 

 

Evidències del desenvolupament de l’ensenyament 

Com s’ha introduït a l’apartat 1.4 en relació a la coordinació docent, el comitè extern d’avaluació 

pot accedir als espais i evidències de coordinació docent i a les evidències del desenvolupament 

de l’ensenyament dels subestàndards 6.1 i 6.2 a través de l’enllaç http://moodle.urv.net/moodle 

amb un usuari i contrasenya que li proporciona la URV. 

En relació als subestàndards 6.1 i 6.2 el CAE pot accedit a les evidències de les assignatures 

amb: 

1. Guia docent i pla de treball: on es pot trobar informació respecte als resultats 

d’aprenentatge, les activitats formatives i el sistema d’avaluació.  

2. Informació del Professorat de l’assignatura.  

3. Les execucions dels estudiants on es cobreix tot l’espectre de les qualificacions 

obtingudes. 

4. L’espai assignatura a Moodle 

En aquest vídeo hi ha una breu explicació de com es trasllada la planificació de les 

assignatures als estudiants de la URV. Vídeo de la planificació docent a la URV   

En aquest mateix espai es pot accedir a evidències relatives a: 

- la coordinació docent (estàndard 1.4) 

- el Pla d’Acció Tutorial (estàndard 5.1) 

 

 Elecció de les assignatures per acreditació 

D’acord amb els criteris de la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficial de Grau i Màster 

de cara a la recollida d’evidències del desenvolupament de l’ensenyament s’han seleccionat les 

següents assignatures presentades a la Figura 11: 

 

http://moodle.urv.net/moodle
http://vimeo.com/114335534
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Figura 11. Assignatures seleccionades per al procés d’acreditació 

Ensenyament 
Codi 

assignatura 
Nom de l’assignatura (*) ECTS Tipologia 

Màster 

d’Ensenyament i 

Adquisició de 

l'Anglès com a 

Llengua 

Estrangera / 

Segona Llengua 

12865103 Materials i Tècniques per a 

l’Ensenyament de la Llengua 

Anglesa   

3 Obligatòria 

12865106 La Pronunciació a la Classe de 

Llengua Anglesa  

3 Obligatòria 

12865301 Treball de Fi de Màster  6 Treball de Fi 

de Màster 

12865401 Pràctiques Externes  18 Pràctiques 

Externes 

Màster 

d’Ensenyament de 

Llengües: 

Espanyol com a 

Llengua 

Estrangera 

12855102 Metodologia de 

l'Ensenyament de Llengües 

Estrangeres  

3 Obligatòria 

12855103 El Marc Comú Europeu de 

Referència per a les Llengües  

3 Obligatòria 

12855301 Treball de Fi de Màster  12 Treball de Fi 

de Màster 

12855401 Pràctiques Externes  6 Pràctiques 
Externes 

Màster de 

Traducció 

Professional 

Anglès-Espanyol 

12845101 L'Exercici Professional de la 

Traducció  

3 Obligatòria 

12845102 La Gestió del Negoci  3 Obligatòria 

12845301 Treball de Fi de Màster  18 Treball de Fi 

de Màster 

12845401 Pràctiques Externes  6 Pràctiques 

Externes 

Màster 

d’Antropologia 

Mèdica i Salut 

Global 

12835103 Medicalització i Cultura  5 Obligatòria 

12835120 Antropologia Mèdica Aplicada  5 Obligatòria 

12835301 Treball de Fi de Màster  20 Treball de Fi 

de Màster 

(*) Es facilita l’enllaç a l’espai Moodle de l’assignatura, on el CAE podrà validar. 

 

S’han triat aquestes assignatures perquè són representatives i identificatives dels respectius 

màsters i també perquè mostren els trets diferencials i propis dels estudis. A més, es considera 

que són assignatures ben treballades, com la resta d’assignatures de les titulacions, i que 

mostren els diferents professors i maneres de treballar que hi ha en l’àmbit docent. 
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 Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

 

Pel caràcter semipresencial del màster, es va decidir de presentar una assignatura eminentment 

virtual, amb algunes sessions presencials, Materials i Tècniques per a l’Ensenyament de la 

Llengua Anglesa, i una assignatura eminentment presencial, La Pronunciació a la Classe de 

Llengua Anglesa. Entenem que d’aquesta manera, la comissió podrà valorar el funcionament del 

màster des de totes les perspectives i tècniques docents emprades. La selecció específica 

d’aquestes assignatures va ser per la disponibilitat temporal del professorat. 

 

 Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

Les assignatures escollides per a les evidències són: Marc Comú Europeu de Referència per a les 

Llengües (obligatòria), Metodologia de l’Ensenyament de Llengües Estrangeres (obligatòria), a 

més de les preceptives Pràctiques Externes (obligatòria) i TFM (obligatòria). La selecció de 

l’assignatura Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües rau en el fet que, sobre la 

base d’un contingut bàsic pel Màster, ens permet mostrar diverses formes d’avaluació 

(autoavaluació, co-avaluació, etc.). D’altra banda, hem seleccionat l’assignatura Metodologia de 

l’Ensenyament de Llengües Estrangeres perquè es duu a terme mitjançant una metodologia 

innovadora: treball col·laboratiu per projectes.   

 

 Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

Les assignatures que hem seleccionat com a evidències representatives són les que més es 

relacionen amb el caràcter professionalitzador del Màster i que, al mateix temps, permeten 

distingir entre estudiants de diferents nivells de competència: L’Exercici Professional de la 

Traducció, Gestió del Negoci, Pràctiques Externes i Treball de Fi de Màster. A les assignatures 

de competències tecnològiques, en canvi, tots els estudiants treballen fins que poden realitzar 

amb èxit les tasques i activitats (de manera que no resulten significatives les diferències entre 

les notes), mentre les assignatures de caràcter textual es basen en bona part treballs de grup 

(que també implica poca diferenciació en les notes).  

 

 Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

 

12835103 Medicalització i Cultura  5 Obligatòria 

12835120 Antropologia Mèdica Aplicada  5 Obligatòria 

12835301 Treball de Fi de Màster  20 Treball de Fi de Màster 

 

ASSIGNATURA ‘MEDICALITZACIÓ I CULTURA’ 

El terme medicalització forma part del llenguatge comú i moltes vegades és percebut com un fet 

natural quan en realitat es tracta d’un procés històric complex, de naturalesa substancialment 

cultural en la mesura que la medicalització descriu la manera com la cultura global, el que era 

originàriament un discurs acadèmic i científic derivat d’una pràctica aplicada, la medicina tècnica 
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desenvolupada a Occident. En aquesta assignatura s’aprofundeix sobre el terme Medicalització i 

la seva funció en processos de mediació entre professionals, la població i l’Estat, les etapes de 

la medicalització i el paper orgànic d’aquest procés. L’assignatura ‘Medicalització i Cultura’ 

estableix doncs els fonaments de la mirada antropològica en els temes mèdics. Les bases 

històriques de com s’ha construït el concepte de medicalització i l’aportació de l’enfoc cultural en 

els temes biomèdics.  

 

A més a més considerem que hi ha un alt nivell de virtualització de l’assignatura que permet 

assolir amb èxit el procés d’ensenyament-aprenentatge. Els materials a la plataforma moodle 

que ofereix són: nombrosos articles, enllaços bibliogràfics i la visualització de vídeos és; així 

com, la planificació de les activitats docents.  

 

ASSIGNATURA ‘ANTROPOLOGIA MÈDICA APLICADA’ 

L’antropologia aplicada té una història de més de mig segle aportant perspectives i tècniques de 

recerca antropològiques a la solució de problemes humans, amb atenció especial a qüestions de 

desigualtat de gènere, classe i etnicitat, drets humans, accés desigual a recursos i poder. Els 

problemes de salut, tant individuals com poblacionals, reflecteixen moltes d’aquestes dimensions 

de desigualtat. L’antropologia mèdica aplicada/aplicable es caracteritza en general per la seva 

interdisciplinarietat, voluntat de diàleg, i anàlisi dels punts de vista de tots els actors socials i 

institucionals a nivell local, estatal, i internacional, però la mirada és crítica, i autocrítica. 

 

Aquesta assignatura a portar doncs la vessant més pràctica i aplicada de l’Antropologia i és un 

bon complement al Màster per veure com poder aplicar els coneixements teoricopràctics 

antropològics en l’àmbit professional.   

 

La metodologia de les classes és molt dinàmica i participativa permet la discussió i construcció 

de coneixements a partir de la lectura d’una sèrie d'articles i capítols de llibre que exemplifiquen 

aproximacions antropològiques a diversos problemes concrets en l'àmbit sanitari i sociosanitari. 

Són casos específics, però se'n poden derivar lliçons més generalitzables. Constituint un ampli 

ventall de possibles aplicacions de l'antropologia en el camp de la salut i la malaltia. 

 

 

Tot seguit, es passa a descriure els nous models proposats per la URV, tant de metodologies, 

activitats formatives i sistema d’avaluació, com el de competències. 

 

 Nou model de metodologies, activitats formatives i sistema d’avaluació: 

La Universitat Rovira i Virgili, ha aprovat per Consell de Govern de 16 de juliol de 2015 una 

revisió i simplificació de les metodologies i activitats formatives a la URV. 

 

La URV, en el marc del seu Pla Estratègic de Docència (2003) sistematitza les metodologies i 

activitats formatives que el seu professorat utilitza per a la planificació i programació docent. 

Aquestes metodologies estan publicades per la URV a la seva publicació de Col·lecció Docència. 

http://www.publicacionsurv.cat/cataleg/quaderns-de-docencia/item/110-guia-de-metodologies-docents
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Aquesta experiència prèvia juntament amb algunes al·legacions i propostes de millora 

plantejades des dels processos de verificació i acreditació de les titulacions ens porten a 

simplificar i actualitzar la classificació de metodologies i activitats formatives. A més de proposar 

una alineació amb el sistema d’avaluació. Aspecte que es trasllada a les titulacions del nostre 

centre. 

 

 Nou model de competències: 

L’any 2003, amb el PLED (Pla Estratègic de Docència), es va definir el model de competències 

de la URV. Aquest model, fonamentat en referents estatals i europeus, es divideix en: 

- Competències específiques (pròpies de cada titulació) 

- Competències transversals (bàsicament donen resposta als descriptors de Dublín) 

- Competències nuclears (competències clau establertes por la URV com a fonamentals per als 

titulats de qualsevol àmbit) 

 

Des del 2003 fins avui s’ha actualitzat un treball important per integrar aquest model a les 

titulacions i avaluar-ne la qualitat. Tota aquesta experiència, juntament amb les exigències del 

context actual, i la informació obtinguda dels processos de verificació i acreditació de les 

titulacions, ens porten a simplificar i actualitzar les competències transversals i nuclears 

integrant-les en una sola llista, donant resposta així a: RD 1027/2011 MECES (Marco Español 

de Cualificaciones para la Educación Superior) / ESG (European Standards & Guidelines). 

Yerevan, 14-15 Mayo 2015 de ENQUA (European Association For Quality Assurance in Higher 

Education). 

 

Aquest nou marc va ser aprovat per Consell de Govern de la URV el 16 de juliol de 2015. 

 

A les taules següents es mostra el llistat actual de competències transversals de las URV tant 

per a graus com per a màsters.  

 

GRAU MÀSTER 

CT1. Utilitzar informació en llengua 

estrangera d’una manera eficaç. 

CT1. Desenvolupar l’autonomia suficient per a 

treballar en projectes d’investigació i 

col·laboracions científiques o tecnològiques 

dins el seu àmbit temàtic. 

CT2. Gestionar la informació i el 

coneixement mitjançant l’ús eficient de les 

TIC. 

CT2. Formular valoracions a partir de la gestió 

i ús eficient de la informació. 

CT3. Resoldre problemes de manera crítica, 

creativa i innovadora en el seu àmbit 

d’estudi. 

CT3. Resoldre problemes complexes de 

manera crítica, creativa i innovadora en 

contextos multidisciplinars. 

CT4. Treballar de forma autònoma i en 

equip amb responsabilitat i iniciativa. 

CT4. Treballar en equips multidisciplinars i en 

contextos complexes. 
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CT5. Comunicar informació de manera clara 

i precisa a audiències diverses. 

CT5. Comunicar idees complexes de manera 

efectiva a tot tipus d’audiències. 

CT6. Identificar el procés d’aprenentatge i 

l’orientació acadèmica i professional. 

CT6. Desenvolupar habilitats per gestionar la 

carrera professional. (Career development) 

CT7. Aplicar els principis ètics i de 

responsabilitat social com a ciutadà i com a 

professional. 

CT7. Aplicar els principis ètics i de 

responsabilitat social com a ciutadà i com a 

professional. 
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Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / 
Segona Llengua (2015) 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos 

i amb el nivell del MECES de la titulació. 

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 

 
 

Pel que fa a les activitats formatives, en conjunt, les assignatures del màster s’imparteixen fent 

èmfasi en les activitats pràctiques, en el disseny i avaluació de materials i unitats didàctiques, a 

partir del coneixement teòric que s’adquireix a partir de lectures d’articles, capítols de llibres, 

etc. que són debatuts i treballats a l’aula (presencial o virtual). Tota la informació sobre les 

metodologies i sistemes d’avaluació de les diferents assignatures es troba a disposició dels 

estudiants al DocNet.   

 

Les metodologies usades són variades, s’adapten als continguts específics de cada assignatura i 

la modalitat d’ensenyament, i permeten l’avaluació exhaustiva de totes les competències. 

S’usen, sobretot, les sessions magistrals combinades amb seminaris, que incorporen el treball i 

la participació dels estudiants a l’aula; treballs elaborats pels alumnes; presentacions a càrrec 

dels estudiants; debats organitzats a l’aula (presencial o virtual) a partir de la lectura i avaluació 

crítica de textos; resolució de problemes i exercicis a l’aula (presencial o virtual); anàlisi de 

supòsits pràctics, estudi de casos i simulacions.  

 

El sistema d’avaluació més habitual són l’elaboració de treballs acadèmics i presentacions, que 

és la manera com l’estudiant es pot implicar més a fons en aquest nivell d’aprenentatge, adquirir 

coneixements i demostrar competències i el desenvolupament d’habilitats, tot i que també 

s’empren d’altres metodologies, com la participació en debats i fòrums, l’estudi de casos o la 

simulació. Com es pot veure, la gran majoria de metodologies d’aprenentage i sistemes 

d’avaluació emprats requereixen una preparació i participació molt activa de l’estudiant, la qual 

cosa permet la valoració adequada de les competències que s’assoleixen amb el màster.  

 

Tal i com es reflecteix a l’E.3 Taula 3, la percepció dels estudiants respecte de les metodologies 

i eines d’avaluació és altament satisfactòria i sempre es troba per sobre del 8 i, per tant, per 

sobre de la mitjana de la URV.  

 

 Pràctiques externes 

 

 E.6. Taula 1. Metodologies vs. Avaluació 
 E.6. Taula 2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació. 

 E.6. Taula 3. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes 
 E.6. Taula 4. Resultats enquesta PE_assignatura màster 

. 
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- La informació pública sobre les Pràctiques externes es troba a: 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1286

&assignatura=12865401&any_academic=2016_17 

 

- El Servei de Recursos Educatius posa a disposició del centre / titulació un espai Moodle 

amb informació, recursos, etc. 

 

- La URV disposa d’una Normativa de Pràctiques Externes: 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/a

universitaria/docencia/norm_practiques_ext_17.pdf 

 

- El centre disposa d’una Normativa de Pràctiques Externes: 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Normatives/Normativa_practiq

ues_FLL.pdf 

 

- El perfil dels tutors i tutores de les pràctiques externes obligatòries correspon a professors 

i mestres experimentats i experts en l’ensenyament de l’anglès a diferents nivells. La 

gran majoria ja fa anys que treballen amb nosaltres. Les escoles que per algun motiu no 

han funcionat han acabat descartades. Actualment són tots escoles concertades, però 

s’està treballant per incorporar també escoles públiques.  

 

- Tema convenis: s’estableixen convenis individuals amb cadascuna de les escoles.  

 

- Es disposa d’una guia informativa dirigida a: 

o Tutors professionals / entitat 

o Estudiants 

 

- Les institucions on s’han fet pràctiques, consten en la taula 3 de l’annex 6, totes 

proposades des de la Coordinació de pràctiques i gestionades pel nostre equip de 

pràctiques, format per la Coordinadora, una assistent, i una professora que imparteix un 

seminari dins del bloc de pràctiques sobre la unitat didàctica.  

 

- Les pràctiques són obligatòries. 

 

- Els agents implicats són la coordinadora de pràctiques, una assistent a la coordinadora i 

una professora de la unitat didàctica (seminari obligatori). Fan també la funció de tutors 

acadèmics URV. Cada estudiant té assignat a més a més un/a tutor/a acadèmic al centre 

on fa les pràctiques. 

 

- La Coordinadora de pràctiques, juntament amb el seu equip, han establert un 

procediment per a l’assignació de pràctiques que inclou reunions col·lectives i entrevistes 

individuals amb els estudiants i amb els tutors i directors de les escoles i instituts, per tal 

d’aparellar adequadament els estudiants amb els centres de pràctiques tot tenint en 

compte tant les preferències de nivells de docència i capacitats dels estudiants com les 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1286&assignatura=12865401&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1286&assignatura=12865401&any_academic=2016_17
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_practiques_ext_17.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_practiques_ext_17.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Normatives/Normativa_practiques_FLL.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Normatives/Normativa_practiques_FLL.pdf
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necessitats dels centres. Aquest procés és força complex, però després de vuit anys 

d’experiència, aquest novè any ha transcorregut sense problemes, i amb tots els agents 

involucrats satisfets dels resultats obtinguts.  

 

- El nostre equip de pràctiques monitoritza tota l’activitat des del primer dia, a través de 

reunions d’establiment, seguiment i finalització de les pràctiques, i estan en contacte 

directe amb els tutors de les escoles i amb els estudiants del màster. La inclusió d’un 

seminari de 10 hores sobre com estructurar una unitat didàctica serveix també per fer el 

seguiment de les pràctiques i assegurar un nivell molt alt d’assoliment. Els nostres 

estudiants s’avaluen mitjançant un informe del tutor de l’escola, que avalua totes les 

seves competències i habilitats en l’exercici professional de l’activitat, el lliurament d’una 

unitat didàctica completa i una presentació on presenten i defensen el seu treball al centre 

de pràctiques davant d’un tribunal format pels tres membres de l’equip de coordinació de 

pràctiques. S’avalua sobretot la seva competència docent a nivell acadèmic així com la 

seva capacitat de reflexió sobre la pràctica docent.   

 

- Fins on sabem, els estudiants consideren que aquestes pràctiques els aporten una 

experiència imprescindible a tots els nivells i estan molt satisfets de com es duen a terme. 

Així mateix, any rere any anem comprovant l’alt grau de satisfacció de les escoles, 

directors i tutors, que repeteixen cada any amb el nostre programa i rebem constantment 

noves sol·licituds per rebre estudiants de màster en pràctiques. Un dels aspectes que 

destaquen és l’aportació innovadora que fan els nostres estudiants a les escoles, ja que 

poden implementar estratègies i tècniques recents que han après durant el primer 

quadrimestre, o que estan aprenent durant les pràctiques, i que són desconegudes per 

al professorat dels centres, de manera que es produeix una interacció molt profitosa 

d’experiència i innovació entre tutors d’escola i estudiants de màster.  

 

La problemàtica que ha sorgit a partir de la implantació del nou màster MaTLEFS és la valoració 

de la càrrega docent del professorat involucrat en el Pràcticum. Aquí cal dir que el pas del màster 

MELE al màster MaTLEFS actual ha suposat un canvi dràstic en el còmput de crèdits. En el màster 

antic, les Pràctiques es computaven amb 30ECTS, que corresponien al TFM en l’itinerari 

professionalitzador. Això va permetre la creació d’un equip de pràctiques que tutoritzava i 

monitoritzava les pràctiques fins al més mínim detall i va permetre desenvolupar un sistema de 

pràctiques d’excel·lent qualitat. Amb el canvi al màster MaTLEFS, ens hem trobat que el còmput 

de la URV per a les pràctiques correspon a 0.25ECTS per estudiant. Aquest còmput feia 

impossible mantenir el sistema actual, que inclou docència sobre la Unitat didàctica dins del 

Pràcticum, així com un sistema d’avaluació complex que inclou treballs extensos que cal valorar 

en la seva versió escrita i oral en presentació pública. Després de parlar amb el vicerector Dr. 

Pallarès en el seu moment, l’única solució per mantenir el nivell de qualitat de les pràctiques 

d’acord amb el sistema de pràctiques que constava en la memòria va ser prendre crèdits del 

TFM. En acabar el primer any es va sol·licitar de fer una modificació de memòria que la Comissió 

de Política Acadèmica va rebutjar, amb l’argument que per norma, no es podia proposar una 

modificació de memòria fins acabar el segon any, cosa que hem fet i ja hem sol·licitat. Això ha 

implicat una càrrega docent excessiva per a tot el professorat del màster, tant pel que fa a les 
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pràctiques com al TFM, ja que hem hagut de mantenir el nivell d’exigència que constava a la 

memòria sense la compensació en crèdits. Per posar remei a aquesta situació insostenible, 

després de considerar diverses opcions, i descartant d’entrada l’opció de reduir el nivell 

d’exigència, hem proposat una modificació de base clarament acadèmica que redistribueixi els 

crèdits en una proporció 15ECTS (25%) Pràcticum - 9ECTS (15%) TFM, més equilibrada i 

coherent amb la força de treball dels estudiants, que complirà abastament amb els objectius 

inicials de qualitat, excel·lència i exigència que ens vam plantejar a la memòria, alhora que es 

proposa una modificació del sistema d’avaluació del Pràcticum que esperem que es pugui posar 

en funcionament el curs 2018-2019. (M1) 

 

 Treball fi de màster 

 

 

- La informació pública sobre el Treball de Fi de Màster (TFM) es troba a: 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1286

&assignatura=12865301&any_academic=2016_17&any_academic=2016_17 

 

Cal dir, però, que aquesta informació no apareixia a la guia docent del curs 2016-2017, 

però que es va lliurar als estudiants el primer dia de classe, i es va posar a disposició dels 

estudiants via Moodle.  

 

- La URV disposa d’una Normativa genèrica de TFM: 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/a

universitaria/docencia/nacad_grau_master_2016_17.pdf  

 

- El centre disposa d’una Normativa de TFM: 

http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfm/  

 

- La titulació disposa d’una guia informativa pròpia del TFM en anglès, adreçada a 

estudiants i supervisors, a disposició dels estudiants via Moodle, amb informació general 

sobre l’objectiu del TFM, l’estructura que ha de tenir un TFM experimental i l’estructura 

que ha de tenir un TFM no experimental, instruccions sobre el format del TFM i 

instruccions sobre la proposta de TFM. També inclou els formularis relatius al TFM i un 

calendari per al lliurament de propostes, esborranys, versió final i defensa.  

 

- El professorat que supervisa TFMs és tot el professorat del màster, excepte els dos 

membres que participen en el comitè de totes les defenses. El curs 2016-2017 el Dr. 

Romero, especialista en fonètica, ha supervisat 4 treballs perquè el curs anterior no en 

va supervisar cap, perquè els dos estudiants que se li van assignar van decidir no 

continuar amb el TFM per problemes personals (professionals en un cas i mèdics en un 

altre). Tots els altres professors han estat supervisors d’un o dos estudiants. En general, 

 E.6. Taula 5. Llistat dels TFM del curs acadèmic en curs 

 E.6. Taula 6. Resultats enquesta TFM_assignatura màster 

. 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1286&assignatura=12865301&any_academic=2016_17&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1286&assignatura=12865301&any_academic=2016_17&any_academic=2016_17
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nacad_grau_master_2016_17.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nacad_grau_master_2016_17.pdf
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfm/
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s’intenta que els temes estiguin relacionats amb els interessos tant dels estudiants com 

dels seus supervisors. Les línies de recerca són les pròpies de l’ensenyament de l’anglès. 

No fem constar línies específiques, tot i que s’entén que les línies de recerca van lligades 

a l’expertesa del professorat, que es vincula a les matèries que imparteixen.  

 

- No hi ha un nombre màxim de TFM que pot tutoritzar cada professor, si més no, no s’ha 

establert. Com que el TFM és obligatori, s’entén que des de l’equip del màster hem de 

poder acollir fins a 30 possibles TFM en un any (potser més i tot, si es donés el cas que 

omplíssim totes les places i hi hagués estudiants de cursos anteriors). De moment no ha 

sorgit aquesta problemàtica i el professorat del màster ha pogut acollir tots els TFM.  

 

- La problemàtica que sí que ha sorgit és la valoració de la càrrega docent del professorat. 

Aquí cal dir que el pas del màster MELE al màster MaTLEFS actual ha suposat un canvi 

molt important en el còmput de crèdits. En el màster antic, el TFM i les Pràctiques es 

computaven amb 30ECTS. Això va permetre la creació d’un equip de pràctiques que 

tutoritzava i monitoritzava les pràctiques fins al més mínim detall i va permetre 

desenvolupar un sistema de pràctiques d’excel·lent qualitat. Amb el canvi al màster 

MaTLEFS, per tal de mantenir l’equip de pràctiques imprescindible per complir amb les 

exigències de la memòria del màster i el nivell de qualitat que ens havíem imposat, no 

s’han assignat crèdits de TFM (s’ha fet una assignació 0) al professorat supervisor amb 

contracte permanent a temps complet. És a dir, s’ha prioritzat l’assignació de crèdits de 

TFM al Pràcticum (seguint un suggeriment del vicerector Dr. Pallarès) i l’assignació de 

creditatge al professorat associat del màster que supervisa TFM. Això vol dir que la 

supervisió de TFM per part del professorat permanent s’ha fet de manera ‘voluntària’, 

com ha sigut també feina ‘voluntària’ la coordinació del TFM, que ha assumit la 

coordinadora del màster. Per posar remei a aquesta situació insostenible, després de 

considerar diverses opcions, i descartant d’entrada l’opció de reduir el nivell d’exigència, 

hem proposat una modificació de base clarament acadèmica que redistribueixi els crèdits 

en una proporció 15ECTS (25%) Pràcticum - 9ECTS (15%) TFM, més equilibrada i 

coherent amb la força de treball dels estudiants, que complirà abastament amb els 

objectius inicials de qualitat, excel·lència i exigència que ens vam plantejar a la memòria, 

alhora que es proposa una modificació del sistema d’avaluació del Pràcticum que esperem 

que es pugui posar en funcionament el curs 2018-2019. (M1) 

  

- Pel que fa a la tipologia de TFM, tots els treballs són elaborats individualment pels nostres 

estudiants amb la supervisió del tutor de TFM. Els treballs acostumen a ser recerques 

experimentals, tot i que també hi ha treballs d’anàlisi i reflexió més teòrica, que apareixen 

com a no-experimentals en el llistat. Es pretén que els treballs amb més qualitat puguin 

arribar a ser publicables, amb revisions addicionals. El curs 2016-2017 es van matricular 

25 TFM, dels quals se’n van acabar defensant només 23 –els altres dos ho van acabar 

deixant per problemes personals i professionals–, tots ells aprovats, amb una nota 

mínima de 5 i una nota màxima de 10. 
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- Tot i que s’ha tractat el tema en reunions del professorat del màster, no creiem ni 

necessari ni adient d’establir protocols o criteris específics per a la selecció del tema del 

TFM, ja que aquest tema es negocia entre el supervisor i l’estudiant de manera 

individualitzada, i sempre d’acord amb els interessos de l’estudiant i les capacitats, 

interessos de recerca i nivell d’expertesa del professorat que supervisa. Actualment, 

l’assignació de supervisor es fa després que els estudiants hagin expressat les seves 

preferències el primer dia de classe. De cara al futur es vol millorar el procés i esperar 

que els estudiants hagin tingut un mínim contacte amb les assignatures de primer 

quadrimestre, ja que hem detectat que és a partir de la immersió en l’àmbit de 

l’ensenyament i adquisició de llengües estrangeres que els estudiants detecten els seus 

gustos i preferències, i que són molt pocs els que ja vénen amb una preferència prefixada.  

 

- Per tal de controlar i tutoritzar adequadament els TFM, es van establir unes dates per al 

lliurament d’esborranys, amb un mínim de tutories que fem coincidir amb la setmana 

prèvia al lliurament de l’esborrany, per assegurar que l’estudiant treballa i avança a un 

bon ritme. Hi ha estudiants més independents, però cal assegurar el nivell de qualitat, i 

és per aquest motiu que cap TFM no es pot defensar sense el vistiplau del seu supervisor. 

Per tal d’evitar problemes, cal doncs, que hi hagi un mínim seguiment sistemàtic del 

procés. Cal dir, però, que en la majoria dels casos, els estudiants fan moltes més tutories 

de les absolutament imprescindibles. 

 

- Aquest curs s’ha implantat un nou sistema d’avaluació, que consisteix en posar una nota 

global que acorda el tribunal per a la defensa oral que computa un 20% de la nota final 

del TFM. Pel que fa al treball escrit, s’han acordat dues rúbriques, una per a treballs 

experimentals i una altra per a treballs no experimentals, que s’han posat a disposició de 

l’alumnat a l’espai Moodle del TFM. Cada membre del tribunal de defensa avalua de 

manera individual cada treball escrit i la mitjana de les tres notes computa un 80% de la 

nota final.  

 

Tal i com es va decidir en el curs anterior, els tribunals del TFM han constat de dos membres del 

comitè fixos per a totes les defenses, i el tercer membre correspon al supervisor del TFM. Aquests 

dos membres fixos no han supervisat cap TFM, per tal de mantenir l’objectivitat i per tal de tenir 

una càrrega semblant. L’experiència ha estat molt positiva i s’ha decidit mantenir-la de cara al 

curs vinent, amb una modificació. Es dissenyarà una rúbrica per a la defensa oral, de manera 

que cada membre del tribunal farà una valoració individual i es computarà la mitjana per al 

càlcul del 20% de la defensa oral. (M3) 

 

 Resultats de l’aprenentatge assolits  

 
 E.6. Taula 7. Satisfacció dels estudiants amb les assignatures.  
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Com es pot comprovar a les taules de l’annex, tot i que el nombre d’enquestats no correspon a 

la totalitat dels estudiants, la valoració global per part dels estudiants de les assignatures del 

màster és positiva i la mitjana de totes les assignatures supera la mitjana URV.  

 

Voldria destacar aquí i lligat a les explicacions sobre la qualitat i excel·lència del sistema de 

pràctiques actual, que l’enquesta de l’E.6 Taula 7 sobre les pràctiques ha estat avaluada per un 

nombre més gran d’estudiants que per a les altres assignatures, i que els resultats són 

profundament positius i destacadament per sobre de la mitjana URV. Malauradament, i tot i que 

seguirem amb el mateix nivell de qualitat i excel·lència, la manca de recursos i la minsa 

assignació de 0.25ECTS per estudiant fa inviable el manteniment de l’actual sistema que inclou 

classes, treball individualitzat sobre la unitat didàctica, redacció d’unitat didàctica, informe de 

pràctiques i defensa pública.   

 

Així mateix, malgrat les mancances en el reconeixement de la càrrega docent del TFM, cal 

destacar la bona valoració dels estudiants i l’alt grau de satisfacció que expressen els estudiants 

en relació a la supervisió de TFM, on totes les valoracions a l’E.6 Taula 7 superen de llarg la 

mitjana de la URV. Només hi ha un ítem que apareix valorat unes dècimes per sota de la mitjana 

URV, una mitjana que ja no és gaire elevada, possiblement perquè la pregunta no està prou ben 

plantejada, i perquè no és una pràctica gaire habitual. Des de la coordinació del màster 

s’encoratja als estudiants a parlar amb professorat intern i extern del màster especialitzat en el 

seu tema de recerca, més enllà del seu tutor, però excepte en casos molt concrets d’estudiants 

acostumats a aquestes pràctiques, no és un procediment habitual. Per tant, reitero que els 

resultats de les enquestes, si bé no arriben al 50% de la població en el cas del Pràcticum, són 

satisfactoris respecte del funcionament global de les assignatures del màster en aquest segon 

curs d’implantació del màster. Caldrà treballar de cara a obtenir més respostes per part dels 

estudiants en el procés de valoració del màster. (M9) 

 

 

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

 

 

 

En aquest apartat podem afirmar que els indicadors acadèmics són els adequats per a les 

característiques d’aquesta titulació i, a més, estan bastant en consonància amb el que es va 

preveure en la Memòria de Verificació.  

 

A la memòria verificada es van posar els següents valors a les taxes, les quals es comparen amb 

les dades del curs 2016-17. 

 

 

 

 E.6. Taula 8. Rendiment acadèmic per assignatura 
 E.6. Taula 9. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits 

matriculats) 
 E.6. Taula 10. Indicadors de resultats acadèmics  
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Comparació de taxes 

 

Indicador 
Valor memòria 

verificada 
Curs 2016-17 

Taxa de graduació 85% 97,83%* 

Taxa d’abandonament 7% 2,17%* 

Taxa d’eficiència 97% 100,00% 

  

* Les dades corresponen a la titulació a extingir –Màster d’Ensenyament de Llengües Estrangeres (2010)–, ja que la 

titulació vigent es va implantar el curs 2015-16 i encara no es disposen de dades. 

 

Com es pot comprovar a la taula, la progressió és molt bona. Pel que fa al curs específic 2016-

2017, els valors es mantenen. A banda d’algun cas molt puntual d’abandonament del TFM, la 

valoració global és que aconseguim una molt bona taxa de graduació i eficiència, on assolim una 

taxa de rendiment del 100%. Això és possible pel seguiment constant i la proximitat amb els 

estudiants que fa que, de seguida que es detecta un possible desviament de l’objectiu final, es 

parla amb l’estudiant per reconduir-lo. A vegades és difícil, ja que el primer quadrimestre del 

màster és molt exigent, però la col·laboració de tot el professorat fa que ens en sortim prou 

exitosament. 

 

 

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

titulació 

 

En relació al seguiment dels egressats, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat la seva 

estratègia de suport a les Facultats i Escoles a partir de dues estructures: l’Observatori de 

l'Ocupació i l’Oficina d’Orientació Universitària. La primera estructura sota la responsabilitat del 

Vicerectorat d'Universitat i Societat, té com objectiu fer el seguiment dels processos d’inserció 

dels graduats i l’evolució de la demanda de les empreses. Així, és possible elaborar informes que 

serveixin de material de reflexió per als equips de govern dels diferents nivells de decisió de la 

Universitat. La segona estructura sota la responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i Societat 

i del Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària; té un objectiu de, en 

coordinació amb les Facultats i Escoles, desenvolupar materials i activitats que permetin 

transmetre als alumnes l’actual estat de la demanda de treball i les estratègies que poden 

maximitzar el potencial de d’èxit.  

 

Malauradament, en relació al Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua 

Estrangera / Segona Llengua (2015), no tenim dades numèriques al respecte. A través de 

contactes personals del professorat del màster, però, sabem que la gran majoria de graduats 

del màster obtenen feina, i alguns també beques a l’estranger, o beques-contracte per continuar 

la recerca iniciada en el TFM en els estudis de doctorat.  

 

http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/
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Punts forts i bones pràctiques 

 

El Màster en Ensenyament i Adquisició de l’Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua 

(MaTLEFS) s’ha implantat després de vuit anys d’experiència impartint el Màster d’Ensenyament 

de Llengües Estrangeres (MELE) i, per tant, recull l’experiència acadèmica de tots aquests anys. 

 

El valor afegir d’aquest màster és que, a més d’incorporar tota aquesta experiència, ofereix un 

espai d’especialització docent en l’àrea de llengua anglesa que no té comparació, ni en el seu 

entorn més immediat, ni fora de les nostres fronteres. El nostre màster ofereix una formació 

especialitzada en totes i cadascuna de les vessants que conformen la llengua anglesa i el seu 

ensenyament i adquisició com a llengua estrangera o segona llengua a tots els nivells, 

metodològics, d'adquisició de l'anglès i llengües estrangeres en general, ensenyament a nens, 

adolescents, adults, amb finalitats específiques, anàlisi de materials, ús de noves tecnologies, 

sistemes d'avaluació, ensenyament específic de la pronunciació, de la gramàtica i del vocabulari, 

del component pragmàtic, inclusió de materials culturals (textuals i audiovisuals) a la classe 

d'anglès, amb un fort percentatge del màster dedicat a la pràctica docent (30%), sense oblidar, 

però un component acadèmic de recerca teòrica i experimental (10%). Aquest darrer component 

li atorga un altre valor afegir, com és que contempla la possibilitat i prepara els estudiants per 

a què puguin continuar els seus estudis de postgrau en el Doctorat en Estudis Humanístics, que 

inclou les línies de recerca que es desenvolupen en el màster (Lingüística aplicada, Ensenyament 

de Llengües).  

 

Des de la Coordinació d’aquest màster s’han continuat organitzant els seminaris de portes 

obertes SiTTLEFS - Seminar in Translation & Teaching and Learning English as a Foreign/Second 

Language, URV – DEAiA, adreçats a tota la comunitat de l’especialitat d’anglès de l’àrea de 

Tarragona i, naturalment, als estudiants del màster, aprofitant parcialment la visita de 

professorat visitant Erasmus, en un intent de visibilitzar i dinamitzar els dos màsters que hi ha 

al departament d’Estudis Anglesos i Alemanys. El curs 2016-2017 se n’han fet set i es poden 

consultar a http://www.deaa.urv.cat/recerca/events-seminars--talks/. 

 

La distribució de la informació d’aquestes activitats s’ha fet a través de les xarxes socials 

(Facebook), a través de l’ICE, a través de la pròpia pàgina web del departament de la URV i via 

els Serveis Territorials d’Ensenyament, gràcies a la col·laboració de la Sra. Carme Tinoco. 

  

http://www.deaa.urv.cat/recerca/events-seminars--talks/
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Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera (2015) 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos 

i amb el nivell del MECES de la titulació. 

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 

 

 

Pel que fa a les activitats formatives, en conjunt, les assignatures del màster s’imparteixen fent 

èmfasi en les activitats pràctiques, en el disseny i avaluació de materials i unitats didàctiques, a 

partir del coneixement teòric que s’adquireix a partir de lectures d’articles, capítols de llibres, 

etc. que són debatuts i treballats a l’aula.  

 

Les metodologies emprades al màster acostumen a ser “Presentacions/exposicions”, “Resolució 

de problemes, exercicis a l’aula ordinària” i “Treballs”. Pel que fa a la relació entre metodologies 

docents i les avaluacions, s’evidencia que les metodologies docents són variades, fet que 

possibilita una més acurada avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat.  

 

Les proves que predominen a la majoria d’assignatures del màster són les “Proves pràctiques”, 

donat que la ràtio d’estudiants és totalment adequada per portar a terme avaluacions pràctiques 

que donin cabuda al desenvolupament de les competències del alumnes. Per això, trobem, 

fonamentalment, el treball en grups petits, la diversificació metodològica i avaluativa, posant en 

pràctica també les TIC. 

 

Com es pot comprovar, la gran majoria de metodologies d’aprenentatge i sistemes d’avaluació 

emprats requereixen una preparació i participació molt activa de l’estudiant, la qual cosa permet 

la valoració adequada de les competències que s’assoleixen amb el màster. 

 

 Pràctiques externes 

 

L’assignatura de Pràctiques Externes és una assignatura obligatòria del pla d’estudis del màster 

que té assignats 6 crèdits ECTS. La informació pública corresponent es troba disponible a 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1285&assign

atura=12855401&idioma=cast&any_academic=2016_17. Tanmateix, el màster disposa d’un 

espai Moodle per a aquesta assignatura. 

 

 

 E.6. Taula 1. Metodologies vs. Avaluació 
 E.6. Taula 2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació. 

 E.6. Taula 3. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes 
 E.6. Taula 4. Resultats enquesta PE_assignatura màster 

. 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1285&assignatura=12855401&idioma=cast&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1285&assignatura=12855401&idioma=cast&any_academic=2016_17
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Aquesta assignatura s’ha desenvolupat a partir del seguiment de la: 

 

- Normativa de pràctiques externes de la Facultat de Lletres (Aprovada per la Junta de 

Facultat el 13 de març de 2013) i que es pot consultar a la següent adreça:  

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Normatives/Normativa_practiq

ues_FLL.pdf  

 

- Normativa de pràctiques externes de la URV (Aprovada pel Consell de Govern de la URV 

en la Sessió ordinària de 20 de desembre de 2012 i modificada pel Consell de Govern del 

7 de març de 2013 i de 27 d’abril de 2017) i que es pot consultar a la següent adreça: 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/a

universitaria/docencia/norm_practiques_ext_17.pdf 

 

Els estudiants trien entre les propostes de pràctiques fetes per les organitzacions col·laboradores 

per al curs acadèmic, degudament publicitades entre els alumnes a una reunió a l’inici del curs, 

organitzada per la coordinadora de pràctiques. Aquestes propostes també es publiquen a l’espai 

Moodle de l’assignatura.  

 

El curs 2015-16, les pràctiques es van dur a terme en tres centres: El Centre d’Estudis Hispànics 

de la URV (13 estudiants van escollir les opcions ofertes per aquest centre), el Servei de Recursos 

Lingüístics de la URV (5 estudiants van escollir les opcions ofertes per aquest centre) i la 

University of Silèsia in Katowice (Polònia) (3 estudiants van escollir aquesta opció). Respecte al 

curs 2016-17, 7 estudiants les van realitzar al Centre d’Estudis Hispànics de la URV, 4 al Servei 

de Recursos Lingüístics de la URV, 1 a l’Ajuntament de La Canonja (Tarragona), 1 al CEIP Santa 

Rosa de Lima (El Palmar, Múrcia), 1 al Centre Lingüístic Ateneo UNIPG (Perúgia – Itàlia), 1 a 

l’Albert Ludwig Universität de Freiburg (Alemanya), 1 al Centre de Llengües de la Universitat 

d’Hensinki (Finlàndia), 1 a l’École Primaire Bizanet (Grenoble – Suïssa). 

 

Normalment, l’oferta de places és àmplia i variada i, en molt poques ocasions, cal fer 

prioritzacions en l’assignació de plaça (en cas que s’hagués de fer, es far en funció de la nota 

mitjana de l’expedient de l’estudiant).  

 

El Pla específic d’actuació a l’assignatura “Pràctiques Externes” consta de quatre apartats:  

 

1. Activitats introductòries. Al començament de curs, hi ha una sessió informativa 

d’assistència obligatòria per els estudiants, en la qual s’informa de tots el processos 

vinculats a l’assignació de tutors i posicions de pràctiques, el desenvolupament posterior 

de les pràctiques i l’avaluació de l’assignatura.  

 

2. Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes. La coordinació i 

seguiment de l'alumnat es realitzarà a través del tutor acadèmic de la universitat i del 

tutor extern de l'empresa o institució. Ambdós tutors es responsabilitzaran de fixar el pla 

de treball de cada estudiant partint de les tasques fixades a la proposta de pràctiques 

assignada a l’estudiant. També hauran de fer un seguiment de les pràctiques efectuades 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Normatives/Normativa_practiques_FLL.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Normatives/Normativa_practiques_FLL.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_practiques_ext_17.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_practiques_ext_17.pdf
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i participar en la valoració de les pràctiques de l'estudiant. És convenient que l'estudiant 

s'adreci al seu tutor acadèmic abans d'iniciar les pràctiques, especialment una vegada 

coneix la posició de pràctiques i l'empresa o institució on les haurà de fer. També és 

convenient que l'estudiant contacti amb el seu tutor abans de finalitzar les pràctiques per 

tal d'orientar la memòria de pràctiques. Finalment, el coordinador de pràctiques externes 

atendrà consultes individualitzades d'aquells estudiants que requereixin orientació per 

triar l'empresa o institució on volen realitzar l'estada o tinguin dubtes del tipus d'activitat 

o departament on volen fer-les (o simplement s'interessen pel desenvolupament de les 

mateixes).  

 

3. Estada de pràctiques. El tutor acadèmic, el tutor professional i l’alumne fixaran l’horari i 

calendari per dur a terme les pràctiques. L’orientació i tutorització de l’alumnat durant 

aquest període es farà de manera conjunta entre el tutor professional i l’acadèmic. Aquest 

acord es regeix per un conveni.   

 

4. Memòria. Per a superar l’assignatura de Pràctiques Externes, a més de portar a terme la 

corresponent estada de pràctiques a l’empresa amb una valoració positiva per part del 

tutor extern assignat a l’empresa, els estudiants hauran de realitzar un treball. Durant 

les tutories amb el tutor acadèmic els estudiants seran informats del contingut i criteris 

per a la realització dels treballs.  

 

Pel que fa al grau de satisfacció de l’alumnat amb les pràctiques externes, i tal com es pot 

comprovar a la taula E.6. Taula 4, els alumnes mostren una gran satisfacció amb aquesta 

assignatura, totes les puntuacions es troben per sobre del 6,20 sobre 10. És de remarcar que la 

puntuació més alta aparegui a l’ítem “Les pràctiques m’han proporcionat les competències i 

habilitats esperades per a la meva formació”. 

 

Per últim, cal indicar que aquells alumnes que vulguin desenvolupar algun projecte 

d’investigació-acció a l’aula mentre fan les seves pràctiques, per tal de realitzar també el seu 

Treball de Fi de Màster (TFM) relacionat amb aquest tema, tenen la possibilitat de fer-ho. 

 

 Treball fi de màster 

 

Tant la Universitat com Facultat de Lletres disposen d’una normativa de Treball de Fi de Màster 

(TFM): 

 http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/a

universitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf 

 

 http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfm/ 

 

 E.6. Taula 5. Llistat dels TFM del curs acadèmic en curs 

 E.6. Taula 6. Resultats enquesta TFM_assignatura màster 

. 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfm/
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També, el propi màster disposa d’una guia específica, que es concreta en diferents documents 

explicatius, disponible a l’espai Moodle “TREBALL DE FI DE MÀSTER (133788)”. 

 

La informació pública sobre el Treball de Fi de Màster es troba a:  

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1285&assign

atura=12855301&idioma=cast&any_academic=2016_17. 

 

El TFM és un treball acadèmic original, orientat a posar de manifest l’adquisició integrada de les 

competències vinculades al Màster, que els estudiants realitzen amb la tutela d’un professor/a 

que actua com a tutor/a del treball. Les característiques del TFM han d’ajustar-se als 12 crèdits 

ECTS que li corresponen al pla d’estudis de la titulació i al nivell de formació dels alumnes.  

 

La coordinació de tots els aspectes relatius a l’organització del TFM correspon a un professor/a 

del màster. Aquesta coordinació és la responsable de: 

 

1. Fer pública les línies de recerca sobre les que es poden basar els TFM. 

2. Garantir que els estudiants disposin de la informació pertinent sobre l’estructura, les 

característiques, l’estil, l’extensió, la presentació i la defensa dels TFM. 

3. Elaborar la Guia docent i el Pla de Treball, d’acord amb el que estableix la Normativa de 

Docència. 

4. Gestionar les actes del TFM. 

5. Informar sobre el procediment establert a la Normativa Acadèmica i de Matrícula per a la 

revisió de la qualificació final. 

 

Cada curs acadèmic, els alumnes tenen a la seva disposició una llista de línies de recerca i una 

llista tancada de professors del màster que actuaran com a tutors del TFM. En aquest sentit, es 

vol introduir com a millora criteris d’assignació de docència per tal d’ampliar el ventall de 

professors que exerceixen com a tutors de TFM.  

 

Com a continuació del procés, es fixa un termini per a què els estudiants facin arribar la seva 

preferència sobre tema i tutor/a a la coordinació de TFM. Aquest procediment és obert i 

transparent. 

 

El criteri bàsic d’assignació és el de les preferències de l’estudiant. No obstant, s’han de respectar 

algunes qüestions pràctiques ja que la tutorització de treballs per part del professorat s’adjudica 

a partir del criteri de crèdits ECTS assignats a cadascun/a (tenint en compte un barem de 0,90 

ECTS per alumne tutoritzat).  

 

Els tutors/es són responsables del seguiment de l’alumne mitjançant tutories presencials de 

caràcter obligatori i d’altres mecanismes convenients per a mantenir la comunicació amb 

l’alumne durant tot el procés i tutoritzar el procés d’elaboració del TFM. Els tutors/es també 

participen en l’avaluació i qualificació del treball, i han de realitzar un informe relatiu a les 

entrevistes, la dedicació de l’alumne i l’assoliment de les competències del TFM. 

 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1285&assignatura=12855301&idioma=cast&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1285&assignatura=12855301&idioma=cast&any_academic=2016_17
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S’estableixen unes directrius bàsiques pel que fa les característiques del TFM del Màster en 

Ensenyament de Llengües estrangeres: Espanyol com a Llengua Estrangera:  

 

- el TFM es defineix com un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar 

de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades 

al títol de Màster. 

- El TFM s’haurà d’adequar a un dels següents perfils: investigació bàsica (mitjançant 

l’aplicació de mètodes experimentals, quasi-experimentals, descriptius, de 

desenvolupament, investigació etnogràfica, estudi de casos longitudinals o transversals, 

estudis observacionals) o investigació aplicada (investigació-acció, investigació 

avaluativa, etc.). 

- El TFM se situa en un context acadèmic i el seu destinatari és la comunitat científica, 

representada pel tribunal d’avaluació. En aquest sentit, és necessari que el treball respecti 

les condicions dictades pel tipus de treball i que, tant l’estructura del document, com el 

format en què es presenta, segueixin les pautes del treball acadèmic. 

- Els TFM es redactaran en castellà. 

 

La titulació disposa d’un protocol per l’elaboració del TFM: 

 

1. L’alumne o alumna selecciona un tema i elabora una proposta de treball que presenta a 

un/a dels/les tutors/es del TFM com a proposta de tutoria. 

2. El/la tutor/a dona el vistiplau a la proposta i assumeix la direcció del treball, deixant 

constància documental d’aquest compromís. 

3. L’alumne o alumna puja el document a Moodle i queda inscrit el treball. 

4. L’alumne o alumna realitza la investigació i redacta el treball amb l’assessorament del 

tutor o tutora dins els terminis establerts a les diferents tutories. 

5. El tutor o tutora dona el seu vistiplau per la defensa del treball 

6. L’alumne o alumna fa el dipòsit del treball davant del coordinador o coordinadora de TFM 

7. L’alumne o alumna defensa el seu treball en sessió pública davant d’un tribunal format 

per tres docents del programa, entre els quals es troba el tutor o tutora del treball. 

 

Pel que fa a l’avaluació del TFM, aquesta es troba orientada a comprovar i constatar l’adquisició 

i domini de les competències associades al títol de Màster cursat i es valorarà la qualitat 

científica, la rellevància del material i de les aportacions, i la claredat expositiva oral i escrita. 

L’exposició i la defensa dels TFM seran avaluades per un Tribunal format pel tutor/a del treball i 

dos professors més del programa i es constitueix formalment amb el temps preceptiu i amb 

publicitat de l’acte d’avaluació. En consonància amb la millora que es vol introduir per tal 

d’ampliar el nombre de professors que actuen com a tutors del TFM, també es vol que participin 

als tribunals del TFM per tal d’ampliar la pluralitat de perspectives sobre aquesta assignatura. 

 

L’avaluació es fa a partir dels informes dels tutors/es acadèmics/ques (20%), l’avaluació del 

treball per part del Tribunal (60%) i l’avaluació de la defensa del treball per part del Tribunal 

(20%). Si l’estudiant obté la qualificació final d’Excel·lent, el Tribunal podrà proposar la menció 

de “Matrícula d’honor”. Per completar l’avaluació, es vol introduir, a partir del curs 2017-18, 
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l’autoavaluació de l’estudiantat, donat que aquesta completarà la resta d’ítems que es tenen en 

compte a l’hora de valorar el TFM. (M13) 

 

Tal com es pot veure a la taula E.6. Taula 6, els resultats de satisfacció de l’alumnat amb 

l’assignatura de TFM són variables. Les valoracions superiors (més de 7/10) corresponen a la 

consecució de les competències i als recursos disponibles per dur a terme el TFM, mentre que 

les inferiors (entre 6 i 6,29 sobre 10) se situen en els ítems relacionats amb la interacció amb 

els investigadors o professionals per dur a terme el TFM, la bibliografia inicial i l’orientació rebuda 

per part del tutor. Aquests valors ens fan considerar la introducció de millores en aquesta 

assignatura que incidiran en la preparació i el desenvolupament del TFM, com les que s’han 

assenyalat anteriorment.  

 

 Resultats de l’aprenentatge assolits  

 

Pel que fa als resultats de l’aprenentatge assolits pels estudiants, si atenem a la taula E.6. Taula 

7, podem veure que a l’ítem “L’assignatura m’ha proporcionat les competències i habilitats 

esperades per a la meva formació” es valora amb un 7,73/10, per sobre de la mitjana de la URV. 

A tots els ítems analitzats a l’enquesta de satisfacció dels estudiants amb les assignatures es pot 

veure que el Màster es troba per damunt de la puntuació global de la URV. 

 

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

 

 

 

En aquest apartat podem afirmar que els indicadors acadèmics són els adequats per a les 

característiques d’aquesta titulació i, a més, estan bastant en consonància amb el que es va 

preveure en la Memòria de Verificació.  

 

A la memòria verificada es van posar els següents valors a les taxes, les quals es comparen amb 

les dades del curs 2016-17. 

 

Comparació de taxes 

 

Indicador Valor memòria 

verificada 

Curs 2016-17 

Taxa de graduació 85% 97,83%* 

Taxa d’abandonament 7% 2,17%* 

Taxa d’eficiència 97% 98,06% 

 E.6. Taula 7. Satisfacció dels estudiants amb les assignatures.  

 
 

 

 

 

 E.6. Taula 8. Rendiment acadèmic per assignatura 
 E.6. Taula 9. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits 

matriculats) 
 E.6. Taula 10. Indicadors de resultats acadèmics  
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* Les dades corresponen a la titulació a extingir –Màster d’Ensenyament de Llengües Estrangeres (2010)–, ja que la 

titulació vigent es va implantar el curs 2015-16 i encara no es disposen de dades. 

 

Pel que fa al rendiment acadèmic per assignatura, els resultats presenten una distribució que es 

troba dins la normalitat. La majoria dels estudiants es presenten a totes les assignatures. 

 

La taxa d’èxit és del 100% en totes les assignatures. Pel que fa a la taxa de rendiment, la majoria 

es troba per damunt del 80%; la mitjana és del 91%.  

 

D’altra banda, la taxa de graduació és superior a l’establerta a la Memòria de verificació del 

Màster 93,85% (curs 2015-16) i 97,83% (curs 2016-17). Pel que fa a la taxa d’abandonament, 

és inferior a la indicada a la Memòria i va disminuint: 6,15% (curs 2015-16) i 2,17% (curs 2016-

17). Quan a la taxa d’eficiència, és superior a les previsions de la Memòria, donat que ha estat 

del 98,06%.  

 

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

titulació 

En relació al seguiment dels egressats, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat la seva 

estratègia de suport a les Facultats i Escoles a partir de dues estructures: l’Observatori de 

l'Ocupació i l’Oficina d’Orientació Universitària. La primera estructura sota la responsabilitat del 

Vicerectorat d'Universitat i Societat, té com objectiu fer el seguiment dels processos d’inserció 

dels graduats i l’evolució de la demanda de les empreses. Així, és possible elaborar informes que 

serveixin de material de reflexió per als equips de govern dels diferents nivells de decisió de la 

Universitat. La segona estructura sota la responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i Societat 

i del Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària; té un objectiu de, en 

coordinació amb les Facultats i Escoles, desenvolupar materials i activitats que permetin 

transmetre als alumnes l’actual estat de la demanda de treball i les estratègies que poden 

maximitzar el potencial de d’èxit.  

 

La titulació no disposa d’un protocol de seguiment d’inserció laboral dels exalumnes del màster. 

Sí tenim constància, perquè mantenim contacte amb els exalumnes, que 11 dels nostres titulats 

treballen actualment a Xina com a professors d’espanyol, 2 treballen a EEUU (a nivell universitat 

i secundària), 2 han fundat la seva empresa d’ensenyament d’espanyol al territori, i 3 titulats 

treballen al Centre d’Estudis Hispànics de la URV. Per tal d’obtenir informació sistemàtica sobre 

la inserció laboral dels titulats del Màster, es considera pertinent posar en marxa un protocol de 

seguiment que ens permeti obtenir dades d’inserció laboral així com informació actualitzada 

sobre l’encaix del Màster amb l’entorn laboral. (M17) 

 

Punts forts i bones pràctiques 

El Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres ha fet un esforç molt gran per tal de que la 

comunicació entre la coordinació, el professorat i l’alumnat sigui fluida, ràpida i clara. La 

http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/
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implementació de l’espai Moodle a totes les assignatures del màster ha facilitat aquest fet i és 

un dels aspectes que l’alumnat troba més satisfactoris. 

 

La orientació i l’assessorament, per part de la coordinació del màster, abans, durant i després 

de la realització del programa és un altre dels punts forts d’aquest Màster. 

 

La relació entre les metodologies i l’avaluació de les assignatures és també una bona pràctica 

instaurada al Màster, donat que l’avaluació basada en la pràctica és la més present, d’acord amb 

les competències que han d’assolir els titulats. 

 

En general, al Màster existeix una preocupació per la coherència, la claredat i la comunicació 

que fan que l’alumnat es trobi recolzat en tot moment al programa. 

 

Respecte a les bones pràctiques, cal assenyalar la realització d’activitats complementàries que 

amplien el panorama ofert pel Màster. Així, de manera bianual, el grup de recerca en el que 

participa la majoria del professorat organitza unes Jornades en ELE que giren al voltant d’un 

determinat eix temàtic i inclouen també tallers i presentacions d’editorials. La darrera edició, 

realitzada el mes de novembre de 2016, va tenir com a tema principal el tractament del lèxic a 

l’aula d’ELE, mentre que l’edició anterior va tractar el tema de l’avaluació. D’altra banda, es 

realitzen diverses presentacions i conferències al llarg del curs acadèmic; així, el curs 2016-17 

es van dur a terme les activitats següents: 

 

- Conferència del professor Sven Tarp (Universitat de Aarhus) amb el títol ¡Adiós a los 

diccionarios!  

- Conferència de la Sra. Elena Stöcklin, responsable de la secció d’idiomes a la Hochschule 

Offenburg (Alemanya), sobre l’organització de l’ensenyament de llengües a la seva 

universitat. 

- Conferència de clausura del Màster (curs 2016-17) a càrrec de la Sra. M. Dolores 

Barbazán, ex-alumna del Màster amb el títol Mi vida después del máster.    

 

Aquest conjunt d’activitats contribueix de manera important a la posterior incorporació 

d’estudiants de màster al programa de doctorat d’Estudis Humanístics que es realitza a la URV, 

malgrat que el Màster és fonamentalment professionalitzador. Així, 6 estudiants que han cursat 

al màster (en la versió prèvia) han realitzat la tesi doctoral i 18 estudiants l’estan elaborant 

actualment.   
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Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol (2015) 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos 

i amb el nivell del MECES de la titulació. 

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 

 

 

D'acord amb els resultats de la Taula E.3. Taula 3. Resultats enquesta d’assignatura de màster, 

segons la puntuació de l'ítem “Les activitats d’avaluació (exàmens, treballs, resolució de 

problemes, etc.) estan equilibrades i s’adeqüen als continguts i objectius de l’assignatura?” la 

valoració oficial es va situar en un 8,08 i per l'ítem “L’assignatura m’ha proporcionat les 

competències i habilitats esperades per a la meva formació?” va ser del 7,92. Aquests resultats 

superen en 1 punt els mateixos resultats a l’enquesta del curs anterior, i són per damunt del 

mitjana de la URV. 

 

A les preguntes sobre diversos aspectes de la docència (coordinació, resultats, materials, 

bibliografia, competències esperades i avaluació) la puntuació per part dels alumnes va ser entre 

7,60 i 8.08, que es pot considerar satisfactori. 

 

 Pràctiques externes 

 

Les pràctiques externes són obligatòries a la titulació, per la qual cosa intentem que tota la 

informació sigui clara i estigui disponible des del principi. El primer any (2015-16), l’assignació 

de les propostes es va retardar per tal de poder consolidar tots els convenis marc inicials.  

 

La informació pública sobre les pràctiques externes es troba disponible al Moodle. Entre d'altra 

informació inclou l'accés a la normativa de la universitat i del centre. La normativa general de la 

Facultat també és troba a l'espai de Pràctiques propis de la URV i la Facultat de Lletres. 

 

Degut a la importància de les llengües al nostre Màster es va traduir a anglès tota aquella 

informació que no estava disponible originalment: la fitxa de seguiment de les pràctiques i la 

normativa abreujada.  

 

Des de la universitat s'han signat diferents acords amb empreses de traducció, serveis lingüístics 

i relacions internacionals, per tal que hi hagi un mínim d'oferta disponible. Els estudiants poden 

 E.6. Taula 1. Metodologies vs. Avaluació 
 E.6. Taula 2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació. 

 E.6. Taula 3. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes 
 E.6. Taula 4. Resultats enquesta PE_assignatura màster 

. 
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proposar altres opcions sempre i quan la feina a realitzar vagi d'acord amb la línia del màster i 

comptin amb un tutor professional adient.  

 

En el període 2015-16 es van signar convenis amb les següents empreses (a la taula la ubicació 

i qui les va proposar):  

 

Companyia Ubicació Contacte 

Lodge Translations  Barcelona Professor 

Fundació URV  Reus Universitat 

B2B Translations  Salou Professor 

Origina Translations  Tarragona Coordinador 

In USE Academy  Tarragona Professor 

Centre Internacional URV  Tarragona Coordinador 

Facultat de Enologia  Tarragona Universitat 

Servei Gestió Acadèmica - Matrícules  Tarragona Professor 

Vivekananda Institute of Foreign Languages  Hyderabad (India) 
Estudiant 

internacional 

 

Les empreses es van contactar per la seva ubicació a Tarragona o mitjançant contactes personals 

dels professors del màster. Abans de signar el conveni, es va fer una reunió presencial amb els 

futurs responsables de les practiques dins l’empresa, excepte en el cas de Vivekananda, que es 

va fer mitjançant Skype. 

 

Al període 2016-17 es va mantenir el conveni amb totes les empreses anteriors – amb qui es va 

contactar ja al setembre per confirmar la voluntat de continuar amb les pràctiques - i es va 

afegir l’empresa Houzz Translations. El contacte amb aquesta empresa el va propiciar una ex-

alumna que hi va trobar feina només acabar el màster. 

 

Companyia Ubicació Contacte 

Houzz Translations Berlin (Alemanya) Ex-estudiant 

 

Pel període 2017-18, s’han començat contactes amb dues companyies de traducció més.  

 

En consonància amb la realitat de la professió i les indicacions del màster, algunes de les 

pràctiques són semi-virtuals. Hi ha un contacte inicial amb l'estudiant on se l'informa dels 

processos de treball, i segons s'ha acordat prèviament se li dóna formació pràctica sobre la 

realitat professional. Després, l'assignació de feina pot fer-se virtualment o a l'oficina. En tots 

els casos, el treball entregat viu una revisió que es comparteix amb l'estudiant.  

 

Operen de manera semivirtual Lodge Translations, B2B, Houzz Translations i la FURV, d'acord 

amb els estudiants. El seguiment es comptabilitza en hores de treball dins d’un període temporal 

màxim. La tutorització de les Pràctiques les porta la dra. Ester Torres, que aporta la visió 

acadèmica i professional. Per una altra banda, els tutors professionals són tots professionals 
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amb experiència, que es comprometen a fer el seguiment i compartir el feedback de les 

traduccions fetes. Hi ha un tutor professional responsable per cada empresa. A continuació es 

resumeix el perfil dels tutors per companyia: 

 

Companyia Perfil del tutor 

Lodge Translations  Traductor literari 

Fundació URV  Traductor especialitzat 

B2B Translations  Traductor/Revisor  

Origina Translations  Traductor / Gestor de traduccions 

In USE Academy  Traductor 

Centre Internacional URV  Traductor i revisor 

Facultat de Enologia  Redactor i revisor 

Servei Gestió Acadèmica - Matrícules  Redactor i revisor 

Vivekananda Institute of Foreign Languages  Traductor 

Houzz Translations Traductor /Localització 

 

L'assignació de pràctiques es fa des de coordinació, després de consultar els aspectes logístics 

amb l'alumnat (possibilitat de desplaçament o no, restricció d'horaris, preferències temàtiques) 

mitjançant una enquesta a Moodle, i de les preferències de l'empresa.  

 

Quan quadren els horaris i les necessitats, es fa una proposta a empresa i estudiant. Després 

de signar el contracte individual per l'estada, l'estudiant comença les pràctiques. Com són només 

60 hores, el seguiment entremig es fa de manera informal per correu electrònic. Quan s'acaba 

la pràctica es demana l'informe del tutor professional (hi ha un model disponible a Moodle) i se'n 

fa el seguiment per correu, si cal. Es busca comprovar que tot ha anat bé, quins temes es poden 

millorar (per exemple, en el perfil de l'estudiant assignat en alguns casos) i es confirma la 

voluntat de continuar l'any següent. En cas d’haver-hi algun problema, es fa el seguiment per 

telèfon o personalment.  

 

L'estudiant per la seva banda ha de fer un informe d'autoavaluació que penja a Moodle. Quan 

tots els estudiants ha completat les pràctiques es fa una reunió conjunta. L'objectiu és que posin 

en comú les seves experiències de manera que tots sàpiguen quins possibles ambients i 

inconvenients es podrien trobar al món professional. La relaxada atmosfera de la proposta - en 

taula rodona, a final de curs, i amb només dues preguntes sobre la taula ("què vas fer que et va 

sortir rodó" i "quina pífia no tornaries a cometre?") ajuda a tractar l'experiència amb sinceritat i 

humor i ajuda al tutor acadèmic a fer un altre tipus d'avaluació de les empreses. En aquesta 

sessió, per exemple, es va comentar en un cas, l'estudiant no va rebre la revisió promesa. Aquest 

tema es va tractar amb el tutor de l'empresa, que va donar una explicació i que va solucionar el 

tema per a l'any següent. En un altre cas, un estudiant va comentar que l’ús de eines de traducció 

a l’empresa facilitaria la feina futura. Es va comentar aquesta situació amb l’empresa i finalment 

van valorar que no era una bona opció per a ells.  
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Al 2016-17, un estudiant es va acollir a la convalidació d’experiència professional i un altre 

estudiant va quedar penjat de l’assignatura: va deixar de respondre els contactes del professorat 

i de la coordinadora i no se’n va saber res més. Per aquesta raó, només cinc estudiants van 

haver de ser assignats. En aquest cas, es va donar prioritat a aquelles empreses que havien 

donat millor feedback i formació als alumnes (B2B Translations, Origina Translations, FURV i 

Centre Internacional) i Houzz translations per augmentar la varietat d’ocupacions.  

 

Pel període 2017-18, totes les empreses han expressat el seu desig de continuar treballant amb 

els nostres estudiants de Màster. A més, almenys dos dels nostres estudiants continuant 

col·laborant amb les empreses amb qui van fer les pràctiques.  

 

A la pregunta en relació a “Les pràctiques m'han proporcionat les competències i habilitats 

esperades per a la meva formació” de la Taula E.6. Taula 4. Resultats enquesta PE_assignatura 

màster, la puntuació va ser 5,67. Això indica que és un punt per millores, sobretot respecte a la 

comunicació amb les empreses implicades sobre les activitats més adients per als alumnes en 

pràctiques.   

 

 Treball fi de grau/màster 

 

  

La informació pública dels TFM es troba a la plana web del Màster (www.intercultural.urv.cat). 

En aquesta plana només s’indica la necessitat de fer un TFM de caràcter professionalitzador i la 

quantitat de crèdits que comporta.  

 

La Facultat de Lletres disposa d’una Normativa de Treballs de Fi de Màster pròpia que indica uns 

requisits mínims. El Màster en Traducció Professional Anglès-Espanyol (2015) en va crear una 

d’específica on es detallés el procés propi del TFM, que definia els ítems de la normativa general 

que quedaven oberts, com la naturalesa del projecte. Es va dissenyar per tal d’orientar tant a 

professors com a alumnes de les característiques bàsiques del treball, els criteris d’avaluació i 

els terminis aproximats per fer el seguiment del TFM.  

 

Tant la normativa de la Facultat com la específica de la titulació estan disponibles a l’Espai Moodle 

de l’assignatura, per a estudiants i alumnes. En aquest espai Moodle recull les etapes de 

seguiment del TFM i altres recursos que poden ser d’utilitat l’assignatura: entre d’altres, 

informació per a citació, indicacions per una bona redacció acadèmica i un enllaç a la plana web 

del CRAI dedicada a TFG/TFM. 

 

El curs acadèmic 2016/17 hi va haver 4 directors de tesi i 9 alumnes a tutoritzar. L’assignació 

de quantitat de tutoritzats es fa segons càrrega docent, organitzant les assignatures per tal que 

els directors ofereixen un bon ventall de possibles treballs i representin la direccionalitat dels 

estudiants (el TFM es pot fer envers anglès o envers castellà). Segons les demandes generals 

 E.6. Taula 5. Llistat dels TFM del curs acadèmic en curs 

 E.6. Taula 6. Resultats enquesta TFM_assignatura màster 

. 

http://www.intercultural.urv.cat/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfm/
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dels estudiants de traducció, ens assegurem que hi hagi almenys un director amb perfil 

audiovisual (subtitulació/localització), un amb perfil literari, i un amb perfil tècnic (traducció 

científico-tècnica). Al document 2 està el llistat de TFMs del curs 2016/17. 

 

Els professors de 2016/2017 eren Alberto Fuertes, María Rosich, Judith Cortés i Ester Torres, 

que a més feia la labor de coordinadora. El professor Anthony Pym també es van oferir per dirigir 

treballs si fos necessari. 

 

Alberto Fuertes i María Rosich donen suport a la part més literària del programa. Alberto Fuertes, 

coordinador del màster, es doctor en traducció i especialista en plagi a la traducció. Les seva 

línia de recerca principal són la lingüística forense en la traducció literària. Més allà de la seva 

recerca, amb articles i revisions publicades a diferents revistes especialitzades, el Dr. Fuertes 

compta amb una àmplia experiència com a traductor de narrativa infantil i juvenil. María Rossich 

és traductora literària amb obres publicades a editorials com Rayo Verde, Amsterdam o Proa.  

 

Judith Cortés i Anthony Pym aporten propostes a la part més tècnica. Judith Cortés és la 

professora de Traducció Professional i treballa com a traductora audiovisual des de fa més d’una 

dècada. Col·labora com a professora associada també en altres Màsters de Traducció, com al 

Màster de Traducció Audiovisual de la UAB. L’Anthony Pym és catedràtic de la URV i, més enllà 

de la seva àmplia trajectòria investigadora (entre altres ítems del seu currículum es pot destacar 

que va ser professor ICREA sènior de 2011 a 2015), va ser traductor abans que acadèmic i porta 

el pes de la traducció al departament: fa l’assignatura d’eines de traducció, i fa propostes, en la 

mesura del possible, de traducció envers l’anglès, generalment de caire tècnic o que inclouen 

gestió de projectes. 

 

Ester Torres és també doctora en traducció, i fa recerca sobre traducció literària, sociologia de 

la traducció i metodologies de recerca i docència de la traducció. Per la seva àmplia experiència 

en diversos camps de la traducció (literària, tècnica, noves tecnologies i revisió acadèmica), 

ofereix propostes que complementin la resta de propostes, sovint en traducció científica-tècnica, 

que és l’assignatura que imparteix al Màster.  

 

El TFM del Màster en Traducció Professional és una reflexió individual sobre el procés de gestió 

i traducció d’un encàrrec professional. L’encàrrec pot ser individual o en grup. En el segon cas, 

és un projecte de traducció i els estudiants adoptarien rols concrets (project manager, revisor, 

traductor, terminòleg...). L’encàrrec està dissenyat de manera que tot correspongui a la realitat 

professional – tot excepte el pagament final. Es valora presentar projectes reals, sempre i quan 

no impliquin un benefici econòmic (traduccions per a ONGs, propostes pròpies, etc.). De cara a 

l’alumne, el treball comença amb una sèrie d’ofertes de feina que és pengen a un Tauló d’Ofertes 

a Moodle (veure imatge en document 3), a les quals els alumnes han de postular (amb un 

pressupost, CV, carta de presentació, el que calgui segons el tipus d’oferta). Poden postular a 

un mínim de dues ofertes i a un màxim de tres ofertes. El client negocia amb ells les condicions 

econòmiques i d’entrega i els fa arribar el text a traduir. Quan es fa l’entrega final del document 

traduït, s’entrega també la factura final. La part escrita del TFM ha de presentar una reflexió 

sobre tota la traducció en un sentit ampli: tant la part de gestió del negoci, com la part lingüística 

http://www.urv.cat/html/docencia-per-centre/general-12000143.php
http://www.pingulingu.com/en/mariarosich.html
http://pagines.uab.cat/asiaoriental/content/judith-cort%C3%A9s-villarroya
http://usuaris.tinet.cat/apym/
http://www.intercultural.urv.cat/research/torressimon/
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de l’encàrrec. Aquestes indicacions es recullen a la normativa de TFM disponible a Moodle (veure 

document 0). 

 

De cara al director de TFM, la feina comença seleccionant un text adient per ser traduït o fent 

una proposta oberta que entri dins la seva línia de recerca. Com es pot veure a la captura del 

Tauló d’Ofertes de Moodle, algunes ofertes són específiques (tipus de text, pàgines/paraules, 

direccionalitat) i altres són obertes (accepten propostes per un tipus específic de text). Les 

ofertes de treball van dirigides a la Coordinadora, que fa d’agència, redirigint les propostes als 

tutors que hi ha darrera de cada oferta. El codi d’oferta facilita la gestió. Una vegada reben les 

propostes, els tutors contacten amb els estudiants demanant més informació, oferint la feina o 

denegant-la (es pot veure un intercanvi al document 4). El fet que els estudiants enviïn tres 

propostes i la selecció es faci segons pressupost i currículum força als estudiants a tenir almenys 

una interacció d’acceptació de feina i una de refusar una feina. Al Màster valorem molt la 

interacció amb el client – una competència que és difícil de treballar en un context fictici – i per 

això vam definir una sèrie de situacions problemàtics habituals que el tutor ha de plantejar a 

l’estudiant. Entre d’altres propostes, s’inclouen: clients que no contesten correus, documents 

que no es corresponen a l’oferta inicial o de difícil gestió, clients que demanen rebaixes de preu, 

sol·licituds d’entrega de la feina abans de la data límit, propostes de feina no raonables, etc. És 

a dir, situacions reals i habituals del traductor. La finalitat no és impossibilitar la realització del 

treball en cap cas, sinó veure la capacitat de reacció. S’espera que aquesta interacció es mostri 

al treball final i se’n pot fer seguiment a la defensa oral.  

 

Hi ha una segona ronda d’ofertes per aquells estudiants que no van aconseguir un treball a la 

primera ronda – i en cas que fos necessari a aquells que van decidir dir que no a una oferta 

inicialment acceptada perquè les condicions propostes eren abusives (un cas que encara no s’ha 

donat, però que és contempla).  

 

Una de les parts més difícils de gestionar es el doble rol client/tutor. Des de l’oferta de feina fins 

a l’entrega de la traducció final, el tutor fa el rol del client. Qualsevol dubte que sorgeixi als 

alumnes sobre la gestió del negoci o la traducció amb si mateixa, i que creguin que no poden 

tractar amb el “client”, ho poden consultar al Fòrum creat per aquest propòsit a Moodle o amb 

la coordinadora de TFM, que dóna assessorament en aquesta primera part. Una vegada 

entregada la feina i acceptada la factura, els tutors deixen el rol de clients i corregeixen un 10% 

del treball per donar-li feedback a l’estudiant i que pugui millorar la feina. També dona suport 

per a la redacció del treball de reflexió i auto-avaluació.  

 

El TFM es presenta davant un tribunal composat per tres persones: dos professors amb 

experiència al tema tractar i el tutor. Pels tribunals es compta sovint amb el suport del 

professorat del professorat del màster, encara que no hagin dirigit cap treball. La llista de 

tribunals i horaris es proposa amb prou antelació (com es pot veure al document 5). Es recomana 

una defensa presencial, però se n’han fet per videoconferència (en el cas de Mikel Telleria al curs 

2016-17, o Mohammed Mitha), aprofitant la tecnologia Adobe Connect i la càmera de la Sala de 

Reunions del Departament, amb èxit. Creiem que oferir aquesta possibilitat va en línia de la 

semi-virtualitat del Màster.  
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Els professors disposen d’una rúbrica per avaluar tant la part oral com l’escrita del treball. 

Aquesta rúbrica està a disposició dels estudiants també, des de l’inici del treball.  

 

Els documents 6, 7 i 8 presenten tres treballs de màster amb diferents qualificacions (aprovat, 

notable, excel·lent) i la revisió que en fan els seus tribunals (a, b i c, on “c” és el director de 

TFM). 

 

Aquests són els TFM defensats amb èxit fins ara: 

Estudiant Tutor Tema 

2015-2016   

Helena Romero Anthony Pym 
Translation of one chapter of a 

Translation Studies Book 

Melisa Mónaco Anthony Pym 
Translation of one chapter of a 

Translation Studies Book 

Fermín Rodríguez  Nune Ayvazyan Technical translation (macroeconomy) 

Beverly Sackrider Alberto Fuertes Technical/Scientific translation 

Alba Moreno  Ester Torres Scientific Translation (Maths) 

Wen Riuqi  Ester Torres 
Technical translation (Translation 

Studies) 

Carlota Farriol Alberto Fuertes 
Translation of a literary work (into 
Spanish) 

Nerea Tera Alberto Fuertes Technical/Scientific translation 

Laia Granero  Judith Cortés Website localization proposal 

Ana van der Vekken  Judith Cortés Translation of an audiovisual product 

Jordi García Ester Torres Translation of a comic book 

Tomás Miquel Alberto Fuertes Diachronic translation (into Spanish) 

Sumathi Chellappa  Alberto Fuertes Technical translation 

2016-2017   

Elena Deleyto La Cruz Ester Torres Literary translation 

Philipp Kieffer Judith Cortés Web localization 

Sandra Calle Fernández Judith Cortés Subtitling 

Casandra Cole diFiore Alberto Fuertes Classic literature 

Mohammed Suleman Mitha Ester Torres Subtitling coordinator 

Natalie Ausmussen María Rosich Translation of academic literary text 

Mikel Telleria Múgica María Rosich Translation of academic literary text 
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 Resultats de l’aprenentatge assolits  

 

Els resultats a les preguntes sobre l’aprenentatge són tots entre 7 i 8, a l’excepció de les 

qüestions referents a “El professorat que ha impartit l'assignatura ha coordinat bé el temari” i 

“Les condicions d'aules, laboratoris i altres mitjans han permès el desenvolupament adequat de 

l'assignatura”. Respecte a la coordinació, el 4,15 indica un problema amb l’organització de la 

optativitat d’algunes assignatures (que ja no són optatives el 2017-18), tot i que sembla 

contradit per la puntuació de 8,67 per la pregunta sobre la no superposició de continguts. 

 

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

 

 

 

En aquest apartat podem afirmar que els indicadors acadèmics són els adequats per a les 

característiques d’aquesta titulació i, a més, estan bastant en consonància amb el que es va 

preveure en la Memòria de Verificació.  

 

A la memòria verificada es van posar els següents valors a les taxes, les quals es comparen amb 

les dades del curs 2016-17. 

 

Comparació de taxes 

 

Indicador 
Valor memòria 

verificada 
Curs 2016-17 

Taxa de graduació 85% * 

Taxa d’abandonament 10% * 

Taxa d’eficiència 90% 100,00% 

 

* Al ser una titulació implantada el curs 2015-16 encara no es disposen de dades. 

 

Com s'evidencia en les dades, la taxa d'eficiència del màster en l'any de la seva implantació ha 

estat del 100%. 

 

La taxa d’èxit va ser el 100% per totes les assignatures excepte “La Gestió del Negoci” i 

“L’Exercici Professional de la Traducció”.  

 

A les dues assignatures més professionalitzadores, es tracta d’un alumne que va abandonar les 

assignatures per sobrecarrega de responsabilitats, s’ha matriculat de nou el 2017-18. A “Revisió, 

 E.6. Taula 7. Satisfacció dels estudiants amb les assignatures.  

 
 

 

 

 

 E.6. Taula 8. Rendiment acadèmic per assignatura 
 E.6. Taula 9. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits 

matriculats) 
 E.6. Taula 10. Indicadors de resultats acadèmics  
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Edició i Postedició de textos”, altra alumna ha decidit, a principi del curs, passar a ser alumne a 

temps parcial. Cal notar que el ritme de treball del Màster és molt intensiu, de manera que hi 

ha més demanda per matrícules a temps parcial. 

 

Pel que fa a les pràctiques, una alumna ha abandonat el Màster perquè havia trobat un lloc de 

treball com especialista lingüístic amb l’empresa Rolls Royce, mentre una altra, que ja treballava 

de traductora professional, va demana reconeixement però va presentar una documentació 

defectuosa.  

 

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

titulació 

En relació al seguiment dels egressats, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat la seva 

estratègia de suport a les Facultats i Escoles a partir de dues estructures: l’Observatori de 

l'Ocupació i l’Oficina d’Orientació Universitària. La primera estructura sota la responsabilitat del 

Vicerectorat d'Universitat i Societat, té com objectiu fer el seguiment dels processos d’inserció 

dels graduats i l’evolució de la demanda de les empreses. Així, és possible  elaborar informes 

que serveixin de material de reflexió per als equips de govern dels diferents nivells de decisió de 

la Universitat. La segona estructura sota la responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i 

Societat i del Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària; té un objectiu de, 

en coordinació amb les Facultats i Escoles, desenvolupar materials i activitats que permetin 

transmetre als alumnes l’actual estat de la demanda de treball i les estratègies que poden 

maximitzar el potencial de d’èxit.  

 

En relació al Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol (2015), no es disposen de dades 

sistemàtiques sobre la inserció laboral dels alumnes de 2016-17, ni del curs anterior. Seria 

oportú contactar amb els alumnes per obtenir informació al respecte.   

 

Punts forts i bones pràctiques 

 

-El Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol (2015) es va dissenyar d’acord amb les 

competències fixades per la xarxa European Masters of Translation (EMT) per a assegurar que 

tant les competències com els resultats d'aprenentatge van en consonància amb l'activitat de la 

traducció en entorns professionals. 

 

-El perfil d'ingrés és prou ampli per incloure titulats de molt diverses branques on s'utilitza un 

llenguatge especialitzat, coneixement especialment útil en la traducció especialitzada, sector en 

què molts dels traductors no han tingut formació acadèmica en l'àmbit de la traducció, de 

manera que busquen un màster com el que oferim per obtenir aquesta formació i fins i tot per 

reciclar com a part de la seva formació permanent. 

 

-Entre els mecanismes de coordinació, està la creació d'un espai virtual a la plataforma 

d'ensenyament virtualitzada Moodle en el qual participen alumnes i professors, i que serveix 

http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/
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com a centre aglutinador de notícies relacionades amb el màster i activitats relacionades amb el 

mateix, així com eina per a la coordinació d'aspectes logístics i resolució pública de dubtes tant 

de l'alumnat com dels professors. 

 

-El nombre de matriculats en el curs 2016-2017 ha permès a la coordinació fer un seguiment 

molt proper de tots els alumnes, atenent als seus dubtes i necessitats de manera exhaustiva, 

orientant acadèmica i professionalment i animant-los a seguir treballant per superar les distintes 

assignatures, el que s'ha traduït en una taxa d'èxit del 100% per gairebé totes les assignatures. 

 

-Comptem amb un planter de professors amb experiència en el món professional de la traducció. 

 

-El TFM és especialment innovador pel seu plantejament com a simulacre de relació laboral entre 

un traductor i la indústria. En aquest sentit, continuem treballant per connectar els objectius 

formatives del màster amb els resultats d'aprenentatge necessaris en un entorn de traducció 

professional. 

 

-Algunes de les nostres empreses col·laboradors en les practiques permeten les pràctiques a 

distància, el que simula el tipus d'activitat que desenvolupa el treballador autònom, que és la 

figura laboral més habitual dels traductors professionals. 

 

-La tasca d'orientació professional pròpia del màster es veu complementada per les xerrades 

que, anualment, ofereix l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya 

(APTIC). 
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Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global (2014) 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos 

i amb el nivell del MECES de la titulació. 

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 

 

 

Les metodologies docents emprades es centren en l’anàlisi pràctic dels coneixements teòrics 

impartits. La discussió d’idees entorn els debats acadèmics i metodològics de l’Antropologia, i en 

especial de l’Antropologia mèdica, centren bona part dels continguts de les sessions. Les quals 

no es limiten a ser sessions meres de transmissió de coneixements teòrics sinó que es debat i 

es construeix conjuntament el coneixement amb els estudiants. Tenint en compte les diferents 

assignatures, s’ha vist que les activitats d’avaluació (exàmens, treballs, resolució de problemes 

etc.) estan equilibrades i s’adeqüen als continguts i objectius de l’assignatura (7.54) i que les 

assignatures han proporcionar les competències i habilitats esperades per la formació del 

alumnat (7.17).  

 

Pel que fa a les valoracions dels estudiant aquestes són positives respecte al temari impartit i la 

bibliografia recomanada (7,83); així com els materials de suport proporcionats (7,77). També 

els estudiants valoren de forma molt positiva les activitats d’avaluació, abans esmentades 

(7,54). 

 

 Pràctiques externes 

El pla d’estudis del màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global no inclou l’assignatura de 

Pràctiques Externes. 

 

 Treball fi de grau/màster 

 

El TFM consta dels següents continguts: 

 

- Informació pública del TFM que es troba detallada per l’estudiant en l’espai moodle. Així 

com la temporalització de la presentació del treball de recerca, les correccions per part 

del supervisor/a i finalment la presentació de l’informe final. 

- Tant la Facultat de Lletres com l’ensenyament disposen d’una normativa de TFM.  

- Els distints departaments implicats en el Màster disposen d’una pàgina web on es detalla 

el CV de cada professor/a. 

 E.6. Taula 1. Metodologies vs. Avaluació 
 E.6. Taula 2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació. 

 E.6. Taula 5. Llistat dels TFM del curs acadèmic en curs 

 E.6. Taula 6. Resultats enquesta TFM_assignatura màster 
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- Es disposa també d’una rúbrica per avaluar el TFM. Les línies de recerca són les distintes 

especialitats més representades són: alimentació, salut mental, drogues, gènere i 

envelliment. 

 

 Resultats de l’aprenentatge assolits  

 

Les valoracions són, en general, molt positives sobre el conjunt d’assignatures i el TFM. La 

puntuació més baixa és d’un 6,90 (El tutor facilita la interacció amb l'equip d'investigadors o de 

professionals relacionats per al desenvolupament del Treball Fi de Màster) i la més alta d’un 8.26 

(la temàtica ha resultat interessant), trobant-se la resta de puntuacions dins d’aquest marge. 

També pel que fa al TFM les valoracions són positives destaca el grau de satisfacció dels 

estudiants pel que fa al procediment d’avaluació. 

 

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

 

En aquest apartat podem afirmar que els indicadors acadèmics són els adequats per a les 

característiques d’aquesta titulació i, a més, estan bastant en consonància amb el que es va 

preveure en la Memòria de Verificació.  

 

A la memòria verificada es van posar els següents valors a les taxes, les quals es comparen amb 

les dades del curs 2016-17. 

 

Comparació de taxes 

Indicador 
Valor memòria 

verificada 
Curs 2016-17 

Taxa de graduació 70-75% 58,33% 

Taxa d’abandonament 10% 25,00% 

Taxa d’eficiència 97% 98,48% 

 

La majoria d’estudiants superen el Màster amb qualificacions de notable o excel·lent. La taxa 

d’èxit és d’un 100% i la de rendiment entre un 95% i un 100%. Tan sols s’ha detectat que hi ha 

una taxa d’abandonament en el 1r curs (42%). Això es deu a temes professionals i de 

incompatibilitat d’horaris amb els estudis. 

 

 E.6. Taula 7. Satisfacció dels estudiants amb les assignatures 

 
 

 

 

 

 E.6. Taula 8. Rendiment acadèmic per assignatura 
 E.6. Taula 9. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits 

matriculats) 
 E.6. Taula 10. Indicadors de resultats acadèmics  
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6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 

titulació 

En relació al seguiment dels egressats, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat la seva 

estratègia de suport a les Facultats i Escoles a partir de dues estructures: l’Observatori de 

l'Ocupació i l’Oficina d’Orientació Universitària. La primera estructura sota la responsabilitat del 

Vicerectorat d'Universitat i Societat, té com objectiu fer el seguiment dels processos d’inserció 

dels graduats i l’evolució de la demanda de les empreses. Així, és possible  elaborar informes 

que serveixin de material de reflexió per als equips de govern dels diferents nivells de decisió de 

la Universitat. La segona estructura sota la responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i 

Societat i del Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària; té un objectiu de, 

en coordinació amb les Facultats i Escoles, desenvolupar materials i activitats que permetin 

transmetre als alumnes l’actual estat de la demanda de treball i les estratègies que poden 

maximitzar el potencial de d’èxit.  

 

No tenim comptabilitzades les sortides professionals dels estudiants. A grans trets diferenciem 

dos tendències importants: o bé es dediquen a l’àmbit sanitari i a la cooperació internacional o 

bé directament a la recerca en l’àmbit de l’Antropologia Mèdica. 

 

 

Punts forts i bones pràctiques 

- Acollida i seguiment dels estudiants 

- Grups reduïts contacte molt proper entre professorat i estudiants 

- Incorporació als projectes de recerca del Departament 

- Expertesa internacional dels professorat en distintes àrees temàtiques de l’Antropologia 

Mèdica. 

 

  

http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/
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4. Valoració final, propostes de millora i bones pràctiques 

 

Valoració final 

Actualment el Centre disposa del seu propi SIGQ aprovat, ha designat un Responsable de 

Qualitat de centre i disposa d’una Tècnica de Suport a la Qualitat Docent. A més, té a disposició 

de tots els grups d'interès els documents relatius al Sistema Intern de Garantia de la Qualitat, 

com la Política de Qualitat, el Manual de Qualitat que inclou els processos, la Memòria Verificada 

i informació relativa al Seguiment de les titulacions (IST). 

 

El Centre valora que la implantació del SIGQ avança adequadament i contribueix de manera 

significativa a la millora contínua de les titulacions de grau i màster que s'imparteixen.  

 

Com a conclusió general el SIGQ constitueix una bona eina per identificar aspectes que poden 

modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua.  

 

 

 

 Taules per a la valoració final de la titulació 
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Propostes de millora 

Per mantenir la coherència del SIGQ i del procés de seguiment i millora de les titulacions, 

s’elabora un únic pla de millora del centre, que conté les propostes de millora de les titulacions 

a acreditar, les propostes de millora de la resta de titulacions del centre, recollides en els 

respectius Informes de Seguiment de Titulació (IST), i es completa amb els diferents aspectes 

de millora que es va establir arrel de la darrera acreditació a titulacions de la FLL. 

 

Previ a aquest esmentat pla de millora propi del centre, a continuació es detallen les propostes 

de millora recollides entre els màsters a acreditar.  
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 PROPOSTES DE MILLORA 14/11/2017 

 
ENSENYAMENTS IMPLICATS: 4 màsters a acreditar 

CURS ACADÈMIC 
2016-17 

 RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL PLA DE MILLORA 

Ensenyament 
implicat 1 

Codi 
millora 

Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es 
de millora 

Accions a portar a 
terme 

Prioritat 
3 

Responsable 
/s 

És una 
qüestió a 
adreçar a 
la URV? 4 

Termini Implica 
modific. 
memòri
a? 5 

Indicadors 
seguiment 

Ensenyament i 
Adquisició de 
l'Anglès com a 
Llengua 
Estrangera / 
segona 
Llengua 
(2015) 

M1 Organització i 
Personal 

El nivell d’exigència 

del TFM i del 
Pràcticum no es 
correspon amb el 
creditatge. La 
càrrega docent del 
Pràcticum no es 
correspon amb el 
creditatge assignat 
per alumne 

Re-distribuir els 

crèdits de 
Pràctiques i TFM 
i revisar el 
contingut de les 
pràctiques 

- Canvi de 6 a 9ECTS de 
TFM 

- Canvi de 18 a 15 ECTS 
de Pràctiques 

- Eliminació de la 
docència inclosa en les 
pràctiques 

- Eliminació de la 
defensa pública de la 
unitat didàctica de les 
pràctiques 

Alta Coordinador
del màster 

Sí 2018-19 Sí  

M2 Organització No hi ha possibilitat 

de coordinació de tot 
l’equip de màster 
(professorat i 
estudiants) 

Proposta d’espai 

Moodle 
compartit 

Creació de dos Espais 

Moodle, un de 
coordinació de 
professors i un altre per 
a la interacció 
professorat-estudiants 

Mitja Coordinador 
de Màster 

S’adreça a 

Suport 
Moodle 

2017-18 No  

M3 Avaluació 
continuada 

L’avaluació de la 

defensa oral del TFM 
no està 
sistematitzada 

Sistematitzar i 

unificar el 
procés 
d’avaluació del 
TFM   

Creació de rúbrica per a 
la defensa oral 

 

Alta Coordinador 
de TFM 

No 2017-18 No  

M4 Personal No tot el professorat 

està involucrat en 
processos de recerca. 
Hi ha pocs trams de 
recerca en global 

Cal que el 

professorat 
s’involucri més 
en la recerca i 

Incentivar la lectura de 

tesi per part del 
professorat del màster. 
Incentivar la publicació, 
participació en grups de 

Mitja Tot el 
professorat 

No  No  
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tenir més 
doctors 

recerca, i sol·licitud de 
trams 

M5 Visibilitat La informació a la 
guia docent és 
incompleta.  

Les competències no 
estan en anglès.  

No es dona prou 
visibilitat al màster 

Incloure 
informació 
actualitzada al 
DocNET.  

Fer traduir les 
competències a 
l’anglès. 
Dinamitzar la 
visibilitat del 
màster 

Actualitzar la informació 
al DocNET i incloure 
competències traduïdes 
a l’anglès. 

 

Dinamitzar les xarxes 
socials. 

Alta Coordinador
a de màster 

No 2017-18   

M6 Recursos Els fons de la 
biblioteca són 
insuficients 

Cal ampliar el 
fons de la 
biblioteca 

Demanar l’actualització 
de materials de la 
biblioteca 

Mitja Tot l’equip 
del màster 

Sí 2017-18 No  

M7 Coordinació de 

continguts i 
matèries 

La percepció dels 

estudiants sobre la 
coordinació de 
continguts 
d’assignatures no és 
prou bona. Hi pot 
haver superposició de 
continguts en 
assignatures 
diferents 

Eliminar la 

superposició de 
continguts 

Controlar la superposició 
de continguts 

Alta Tot l’equip 
del màster 

No 2017-18 No  

M8 Visibilitat No tenim espai web 
propi del màster amb 
continguts dinàmics 
per atraure 
estudiants 
internacionals, tot i 
que es va sol·licitar.  

Cal posar en 
marxa una web 
pròpia, per a la 
qual cosa cal 
una dotació en 
suport personal 
(assistent 
tècnic). 

Reclamar l’espai web ja  
sol·licitat i tècnic de 
manteniment.  

Mitja Deganat i 
Coordinació 
del màster 

Sí 2018-19 No  

M9 Enquestes El nombre 

d’enquestes de 
satisfacció de 

Augmentar el 

nombre de 
participants en 
les enquestes 

Estimular i motivar la 

participació de l’alumnat 
en la millora del màster 

Alta Coordinació No 2017-18 No  
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l’alumnat és molt 
baix 

Ensenyament 
de Llengües: 
Espanyol com 
a Llengua 
Estrangera 
(2015) 

M10 Captació i difusió Ha baixat el nombre 
de preinscripcions 

Augmentar la 
demanda de la 
titulació 

Establir mecanismes que 
permetin augmentar la 
demanda 

Alta Coordinació 
del Màster 

 

URV 

 2017-21 No Nombre de 
preinscripcion
s i matrícules 

M11 Promoció del 
màster 

Publicitat massa 

genèrica des de la 
URV 

Millorar la 

visibilitat del 
màster envers 
d’altres màsters 
del mateix 
àmbit a d’altres 
universitats 

Crear una pàgina web 
pròpia del màster 

Alta Coordinació 
del Màster 

 

 2017-18 No Pàgina web 
creada 

M12 Coordinació 
docent 

Espai Moodle 

Pla de treball i Guia 
Docent 

Realitzar un 
seguiment per 
tal que tot el 
professorat del 

màster porti 
aquest tres 
espais-
documents al 
dia 

Establir un protocol de 
coordinació docent per 
tal que els tres espais-
documents d’una 

assignatura estiguin 
correctament emplenats. 

Alta Coordinació 
del Màster 

 2017-18 No Espais Moodle 
emplenats, 
Pla de treball 
de cada 

assignatura i 
Guies docents 
completades i 
revisades 
convenientme
nt. 

M13 Treball de Fi de 
Màster 

És necessària 

autoavaluació de 
l’alumnat 

Incloure un 

apartat 
d’autoavaluació 
a l’espai Moodle 
de TFM 

Implementar una tasca a 

Moodle per tal que 
l’alumnat pugui realitzar 
la seva autoavaluació. 

Alta Responsable 
TFM 

 2017-18 No Tasca a 
Moodle 

M14 Treball de Fi de 
Màster 

La tutorització i 
avaluació s’hauria de 
poder realitzar per 
part de tot el 

professorat del 
programa 

Establir uns 
criteris 
d’assignació de 
docència i de 

tribunals de TFM 
que garanteixi la 
pluralitat de 
veus. 

Establir uns criteris 
d’assignació de docència 
i de tribunals de TFM 
que garanteixi la 
pluralitat de veus. 

Alta Departament 
Filologíes 
Romàniques 

Coordinació 
de Màster 

 2017-19 No Pla 
d’Ordenació 
Acadèmica 
(POA) 
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M15 Enquestes de 
satisfacció de 
l’alumnat 

Baixa participació de 
l’alumnat en el 
procés d’enquestes 

Promoure la 
realització de les 

enquestes de 
satisfacció per 
part de 
l’alumnat 

Sensibilitzar l’alumnat 
envers la realització de 

les enquestes de 
satisfacció 

Alta Coordinació 
Màster 

 2017-18 No % de 
respostes 

M16 Enquestes de 

satisfacció del 
professorat 

El màster no té un 

sistema d’avaluació 
de la satisfacció del 
professorat 

Enquestar de 

forma interna el 
professorat per 
detectar 
mancances de 
cara al 
desenvolupame
nt del màster 

Dissenyar i implementar 

una enquesta de 
satisfacció per al 
professorat 

Alta Coordinació 
del Màster 

 2017-19 No Enquesta 

% de 
respostes 

M17 Seguiment de 
titulats 

El màster no té un 
protocol de 
seguiment de titulats 

per conèixer dades d’ 
inserció laboral 

Crear un 
protocol de 
seguiment de 
titulats 

Dissenyar i implementar 
un protocol i una eina de 
seguiment dels titulats 
del màster 

Alta Coordinació 
del Màster 

 2017-19 No Protocol 

Eina de 
seguiment 

Traducció 
Professional 
Anglès-
Espanyol 
(2015) 

M18 captació difusió / 

internacionalitzac
ió / matrícula  

La demanda 

d'estudiants 
procedents de 
titulacions no 
previstes 
explícitament en la 
memòria (jurídiques, 
medicina)  

Incloure a 

qualsevol titulat 
universitari en el 
perfil d'accés de 
manera explícita 

Modificar la memòria Baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 
de màster 

No 2017-18 

 

 

 

 

 

 

SI 

sense 
modific
ació 
substan
cial 

1.3 La majoria 

d’estudiants 
matriculats 
presenten un 
perfil d’accés 
que s’adiu 
amb 
l’establert per 
la titulació. 
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 M19 captació difusió / 
internacionalitzac
ió  

La demanda 
d'estudiants no arriba 

a les 20 places 
previstes 

Més presència a 
la web i a les 
xarxes socials 
internacionals 
 
 
Reconeixement 
oficial a Estats 
Units 
 
 
 
Acords de doble 
titulació amb 
Màsters a Regne 
Unit, Estats 
Units i Austràlia 
 
Adhesió a la 
xarxa de 
l’European 
Masters in 
Translation 

Vídeo promocional 
 
 
Publicitat pagada a 
Facebook 
 
Reconeixement a Estats 
Units dels Màsters de la 
URV per als préstecs als 
estudiants per part del 
govern americà.  
 
Contactes i propostes 
amb els programes 
estrangers 
 
 
 
Formular sol·licitud 
després de 2 cursos de 
funcionament 

Alta 
 
 
Mitja  
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Mitja  
 
 
 
 
 
Mitja 

Coordinador 
de màster 
 
 
 
 
I-Center / 
Gabinet 
jurídic 
 
 
 
Relacions 
exteriors / 
Coordinador 
del Màster 
 
 
Coordinador 
del Màster 

Sí 
 
 
No 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 
Sí 

Gener 
2018 
 
Gener 
2018 
 
Desembre 
2018 
 
 
 
 
2019 
 
 
 
 
 
Setembr
e  2018 

No 
 
 
No 
 
 
No 
 
 
 
 
 
Sí 

 

 M20 Personal La participació del 

professorat en 
projectes 
d'investigació és 
escàs 

Millorar 
aquestes dades 

Fomentar aquesta 

participació per part del 
professorat associat 

Baixa 

 

Coordinador 
de màster 

 

No 

 

Sense 

termini 
específic 

No 

 

4.1 La major 

part del 
professorat 
està implicat 
activament en 
projectes de 
recerca 
reconeguts i 
ha fet 
contribucions 
de recerca 
rellevants dins 
de la 
disciplina del 
màster 
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Màster 

d’Antropologia 

Mèdica i Salut 

Global (2014) 

M21 Captació 

d’estudiants 

Nombre total 

d’estudiants 

Augmentar la 
visibilitat del 

màster en àrees 
de medicina, 

psicologia, 
educació, 
infermeria i 

treball social 

Millorar el procés de 

mobilitat 

Alta Coordinador 
del Màster 

 2016-17 No Augment 

matriculats 

 M22 Difusió/captació 
d’estudiants  

Donar a conèixer el 

Màster a possibles 
estudiants d’àrees 
afins d’altres 
disciplines no 
directament 
relacionades amb 
l’Antropologia 

Elaboració de 

materials 
audiovisuals 

Realització d’un vídeo 
promocional  

Mitja Tot l’equip 
del màster 

Sí 

(OAM) 

2016-17 No Augment de 
Matriculats 

 M23 Difusió/captació 
d’estudiants 

Facilitar l’accés al 

Màster a través d’un 
sistema de beques 

Ofertar més 

beques de des 
del Departament 
de suport a la 
docència i la 
recerca per tal 
d’ajudar als 
estudiants a 
finançar-se 
l’estada 

Oferta de 8 

beques de col·laboració 
al Màster des del 
Departament 

Alta Coordinació 
Màster 

Direcció del 
Departament 

Sí 2016-17 No Augment de la 
matrícula 

 M24 Coordinació del 

contingut de les 
assignatures 

La percepció dels 

estudiants sobre la 
coordinació de 
continguts 
d’assignatures no és 
prou bona o alguns 
temes es prioritzen 
més que altres 

Reestructurar el 

contingut 
d’algunes 
assignatures  

Comprovar que la 
reestructura- 

ció efectuada dels 
continguts és la correcta 

Alta Tot l’equip 
del màster 

No 2016-17 No Enquestes 

dels 
estudiants 

 M25 Percepció dels 

continguts de les 

La percepció dels 

estudiants sobre els 

Reestructurar el 

contingut de les 
assignatures per 

L’assignatura ‘seminari 

d’estudis avançats’ 

Alta Coordinació 
Màster 

No 2016-17 No Enquestes 

dels 
estudiants 
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assignatures i 
expectatives  

continguts de gènere 
del Màster 

donar més 
prioritats als 
temes de gènere 

donar més temàtiques 
de gènere 

 M26 Percepció dels 
continguts de les 
assignatures i 
expectatives 

La percepció dels 
estudiants sobre els 
continguts de gènere 
del Màster 

Proposar una 
assignatura 
específica de 
gènere 

Proposta de l’assignatura  

‘Gènere i salut’ 

Mitja Coordinador/
a TFM 

No 2018-19 Sí Enquestes 
dels 
estudiants 

 M26 Treball de Fi de 
Màster 

Els temes de recerca 

vincular-los als 
projectes de recerca 
que s’estan duent a 
terme al departament 

Vincular els 

estudiants 
segons la línia 
de recerca 
triada amb un o 
altre projecte 
viu del 
Departament 

Orientar als estudiants 

des del 1r curs amb la 
línia de recerca triada i 
amb els projectes 
d’investigació que 
s’estan duent a terme 

Mitja Coordinador 
/a TFM  

Coordinador 
/a Màster 

No 2016-17 No Propostes de 
TFM 

 M28 Pràctiques 
curriculars 

Preocupació dels 

estudiants per les 
sortides professionals 
del Màster 

Reforçar el 

caràcter 
professionalitza-
dor del Màster 

Substituir l’assignatura 

‘d’Antropologia aplicada 
per ‘Pràctiques externes’ 

Alta Coordinador/

a Pràctiques 
Coordinador/
a Màster 

No 2018-19 Sí Enquestes 

dels 
estudiants 

 M29 Antropologia de 
l’envelliment 

Preocupació dels 

estudiants per les 
sortides professionals 
del Màster 

L’envelliment és 

un àmbit que 
pot afavorir les 
sortides 
professionals 

Crear l’assignatura 

‘Antropologia de 
l’envelliment’ 

Mitja Professorat 

Coordinador/
a Màster 

No 2018-19 Sí Enquestes 

dels 
estudiants 

1 Indicar “transversal” si la proposta de millora aplica a tot el centre.  
2 Àmbit de millora: avaluació continuada / captació difusió / internacionalització / matrícula / metodologies docents / organització / personal / plans de treball / qualitat / recursos i 
espais / tutories / altres 
3 Indicar la prioritat de la millora; Alta, mitja o baixa. 
4 Propostes que surten fora de l’abast del centre i que s’han de trasllat a altres instàncies de la URV, o altres organismes o estaments (indicar òrgan) 
5 Es poden donar diferents situacions: NO, SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancial 

 

El pla de millora que a continuació es proposa és un recull de propostes basades en la millora i consolidació de les propostes efectuades en 

l’Autoinforme del curs 2015-16, afegint les que s’han considerat més rellevants d’entre el conjunt de propostes dels diferents IST de graus i 

màsters del curs 2015-16. 
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PLA DE MILLORA FACULTAT DE LLETRES 14/11/2017 

ENSENYAMENTS IMPLICATS: 9 graus i 8 màsters 
CURS ACADÈMIC 

2015-16 

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 

Àmbit de millora Proposta/es de millora Accions a portar a terme Responsable /es Termini 
Indicadors 
seguiment 

ORGANITZACIÓ 

Augmentar la visibilitat de la 

Facultat de Lletres entre la 
comunitat universitària i la 
societat en general, 
reformulant el web de la 

Facultat de Lletres. 

- Consolidar la visibilitat de la Facultat de Lletres entre la comunitat 
universitària i la societat en general.  

- Un cop editat el nou web del centre segons les directrius i estructura 
institucional de la URV, es segueix treballant en les versions en espanyol 

i en anglès, ara en aquesta nova interfície, i s’hi publiquen totes les 

activitats en què participa el professorat del centre. 

Equip deganal de 
centre 

Període  

2017-18 

Publicació del 
nou web de la 
Facultat de 
Lletres  

CAPTACIÓ I 

DIFUSIÓ 

Incrementar i diversificar els 
mecanismes de difusió i 
captació. Intentar captar 

alumnat de fora de l’àmbit 
geogràfic natural de la URV. 

Graus 

- Visitar centres de secundària a propòsit de la impartició de conferències 
adequades al nivell de l’alumnat i sobre temes especialment 
engrescadors.  

- Atreure el professorat de secundària amb activitats de formació 
permanent, per augmentar la relació amb els docents i obtenir una major 
implicació i/o col·laboració en la promoció de l’ensenyament. Per 
exemple, el programa “Aprofundiments” de la URV o els cursos impartits 

per l’Institut de Ciències de l’Educació.  

- Potenciar el contacte directe i regular amb els directors d'instituts i 

amb els responsables dels ensenyaments d'Humanitats i Llengües, per 
afavorir i estimular el pont secundària-Universitat i el trànsit 
d'estudiants. 

- Organitzar trobades amb professorat de l’àmbit de la XTEC (Xarxa 
Telemàtica de Catalunya).  

Centre  

OOU 

Gabinet de 
Comunicació i 
Relacions Externes 

Servei de Recursos 
Educatius 

Institut Ciències de 
l’Educació 

Període  

2015-18 

Activitats 
adreçades a 
secundària 
(programa 
NEXES) 

Nombre 

d’assistents a les 

JPO 

Nombre de 
preinscripcions i 
de matrícula de 
nou accés 
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PLA DE MILLORA FACULTAT DE LLETRES 14/11/2017 

ENSENYAMENTS IMPLICATS: 9 graus i 8 màsters 
CURS ACADÈMIC 

2015-16 

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 

Àmbit de millora Proposta/es de millora Accions a portar a terme Responsable /es Termini 
Indicadors 
seguiment 

- Participació dels alumnes, titulats o becaris de la Facultat de Lletres en 
l’acció de captació, per tal que els futurs estudiants puguin tenir un 
contacte generacional més proper i efectiu. 

- Potenciar les Jornades de Portes Obertes (JPO): és fonamental poder 

lluir les nostres instal·lacions.  

- Participar en esdeveniments adreçats a orientar als alumnes en el seu 
futur acadèmic, com pot ser el Saló de l’Ensenyament de Barcelona o 
diverses fires arreu de Catalunya. 

- Elaborar vídeos promocionals sobre els diferents ensenyaments i sobre 
la FLL, amb el suport tècnic del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes, i del Servei de Recursos Educatius de la URV. Aquests vídeos 

seran accessibles i difosos per diversos canals: web de la Facultat i dels 
departaments, xarxes socials Facebook i Youtube, etc. 

- Editar carpetes promocionals, posades a disposició de l’alumnat i del 
professorat de secundària participant en les activitats obertes. 

- Imprimir cartells destinats a promocionar de manera permanent 
trobades amb els diferents instituts.  

- Activar adreces específiques per canalitzar la distribució de material 
promocional. 

- Tallers dins del programa “Fem Recerca” de la URV, adreçats a alumnes 
de 4t d’ESO, batxillerat i CFGS, i encaminats a despertar vocacions, 
incentivar l’interès per recerca i pels estudis universitaris.  

- Participar en cursos adreçats a estudiants de 4t d’ESO i Batxillerat, com 
l’EstiURV,  per oferir-los formació científica en relació a diferents 
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PLA DE MILLORA FACULTAT DE LLETRES 14/11/2017 

ENSENYAMENTS IMPLICATS: 9 graus i 8 màsters 
CURS ACADÈMIC 

2015-16 

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 

Àmbit de millora Proposta/es de millora Accions a portar a terme Responsable /es Termini 
Indicadors 
seguiment 

disciplines impartides. 

- Promoure la participació d’estudiants dels centres de secundària en 
activitats realitzades a la facultat dins del marc de la “Setmana 
d’Humanitats”, entre d’altres. 

- Realitzar Workshops i convidar diversos col·lectius (professorat, 

graduats, professionals, etc.) amb l’objectiu d’analitzar la situació de 
poca demanda de les titulacions. 

- Participació en actes i tertúlies per part del professorat del centre per 
tal d’apropar la Universitat a la ciutat i al públic objectiu. 

Màsters 

- Difusió per les xarxes socials. 

- Augmentar la visibilitat dels màsters en àrees properes. 

- Contactes directes a través de correu electrònic o via telefònica amb 
els estudiants potencials i que han manifestat interès. 

- Difusió de les jornades i altres activitats pròpies del màster. 

- Beques adreçades a estudiants de màster. 

TUTORIES 
Continuar fomentant la 
implicació dels alumnes en el 

sistema de tutories. 

Graus 

- Explicar el PAT a la reunió inicial de les Jornades d'Acollida. Explicació 
del nombre de tutories, la importància de l'assistència i les fitxes de 
seguiment.  

-Afegir les reunions d’inici i de final de curs dels alumnes dels graus a 
les tutories del PAT. 

Centre 

Responsables de les 
titulacions 

Tutors 

Període 

2015-18 

Nombre de fitxes 
de seguiment (e-
tutories) 

Nombre de 
signatures dels 
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PLA DE MILLORA FACULTAT DE LLETRES 14/11/2017 

ENSENYAMENTS IMPLICATS: 9 graus i 8 màsters 
CURS ACADÈMIC 

2015-16 

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 

Àmbit de millora Proposta/es de millora Accions a portar a terme Responsable /es Termini 
Indicadors 
seguiment 

- Realitzar enquestes: preguntar als alumnes aspectes diversos, per 
exemple, com millorar les tutories, temes que els interessen, etc. 

-Facilitar l’accessibilitat dels alumnes als tutors en el moment que ells 
ho necessitin. 

-Utilitzar el Moodle per la convocatòria de les tutories. 

- Motivar als professors del seguiment del PAT, de la convocatòria i la 
realització de les tutories, així com de la importància de introduir-ho 
informàticament a les e-tutories. 

Màsters 

- Trobades pre-matrícula (virtuals o presencials). Des del moment que 
l’estudiant expressa el seu interès pel màster es comença a fer el 

seguiment per tal d’orientar-lo i guiar-lo en l’itinerari acadèmic.  

- Sessió de benvinguda en la que es dóna informació pràctica i específica 
del funcionament acadèmic del màster i es mostren els espais i recursos 

que ofereix el Campus Catalunya. A la vegada, facilita la integració dels 
alumnes a la Universitat.  

- Tutories personalitzades al final dels quadrimestres per tal de:  

. Orientar els alumnes en la resolució dels problemes relacionats amb 
la seva trajectòria acadèmica i amb la seva vida universitària. 

. Identificar i donar resposta a les seves necessitats. 

. Facilitar la maduració del projecte personal i professional de 
l’alumne.  

-Tutories extraordinàries a demanda. 

alumnes 
assistent 

Respostes de les 
enquestes 

Fitxes de 
seguiment 

Nombre de 
convocatòries de 
tutories 

Espai de 
coordinació del 

màster 
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PLA DE MILLORA FACULTAT DE LLETRES 14/11/2017 

ENSENYAMENTS IMPLICATS: 9 graus i 8 màsters 
CURS ACADÈMIC 

2015-16 

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 

Àmbit de millora Proposta/es de millora Accions a portar a terme Responsable /es Termini 
Indicadors 
seguiment 

- Reunió de la coordinadora del màster i el professor/a de l’assignatura 
de Pràctiques Externes per orientar i/o assessorar l’estudiant en la 
selecció i assignació del lloc de pràctiques en funció dels interessos 
formatius de l’alumne i del seu itinerari de formació previ. 

- El tutor/a del Treball Final de Màster serà un referent a l’estudiant de 

cara a la guia i trajectòria del treball, així com desenvoluparà els 
adequats mecanismes d’orientació i seguiment de l’alumne. 

- Motivar al professorat en la importància de fer un seguiment de 
l’alumnat.  

- Jornada de cloenda com a activitat de captació. 

ORIENTACIÓ 

PROFESSIONAL 

Programar accions 
d’orientació professional 
d’acord amb els responsables 
d’ensenyament i els 

departaments. 

- Programar Jornades on els alumnes expliquin la seva experiència en 
les pràctiques professionals i explicació de l'experiència dels que s'han 
quedat treballant en els llocs de pràctiques.  

- Coordinar-se amb el Servei d’Orientació Professional de la URV per 

fomentar la participació dels estudiants de la Facultat en les accions i 
programes formatius dissenyats per aquest servei. 

Centre / 

Departament 

Període 

2015-18 

En fase 

d’elaboració 

INTERNACIONA- 

LITZACIÓ 

Incrementar les assignatures 

que s’imparteixen en anglès 
per afavorir la 
internacionalització del títol. 

- Anar augmentant cada curs el nombre d'assignatures en anglès.  

- Facilitar la possibilitat de fer TFG, TFM i tesis en anglès.  

- Indicadors segons el Pla d’Internacionalització de la Facultat de Lletres:  

 Nombre de presentacions, ponències i actes internacionals. 
 Nombre de conferències invitades del PDI.  
 Adequar els materials publicats al públic internacional.  

 Mantenir i optimitzar les activitats d'integració i acollida. 

Centre 
Període  

2015-18 

Nombre 

assignatures 
impartides en 
anglès 
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PLA DE MILLORA FACULTAT DE LLETRES 14/11/2017 

ENSENYAMENTS IMPLICATS: 9 graus i 8 màsters 
CURS ACADÈMIC 

2015-16 

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 

Àmbit de millora Proposta/es de millora Accions a portar a terme Responsable /es Termini 
Indicadors 
seguiment 

 Nombre d'estudiants en mobilitat IN. 
 Nombre de convenis internacionals de mobilitat signats per la 

URV (FLL). 
 Incrementar nombre de persones de fora de la universitat que 

fan estades a la URV. 

 Sistematitzar el registre de la mobilitat del PDI IN/OUT. 

Agilitzar els processos de 
convenis internacionals 
(màster) i la seva signatura 

- Preveure un calendari més ampli i adequat a l’origen de les institucions 
signatàries. 

Centre 
Internacional/OAM 

Centre 

Període  

2015-18 

En fase 
d’elaboració 

METODOLOGIES 
ACTIVITATS 
FORMATIVES I 
SISTEMA 
D’AVALUACIÓ 

Revisar i simplificar les 
metodologies, activitats 

formatives i sistema 
d’avaluació a la URV 

L’experiència prèvia de la URV juntament amb algunes al·legacions i 
propostes de millora plantejades des dels processos de verificació i 
acreditació de les titulacions, ens porten a nivell de la URV a simplificar 
i actualitzar la classificació de metodologies, activitats formatives i 
sistema d’avaluació. 

Centre 
Període  

2014-18 

En fase 

d’elaboració 

COMPETÈNCIES 

Simplificar i actualitzar les 
competències transversals i 
nuclears en al URV, 
integrant-les en un únic 
llistat, d’acord al nou model 
de competències transversals 
de la URV (aprovat per 

Consell de Govern de 16 de 
juliol de 2015 i modificat per 

Incorporar en les titulacions corresponents el llistat actual* de 
competències transversals per a Grau i Màster. 

Centre 
Període  

2014-18 

En fase 
d’elaboració 
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PLA DE MILLORA FACULTAT DE LLETRES 14/11/2017 

ENSENYAMENTS IMPLICATS: 9 graus i 8 màsters 
CURS ACADÈMIC 

2015-16 

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 

Àmbit de millora Proposta/es de millora Accions a portar a terme Responsable /es Termini 
Indicadors 
seguiment 

la Comissió de Política 
Acadèmica el 18 d’octubre del 
2016) 

PARTICIPACIÓ 
ENQUESTES 

Projecte d’enquestes a 
estudiants URV 

- Revisió de les estratègies per afavorir la participació dels estudiants. 

En aquest sentit, es treballa per simplificar i reduir les enquestes que es 
passen als estudiants, així com en la millora de la visibilització dels 
resultats i d'aspectes tècnics per tal d'afavorir la participació. 

- Dissenyar i implementar una enquesta de satisfacció del professorat. 

- Dissenyar i implementar un protocol i una eina de seguiment dels 

titulats. 

Vicerectorat de 

Política Acadèmica i 
de la Qualitat en 
coordinació amb el 
GQ, el Gabinet 
d’Estudis i Anàlisi 

de la Informació, el 
SRH i el SRI 

Període  

2015-18 

En fase 
d’elaboració 
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* Competències transversals de la URV per Grau i per Màster: 

 GRAU MÀSTER 

CT1 Utilitzar informació en llengua 

estrangera d’una manera eficaç. 

Desenvolupar l’autonomia suficient per 

treballar en projectes d’investigació i 

col·laboracions científiques o 

tecnològiques dins del seu àmbit 

temàtic. 

CT2 Gestionar la informació i el coneixement 

mitjançant l’ús eficient de les TIC. 

Formular valoracions a partir de la gestió 

i ús eficient de la informació. 

CT3 Resoldre problemes de forma crítica, 

creativa i innovadora en el seu àmbit 

d’estudi. 

Resoldre problemes complexes de forma 

crítica, creativa i innovadora en 

contextos multidisciplinaris.  

CT4 Treballar de forma autònoma i en equip 

amb responsabilitat i iniciativa. 

Treballar en equips multidisciplinaris i en 

contextos complexes. 

CT5 Comunicar informació de forma clara i 

precisa a audiències diverses. 

Comunicar idees complexes de forma 

efectiva a tot tipus d’audiències. 

CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i 

l’orientació acadèmica i professional. 

Desenvolupar habilitats per gestionar la 

carrera professional.  

CT7 Aplicar els principis ètics i de 

responsabilitat social com a ciutadà i 

com a professional.  

Aplicar els principis ètics i de 

responsabilitat social com a ciutadà i 

com a professional. 

 

Seguiment del pla de millora anterior 

Referent a les millores i a les accions concretes plantejades en l’Autoinforme del curs 2015-16, 

s’han portat a terme les corresponents a:  

 

 Es segueix potenciant la visibilitat de la Facultat de Lletres entre la comunitat universitària 

i la societat en general, mitjançant el renovat web de la Facultat de Lletres, publicant-hi 

totes les activitats en que participa el professorat del centre. Així mateix, es continua 

amb les tasques de revisió i actualització de les versions en espanyol i en anglès. 

 

 Consolidar els mecanismes de difusió i captació del centre a partir de les relacions directes 

amb els centres de secundària així com mitjançant les accions portades a terme per 

l’Oficina d’Orientació Universitària (OOU) de la URV, com són: 1) actualitzar i modernitzar 

el llibretó informatiu dels graus per tal de donar-los-hi més dinamisme, amb fotos pròpies 

i altra informació particular; i 2) seguir fomentant les Jornades de Portes Obertes com 

quelcom que apropa el centre als possibles futurs estudiants i a les seves famílies. 

 

 Es revisa i actualitza el sistema de tutories prenent com a eix fonamental les Jornades 

d’Acollida així com el contacte inicial amb el tutor/a durant el primer curs. Es recorda als 

estudiants la importància de l’assistència a aquestes tutories, tant individuals com 
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col·lectives, per tal de donar ús al servei d’assessorament, guiatge i acompanyament al 

llarg de tot el grau. Per una altra banda, es segueix motivant al professorat per tal que 

utilitzin adequadament la plataforma informàtica d’e-tutories i se’ls recicla periòdicament 

perquè puguin extreure el màxim de rendiment a l’eina. 

 

 Es segueix potenciant la realització de Pràctiques Externes, incorporant-les com a 

obligatòries en el disseny de les noves titulacions de grau. Es continua treballant per tal 

d’ampliar l’oferta d’empreses i institucions d’acollida. 

 

 Des del Servei d’Orientació Professional de la URV s’ofereix de forma periòdica diferents 

tallers i cursos per als estudiants, podent-los dissenyar també a demanda dels diferents 

graus. Des de la FLL s’està treballant en aquesta darrera opció per poder emprar els 

recursos de la URV i donar un millor servei als estudiants dels graus del centre. 

 

 Es continua amb la potenciació d’augmentar les assignatures que s’imparteixen en anglès 

per afavorir la internacionalització del títol. Es segueix treballant curs rere curs en poder 

incrementar el nombre d’assignatures en anglès, potenciant que els estudiants redactin 

els TFG, els TFM i les tesis en anglès. 

 

 Per tal d’adequar-se als requeriments de simplificació i actualització, en el disseny de les 

noves titulacions s’incorporen les metodologies, activitats formatives, sistema d’avaluació 

i competències revisades per la URV.  

 

 La URV segueix treballant per simplificar i reduir les enquestes que es passen als 

estudiants, així com en els aspectes tècnics per tal d'afavorir la seva participació. 

 

Bones pràctiques 

CAPTACIÓ 

L’actual equip de govern de la Facultat de Lletres, a l’inici del seu mandat, va promoure la creació 

d’una Comissió de Captació pròpia de la Facultat de Lletres. Aquesta Comissió, constituïda el 22 

d’octubre del 2013, està integrada per un representant de cadascun dels graus adscrits a la 

Facultat de Lletres, el secretaria/ària del centre i el tècnic/a de suport al deganat, i té com a 

objectiu planificar i impulsar tot un seguit d'accions promocionals dels diferents ensenyaments 

adscrits al centre.  

 

A les primeres reunions d’aquesta comissió, es va donar informació per tal de conèixer i aprofitar 

els instruments de captació que la URV posava a la nostra disposició mitjançant el programa 

NEXES, programa general de la URV dirigit a l'alumnat i el professorat dels centres de secundària 

de la demarcació tarragonina (Conferències acadèmiques als centres, tallers al Campus 

Catalunya destinats a alumnat, cursos de formació per al professorat, etc.). Posteriorment, s’ha 

aprofundit en la intenció de crear un model de captació propi, especialment adequat als 

ensenyaments de la Facultat de Lletres, amb dues línies de treball diferenciades. La primera 

consisteix a donar suport econòmic a activitats de captació singulars (jornades específiques, 
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etc.), que no se superposen a les que ofereix la FLL, mitjançant convocatòries d’ajuts. L’altra 

línia està vinculada a l’aprofitament de les TIC, amb l’elaboració de vídeos promocionals per als 

ensenyaments de grau de la Facultat de Lletres, per captar l'atenció dels potencials futurs 

alumnes de la URV. 

 

Durant el curs 2016-17 i amb la intenció de personalitzar la captació i millorar la matrícula de 1r 

curs, a més de la participació del professorat de la Facultat de Lletres a les activitats del 

programa Nexes de la URV, la comissió de captació ha continuat amb la tasca de propiciar un 

debat exhaustiu i identificar les bones pràctiques que s’han anat fent des d’alguns ensenyaments 

de la Facultat de Lletres. Els objectius principals són millorar la implicació dels membres de la 

Facultat i bastir una operativa que millori els resultats actuals. Entre d’altres actuacions, s’ha 

celebrat durant aquest curs la primera Setmana de les Humanitats, a on es presentaven els 

diferents graus del centre en diferents formats: 

 

- Cicle de conferències: “La iconografia com a recurs narratiu” – Grau d’Història de l’Art 

- Taula rodona: “Ser jove i escriure avui” – Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

- Conferència-taller: “Happy Birthday, Frankenstein” – Grau d’Anglès 

- Taller: “Aprenem Història jugant: El mapa dels ibers” – Grau d’Història 

- Taller: “La impremta és anterior al cinematògraf, però què va primer: el cinematògraf o 

el telèfon?” – Graus de Comunicació  

- Lectura multilingüe del Qvixot – Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

- Conferència: “Més de dos milions i mig d’anys fabricant ferramentes de pedra” – Grau 

d’Antropologia i Evolució Humana” 

 

En properes edicions es proposa enviar a principis de curs als IES i centres de secundària el 

programa amb les diferents activitats, per tal que puguin quadrar en la seva planificació 

l’assistència i participació a la setmana. 

 

PRÀCTIQUES EXTERNES 

A la Facultat de Lletres es considera que les estades en empreses i entitats permeten als 

estudiants integrar i aplicar les competències adquirides durant la seva formació acadèmica fent-

les evidents en un entorn professional real, així com adquirir-ne de noves. A més a més, la FLL 

també defensa que la realització d’unes pràctiques permet conèixer institucions i centres 

vinculats amb els diferents àmbits d'estudi i adquirir experiència, la qual cosa facilita la 

incorporació al món laboral. Per tot això, des del centre s’encoratja a que el major nombre 

d’estudiants participi en els assignatures de pràctiques que posen al seu abast els diferents 

ensenyaments de la facultat. 

 

Fruit d’aquest esforç i assessorament, un total de 204 alumnes de la nostra Facultat han realitzat 

pràctiques externes curriculars mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb entitats 

i empreses. D’aquest total, 4 estudiants del Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com 

a Llengua Estrangera han realitzat aquestes pràctiques en el marc d’un conveni internacional a 

Alemanya, Finlàndia, França i Itàlia; 2 alumnes del Programa Formatiu de Grau de Comunicació 

a Andorra i Portugal; i 1 del Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol, a Alemanya. 
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MOBILITAT 

Des de la Facultat de Lletres també s’aposta fermament per la internacionalització dels nostres 

estudiants i dels nostres estudis, és per això que s’anima a tota la comunitat universitària a 

participar en els diferents programes de mobilitat. Així, doncs, 80 estudiants de la Facultat de 

Lletres han participat en aquests programes, sobretot dels ensenyaments de grau d’Anglès, de 

Publicitat i Relacions Públiques i del Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana. Per 

una altra banda, el centre també ha estat la destinació de 105 estudiants participants en 

programes de mobilitat, i les titulacions que han rebut més estudiants estrangers són el grau de 

Llengua i Literatura Hispàniques, el grau d’Anglès i el Màster d’Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana. 

 

POSICIONAMENT NACIONAL 

Segons els resultats presentats el mes de juny de 2017, referents a l'edició 2017 de l'U-

Ranking, la majoria dels graus oferts pel nostre centre són referents i es destaquen com els 

millor puntuats dins dels seus àmbits. Les puntuacions obtingudes en cadascuna de les 

titulacions a partir dels indicadors que s'han utilitzat pel càlcul del rànquing han permès 

identificar les universitats millor valorades en els diferents graus que s'ofereixen. En la branca 

d'Arts i Humanitats, la URV és la primera en els graus de Llengua i Literatura 

Hispàniques, Anglès, Història, Història de l'Art, i Antropologia i Evolució Humana. Així 

mateix, dins de la mateixa branca, el grau de Llengua i Literatura Catalanes de la URV ha 

quedat situat en segona posició d'entre els graus de l'àmbit oferts en les universitats d'estudi.

http://www.u-ranking.es/analisis.php
http://www.u-ranking.es/analisis.php
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5. Relació d’evidències 

Evidència Localització 

Elaboració de l’Informe de Seguiment 

Processos del SIGQ relacionats amb l’estàndard:  

 PR-ACR CENTRE-003 Seguiment i millora de titulacions 

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/quali
tat/manual-qualitat/  

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 

Memòria actualitzada per a la verificació de la titulació  
Web centre 
http://www.fll.urv.cat/quali
tat/memories/  

Informe d’avaluació de verificació de la titulació i modificacions posteriors  
AQU 

http://estudis.aqu.cat/euc/  

Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) 

Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport 
https://www.educacion.gob
.es/ruct/home  

Informes de seguiment 
Web centre 
http://www.fll.urv.cat/quali
tat/informes-seguiment/  

Guia docent de la titulació 

Web centre 

https://moodle.urv.cat/doc
net/guia_docent/index.php?
centre=12&ensenyament=
null&any_academic=2016_
17  

Espai virtual 

Web URV 

https://moodle.urv.cat/moo
dle/  

Processos del SIGQ relacionats amb l’estàndard:  

 PR-ACR CENTRE-002 Planificació de titulacions  

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/quali
tat/manual-qualitat/ 

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 

Web de la institució 
Web URV 

http://www.urv.cat/ca/  

Web del centre 
Web centre 

http://www.fll.urv.cat/  

Web titulació 

Web URV  

http://www.urv.cat/ca/estu
dis/masters/oferta/  

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/ense
nyaments/masters/  

Informes de seguiment 
Web centre 
http://www.fll.urv.cat/quali
tat/informes-seguiment/ 

Processos del SIGQ relacionats amb l’estàndard:  

 PR-ACR CENTRE-007 Publicació d’informació de les titulacions 
 

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/quali
tat/manual-qualitat/ 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/memories/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/memories/
http://estudis.aqu.cat/euc/
https://www.educacion.gob.es/ruct/home
https://www.educacion.gob.es/ruct/home
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=null&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=null&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=null&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=null&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=null&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/moodle/
https://moodle.urv.cat/moodle/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.urv.cat/ca/
http://www.fll.urv.cat/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
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Evidència Localització 

Quan aplica, en els diferents processos del SIGQ, s’especifica quina informació es 
fa pública, com es recull la informació i com es fa rendiment de comptes. 

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

Política de Qualitat 

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/quali
tat/politica-qualitat/  

Manual de Qualitat 

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/quali
tat/manual-qualitat/ 

Informes de seguiment (inclou plans de millora de la titulació) 
Web centre 
http://www.fll.urv.cat/quali
tat/informes-seguiment/ 

Informes de verificació, seguiment i acreditació de títol amb identificació dels punts 
febles i millores (informes d’avaluació AQU) 

AQU 

http://estudis.aqu.cat/euc/ 

Indicadors principals de les titulacions 

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/quali
tat/indicadors-seguiment/  

Processos del SIGQ relacionats amb l’estàndard:  

 PR-ACR CENTRE-001 Elaboració i revisió de la política i els objectius de 

qualitat  

 PR-ACR CENTRE-002 Planificació de titulacions 
 PR-ACR CENTRE-003 Seguiment i millora de titulacions 
 PR-ACR CENTRE-006 Acreditació de titulacions 
 PR-ACR CENTRE-008 Definició, revisió i millora del SIGQ 
 PR-ACR CENTRE-015 Consultes, queixes, reclamacions, suggeriments i 

felicitacions. 

 

Quan aplica, en els diferents processos del SIGQ, s’especifica com es recull la 
satisfacció dels grups d’interès. 

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/quali
tat/manual-qualitat/ 

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 

Perfil del professorat 

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/quali
tat/professorat/  

Memòries Pla de formació del PDI 

Web/Intranet URV 

http://www.urv.cat/ca/ 

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/quali
tat/manual-qualitat/ 

Processos del SIGQ relacionats amb l’estàndard:  

 PR-SRH-034 Manteniment plantilles i planificació docent 
 PR-SRH-035 Convocatòria oferta pública 
 PR-SRH-036 Procés selectiu 

 PR-SRH-038 Nomenament de funcionaris 
 PR-SRH-039 Contractació de personal laboral 
 PR-ICE-001 Formació del personal docent i investigador 
 PR-SRH-055 Avaluació Alumnes (Enquestes) 

 PR-SRH-057 Avaluació per a trams (MI i CAMR) 
 PR-SRH-058 Avaluació per a trams (CAMG) 

 PR-SRH-059 Avaluació per a Renovacions 

Web/Intranet URV 

http://www.urv.cat/ca/ 

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/quali
tat/manual-qualitat/ 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/politica-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/politica-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://estudis.aqu.cat/euc/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/professorat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/professorat/
http://www.urv.cat/ca/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.urv.cat/ca/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
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Evidència Localització 

 PR-SRH-060 Acreditacions (Lector, agregat, catedràtic contractat) 
 PR-SRH-062 Comissió d’Avaluació 

 PR-SRH-075 Pacte de Dedicació 
 Model d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador (acreditat per AQU) 

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

Informes PAT 

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/quali
tat/pla-accio-tutorial/  

Processos del SIGQ relacionats amb l’estàndard:  

 PR-CENTRE/FACULTAT-013 Orientació a l'estudiant 
 PR-OUU-001 Orientació professional 
 PR-SRM-001 Incidències gestió integral d'edificis 
 PR-CENTRE/FACULTAT-018 Gestió dels recursos materials i serveis (URV) 
 PR-CENTRE/FACULTAT-017 Gestió dels recursos materials i serveis (centre) 

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/quali
tat/manual-qualitat/ 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Processos del SIGQ relacionats amb l’estàndard:  

 PR-CENTRE/FACULTAT-009 Desenvolupament de l'ensenyament 
 PR-SGA-003 Execució de la matrícula 
 PR-ADOC-001 Planificació i organització de la matrícula 

 PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants 

 PR-CENTRE/FACULTAT-014 Accés, admissió i matrícula dels estudiants en 
màsters universitaris 

 PR-CENTRE/FACULTAT-011 Gestió dels estudiants entrants 
 PR-CENTRE/FACULTAT-012 Gestió dels estudiants sortints 
 PR-CENTRE/FACULTAT-010 Gestió de les pràctiques externes curriculars 
 PR-CENTRE/FACULTAT-019 Gestió del TFG/TFM 

 PR-CENTRE/FACULTAT-003 Seguiment i millora de titulacions 

Web centre 

http://www.fll.urv.cat/qualit
at/manual-qualitat/ 

Indicadors de l'enquesta d'inserció laboral del titulats universitaris d'AQU Catalunya 
WINDDAT 

http://winddat.aqu.cat/  

 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://winddat.aqu.cat/
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6. Documents de referència 

 

 Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials 

(juliol 2016) 

 Directrius per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (novembre 2013) 

 Directrius per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (abril 2014) 

 Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (octubre 2016) 

 Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (octubre 2016) 

 Evidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de graus i màsters (març 2016) 

 

 

 

 

 

 

http://www.aqu.cat/doc/doc_31479088_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_31479088_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_33230652_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_75454174_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_16385323_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_58718441_1.pdf
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Annex 1. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 1 

E.1. Taula 1. Resum de les propostes de modificació de la memòria 

Titulació 
Modificacions realitzades 

Curs Identificació Estat 

Màster 

d’Ensenyament i 

Adquisició de 

l'Anglès com a 

Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

2017-18 Es realitza una modificació substancial per 

incloure canvis arrel del seguiment de la titulació: 

 

1. Descripció del títol 

Actualització de la distribució dels crèdits de la 
titulació. 

 

5. Planificació de l’Ensenyament 

S’informa de les modificacions següents: 

1) el canvi de quadrimestre de dos assignatures 
(una obligatòria i una optativa). 

2) la correcció del nom de l’assignatura 
obligatòria. 

 

10. Calendari d’implantació 

A l’apartat “procediment d’adaptació” s’actualitza 
el nom de l’assignatura obligatòria. 

 

A més a més, es dona resposta a les propostes de 

millora suggerides per la Comissió que va avaluar 

la sol·licitud de verificació de la titulació i que 
afecta als apartats següents: 

 

4. Accés i admissió d’estudiants 

S’afegeix una especificació respecte al requisit 
dels complements de formació. 

 

6. Personal acadèmic 

Es justifica l’adequació del personal acadèmic per 
a la impartició de la docència del màster. 

Pendent 

resolució AQU 

Màster 

d’Ensenyament de 

Llengües: Espanyol 

com a Llengua 

Estrangera 

2017-18 Es realitza una modificació substancial per 

incloure canvis arrel del seguiment de la titulació: 

 

4. Accés i admissió d’estudiants 

Es corregeix, a l’apartat 4.1., el nivell mínim 

d’espanyol requerit, ja que a les al·legacions 

presentades al seu dia només es va modificar en 
l’apartat 4.2. 

 

5. Planificació de l’Ensenyament 

S’informa de les modificacions següents: 

Pendent 

resolució AQU 
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1) el canvi de quadrimestre de dos assignatures 
obligatòries. 

2) la correcció del nom d’una assignatura 
optativa. 

 

10. Calendari d’implantació 

A l’apartat “procediment d’adaptació” s’actualitza 

el nom de l’assignatura optativa. 

 

A més a més, es dona resposta a les propostes de 

millora suggerides per la Comissió que va avaluar 

la sol·licitud de verificació de la titulació i que 
afecta a l’apartat següent: 

 

6. Personal acadèmic 

Es justifica l’adequació del personal acadèmic per 
a la impartició de la docència del màster. 

Màster de Traducció 

Professional Anglès-

Espanyol 

2017-18 Es realitza una modificació substancial per 
incloure canvis arrel del seguiment de la titulació: 

 

4. Accés i admissió d’estudiants 

Es modifica el perfil d’ingrés dels estudiants. 

 

5. Planificació de l’Ensenyament 

S’informa de les modificacions següents: 

1) el canvi de quadrimestre de quatre 
assignatures obligatòries. 

2) s’ajusta el factor de presencialitat de tres 

assignatures. 

 

A més a més, es dona resposta a les propostes de 

millora suggerides per la Comissió que va avaluar 

la sol·licitud de verificació de la titulació i que 
afecta a l’apartat següent: 

 

5. Planificació de l’Ensenyament 

Es revisa i modifiquen les fitxes de “Pràctiques 
Externes” i “Treball de Fi de Màster”. 

Pendent 

resolució AQU 

Màster 

d’Antropologia 

Mèdica i Salut Global 

2017-18 Es realitza una modificació substancial per 
incloure canvis arrel del seguiment de la titulació: 

 

5. Planificació de l’Ensenyament 

S’informa de les modificacions següents: 

1) el canvi de quadrimestre d’una assignatura 

obligatòria. 

 

Pendent 

resolució AQU 
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A més a més, es dona resposta a les propostes de 

millora suggerides per la Comissió que va avaluar 

la sol·licitud de verificació de la titulació i que 
afecta als apartats següents: 

 

4. Accés i admissió d’estudiants 

Es dona resposta a: 

1) Indicar el moment en el que els estudiants 
hauran de cursar els complements de formació. 

2) Especificar el nivell d’anglès que es valorarà 
com a criteri d’admissió. 

 

5. Planificació de l’Ensenyament 

Es modifica i actualitza la informació següent: 

1) Correcció del nom d’una matèria. 

2) Correcció dels resultats d’aprenentatge d’una 
altra matèria. 

3) Revisió de les hores assignades a les activitats 
formatives. 

 

8. Resultats previstos 

Es revisa i es corregeix el text relacionat amb la 
taxa de graduació. 

 

E.1. Taula 2. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a màster 

Titulació    2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Màster d’Ensenyament i 
Adquisició de l'Anglès com a 
Llengua Estrangera / Segona 
Llengua* 

Places ofertes  30 30 30 30 

Estudiants preinscrits 181 222 75 35 58 

Estudiants admesos 66 80 52 20 26 

Estudiants de nou accés 52 65 47 19 25 

Estudiants matriculats 56 71 47 22 28 

Màster d’Ensenyament de 
Llengües: Espanyol com a 

Llengua Estrangera* 

Places ofertes  30 30 30 30 

Estudiants preinscrits 181 222 75 54 41 

Estudiants admesos 66 80 52 28 21 

Estudiants de nou accés 52 65 47 26 17 

Estudiants matriculats 56 71 47 27 20 

Màster de Traducció 
Professional Anglès-Espanyol 

Places ofertes   20 20 20 

Estudiants preinscrits   3 19 16 

Estudiants admesos    15 8 

Estudiants de nou accés    14 8 

Estudiants matriculats    14 9 

Màster d’Antropologia Mèdica 
i Salut Global ** 

Places ofertes    30 30 

Estudiants preinscrits 45 38 28 23 25 
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Estudiants admesos 16 16 18 16 11 

Estudiants de nou accés 10 10 14 14 9 

Estudiants matriculats 28 27 22 28 24 

Data informe: 25/09/2017 
Font: URV en xifres 
ACRM01 - Número d'estudiants preinscrits 
ACRM02 - Número d'estudiants admesos  
ACRM03 - Número d'estudiants matriculats 
ACRM06 - Accés dels estudiants segons via d'entrada  
* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2015) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
Ambdues titulacions comparteixen els indicadors referenciats. A partir del curs de verificació, quan correspongui, es 
sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir.  
** Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2014) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
A partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir.  
 

E.1. Taula 3. Estudiants de nou ingrés de màster segons via d’accés 

Titulació    2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Màster d’Ensenyament i 
Adquisició de l'Anglès 
com a Llengua 
Estrangera / Segona 
Llengua* 

Titulats de Grau / Diplomatura/ 
Arquitecte Tècnic/ Enginyer Tècnic 

13 26 16 12 15 

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer 20 29 8 2  

Estudis Estrangers Homologats 1 1 2   

Estudis Estrangers no Homologats 18 9 21 5 10 

Total 52 65 47 19 25 

Màster d’Ensenyament 
de Llengües: Espanyol 
com a Llengua 
Estrangera* 

Titulats de Grau / Diplomatura/ 
Arquitecte Tècnic/ Enginyer Tècnic 

13 26 16 13 13 

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer 20 29 8  1 

Estudis Estrangers Homologats 1 1 2   

Estudis Estrangers no Homologats 18 9 21 13 3 

Total 52 65 47 26 17 

Màster de Traducció 
Professional Anglès-
Espanyol 

Titulats de Grau / Diplomatura/ 
Arquitecte Tècnic/ Enginyer Tècnic 

   7 5 

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer    4 1 

Estudis Estrangers no Homologats    3 2 

Total    14 8 

Màster d’Antropologia 

Mèdica i Salut Global ** 

Titulats de Grau / Diplomatura/ 

Arquitecte Tècnic/ Enginyer Tècnic 
4  2 4 6 

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer 3 6 7 6 1 

Estudis Estrangers Homologats  1 1   

Estudis Estrangers no Homologats 3 3 4 4 2 

Total 10 10 14 14 9 

Data informe: 25/09/2017 
Font: URV en xifres. ACRM06 - Accés dels estudiants segons via d'entrada 
* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2015) corresponen als plans d’estudis a extingir. 

Ambdues titulacions comparteixen els indicadors referenciats. A partir del curs de verificació, quan correspongui, es 
sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
** Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2014) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
A partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
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E.1. Taula 4. Alumnes de nou accés segons edat i gènere 

Titulació 
Grup 
Edat 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home 

Màster 
d’Ensenyament i 
Adquisició de 
l'Anglès com a 
Llengua Estrangera 
/ Segona Llengua* 

<=18           

19           

20           

21   2      1  

22 3 1 8 3 7 1 5  9  

23 7 1 11 1 6 1 3  4  

24 6 1 4 1  2 1 1   

25 3  8 1  2 1 1 1 1 

26 3  3 2 1 1  1 1  

27 3 1 3  5 2 1  1 1 

28 2   1 3 2 1  1  

29 3 1 3 1 2     2 

[30-34] 6 1 6 2 4 1 3  1 1 

[35-39] 3 1 3 2 4      

>=40 4 2   1 2  1 1  

TOTAL 43 9 51 14 33 14 15 4 20 5 

Màster 
d’Ensenyament de 
Llengües: Espanyol 
com a Llengua 
Estrangera* 

<=18           

19           

20           

21   2    1    

22 3 1 8 3 7 1 6 1 4 1 

23 7 1 11 1 6 1 4 1 3 1 

24 6 1 4 1  2 3   2 

25 3  8 1  2 2   1 

26 3  3 2 1 1    1 

27 3 1 3  5 2 2 2   

28 2   1 3 2     

29 3 1 3 1 2  1 1   

[30-34] 6 1 6 2 4 1   1  

[35-39] 3 1 3 2 4  2  2  

>=40 4 2   1 2   1  

TOTAL 43 9 51 14 33 14 21 5 11 6 

Màster de 
Traducció 
Professional 
Anglès-Espanyol 

<=18           

19           

20           

21           

22       1 1 2  

23       2 2   

24       1    

25           

26       1  1  

27       1   2 

28       2    

29       1   1 

[30-34]          1 

[35-39]       2    

>=40         1  

TOTAL 0 0 0 0 0 0 11 3 4 4 
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Màster 
d’Antropologia 
Mèdica i Salut 
Global ** 

<=18           

19           

20           

21           

22       1  1  

23     2  3  2  

24 2          

25   1  1    1  

26     2  1 1 1  

27         2  

28     1 1    1 

29      1     

[30-34] 3  3 4 3 1 3 1   

[35-39]  2 1    3    

>=40 2 1 1  1 1 1  1  

Total 7 3 6 4 10 4 12 2 8 1 

Data informe: 25/09/2017 
Font: URV en xifres. ACRM06 - Accés dels estudiants segons via d'entrada 
* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2015) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
Ambdues titulacions comparteixen els indicadors referenciats. A partir del curs de verificació, quan correspongui, es 
sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
** Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2014) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
A partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
 

E.1. Taula 5. Estudiants nou accés de màster segons la universitat d'origen 

Titulació    
2012-

13 
2013-

14 
2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 

Màster 
d’Ensenyament i 
Adquisició de 
l'Anglès com a 
Llengua Estrangera 
/ Segona Llengua* 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 22 46 15 9 9 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 8 10 6 3 4 

Estudiants que provenen d’altres universitats de 
l’estat 

4 10 3 2 2 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 19 10 22 5 10 

Sense definir 0 0 1 0 0 

Màster 
d’Ensenyament de 
Llengües: Espanyol 
com a Llengua 
Estrangera* 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 22 46 15 7 8 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 8 10 6 4 0 

Estudiants que provenen d’altres universitats de 
l’estat 

4 10 3 2 6 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 19 10 22 15 3 

Sense definir 0 0 1 0 0 

Màster de Traducció 
Professional Anglès-
Espanyol 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat    10 3 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC    1 1 

Estudiants que provenen d’altres universitats de 
l’estat 

   0 2 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres    3 2 

Sense definir    0 0 

Màster 
d’Antropologia 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 1 3 1 1 0 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 2 1 6 6 5 
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Mèdica i Salut 
Global ** 

Estudiants que provenen d’altres universitats de 
l’estat 

3 2 2 1 2 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 5 4 4 4 2 

Sense definir 1 0 1 2 0 

Data informe: 26/09/2017 
Font: URV en xifres. ACRM04 - Estudiants nou accés de màster segons la universitat d'origen 
* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2015) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
Ambdues titulacions comparteixen els indicadors referenciats. A partir del curs de verificació, quan correspongui, es 
sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
** Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2014) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
A partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
 

E.1. Taula 6. Alumnes matriculats segons edat i gènere 

Titulació 
Grup 
Edat 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home 

Màster 
d’Ensenyament i 
Adquisició de 
l'Anglès com a 
Llengua Estrangera 
/ Segona Llengua* 

<=18           

19           

20           

21   2      1  

22 3 1 8 3 7 1 5  9  

23 7 1 11 1 6 1 3  4  

24 6 1 6 2  2 1 1   

25 3  9 1  2 1 1 2 1 

26 3  3 2 1 1  2 1  

27 4 1 3  5 2 1  1 1 

28 2   1 3 2 1  1  

29 4 1 3 1 2     2 

[30-34] 6 1 7 2 4 1 4  3 1 

[35-39] 4 1 4 2 4  1    

>=40 4 3   1 2  1 1  

TOTAL 46 10 56 15 33 14 17 5 23 5 

Màster 
d’Ensenyament de 
Llengües: Espanyol 
com a Llengua 
Estrangera* 

<=18           

19           

20           

21   2    1    

22 3 1 8 3 7 1 6 1 4 1 

23 7 1 11 1 6 1 4 1 4 1 

24 6 1 6 2  2 3  2 2 

25 3  9 1  2 2   1 

26 3  3 2 1 1    1 

27 4 1 3  5 2 2 2   

28 2   1 3 2     

29 4 1 3 1 2  1 1   

[30-34] 6 1 7 2 4 1   1  

[35-39] 4 1 4 2 4  3  2  

>=40 4 3   1 2   1  

TOTAL 46 10 56 15 33 14 22 5 14 6 

Màster de 
Traducció 
Professional 
Anglès-Espanyol 

<=18           

19           

20           

21           

22       1 1 2  
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23       2 2   

24       1    

25           

26       1  1  

27       1   2 

28       2    

29       1  1 1 

[30-34]          1 

[35-39]       2    

>=40         1  

TOTAL       11 3 5 4 

Màster 
d’Antropologia 
Mèdica i Salut 
Global ** 

<=18           

19           

20           

21           

22       1  1  

23     2  3  3  

24 2      2  2  

25   3  1    2  

26     3  2 1 1  

27       2  3 1 

28  1   1 1    1 

29 1     1 1 1   

[30-34] 6 1 8 3 5 3 5 4 2 2 

[35-39] 7 2 4 2 2  4  1  

>=40 5 3 5 2 2 1 2  4 1 

TOTAL 21 7 20 7 16 6 22 6 19 5 

Data informe: 27/09/2017 
Font: URV en xifres. ACRM03 - Número d’estudiants matriculats 
* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2015) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
Ambdues titulacions comparteixen els indicadors referenciats. A partir del curs de verificació, quan correspongui, es 
sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
** Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2014) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
A partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 

 

E.1. Taula 7. Estudiants matriculats per tipus de matrícula (Temps Complet / Temps 

Parcial)  

Titulació    2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Màster d’Ensenyament i 

Adquisició de l'Anglès com 
a Llengua Estrangera / 
Segona Llengua* 

Temps complet 52 69 43 22 27 

Temps parcial 4 2 4 0 1 

Total 56 71 47 22 28 

Màster d’Ensenyament de 
Llengües: Espanyol com a 
Llengua Estrangera* 

Temps complet 52 69 43 26 19 

Temps parcial 4 2 4 1 1 

Total 56 71 47 27 20 

Màster de Traducció 
Professional Anglès-
Espanyol 

Temps complet    12 5 

Temps parcial    2 4 

Total    14 9 

Màster d’Antropologia 
Mèdica i Salut Global * 

Temps complet 27 24 19 24 19 

Temps parcial 1 3 3 4 5 

Total 28 27 22 28 24 
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Data informe: 27/09/2017 
Font: URV en xifres. ACRM03 - Número d’estudiants matriculats 
* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2015) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
Ambdues titulacions comparteixen els indicadors referenciats. A partir del curs de verificació, quan correspongui, es 
sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
** Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2014) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
A partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 

 

E.1. Taula 8. Estudiants de màster segons país de procedència 

Titulació  Nacionalitat 
Estudiants matriculats 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Màster d’Ensenyament i 
Adquisició de l'Anglès 
com a Llengua 
Estrangera / Segona 
Llengua* 

ALEMANYA    1  

ANDORRA  1    

ARMÈNIA    1  

BRASIL 1 1    

BULGÀRIA      

CAMBODJA    1  

CAMERUN 2     

CANADÀ      

COLÒMBIA     1 

CUBA   1   

EGIPTE 2     

EQUADOR     3 

ESLOVÀQUIA   1   

ESPANYA 37 57 24 14 16 

ESTATS UNITS D'AMÈRICA 2 1    

FRANÇA   1   

GEÒRGIA   3   

ÍNDIA    1  

IRLANDA     1 

ITÀLIA 1 1 2 1 2 

JORDÀNIA   1   

LAOS     1 

MACEDÒNIA   1   

MOLDÀVIA  1    

PAÏSOS BAIXOS   1   

PAKISTAN    1  

POLÒNIA  1    

REGNE UNIT   1   

ROMANIA  1 1 1  

RÚSSIA  1 2  1 

TURQUIA 1     

UCRAÏNA   1 1  

VIETNAM     1 

XINA 10 6 7  2 

Total 56 71 47 22 28 
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Màster d’Ensenyament 
de Llengües: Espanyol 
com a Llengua 
Estrangera* 

ANDORRA  1    

ARGENTINA    1  

BRASIL 1 1    

BULGÀRIA      

CAMERUN 2     

CANADÀ      

COLÒMBIA      

CUBA   1 1  

EGIPTE 2     

ESLOVÀQUIA   1   

ESPANYA 37 57 24 14 15 

ESTATS UNITS D'AMÈRICA 2 1    

FILIPINES     1 

FRANÇA   1   

GEÒRGIA   3   

ITÀLIA 1 1 2  1 

JORDÀNIA   1   

MACEDÒNIA   1   

MOLDÀVIA  1    

PAÏSOS BAIXOS   1   

PERÚ    3  

POLÒNIA  1    

REGNE UNIT   1   

ROMANIA  1 1   

RÚSSIA  1 2   

TURQUIA 1     

UCRAÏNA   1 1  

XINA 10 6 7 7 3 

Total 56 71 47 27 20 

Màster de Traducció 
Professional Anglès-
Espanyol 

ALEMANYA     1 

ESPANYA    9 6 

ESTATS UNITS D'AMÈRICA    1 1 

ITÀLIA    1  

PAÏSOS BAIXOS    1  

REGNE UNIT     1 

XINA    1  

ÍNDIA    1  

Total    14 9 

Màster d’Antropologia 
Mèdica i Salut Global * 

ALEMANYA  1 1 1  

BRASIL   1   

CAMERUN 1    1 

COLÒMBIA  1    

EQUADOR 1 1    

ESPANYA 23 22 15 21 19 
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ITÀLIA   1 2 2 

LITUÀNIA   1 1  

MÈXIC 1     

PERÚ 1  1 1 1 

PORTUGAL    1 1 

VENEÇUELA   1   

XILE 1 2 1 1  

Total 28 27 22 28 24 

Data informe: 27/09/2017 
Font: URV en xifres. ACRM03 - Número d’estudiants matriculats 
* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2015) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
Ambdues titulacions comparteixen els indicadors referenciats. A partir del curs de verificació, quan correspongui, es 
sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
** Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2014) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
A partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
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Annex 2. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 2 

E.2. Taula 1. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors 

de les titulacions de Màster 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

OFERTA FORMATIVA 

Itinerari 

Títol atorgat 

Modalitat 

Idioma 

Places de nou ingrés 

Cost del crèdit 

Accés al doctorat 

Contacte 

Institucions participants 

Presentació 

Requisits d’admissió 

Sortides professionals 

Preinscripció en línia 

Ajuts rebuts 

Beques i ajuts per estudiar un màster 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/o
ferta/  

 

http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/ma
sters/  

 

 

PREINSCRIPCIÓ Preinscripció en línia 
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/a
dmissio/pas-a-pas-preinscripcio/  

MATRÍCULA 

Normativa  

Automatrícula  
Preus 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/a
dmissio/ 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/in
formacio-economica/  

BEQUES I AJUTS 

Préstecs sense interès per estudiar Màsters 
Universitaris 

Beques i ajuts 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/in
formacio-economica/beques/  

TRÀMITS ADMINISTRATIUS  
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/tr
amits/  

PRÀCTIQUES EXTERNES 
Normativa de la URV 

Normativa pròpia del centre 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_go
vern/secretaria_general/legislacio/2_prop
ia/auniversitaria/docencia/norm_practiqu
es_ext_17.pdf 

 

http://www.fll.urv.cat/facultat/normative
s-propies-de-la-facultat/normativa-de-
practiques-externes-de-la-facultat/ 

PAT Pla d’Acció Tutorial  
http://www.fll.urv.cat/media/upload/dom
ain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters
.pdf  

TREBALL DE FI DE MÀSTER 
Normativa de la URV 

Normativa pròpia del centre 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_go

vern/secretaria_general/legislacio/2_prop
ia/auniversitaria/docencia/normativa_treb
all_fi_master.pdf  

 

http://www.fll.urv.cat/facultat/normative
s-propies-de-la-facultat/normativa-tfm/ 

MOBILITAT 
Programes de mobilitat 

Beques per estudiants de postgrau 
Altres opcions per fer estades a l’estranger 

http://www.urv.cat/ca/vida-
campus/serveis/mobilitat/  

ESTUDIANTS 
INTERNACIONALS 

Estudiants Internacionals 
http://www.urv.cat/international/en_inde
x.html  

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/pas-a-pas-preinscripcio/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/pas-a-pas-preinscripcio/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio-economica/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio-economica/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio-economica/beques/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio-economica/beques/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/tramits/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/tramits/
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_practiques_ext_17.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_practiques_ext_17.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_practiques_ext_17.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_practiques_ext_17.pdf
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-de-practiques-externes-de-la-facultat/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-de-practiques-externes-de-la-facultat/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-de-practiques-externes-de-la-facultat/
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfm/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfm/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/
http://www.urv.cat/international/en_index.html
http://www.urv.cat/international/en_index.html
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

BORSA D’HABITATGE Borsa d’Habitatge 
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/
borsa_habitatge/index.html  

BORSA DE TREBALL Borsa de Treball 
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/
borsa_de_treball/index.html  

BIBLIOTECA 

Informació general 

Horaris 
Directori 
Biblioteques de la URV 
Catàleg i recursos d'informació 
Serveis 
Com trobar informació 
Pregunt@ 
CRAI-SBID 

http://www.urv.cat/ca/vida-
campus/serveis/crai/  

PLANIFICACIÓ OPERATIVA 
DEL CURS: 

 

Guia docent 

 

Pla de treball 

Ensenyaments 

Assignatures (Informació; Professors; 
Horaris i dates d'exàmens) 
  Competències de l’assignatura 
  Planificació 
  Avaluació 
  Resultats d'aprenentatge 
  Metodologies 
  Fonts d'Informació 
  Continguts 
  Atenció personalitzada 

  Recomanacions 
Competències de la titulació 

Mapa de competències (Dimensió optativa) 

Currículum Nuclear 

Pla d’acció Tutorial 

Dimensió optativa 

PLA DE TREBALL (moodle.urv.cat) 

Nom de l’activitat i descripció 

Criteris d’avaluació 

Data de lliurament 

Competències i resultats d’aprenentatge 

Curs 2016-17: 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_doce
nt/index.php?centre=12&ensenyament=n
ull&any_academic=2016_17  

 

Curs 2017-18: 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_doce
nt/index.php?centre=12&ensenyament=n
ull&any_academic=2017_18 

 

vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=uz_J
jTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1  

INFORMACIÓ PÚBLICA 
SOBRE INDICADORS 

Taxes i indicadors 
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors
-seguiment/ 

INFORMACIÓ PÚBLICA 
SOBRE L’SIGQ 

Política de Qualitat 

Manual de Qualitat 

Memòria de verificació 

Informes de seguiment de titulació 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/  

Font: Elaboració pròpia 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatge/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatge/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=null&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=null&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=null&any_academic=2016_17
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=null&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=null&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=null&any_academic=2017_18
https://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/
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Annex 3. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 3 

E.3. Taula 1. Modificacions realitzades en titulacions de la Facultat de Lletres 

Titulació 
Data  

modificació 
Resultat 

Grau d’Història 10/07/2012 Favorable 

Grau d’Història 11/04/2013 Favorable 

Grau d’Història 22/04/2015 Favorable 

Grau d’Història de l’Art 10/07/2012 Favorable 

Grau d’Història de l’Art 22/04/2015 Favorable 

Grau d’Anglès 11/04/2013 Favorable 

Grau d’Anglès 28/05/2015 Favorable 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 11/04/2013 Favorable 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 28/05/2015 Favorable 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 11/04/2013 Favorable 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 28/05/2015 Favorable 

Grau de Comunicació Audiovisual 25/07/2014 Favorable 

Grau de Periodisme 25/07/2014 Favorable 

Grau de Publicitat i Relacions Públiques 25/07/2014 Favorable 

Grau de Publicitat i Relacions Públiques 22/03/2016 Favorable 

Màster universitari en Arqueologia del Quaternari i 

evolució humana 
30/04/2015 Favorable 

Màster universitari en Comunicació Estratègica en la 

Societat del Risc 
22/03/2016 Favorable 

Màster universitari en Comunicació Estratègica en la 

Societat del Risc 
06/07/2017 Favorable 

Màster universitari en Patrimoni artístic i Cooperació 

Cultural 
07/03/2014 Desfavorable 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com 

a Llengua Estrangera / Segona Llengua * 
09/10/2017 

Pendent resolució 

AQU 

Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com 

a Llengua Estrangera * 
09/10/2017 

Pendent resolució 

AQU 

Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol * 09/10/2017 
Pendent resolució 

AQU 
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Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global * 09/10/2017 
Pendent resolució 

AQU 

Data informe: 29/09/2017 
Font: Font: AQU. Portal d’informes d’avaluació. 
* En data 09/10/2017 es van introduir les propostes de modificació a l’aplicatiu de la SEDE i està pendent de resolució 
per part de l’organisme competent. 

 

E.3. Taula 2. Resultats enquesta organització màster (puntuacions sobre 10) 

Participació 

Titulació 
Alumnes  

potencials 

Enquestes  

valorades 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de 

l'Anglès com a Llengua Estrangera / 
Segona Llengua 

28 7 

Màster d’Ensenyament de Llengües: 

Espanyol com a Llengua Estrangera 
20 6 

Màster de Traducció Professional 

Anglès-Espanyol 
9 4 

Màster d’Antropologia Mèdica i Salut 

Global 
24 4 

 

 

 
Mitjana pregunta  

Pregunta MaTLEFS MELE Traducció MiAMSG URV 

A la pàgina web de la URV vau trobar la 

informació adequada sobre el màster. 
6,17 8,00 8,00 8,00 7,31 

Considereu que heu rebut una atenció 

personalitzada adequada per part de: la 

persona que ha coordinat el màster. 

9,50 7,60 8,33 5,33 6,76 

Considereu que heu rebut una atenció 

personalitzada adequada per part de: la 

secretaria del centre. 

9,20 8,00 8,33 7,33 7,21 

Considereu que heu rebut una atenció 

personalitzada adequada per part de: l'Escola 

de Postgrau i Doctorat. 

8,33 5,25 8,33 9,00 5,89 

Considereu que heu rebut una atenció 

personalitzada adequada per part de: l'I-

Center. 

5,33 5,60 10,00 7,00 5,66 

Els tràmits de la matrícula han estat senzills. 8,67 8,40 6,33 6,00 7,39 

La coordinació entre les diferents universitats 

ha estat eficaç (en cas que el màster que 

curseu sigui interuniversitari). 

2,50 7,33 10,00 4,00 5,56 
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La informació sobre el procés de preinscripció 

i matrícula ha estat adequada. 
7,33 8,20 8,33 8,33 7,26 

La informació sobre els ajuts econòmics ha 

estat adequada. 
6,75 7,80 7,67 8,00 6,30 

La preinscripció en línia ha estat fàcil. 7,33 8,60 8,67 8,67 7,82 

La Universitat us ha facilitat informació per 

trobar residència. 
4,00 5,75 10,00 0,00 4,88 

La Universitat us ha facilitat la documentació 

necessària per obtenir el visat. 
6,00 5,00 10,00 9,00 6,92 

La URV us ha facilitat els tràmits següents o 

processos administratius: obtenció 

d'assistència sanitària. 

6,00 5,25 10,00 0,00 4,83 

La URV us ha facilitat els tràmits següents o 

processos administratius: sol·licitud del NIE. 
6,33 8,00 10,00 0,00 5,90 

L'atenció rebuda a través del correu electrònic 

ha estat adequada. 
7,00 8,20 8,00 9,00 7,57 

Les assignatures de màster estan ben 

coordinades i no hi ha superposició de 

continguts. 

5,50 7,60 8,67 4,67 5,47 

Quan vau arribar la comunitat universitària us 

va acollir bé. 
8,75 8,60 10,00 4,00 6,97 

Us va ser fàcil assabentar-vos que 

s'organitzava aquest màster. 
6,33 8,60 7,33 7,00 7,07 

Data informe: 28/09/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. ENQ_S12. Enquesta organització del màster.  
MaTLEFS Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua; MELE Màster 
d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera; Traducció Màster de Traducció Professional Anglès-
Espanyol; MiAMSG Màster Interuniversitari d’Antropologia Mèdica i Salut Global 
 

E.3. Taula 3. Resultats enquesta d’assignatura de màster  

 Mitjana pregunta 

Pregunta MaTLEFS MELE Traducció MiAMSG URV 

El professorat que ha impartit l'assignatura 

ha coordinat bé el temari (en el cas d'haver-

hi un sol docent, deixeu-la en blanc). 

8,85 7,97 4,50 7,29 7,85 

Els continguts de l'assignatura m'han resultat 

interessants. 
8,80 8,08 7,69 7,35 7,80 

Els materials proporcionats de suport a la 

docència són adequats i de qualitat. 
8,43 8,00 7,54 7,77 7,72 

La bibliografia recomanada és valuosa i la 

disponibilitat suficient. 
8,30 7,89 7,23 7,83 7,75 
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 Mitjana pregunta 

Pregunta MaTLEFS MELE Traducció MiAMSG URV 

L'assignatura m'ha proporcionat les 

competències i habilitats esperades per a la 

meva formació. 

8,62 7,73 7,92 7,17 7,53 

Les activitats d'avaluació (exàmens, treballs, 

resolució de problemes, etc.) estan 

equilibrades i s'adeqüen als continguts i 

objectius de l'assignatura. 

8,04 7,77 8,08 7,54 7,70 

Les condicions d'aules, laboratoris i altres 

mitjans han permès el desenvolupament 

adequat de l'assignatura. 

9,11 7,92 4,15 7,89 7,84 

Data informe: 28/09/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. ENQ_S12. Enquesta Avaluació Professorat Màster. 
MaTLEFS Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua; MELE Màster 
d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera; Traducció Màster de Traducció Professional Anglès-
Espanyol; MiAMSG Màster Interuniversitari d’Antropologia Mèdica i Salut Global 
 

 

  



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ 

 

 

173 

 

Annex 4. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 4 

E.4. Taula 1. Perfil general del professorat de la titulació 

Titulació 
Nre. 

PDI 

% PDI  

doctor 

% Hores 
impartides  

PDI doctor 

Mitjana  

edat 

%  

dones 

Màster d’Ensenyament i Adquisició 
de l'Anglès com a Llengua 

Estrangera / Segona Llengua 

12 66,67% 72,00% 44,210 83,33% 

Màster d’Ensenyament de Llengües: 
Espanyol com a Llengua Estrangera 

13 76,92% 76,92% 52,20 84,62% 

Màster de Traducció Professional 
Anglès-Espanyol 

10 40,00% 29,97% 48,87 60,00% 

Màster d’Antropologia Mèdica i 
Salut Global 

23 95,65% 97,59% 58,03 52,17% 

Data informe: 29/09/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17.  
ACRM13 - Perfil general del professorat de les titulacions de màster per categoria, edat i sexe. 

 

E.4. Taula 2. Perfil del professorat per categoria  

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua 

Categoria 
% PDI Total  

Nre. PDI 

% Hores impartides 

No Doctor Doctor No Doctor Doctor 

Investigador Postdoctoral 0,00% 8,33% 1 0,00% 19,03% 

Professor Associat 33,33% 16,67% 6 28,00 18,21% 

Professorat Agregat 0,00% 16,67% 2 0,00% 14,90% 

Titular d'Universitat 0,00% 25,00% 3 0,00% 19,86% 

Total 33,33% 66,67% 12 28,00% 72,00% 

Data informe: 29/09/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17.  
ACRM13 - Perfil general del professorat de les titulacions de màster per categoria, edat i sexe. 

 

Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

Categoria 
% PDI Total  

Nre. PDI 

% Hores impartides 

No Doctor Doctor No Doctor Doctor 

Catedràtic d'Universitat 0,00% 7,69% 1 9,90% 0,00% 

Professor Associat 23,08% 30,77% 7 46,03% 23,08% 

Professorat Agregat 0,00% 23,08% 3 10,00% 0,00% 

Titular d'Universitat 0,00% 15,38% 2 10,99% 0,00% 

Total 23,08% 76,92% 13 76,92 23,08 

Data informe: 29/09/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17.  
ACRM13 - Perfil general del professorat de les titulacions de màster per categoria, edat i sexe. 
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Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

Categoria 
% PDI Total  

Nre. PDI 

% Hores impartides 

No Doctor Doctor No Doctor Doctor 

Catedràtic d'Universitat 0,00% 10,00% 1 0,00% 11,99% 

Investigador Predoctoral en 
formació 

10,00% 0,00% 1 5,99% 0,00% 

Professor Associat 50,00% 0,00% 5 64,04% 0,00% 

Professorat Agregat 0,00% 10,00% 1 0,00% 5,99% 

Professorat Visitant amb 
contracte 

0,00% 10,00% 1 0,00% 5,99% 

Titular d'Universitat 0,00% 10,00% 1 0,00% 5,99% 

Total 60,00% 40,00% 10 70,03% 29,97% 

Data informe: 29/09/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17.  
ACRM13 - Perfil general del professorat de les titulacions de màster per categoria, edat i sexe. 

 

Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

Categoria 
% PDI Total  

Nre. PDI 

% Hores impartides 

No Doctor Doctor No Doctor Doctor 

Catedràtic d'Universitat 0,00% 4,35% 1 0,00 5,42% 

Professor associat 4,35% 17,39% 5 2,41 16,38% 

Professorat Agregat 0,00% 13,04% 3 0,00 21,09% 

Professorat Emèrit 0,00% 8,70% 2 0,00 10,24% 

Professorat Visitant 0,00% 21,74% 5 0,00 20,36% 

Titular d'Universitat 0,00% 21,74% 5 0,00 22,94% 

Professorat Emèrit 0,00% 4,35% 1 0,00 0,60% 

Titular d'Universitat 0,00% 4,35% 1 0,00 0,56% 

Total 4,35% 95,65% 23 2,41% 97,59% 

Data informe: 29/09/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17.  
ACRM13 - Perfil general del professorat de les titulacions de màster per categoria, edat i sexe. 

 

E.4. Taula 3. Professorat per categoria i segons doctorat  

 
Permanents  

1 

Permanents  

2 
Lectors Associats Altres Total 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua 

Doctors 5 0 0 2 1 8 

No doctors 0 0 0 4 0 4 

Total 5 0 0 6 1 12 

Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

Doctors 6 0 0 4 0 10 

No doctors 0 0 0 3 0 3 

Total 6 0 0 7 0 13 
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Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

Doctors 3 0 0 0 1 4 

No doctors 0 0 0 5 1 6 

Total 3 0 0 5 2 10 

Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

Doctors 10 0 0 4 8 22 

No doctors 0 0 0 1 0 1 

Total 10 0 0 5 8 23 

Data informe: 29/09/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17.  
ACRM14 - Professorat i hores impartides segons categoria del PDI i doctorat en estudis de màster. 
Permanent 1: Professorat permanent pel que és necessari ser doctor (CC, CU, CEU, TU i Agregat). Permanent 2: 
Professorat permanent pel que no és necessari ser doctor (TEU, Col·laboradors). Altres: Professorat visitant, Personal 
Investigador, etc. 

 

E.4. Taula 4. Assignatures del pla d’estudis 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua 

Assignatura ECTS Curs  Tipus crèdit Professor Dept. 
Categ. 

PDI 
Hores 
impart 

Alum. 
matric 

LLENGUA ANGLESA III 6 Sense 
definir 

COMPLEMENTS 
DE FORMACIÓ 

Riera Toló, Maria DEAA PA 2,1 1 

LLENGUA ANGLESA IV 6 Sense 
definir 

COMPLEMENTS 
DE FORMACIÓ 

Riera Toló, Maria DEAA PA 2,1 1 

ADQUISICIÓ DE 
SEGONES LLENGÜES 

6 1 OBLIGATÒRIA Frumuselu ., Anca Daniela DEAA PIPD 60 25 

APRENENTATGE DE LA 

LLENGUA ASSISTIT PER 
ORDINADOR (ALAO) I 
NOVES TECNOLOGIES EN 
L'ENSENYAMENT DE L/A 

3 1 OBLIGATÒRIA Gutiérrez-Colon Plana, Maria 
del Mar 

DEAA AGREG 30 25 

GRAMÀTICA I LÈXIC A 

LA CLASSE DE LLENGUA 
ANGLESA 

3 1 OBLIGATÒRIA Oltra Massuet, Maria Isabel DEAA AGREG 30 24 

LA PRONUNCIACIÓ A LA 
CLASSE DE LLENGUA 
ANGLESA 

3 1 OBLIGATÒRIA Romero Gallego, Joaquin DEAA TU 30 24 

MATERIALS I 

TÈCNIQUES PER A 
L'ENSENYAMENT DE LA 
LLENGUA ANGLESA 

3 1 OBLIGATÒRIA Romeu Esquerre, Fernando DEAA PA 30 24 

METODOLOGIA DE 
L'ENSENYAMENT DE 
SEGONES LLENGÜES 

6 1 OBLIGATÒRIA Hryckiewicz ., Olga DEAA PA 60 25 

MÈTODES I EINES DE 

RECERCA EN 
L'ENSENYAMENT DE LA 
LLENGUA ANGLESA 

3 1 OBLIGATÒRIA Romero Gallego, Joaquin DEAA TU 30 27 

PRAGMÀTICA A LA 

CLASSE DE LLENGUA 
ANGLESA 

3 1 OBLIGATÒRIA Oltra Massuet, Maria Isabel DEAA AGREG 30 25 

ACTIVITATS PER A 

L'ENSENYAMENT DE LA 

3 Sense 
definir 

OPTATIVA Triana Figueras, Idoia DEAA PA 30 21 
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LLENGUA ANGLESA A 
NENS 

ANGLÈS PER A 
FINALITATS 
ESPECÍFIQUES 

3 Sense 
definir 

OPTATIVA Rueda Ramos, Maria del 
Carmen 

DEAA TU 30 14 

CULTURA A LA CLASSE 

DE LLENGUA 
ESTRANGERA 

3 Sense 
definir 

OPTATIVA Andreu Jiménez, Maria 
Cristina 

DEAA TU 30 16 

PRÀCTIQUES EXTERNES 

 

18 1 PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Baran ., Katarzyna DEAA PA 30 24 

Bellot ., Andrea Roxana DEAA PA 20 

Frumuselu ., Anca Daniela DEAA PIPD 10 

TREBALL DE FI DE 
MÀSTER 

6 1 PROJECTE FI 
DE CARRERA 

Baran ., Katarzyna DEAA PA 35 25 

Bellot ., Andrea Roxana DEAA PA 25 

Frumuselu ., Anca Daniela DEAA PIPD 45 

Hryckiewicz ., Olga DEAA PA 15 

Romeu Esquerre, Fernando DEAA PA 15 

Triana Figueras, Idoia DEAA PA 15 

Data informe: 29/09/2017 
Font: SINIA. Curs 2016-17. ACRM16 - Assignatures dels plans d'estudis de màster.  
AGREG Agregat, TU Titular d’Universitat, PA Associat, PIPD Personal Investigador Postdoctoral 
DEAA Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys 

 

 

Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

Assignatura ECTS Curs  Tipus  Professor Dept. 
Categ. 

PDI 
Hores 
impart 

Alum. 
matric 

CF II: FONAMENTS DE 

LINGÜÍSTICA GENERAL I 
LINGÜÍSTICA APLICADA 
A L'ENSENYAMENT DE 
LLENGÜES 

3 Sense 
definir 

COMPLEMENTS 
DE FORMACIÓ 

Molero Bernaldez, Margarita DFR PA 1,8 1 

Montserrat Ciurana, Anna 
Maria 

DFC PA 0,6 

Oltra Massuet, Maria Isabel DEAA AGREG 0,6 

COMPLEMENTS 

FORMATIUS I: ESTUDIS 
DE GRAMÀTICA 
AVANÇADA DE 
L'ESPANYOL 

3 Sense 
definir 

COMPLEMENTS 
DE FORMACIÓ 

Bargalló Escrivà, Maria DFR TU 6,6 3 

ANÀLISI I PRODUCCIÓ 

DE MATERIALS 
DIDÀCTICS 

3 1 OBLIGATÒRIA Madrona Cao, Maria Alicía DFR PA 30 17 

APRENENTATGE I 
ADQUISICIÓ DE 
LLENGÜES 
ESTRANGERES 

3 1 OBLIGATÒRIA Català Torres, Natàlia DFR TU 30 17 

AVALUACIÓ DE LES 

COMPETÈNCIES EN 
ENSENYAMENT 
D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

3 1 OBLIGATÒRIA Moreno Villanueva, José 
Antonio 

DFR PA 30 17 

EL MARC COMÚ 

EUROPEU DE 
REFERÈNCIA PER A LES 
LLENGÜES 

3 1 OBLIGATÒRIA Moreno Villanueva, José 
Antonio 

DFR PA 30 18 

GESTIÓ DE L'AULA: 

DINÀMIQUES DE 

3 1 OBLIGATÒRIA Iglesia Martín, Sandra DFR PA 30 19 
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TREBALL I TÈCNIQUES 
DE COMUNICACIÓ 

GRAMÀTICA FORMAL I 

GRAMÀTICA 
PEDAGÒGICA EN 
L'ENSENYAMENT 
D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

3 1 OBLIGATÒRIA Iglesia Martín, Sandra DFR PA 30 17 

METODOLOGIA DE 

L'ENSENYAMENT DE 
LLENGÜES 
ESTRANGERES 

3 1 OBLIGATÒRIA Gibert Escofet, Maria Isabel DFR PA 30 17 

NOVES TECNOLOGIES 

APLICADES A 
L'ENSENYAMENT 
D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

3 1 OBLIGATÒRIA Gibert Escofet, Maria Isabel DFR PA 30 18 

PRAGMÀTICA CULTURAL 
A L'AULA D'ESPANYOL 
COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

3 1 OBLIGATÒRIA Forgas Berdet, Esther DFR CU 30 16 

PROGRAMACIÓ DE 

CURSOS I UNITATS 
DIDÀCTIQUES 
D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

3 1 OBLIGATÒRIA Iglesia Martín, Sandra DFR PA 30 17 

BASES PER A 

L'ELABORACIÓ D'UNA 
TESI DOCTORAL 

3 Sense 
definir 

OPTATIVA Nomdedeu Rull, Antonio DFR AGREG 30 7 

ESPANYOL PER A 
FINALITATS ESPECÍFICS 

3 Sense 
definir 

OPTATIVA Madrona Cao, Maria Alicía DFR PA 30 8 

L'ENSENYAMENT 

D'ESPANYOL A 
IMMIGRANTS 

3 Sense 
definir 

OPTATIVA Gibert Escofet, Maria Isabel DFR PA 30 10 

L'ENSENYAMENT 
D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 
A NENS: DISSENY 
D'ACTIVITATS 

3 Sense 
definir 

OPTATIVA Gibert Escofet, Maria Isabel DFR PA 30 6 

L'ENSENYAMENT DE LA 

PRONUNCIACIÓ A 
L'AULA D'ESPANYOL 
COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

3 Sense 
definir 

OPTATIVA Jiménez López, María Dolores DFR AGREG 30 10 

L'ENSENYAMENT DEL 
LÈXIC A L'AULA 
D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

3 Sense 
definir 

OPTATIVA Madrona Cao, Maria Alicía DFR PA 30 16 

LA CULTURA A L'AULA 

D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA: 
LITERATURA, HISTÒRIA, 
ART I CINEMA 

3 Sense 
definir 

OPTATIVA Forgas Berdet, Esther DFR CU 30 6 

METODOLOGIA DE LA 

RECERCA EN ESPANYOL 
COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

3 Sense 
definir 

OPTATIVA Bargalló Escrivà, Maria DFR TU 30 8 

PRÀCTIQUES EXTERNES 6 1 PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Madrona Cao, Maria Alicía DFR PA 47,5 18 
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Data informe: 29/09/2017 
Font: SINIA. Curs 2016-17. ACRM16 - Assignatures dels plans d'estudis de màster.  
CU Catedràtic d’Universitat, AGREG Agregat, TU Titular d’Universitat, PA Professorat Associat 
DFR Departament de Filologies Romàniques, DEAA Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys, DFC Departament de 
Filologia Catalana 

 

 

Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

Assignatura ECTS Curs  Tipus crèdit Professor Dept. 
Categ. 

PDI 
Hores 
impart 

Alum. 
matric 

EINES PER A LA 
SUBTITULACIÓ 

3 1 OBLIGATÒRIA Pym ., Anthony David DEAA CU 30 8 

EINES PER A LA 

TRADUCCIÓ 
ESPECIALITZADA 

3 1 OBLIGATÒRIA Pym ., Anthony David DEAA CU 30 9 

ESTRATÈGIES DE 

TRADUCCIÓ I 
RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES (ANGLÈS-
ESPANYOL) 

3 1 OBLIGATÒRIA Fuertes Puerta, Alberto DEAA PVC 30 8 

ESTRATÈGIES DE 

TRADUCCIÓ I 
RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES (ESPANYOL-
ANGLÈS) 

3 1 OBLIGATÒRIA Costello ., Kevin Patrick DEAA PA 30 7 

L'EXERCICI 
PROFESSIONAL DE LA 
TRADUCCIÓ 

3 1 OBLIGATÒRIA Cortes Villarroya, Judith DEAA PA 30 7 

LA GESTIÓ DEL NEGOCI 3 1 OBLIGATÒRIA Cortes Villarroya, Judith DEAA PA 30 8 

REVISIÓ, EDICIÓ I 
POSTEDICIÓ DE TEXTOS 
TRADUÏTS (ANGLÈS-
ESPANYOL) 

3 1 OBLIGATÒRIA Cortes Villarroya, Judith DEAA PA 30 8 

REVISIÓ, EDICIÓ I 

POSTEDICIÓ DE TEXTOS 
TRADUÏTS (ESPANYOL-
ANGLÈS) 

3 1 OBLIGATÒRIA Costello ., Kevin Patrick DEAA PA 30 8 

TRADUCCIÓ 
CIENTIFICOTÈCNICA 

6 1 OPTATIVA Di Giacomo ., Susan M DAFiTS AGREG 30 5 

Torres Simón, Ester DEAA PA 30 

TRADUCCIÓ JURÍDICA I 
ECONÒMICA 

6 1 OPTATIVA Ayvazyan -, Nune DEAA PIPF 30 5 

Raigal Aran, Judith DEAA PA 30 

TRADUCCIÓ LITERÀRIA 
ANGLÈS-ESPANYOL 

6 1 OPTATIVA Rosich Andreu, Maria DEAA PA 30 5 

Style ., John Glenmore DEAA TU 30 

PRÀCTIQUES EXTERNES 6 1 PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Torres Simón, Ester DEAA PA 17,5 7 

TREBALL DE FI DE 
MÀSTER 

18 1 PROJECTE FI 
DE CARRERA 

Cortes Villarroya, Judith DEAA PA 25 7 

Rosich Andreu, Maria DEAA PA 20 

Torres Simón, Ester DEAA PA 18 

Data informe: 29/09/2017 
Font: SINIA. Curs 2016-17. ACRM16 - Assignatures dels plans d'estudis de màster.  
CU Catedràtic d’Universitat, AGREG Agregat, TU Titular d’Universitat, PIPF Personal Investigador Predoctoral en 
Formació, PA Associat, PVC Professor Visitant Contractat. 
DEAA Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys, DAFITS Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social 
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Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

Assignatura ECTS Curs  Tipus  Professor Dept. 
Categ 
PDI 

Hores 
imp. 

Alum. 
Matr. 

ALIMENTACIÓ, SALUT I 
CULTURA 

3 1 OBLIGATÒRIA Gracia Arnaiz, Maria Isabel DAFiTS TU 30 7 

ANTROPOLOGIA I 
CIÈNCIES DE LA SALUT 

5 1 OBLIGATÒRIA Muela Ribera, Juan DAFiTS PA 50 7 

ANTROPOLOGIA I SALUT 
GLOBAL 

3 1 OBLIGATÒRIA Muela Ribera, Juan DAFiTS PA 30 8 

ANTROPOLOGIA I SALUT 
MENTAL 

3 1 OBLIGATÒRIA Correa-Urquiza Vidal Freyre, 
Martín 

DAFiTS PA 20 7 

Martinez Hernaez, Angel DAFiTS TU 10 

ANTROPOLOGIA MÈDICA 
APLICADA 

5 2 OBLIGATÒRIA Di Giacomo ., Susan M DAFiTS AGREG 50 9 

CONTROVÈRSIES 

ALIMENTÀRIES: 
SUBJECTES, 
PRÀCTIQUES I 
DISCURSOS 

5 2 OBLIGATÒRIA Gracia Arnaiz, Maria Isabel DAFiTS TU 50 10 

CULTURA I ECONOMIA 

POLÍTICA DE L'ATENCIÓ 
EN LA SALUT: LES 
INSTITUCIONS 
ASSISTENCIALS 

5 2 OBLIGATÒRIA Comas d'Argemir Cendra, 
Maria Dolors 

DAFiTS CU 50 9 

CULTURA I ECONOMIA 
POLÍTICA DE LES 
AFLICCIONS 

5 2 OBLIGATÒRIA Martinez Hernaez, Angel DAFiTS TU 50 10 

LES ORIENTACIONS 

FENOMENOLÒGIQUES: 
COS I CULTURA 

3 1 OBLIGATÒRIA Di Giacomo ., Susan M DAFiTS AGREG 30 10 

MEDICALITZACIÓ I 
CULTURA 

5 1 OBLIGATÒRIA Comelles Esteban, José Maria DAFiTS PEME 50 7 

METODOLOGIA 

ETNOGRÀFICA EN 
ANTROPOLOGIA MÈDICA 

5 1 OBLIGATÒRIA Di Giacomo ., Susan M DAFiTS AGREG 50 10 

REPRESENTACIONS 

ETNOGRÀFIQUES DEL 
PROCÉS SALUT, 
MALALTIA, ATENCIÓ 

5 1 OBLIGATÒRIA Brigidi ., Serena DAFiTS PA 25 9 

Di Giacomo ., Susan M DAFiTS AGREG 25 

SALUT GLOBAL 5 1 OBLIGATÒRIA Gil Alonso, Fernando DAFiTS PV 25 9 

Tebé Cordomí, Cristian DCMB PA 25 

SALUT I SOCIETAT EN LA 
HISTÒRIA D'OCCIDENT 

5 1 OBLIGATÒRIA Arrizabalaga Valbuena, Jon DAFiTS PV 50 10 

SISTEMES 

D'INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ 
APLICATS EN 
ANTROPOLOGIA MÈDICA 

5 1 OBLIGATÒRIA Perdiguero Gil, Enrique DAFiTS PV 50 10 

SISTEMES MÈDICS 5 1 OBLIGATÒRIA Vallverdú Vallverdú, Jaime DAFiTS AGREG 25 8 

Zaragoza Gras, Maria Joana DFC TU 25 

TÈCNIQUES AVANÇADES 
EN ETNOGRAFIA 

5 1 OBLIGATÒRIA López Bargados, Alberto DAFiTS PV 50 6 

SALUT, 
DESENVOLUPAMENT I 
MEDI AMBIENT 

5 2 OBLIGATÒRIA Larrea Killinger, Cristina DAFiTS PV 30 10 

Muela Ribera, Juan DAFiTS PA 20 
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SEMINARI D'ESTUDIS 
AVANÇATS 

10 2 OBLIGATÒRIA Deusdad Ayala, Blanca DAFiTS AGREG 15 8 

Di Giacomo ., Susan M DAFiTS AGREG 5 

Pastor Gosálbez, María 
Inmaculada 

DHHA TU 10 

Puig Cruells, Carmina DAFiTS TU 20 

Ramírez Hita, Susana DAFiTS PA 25 

SUBSTÀNCIES, 

MALESTARS, SUBJECTES 
I GESTIÓ DE RISCOS 

5 2 OBLIGATÒRIA Romaní Alfonso, José Oriol DAFiTS PEME 50 8 

TREBALL DE FI DE 
MÀSTER 

20 2 PROJECTE FI 
DE CARRERA 

Comas d'Argemir Cendra, 
Maria Dolors 

DAFiTS CU 6,3 9 

Comelles Esteban, José Maria DAFiTS PEME 6,3 

Deusdad Ayala, Blanca DAFiTS AGREG 6,3 

Di Giacomo ., Susan M DAFiTS AGREG 12,6 

Gracia Arnaiz, Maria Isabel DAFiTS TU 30,5 

Larrea Killinger, Cristina DAFiTS PV 6,3 

Martinez Hernaez, Angel DAFiTS TU 12,6 

Data informe: 29/09/2017 
Font: SINIA. Curs 2016-17. ACRM16 - Assignatures dels plans d'estudis de màster.  
CU Catedràtic d’Universitat, TU Titular d’Universitat, AGREG Agregat, PEME Professor Emèrit, PA Professor Associat, PV 
Professor Visitant 
DAFITS Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, DFC Departament de Filologia Catalana, DCMB 
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, DHHA Departament d’Història i Història de l’Art 

 

E.4. Taula 5. Perfil del professorat 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua 

Nom complet 
Categ 
PDI 

Dedicació 
Títol 

acadèmic 
Acredit. 
del PDI 

S
/

N
 

I
n

v
e
s
ti

g
a
d

o
r
 

a
c
ti

u
 Dept. 

Url portal 
transparència 

N
º
 t

r
a
m

s
 d

e
 

d
o

c
è
n

c
ia

 

N
º
 t

r
a
m

s
 d

e
 

r
e
c
e
r
c
a
 

Andreu Jiménez, 
Maria Cristina 

TU Temps 
Complet de 
8 Hores 

Doctor en 
Filologia 
Anglesa 

 N DEAA http://www.urv.cat/html/
grupsrecerca/investigador
s/general-02064319.php  

5 0 

Baran ., Katarzyna PA Temps 

Parcial de 4 
Hores 

Doctor/a  N DEAA http://www.urv.cat/html/

grupsrecerca/investigador
s/general-05000177.php  

0 0 

Bellot ., Andrea 
Roxana 

PA Temps 
Parcial de 6 
Hores 

Doctor/a  N DEAA http://www.urv.cat/html/
grupsrecerca/investigador
s/general-10000443.php  

0 0 

Frumuselu ., Anca 
Daniela 

PIPD Temps 

parcial 25 
hores més 
4h docència 

Doctor/a  N DEAA http://www.urv.cat/html/

grupsrecerca/investigador
s/general-11000199.php  

0 0 

Gutiérrez-Colon 
Plana, Maria del 
Mar 

AGREG Temps 

Complet de 
8 Hores 

Doctor/a 

per la U. 
Rovira i 
Virgili 

Professor 

contractat 
Doctor 
(17/03/11) 

S DEAA http://www.urv.cat/html/

grupsrecerca/investigador
s/general-98615333.php  

3 1 

Hryckiewicz ., 
Olga 

PA Temps 
Parcial de 
2,5 hores 

Llicenciat/ 
da 

 N DEAA http://www.urv.cat/html/
grupsrecerca/investigador
s/general-10000764.php  

0 0 

Oltra Massuet, 
Maria Isabel 

AGREG Temps 

Complet de 
8 Hores 

Doctor/a 

per la 

U.A.B. 

Acreditació 

de recerca 
(16/10/13), 

S DEAA http://www.urv.cat/html/

grupsrecerca/investigador
s/general-01063212.php  

1 1 

http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-02064319.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-02064319.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-02064319.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-05000177.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-05000177.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-05000177.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-10000443.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-10000443.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-10000443.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-11000199.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-11000199.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-11000199.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-98615333.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-98615333.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-98615333.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-10000764.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-10000764.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-10000764.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063212.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063212.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063212.php
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Informe 
favorable 
professorat 
Lector 
(14/06/10) 

Riera Toló, Maria PA Temps 

Parcial de 6 
Hores 

Llicenciat/ 

da en 
Filologia 

Informe 

favorable 
professorat 
Lector 
(30/06/16) 

N DEAA http://www.urv.cat/html/

grupsrecerca/investigador
s/general-98615031.php  

0 0 

Romero Gallego, 
Joaquin 

TU Temps 
Complet de 
8 Hores 

Doctor en 
Lingüística 

 N DEAA http://www.urv.cat/html/
grupsrecerca/investigador
s/general-98613395.php  

3 1 

Romeu Esquerre, 
Fernando 

PA Temps 

Parcial de 
1,5 Hores 

Llicenciat/d

a en 
Filologia 
Anglesa 

 N DEAA  0 0 

Rueda Ramos, 
Maria del Carmen 

TU Temps 
Complet de 
8 Hores 

Doctor/a  N DEAA http://www.urv.cat/html/
grupsrecerca/investigador
s/general-10000391.php  

5 1 

Triana Figueras, 
Idoia 

PA Temps 

Parcial de 
1,5 Hores 

Diplomat/ 

Enginyer o 
Arquitecte 
Tècnic 

 N DEAA  0 0 

Data informe: 29/09/2017 
Font: SINIA. Curs 2016-17. ACRM17 - Nivell de qualificació del professorat de màster.  
AGREG Agregat, TU Titular d’Universitat, PA Associat, PIPD Personal Investigador Postdoctoral 
DEAA Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys 

 

 

Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

Nom complet 
Categ
PDI 

Dedicació 
Títol 
acadèmic 

Acredit. 
del PDI 

S
/

N
 

I
n

v
e
s
ti

g
a
d

o
r
 a

c
ti

u
 

Dept. 
Url portal 
transparència 

N
º
 t

r
a
m

s
 

d
e
 d

o
c
è
n

c
ia

 

N
º
 t

r
a
m

s
 

d
e
 r

e
c
e
r
c
a
 

Bargalló Escrivà, 
Maria 

TU Temps 
Complet de 
8 Hores 

Doctor en 
Filologia 
Hispànica 

 S DFR http://www.urv.cat/html/
grupsrecerca/investigador
s/general-93846874.php  

6 3 

Català Torres, 
Natàlia 

TU Temps 
Complet de 
8 Hores 

Doctor en 
Filosofia i 
Lletres 

 S DFR http://www.urv.cat/html/
grupsrecerca/investigador
s/general-93850820.php  

6 2 

Forgas Berdet, 

Esther 

CU Temps 

Complet de 
8 Hores 

Doctor en 

Filologia 
Romànica 

 S DFR http://www.urv.cat/html/

grupsrecerca/investigador
s/general-93836175.php  

6 2 

Gibert Escofet, 
Maria Isabel 

PA Temps 
Parcial de 6 
Hores 

Doctor/a Informe 
favorable 
professorat 
Lector 
(01/03/16) 

N DFR http://www.urv.cat/html/

grupsrecerca/investigador
s/general-07000735.php  

0 0 

Iglesia Martín, 
Sandra 

PA Temps 
Parcial de 6 
Hores 

Doctor/a 
per la 
U.A.B. 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 
(04/07/12) 

N DFR http://www.urv.cat/html/
grupsrecerca/investigador
s/general-99621141.php  

0 0 

http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-98615031.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-98615031.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-98615031.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-98613395.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-98613395.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-98613395.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-10000391.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-10000391.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-10000391.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93846874.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93846874.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93846874.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93850820.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93850820.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93850820.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93836175.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93836175.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93836175.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-07000735.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-07000735.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-07000735.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-99621141.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-99621141.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-99621141.php
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Jiménez López, 
María Dolores 

AGREG Temps 
Complet de 
8 Hores 

Doctor en 
Filologia 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 
(26/07/05),
Acreditació 
de recerca 
(16/02/10),
Habilitació 
Nacional - 
TU 
(14/02/07) 

S DFR http://www.urv.cat/html/

grupsrecerca/investigador
s/general-96610942.php  

2 3 

Madrona Cao, 
Maria Alicía 

PA Temps 
Parcial de 6 
Hores 

Llicenciat/ 
da en 
Filologia 

 N DFR http://www.urv.cat/html/

grupsrecerca/investigador
s/general-96609962.php  

0 0 

Molero Bernaldez, 
Margarita 

PA Temps 
Parcial de 6 
Hores 

Llicenciat/ 
da en 
Filologia 
Hispànica 

 N DFR http://www.urv.cat/html/

grupsrecerca/investigador
s/general-04064699.php  

0 0 

Montserrat 
Ciurana, Anna 
Maria 

PA Temps 
Parcial de 6 
Hores 

Llicenciat/ 
da en 
Filologia 
Catalana 

 N DFC http://www.urv.cat/html/
grupsrecerca/investigador
s/general-95608284.php  

0 0 

Moreno 
Villanueva, José 
Antonio 

PA Temps 
Parcial de 6 
Hores 

Doctor/a 
per la U. 
Rovira i 
Virgili 

 N DFR http://www.urv.cat/html/

grupsrecerca/investigador
s/general-94604683.php  

0 0 

Nomdedeu Rull, 
Antonio 

AGREG Temps 
Complet de 
8 Hores 

Doctor/a Professor 
contractat 
Doctor 
(25/09/09),
Acreditació 
Nacional 
para CDU-TU 
(03/05/13),
Acreditació 
de recerca 
(16/12/15),P
rofessor 
Ajudant 
doctor 
(24/03/08) 

S DFR http://www.urv.cat/html/

grupsrecerca/investigador
s/general-10000661.php  

1 1 

Oltra Massuet, 
Maria Isabel 

AGREG Temps 
Complet de 
8 Hores 

Doctor/a 
per la 
U.A.B. 

Acreditació 
de recerca 
(16/10/13),I
nforme 
favorable 
professorat 
Lector 
(14/06/10) 

S DEAA http://www.urv.cat/html/
grupsrecerca/investigador
s/general-01063212.php  

1 1 

Data informe: 29/09/2017 
Font: SINIA. Curs 2016-17. ACRM17 - Nivell de qualificació del professorat de màster.  
CU Catedràtic d’Universitat, AGREG Agregat, TU Titular d’Universitat 
DFR Departament de Filologies Romàniques, DEAA Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys, DFC Departament de 
Filologia Catalana 

 

 

 

 

 

 

http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-96610942.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-96610942.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-96610942.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-96609962.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-96609962.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-96609962.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-04064699.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-04064699.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-04064699.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-95608284.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-95608284.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-95608284.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-94604683.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-94604683.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-94604683.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-10000661.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-10000661.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-10000661.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063212.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063212.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063212.php
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Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

Nom complet 
Categ 
PDI 

Dedicació 
Títol 

acadèmic 
Acredit.  
del PDI 

S
/

N
 

I
n

v
e
s
ti

g
a
d

o
r
 

a
c
ti

u
 

Dept. 
Url portal 
transparència 

N
º
 t

r
a
m

s
 

d
e
 d

o
c
è
n

c
ia

 

N
º
 t

r
a
m

s
 

d
e
 r

e
c
e
r
c
a
 

Ayvazyan -, Nune PIPF Temps  
complet 2 
hores de 
docència 

Màster 
Universita
ri en 
Estudis de 
Traducció 

 N DEAA  0 0 

Cortes Villarroya, 
Judith 

PA Temps 
Parcial de 4 
Hores 

Llicenciat/ 
da en 
Traducció 
i Interpr. 

 N DEAA  0 0 

Costello ., Kevin 
Patrick 

PA Temps 
Parcial de 6 
Hores 

Llicenciat 
en 
Filologia 
Francesa 

 N DEAA  0 0 

Di Giacomo ., 
Susan M 

AGREG Temps 
Complet de 
8 Hores 

Doctor  
Filosofia  

Acreditació 
de recerca 
(13/07/07) 

S DAFiTS http://www.urv.cat/htm
l/grupsrecerca/investiga
dors/general-
06000314.php  

0 0 

Fuertes Puerta, 
Alberto 

PVC Temps 
Complet de 
8 Hores 

Doctor/a Professor 
Ajudant 
doctor 
(11/03/14) 

S DEAA  0 0 

Pym ., Anthony 
David 

CU Temps 
Complet de 
8 Hores 

Doctor en 
Humanitat
s 

Acreditació 
Nacional 
para CDU-
CU 
(21/07/10) 

S DEAA http://www.urv.cat/htm
l/grupsrecerca/investiga
dors/general-
98617680.php  

4 4 

Raigal Aran, 
Judith 

PA Temps 
Parcial de 1 
hora 

Màster 
Universita
ri en 
Estudis de 
Traducció 

 N DEAA  0 0 

Rosich Andreu, 
Maria 

PA Temps 
Parcial de 2 
Hores 

Llicenciat/ 
da en 
Traducció 
i Interpr. 

 N DEAA  0 0 

Style ., John 
Glenmore 

TU Temps 
Complet de 
8 Hores 

Doctor en 
Filologia 

 N DEAA http://www.urv.cat/htm
l/grupsrecerca/investiga
dors/general-
01063019.php  

3 1 

Torres Simón, 
Ester 

PA Temps 
Parcial de 5 
Hores 

Llicenciat/ 
da en 
Traducció 
i Interpr. 

 N DEAA http://www.urv.cat/htm
l/grupsrecerca/investiga
dors/general-
07000806.php  

0 0 

Data informe: 08/05/2017 
Font: SINIA. Curs 2015-16. ACRM17 - Nivell de qualificació del professorat de màster.  
CU Catedràtic d’Universitat, AGREG Agregat, TU Titular d’Universitat, PIPF Personal Investigador Predoctoral en 
Formació, PA Associat, PVC Professor Visitant Contractat. 
DEAA Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys, DAFITS Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social 

 

 

 

 

http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-06000314.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-06000314.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-06000314.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-06000314.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-98617680.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-98617680.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-98617680.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-98617680.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063019.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063019.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063019.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063019.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-07000806.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-07000806.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-07000806.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-07000806.php
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Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

Nom complet 
Categ 
PDI 

Dedicació 
Títol 

acadèmic 
Acreditació 

del PDI 

S
/

N
 

I
n

v
e
s
ti

g
a
d

o

r
 a

c
ti

u
 

Dept. 
Url portal 

transparència 

N
º
 t

r
a
m

s
 

d
e
 d

o
c
è
n

c
ia

 

N
º
 t

r
a
m

s
 

d
e
 r

e
c
e
r
c
a
 

Arrizabalaga 
Valbuena, Jon 

PV Dedicació 
desconeg
uda 

Doctor en 
Medicina 

 N DAFiTS  0 0 

Brigidi ., Serena PA Temps 
Parcial de 
1 hora 

Doctor/a 
per la U. 
Rovira i 
Virgili 

 N DAFiTS  0 0 

Comas d'Argemir 
Cendra, Maria 
Dolors 

CU Temps 
Complet 
de 8 
Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Lletres 

 S DAFiTS http://www.urv.cat/htm

l/grupsrecerca/investiga
dors/general-
93830693.php  

5 5 

Comelles 
Esteban, José 
Maria 

PEME Temps 
Parcial de 
2 Hores 

Doctor en 
Medicina 

 N DAFiTS http://www.urv.cat/htm

l/grupsrecerca/investiga
dors/general-
93833353.php  

6 5 

Correa-Urquiza 
Vidal Freyre, 

Martín 

PA Temps 
Parcial de 

6 Hores 

Doctor/a Informe 
favorable 

professorat 
Lector 
(20/11/15) 

N DAFiTS  0 0 

Deusdad Ayala, 
Blanca 

AGREG Temps 
Complet 
de 8 
Hores 

Doctor en 
Sociologia 

Acreditació 
de recerca 
(14/12/15), 
Professor 
contractat 
Doctor 
(21/12/11), 
Professor 
Ajudant 
doctor 
(17/04/08) 

S DAFiTS http://www.urv.cat/htm
l/grupsrecerca/investiga
dors/general-
09000543.php  

1 0 

Di Giacomo ., 
Susan M 

AGREG Temps 
Complet 
de 8 
Hores 

Doctor 
Filosofia 

Acreditació 
de recerca 
(13/07/07) 

S DAFiTS http://www.urv.cat/htm

l/grupsrecerca/investiga

dors/general-

06000314.php  

0 0 

Gil Alonso, 
Fernando 

PV Dedicació 
desconeg
uda 

Doctor en 
Geografia 

 N DAFiTS  0 0 

Gracia Arnaiz, 
Maria Isabel 

TU Temps 
Complet 
de 8 
Hores 

Doctor en 
Geografia i 
Historia 

Acreditació 
Nacional para 
CDU-CU 
(24/04/13) 

S DAFiTS http://www.urv.cat/htm

l/grupsrecerca/investiga

dors/general-

96609192.php  

3 3 

Larrea Killinger, 
Cristina 

PV Dedicació 
desconeg
uda 

Doctor en 
Geografia i 
Historia 

 N DAFiTS  0 0 

López Bargados, 
Alberto 

PV Dedicació 
desconeg
uda 

Doctor en 
Antropologia 
Social 

 N DAFiTS  0 0 

Martinez 
Hernaez, Angel 

TU Temps 
Complet 

Doctor en 
Geografia i 
Historia 

Acreditació 
Nacional para 
CDU-CU 

S DAFiTS http://www.urv.cat/htm
l/grupsrecerca/investiga

4 3 

http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93830693.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93830693.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93830693.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93830693.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93833353.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93833353.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93833353.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93833353.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-09000543.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-09000543.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-09000543.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-09000543.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-06000314.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-06000314.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-06000314.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-06000314.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-96609192.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-96609192.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-96609192.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-96609192.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-94605055.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-94605055.php
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de 8 
Hores 

(25/10/12), 
Acreditació 
de recerca 
avançada 
(26/09/16) 

dors/general-
94605055.php  

Muela Ribera, 
Juan 

PA Temps 
Parcial de 
3,5 hores 
de 
docència 

Doctor/a  N DAFiTS  0 0 

Pastor Gosálbez, 
María 
Inmaculada 

TU Temps 
Complet 
de 8 
Hores 

Doctor en 
Ciències 
Polítiques 

Acreditació 
Nacional para 
CDU-TU 
(22/05/08) 

S DHHA http://www.urv.cat/htm

l/grupsrecerca/investiga

dors/general-

95607422.php  

4 2 

Perdiguero Gil, 
Enrique 

PV Dedicació 
desconeg
uda 

Doctor/a  N DAFiTS  0 0 

Puig Cruells, 
Carmina 

TU Temps 
Complet 
de 8 
Hores 

Doctor/a Acreditació 
Nacional para 
CDU-TU 
(15/10/15) 

S DAFiTS http://www.urv.cat/htm

l/grupsrecerca/investiga
dors/general-
01063254.php  

4 1 

Ramírez Hita, 
Susana 

PA Temps 
Parcial de 
1 hora 

Doctor en 
Antropologia 
Social i 
Cultural 

 N DAFiTS  0 0 

Romaní Alfonso, 
José Oriol 

PEME Temps 
Parcial de 
2 Hores 

Doctor en 
Historia de 
l’Art 

Acreditació 
Nacional para 
CDU-CU 
(25/02/10) 

N DAFiTS http://www.urv.cat/htm

l/grupsrecerca/investiga
dors/general-
93862204.php  

6 4 

Tebé Cordomí, 
Cristian 

PA Temps 
Parcial de 
6 Hores 

Diplomat en 
Estadística 

 N DCMB  0 0 

Vallverdú 
Vallverdú, Jaime 

AGREG Temps 
Complet 
de 8 
Hores 

Doctor en 
Antropologia 
Social i 
Cultural 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 
(28/07/03), 
Professor 
Ajudant 
doctor 
(05/02/04), 
acreditació 
Nacional para 
CDU-TU 
(29/03/11) 

S DAFiTS http://www.urv.cat/htm

l/grupsrecerca/investiga
dors/general-
94605081.php  

2 0 

Zaragoza Gras, 
Maria Joana 

TU Temps 
Complet 
de 8 
Hores 

Doctor en 
Filologia 
Clàssica 

 S DFC http://www.urv.cat/htm

l/grupsrecerca/investiga
dors/general-
93844004.php  

6 3 

Data informe: 29/09/2017 
Font: SINIA. Curs 2015-16. ACRM17 - Nivell de qualificació del professorat de màster.  
CU Catedràtic d’Universitat, TU Titular d’Universitat, AGREG Agregat, PEME Professor Emèrit, PA Professor Associat, PV 
Professor Visitant 
DAFITS Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, DFC Departament de Filologia Catalana, DCMB 
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, DHHA Departament d’Història i Història de l’Art 

 

 

 

http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-94605055.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-94605055.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-95607422.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-95607422.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-95607422.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-95607422.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063254.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063254.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063254.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-01063254.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93862204.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93862204.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93862204.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93862204.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-94605081.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-94605081.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-94605081.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-94605081.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93844004.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93844004.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93844004.php
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93844004.php
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E.4. Taula 6. Percentatge d’hores impartides de docència segons trams 

Tram de recerca Tram docent 

Sense 
Amb tram  

no viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram  

no viu 
Amb tram viu 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua 

70,21% 9,93% 19,86% 65,24% 4,97% 29,79% 

Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

68,65% 15,07% 16,28% 68,65% 5,02% 26,33% 

Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

82,02% 5,99% 11,994% 82,022% 0,00% 17,98% 

Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

60,94% 0,00% 39,06% 56,43% 15,85% 27,72% 

Data informe: 29/09/2017 
Font: SINIA. Curs 2016-17.  
ACRM15 - Docència impartida segons trams del PDI en estudis de màster.  

 

E.4. Taula 7. Relació estudiants ETC per PDI ETC en estudis de màster 

Pla 2015 2016 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a 

Llengua Estrangera / Segona Llengua 
8,58 9,79 

Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a 

Llengua Estrangera 
7,33 7,30 

Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 5,83 3,40 

Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global  4,44 4,07 

Data informe: 29/09/2017 
Font: URV en xifres.  
ACRM18 – Relació estudiants ETC per PDI ETC en estudis de màster 

 

E.4. Taula 8. Resultats de l’enquesta de satisfacció respecte el professorat per titulació 

(puntuacions sobre 10) 

Participació 

Titulació 
Alumnes  

potencials 

Enquestes  

valorades 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de 

l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

28 11 

Màster d’Ensenyament de Llengües: 

Espanyol com a Llengua Estrangera 
20 8 

Màster de Traducció Professional Anglès-

Espanyol 
9 3 
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Màster d’Antropologia Mèdica i Salut 

Global 
24 9 

 

 
Mitjana pregunta  

Pregunta MaTLEFS MELE Traducció MiAMSG URV 

Compleix amb l'horari de classe i d'atenció 

personalitzada fora de l'aula. 
9,00 8,14 8,67 8,80 8,34 

El volum de treball és coherent i proporcionat 

als crèdits de l'assignatura. 
8,02 7,77 7,87 8,22 7,79 

En els plantejaments inicials de l'assignatura, 

especifica clarament els objectius, el 
programa i els criteris d'avaluació. 

8,52 8,02 6,53 8,24 8,06 

Es preocupa per estimular l'interès de 

l'alumnat en l'assignatura. 
8,83 7,76 6,53 8,00 7,70 

Explica els continguts amb claredat. 8,43 7,71 7,07 7,95 7,76 

Globalment considero que és un/a bon/a 

professor/a. 
8,85 8,12 6,07 8,32 7,94 

La metodologia d'ensenyament s'adequa als 

objectius de l'assignatura. 
8,38 7,56 6,93 7,93 7,64 

Les activitats docents s'ajusten als objectius, 

continguts, sistema d'avaluació i 
competències que preveia la guia docent. 

8,59 7,64 6,93 8,33 7,84 

Manté un bon clima de relació personal i 

comunicació amb els estudiants. 
8,95 8,14 7,73 8,10 8,07 

Resol satisfactòriament els dubtes o 

preguntes que se li plantegen. 
8,63 8,00 7,93 7,95 7,96 

Data informe: 29/09/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17.  
ENQD2 – Dades globals per titulació.  
MaTLEFS Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua; MELE Màster 
d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera; Traducció Màster de Traducció Professional Anglès-
Espanyol, MiAMSG Màster Interuniversitari d’Antropologia Mèdica i Salut Global
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Annex 5. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 5 

E.5. Taula 1. Dades anuals corresponents al CRAI 

 

Dades anuals corresponents al Centre de Recursos per a 

l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) 

 
  

Dades a: 31/12/2016 
CRAI Campus 

Catalunya  
Suma / 
mitjana 

Satisfacció dels usuaris amb el CRAI  

Satisfacció general dels estudiants amb el CRAI (3, 7) 7,71 7,96 

Satisfacció general dels estudiants amb el personal del CRAI (3, 7) 8,25 8,40 

Satisfacció general dels estudiants amb les instal·lacions i els equipaments del CRAI (3, 7) 6,94 7,41 

Satisfacció general dels estudiants amb els recursos documentals del CRAI (3, 7) 7,31 7,71 

Satisfacció general dels estudiants amb els serveis del CRAI (3, 7) 7,82 7,94 

Satisfacció de l'estudiant amb els cursos de competències informacionals rebuts del CRAI (4) 8,17 8,40 

Valoració de la utilitat dels grups de conversa en anglès per als usuaris (3, 7) 7,67 7,84 

Satisfacció amb els serveis que es reben de la Factoria (5)   9,05 

Satisfacció del PDI amb la formació PROFID (6)   8,33 

Ús del CRAI 

    Presencial     

Dies d'obertura per any  263 229 

Hores d'obertura CRAI per any  3.228 2.561 

Nombre d'accessos d'usuaris al CRAI per any (8) 279.955 936.905 

Nombre mig d'accessos diaris al CRAI de campus  1.064 3.949 

Nombre d'accessos per usuari potencial del campus i any (10) 70 59 

    Virtual  

Nombre de pàgines vistes del web   664.788 

Nombre de consultes virtuals al CRAI   326 

Nombre de descàrregues de material d'autoaprenentatge (guies i tutorials)   18.405 

Fons documental 

Nombre de monografies en paper (exemplars) 216.984 643.091 

Nombre de publicacions periòdiques en paper que es reben actualment per compra 287 610 

Nombre de publicacions periòdiques electròniques a les quals s'accedeix des del catàleg 
bibliogràfic 

  14.132 

Nombre de títols de publicacions electròniques accessibles des de l'eina ejournals2.0   66.986 

Nombre de monografies electròniques a les quals s'accedeix des del catàleg bibliogràfic   17.113 

Nombre de títols de monografies electròniques accessibles des de l'eina ebooks2.0   107.263 

Nombre de bases de dades a les quals s'accedeix des del catàleg bibliogràfic   239 

Serveis 

Préstec (11) 

Nombre de préstecs de documents de la URV realitzats a la comunitat universitària URV per 
any  

63.254 178.962 

Nombre de documents de la URV prestats per usuari potencial del campus i any (10) 15,72 11.23 

Nombre de documents sol·licitats per la URV a biblioteques que pertanyen al CSUC per any 
(12) 

  3.731 

Nombre de documents sol·licitats per la URV a altres biblioteques a través de préstec 
interbibliotecari per any 

  1.832 

Nombre de préstecs de documents de la URV a usuaris consorciats per any   6.266 

Nombre de préstecs d'espais de treball en grup per any 8.733 24.988 
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Nombre de préstecs d'espais de treball en grup per estudiant potencial del campus i any 
(10) 

2,59 1.96 

Nombre de préstecs d'ordinadors portàtils per any  16.990 53.588 

Nombre de préstecs d'ordinadors portàtils per estudiant potencial del campus i any (10) 5,04 3.72 

Nombre de préstecs d'altres equipaments 1.405 13.918 

Accés biblioteca digital 

Cerques o consultes a les publicacions periòdiques electròniques de pagament o amb 
llicència 

  50.061 

Documents descarregats de les publicacions periòdiques electròniques de pagament o amb 
llicència 

  628.713 

Cerques o consultes a les monografies electròniques de pagament o amb llicència   18.303 

Documents descarregats de les monografies electròniques de pagament o amb llicència   19.959 

Cerques o consultes a les bases de dades de pagament o amb llicència   98.849 

Documents descarregats de les bases de dades de pagament o amb llicència   7.842 

Accions de suport a la formació 

Nombre d'assistents per curs acadèmic al suport realitzat pel CRAI en la competència 
nuclear C3 (gestió del coneixement) (13) 

1.876 2.910 

Nombre d'assistents al suport realitzat pel CRAI en la competència nuclear C3 per estudiant 
potencial de grau i curs acadèmic (13) 

0,64 0,31 

Nombre de sessions per curs acadèmic al suport realitzat pel CRAI en la competència 
nuclear C3 (Gestió del coneixement) (13) 

55 95 

Nombre d'assistents per curs acadèmic als cursos de recursos específics adreçats als 
estudiants de màster i doctorat (13) 

56 169 

Nombre de sessions per curs acadèmic als cursos de recursos específics adreçats als 
estudiants de màster i doctorat (13) 

4 17 

Nombre d'assistents per curs acadèmic a la formació PROFID que realitza el personal del 
CRAI (13, 14) 

86 435 

Nombre de sessions per curs acadèmic a la formació PROFID que realitza el personal del 
CRAI (13, 14) 

8 41 

Nombre d'assistents per curs acadèmic als grups de conversa en anglès (13)   786 

Nombre de sessions per curs acadèmic als grups de conversa en anglès (13)   243 

Nombre d'assistents per curs acadèmic a les sessions de formació de suport a la 
competència C2 realitzats per la Factoria (13) 

  46 

Nombre de sessions per curs acadèmic a les sessions de formació de suport a la 
competència C2 realitzats per la Factoria (13) 

  3 

Nombre d'assessoraments realitzats per la Factoria per any   585 

Nombre d'usos autònoms de la Factoria per part de l'usuari per any   354 

Accions de promoció del CRAI 

Nombre d'assistents per curs acadèmic a les Jornades d'acollida dels estudiants de nou 
ingrés (13) 

474 1.730 

Nombre de sessions per curs acadèmic a les Jornades d'acollida dels estudiants de nou 
ingrés (13) 

12 40 

Nombre d'assistents per curs acadèmic a les Jornades de portes obertes (13) 475 1.908 

Nombre de sessions per curs acadèmic a les Jornades de portes obertes (13) 36 86 

Nombre d'assistents per curs acadèmic a les visites guiades (13) 777 1.336 

Nombre de sessions per curs acadèmic a les visites guiades (13) 47 80 

Espais i equipaments CRAI  

Espais 

Superfície útil CRAI (m2) (9) 3.589 12.361 

Superfície útil CRAI (m2) per usuari potencial del campus (10) 0,89 1,01 

Superficie útil CRAI (m2) per accés diari mig al CRAI de campus 3,37 3,01 

Seients de tipologia diversa 

Nombre total de seients 751 3.239 

Nombre total de seients per estudiant potencial del campus (10) 0,22 0,31 

Equipaments 

Nombre d'ordinadors a l'Aula d'Informàtica 111 307 

Nombre d'ordinadors portàtils en préstec 42 189 

Nombre d'ordinadors portàtils en préstec per estudiant potencial del campus (10) 0,01 0,03 
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Xarxes socials 

Seguidors del twitter del CRAI   502 

      

Nombre d'estudiants potencials (Grau). Matrícula curs 2015-16 2.929 11.500 

Nombre d'estudiants potencials (Màster i Doctorat). Matrícula curs 2015-16 (16) 444 2.475 

Nombre de PDI (dades a 31 de desembre de 2016) 452 1.997 

Nombre de PAS (dades a 31 de desembre de 2016) (17) 198 705 

(1) CRAI Campus Bellissens inclou el Centre de Documentació Europea i CRAI Medicina i Ciències de la Salut inclou la 
Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i la Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital 
Universitari Joan XXIII de Tarragona. Cal tenir en compte que hi ha certs ràtios que no podem subministrar per la manca de 
coneixement exacte dels usuaris que assisteixen a cadascun dels tres espais. 
(2) Altres inclou les dades corresponents a la Fundació Marta Mata Garriga, Vinseum, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 
Hemeroteca Fundació Catalunya-La Pedrera, Fundació Quer Alt  i Monestir de Poblet.  Cal tenir en compte que s'ha inclòs tot 
el fons de la Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona perquè encara que no tot ell 
pertany a la URV, sí que és accessible en la seva totalitat. 
(3) Aquestes dades es poden completar amb l'Informe que porta per títol: Anàlisi de l’enquesta de satisfacció d’usuaris del 
CRAI adreçada als estudiants (curs 2014-15), abril-maig (2015). Escala de puntuació: 1-10. 
(4) Dades procedents de l'enquesta de satisfacció que es distribueix entre els estudiants una vegada finalitzada la formació.  

(5) Dades procedents de l'enquesta de satisfacció que es distribueix trimestralment als usuaris que han registrat algun servei 
amb la Factoria. 
(6) Dades procedents de l'enquesta de satisfacció que es distribueix entre el Personal Docent i Investigador i els estudiants de 
Doctorat, una vegada finalitzada la formació. Es donen dades parcials degudes a un canvi de model d'enquesta al llarg del 
curs 2014-15. 
(7) Les dades de satisfacció d'usuaris corresponents al CRAI Medicina i Ciències de la Salut no es troben desagregades de les 
corresponents a la Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i les corresponents a la 
Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. 
(8) Problemes en el funcionament del comptador d'accés al CRAI Seu Baix Penedès durant els primers mesos de l'any. S'han 
extrapolat els valors que es coneixen a partir del mes de juny. 

(9) Dades facilitades pel Servei de Recursos Materials. S'inclou la superfície útil corresponent als Serveis Centrals a l'apartat 
Altres.  
(10) En els càlculs per CRAI de campus no hem tingut en compte el nombre d'estudiants de doctorat, degut a la dificultat per 
adjudicar aquests estudiants a cada campus. 

(11) Inclou dades de préstec i de renovacions del préstec.  

(12) CSUC: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Aquest préstec no representa cap cost per a l'usuari. 
(13) Dades corresponents al curs acadèmic 2015-16. 

(14) A Altres s'inclouen 45 assistents corresponents a la formació realitzada per la Secció d'Organització i Millora, 64 
corresponents a la formació de la Secció de Recursos Documentals, 69 de l'Espai d'Aprenentatge de Llengües i 11 de la Factoria. 
(16) S'inclouen 1.250 estudiants corresponents a tots els programes de doctorat de la URV. 

(17) En el valor total s'inclouen 61 persones del col·lectiu del Personal d'Administració i Serveis que desenvolupen la seva 
feina a Rectorat. 

Elaborat per:     

Cap de la Secció d'Organització i Millora/Cap de la Secció de Recursos Documentals/Cap de 
la Secció de Serveis als Usuaris/Coordinador/Responsable del CRAI de campus  

    

Data informe: 22/06/2017 
Font: CRAI – URV 

 

E.5. Taula 2. Dades d’ús de Moodle 

Titulació 
Nombre 

espais 

Espais 

actius 

(%) 

Professo

rs actius 

(%) 

Alumnes 

actius 
(%) 

Total 422 86,49% 53,18% 69,09% 

Màsters (coordinats per la URV) 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de 

l'Anglès com a Llengua Estrangera / 

Segona Llengua 

15 100% 73,54% 73,90% 
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Màster d’Ensenyament de Llengües: 

Espanyol com a Llengua Estrangera 
22 100% 89,46% 71,24% 

Màster de Traducció Professional Anglès-

Espanyol 
16 100% 69,10% 69,33% 

Antropologia Mèdica i Salut Global 22 100% 45,15% 66,12% 

Data informe: 23/11/2017 
Font: Servei de Recursos Educatius. Curs 2016-17 
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Annex 6. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 6 

E.6. Taula 1. Metodologies vs. Avaluació 

 

 
Data informe: 23/03/2017 
Font: Unitat Suport Metodològic - Servei de Recursos Educatius. Curs 2016-17 

 

 
Data informe: 23/03/2017 
Font: Unitat Suport Metodològic - Servei de Recursos Educatius. Curs 2016-17 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

TEORIA
10% 18%

PRÀCTICA
72% 43%

PROJECTES
3% 5%

PRÀCTIQUES EXTERNES
10% 32%

TREBALL DE FI DE 

GRAU/MÀSTER 0% 0%

ATENCIÓ PERSONALITZADA
3% 2%

FACULTAT DE LLETRES - Màster en Ensenyament i Adquis. de l'Anglès com a Llengua estrang./segona Llengua (2015) 

(Curs 2016-17)

Metodologies, Activitats Formatives i Sistema d'Avaluació 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

TEORIA
7% 25%

PRÀCTICA
83% 30%

PROJECTES
0% 0%

PRÀCTIQUES EXTERNES
0% 6%

TREBALL DE FI DE 

GRAU/MÀSTER 5% 23%

ATENCIÓ PERSONALITZADA
0% 13%

PROVES
5% 2%

FACULTAT DE LLETRES - Màster en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera (2015)  (Curs 2016-17)

Metodologies, Activitats Formatives i Sistema d'Avaluació 
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Data informe: 23/03/2017 
Font: Unitat Suport Metodològic - Servei de Recursos Educatius. Curs 2016-17 
 
 

 
Data informe: 23/03/2017 
Font: Unitat Suport Metodològic - Servei de Recursos Educatius. Curs 2016-17 

 

 

 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

TEORIA
0% 2%

PRÀCTICA
66% 50%

PROJECTES
7% 5%

PRÀCTIQUES EXTERNES
10% 10%

TREBALL DE FI DE 

GRAU/MÀSTER 10% 30%

ATENCIÓ PERSONALITZADA
0% 3%

PROVES
7% 1%

FACULTAT DE LLETRES - Màster en Traducció Professional Anglès-Espanyol (2015) (Curs 2016-17)

Metodologies, Activitats Formatives i Sistema d'Avaluació 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

TEORIA
0% 21%

PRÀCTICA
100% 69%

ATENCIÓ PERSONALITZADA
0% 9%

PROVES
0% 1%

FACULTAT DE LLETRES - Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global (2014) (Curs 2016-17)

Metodologies, Activitats Formatives i Sistema d'Avaluació 
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E.6. Taula 2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació 

 (*) per a cada assignatura, amb la mida del grup, distribució dels temps de treball de l’estudiant, amb presència del professor i treball autònom. Marcat en gris aquelles que 
s’utilitzen per l’avaluació de l’assignatura 

 
 

MÀSTER D’ENSENYAMENT I ADQUISICIÓ DE L’ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA / SEGONA LLENGUA 
 

Assignatura Curs Tipologia 
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1 2 4 5 6 7 15 16 17 19 20 23 24 29 31 34 37 38 39 40 41 46 47 

ADQUISICIÓ DE SEGONES 
LLENGÜES 

Primer Obligatòria 6 25                        22 128 150 

METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT 
DE SEGONES LLENGÜES 

Primer Obligatòria 6 25                        17 133 150 

MATERIALS I TÈCNIQUES PER A 
L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA 
ANGLESA 

Primer Obligatòria 3 24                        20 55 75 

APRENENTATGE DE LA LLENGUA 
ASSISTIT PER ORDINADOR (ALAO) 
I NOVES TECNOLOGIES EN 
L'ENSENYAMENT DE L/A 

Primer Obligatòria 3 25                        0 0 0 

GRAMÀTICA I LÈXIC A LA CLASSE 
DE LLENGUA ANGLESA 

Primer Obligatòria 3 24                        29 46 75 

LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE DE 
LLENGUA ANGLESA 

Primer Obligatòria 3 24                        9 66 75 

MÈTODES I EINES DE RECERCA EN 
L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA 
ANGLESA 

Primer Obligatòria 3 27                        9 66 75 
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Data informe: 04/10/2017  
Font: URV Docnet i URV en xifres. ACRM16 - Assignatures dels plans d'estudis de màster. Curs 2016-17.  
* Metodologies: 1 Activitats Introductòries, 2 Sessió Magistral, 4 Seminaris, 5 Debats, 6 Presentacions / exposicions, 7 Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària, 15 
Supòsits pràctics / estudi de casos a l'aula ordinària, 16 Treballs, 17 Fòrums de discussió, 20 Pràctiques a través de TIC, 23 Portafolis / Carpeta d’aprenentatge, 24 Simulació, 29 
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes, 31 Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes, 34 Estada de pràctiques, 37 Presentació i defensa de la 
memòria, 38 Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster, 39 Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster, 40 Elaboració del treball de fi de 
grau / màster, 41 Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster, 46 Memòria, 47 Atenció personalitzada. En gris, les metodologies i proves d’avaluació. 
 

 

 
 
 
 
 
 

PRAGMÀTICA A LA CLASSE DE 
LLENGUA ANGLESA 

Primer Obligatòria 3 25                        30 45 75 

ACTIVITATS PER A 
L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA 
ANGLESA A NENS 

Primer Optativa 3 21                        0 0 0 

ANGLÈS PER A FINALITATS 
ESPECÍFIQUES 

Primer Optativa 3 14                        30 45 75 

CULTURA A LA CLASSE DE LLENGUA 
ESTRANGERA 

Primer Optativa 3 16                        18 100 118 

TREBALL DE FI DE MÀSTER Primer 
Treball fi 

de màster 
6 25                        0 0 0 

PRÀCTIQUES EXTERNES Primer 

Pràctiques 

Externes 

obligatòria 

18 24                        23 427 450 

Total 1 2 1 4 3 2 1 8 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

207 

(15,71 

%) 

1.111 

(84,29 

%) 

1.318 

(100,00 

%) 

 1 2 4 5 6 7 15 16 17 19 20 23 24 29 31 34 37 38 39 40 41 46 47    
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MÀSTER D’ENSENYAMENT DE LLENGÜES: ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 
 

Assignatura Curs Tipologia 
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1 2 4 6 7 8 16 17 18 19 20 21 25 29 31 34 38 39 40 41 46 47 4  5 

APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE 
LLENGÜES ESTRANGERES 

Primer Obligatòria 3 17                         25 50 75 

METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT 
DE LLENGÜES ESTRANGERES 

Primer Obligatòria 3 17                         13 62 75 

EL MARC COMÚ EUROPEU DE 
REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES 

Primer Obligatòria 3 18                         21 54 75 

AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES 
EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL 
COM A LLENGUA ESTRANGERA 

Primer Obligatòria 3 17                         22 53 75 

GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES 
DE TREBALL I TÈCNIQUES DE 
COMUNICACIÓ 

Primer Obligatòria 3 19                         30 45 75 

ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE 
MATERIALS DIDÀCTICS 

Primer Obligatòria 3 17                         27 48 75 

NOVES TECNOLOGIES APLICADES A 
L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM 
A LLENGUA ESTRANGERA 

Primer Obligatòria 3 18                         17 58 75 

PROGRAMACIÓ DE CURSOS I 
UNITATS DIDÀCTIQUES 
D'ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

Primer Obligatòria 3 17                         29 46 75 
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GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA 
PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT 
D'ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

Primer Obligatòria 3 17                         50 25 75 

PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA 
D'ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

Primer Obligatòria 3 16                         80 400 480 

BASES PER A L'ELABORACIÓ D'UNA 
TESI DOCTORAL 

Primer Optativa 3 7                         30 45 75 

LA CULTURA A L'AULA D'ESPANYOL 
COM A LLENGUA ESTRANGERA: 
LITERATURA, HISTÒRIA, ART I 
CINEMA 

Primer Optativa 3 6                         0 0 0 

L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A 
IMMIGRANTS 

Primer Optativa 3 10                         12 63 75 

L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM 
A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: 
DISSENY D'ACTIVITATS 

Primer Optativa 3 6                         16 59 75 

ESPANYOL PER A FINALITATS 
ESPECÍFICS 

Primer Optativa 3 8                         27 48 75 

L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A 
L'AULA D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

Primer Optativa 3 16                         30 45 75 

L'ENSENYAMENT DE LA 
PRONUNCIACIÓ A L'AULA 
D'ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

Primer Optativa 3 10                         0 0 0 

METODOLOGIA DE LA RECERCA EN 
ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

Primer Optativa 3 8                         50 25 75 
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Data informe: 04/10/2017  
Font: URV Docnet i URV en xifres. ACRM16 - Assignatures dels plans d'estudis de màster. Curs 2016-17.  
* Metodologies: 1 Activitats Introductòries, 2 Sessió Magistral, 4 Seminaris, 6 Presentacions / exposicions, 7 Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària, 8 Pràctiques a través 
de TIC en aules informàtiques, 16 Treballs, 17 Fòrums de discussió, 18 Estudis previs, 19 Resolució de problemes, exercicis, 20 Pràctiques a través de TIC, 21 Supòsits pràctics/ 
estudi de casos, 25 Avantprojecte, 29 Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes, 31 Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes, 34 Estada de pràctiques, 
38 Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster, 39 Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster, 40 Elaboració del treball de fi de grau / màster, 
41 Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster, 46 Memòria, 47 Atenció personalitzada. Proves: 4 Proves mixtes, 5 Proves pràctiques. En gris, les metodologies i proves 
d’avaluació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLEMENTS FORMATIUS I: 
ESTUDIS DE GRAMÀTICA 
AVANÇADA DE L'ESPANYOL 

Primer Optativa 3 3                         66 72 138 

CF II: FONAMENTS DE LINGÜÍSTICA 
GENERAL I LINGÜÍSTICA APLICADA 
A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES 

Primer Optativa 3 1                         30 45 75 

TREBALL DE FI DE MÀSTER Primer 
Treball fi 

de màster 
12 0                         300 300 600 

PRÀCTIQUES EXTERNES Primer 

Pràctiques 

Externes 

obligatòria 

6 18                         40 110 150 

Total 1 2 0 10 10 0 3 2 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

915 

(35,63

%) 

1.653 

(64,37

%) 

2.568 

(100,00

%) 

 1 2 4 6 7 8 16 17 18 19 20 21 25 29 31 34 38 39 40 41 46 47 4  5    
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MÀSTER DE TRADUCCIÓ PROFESSIONAL ANGLÈS-ESPANYOL 
 

 

Assignatura Curs Tipologia 
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1 5 19 20 24 29 31 34 38 39 40 41 46 47 5 

L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA 
TRADUCCIÓ 

Primer Obligatòria 3 7                10 65 75 

LA GESTIÓ DEL NEGOCI Primer Obligatòria 3 8                10 65 75 

ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I 
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
(ANGLÈS-ESPANYOL) 

Primer Obligatòria 3 8                9 66 75 

ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I 
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
(ESPANYOL-ANGLÈS) 

Primer Obligatòria 3 7                12 63 75 

EINES PER A LA TRADUCCIÓ 
ESPECIALITZADA 

Primer Obligatòria 3 9                30 45 75 

EINES PER A LA SUBTITULACIÓ Primer Obligatòria 3 8                30 45 75 

REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ 
DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-
ESPANYOL) 

Primer Obligatòria 3 8                10 65 75 

REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ 
DE TEXTOS TRADUÏTS 
(ESPANYOL-ANGLÈS) 

Primer Obligatòria 3 8                12 63 75 

TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA Primer Optativa 6 5                36 114 150 
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Data informe: 04/10/2017  
Font: URV Docnet i URV en xifres. ACRM16 - Assignatures dels plans d'estudis de màster. Curs 2016-17.  
* Metodologies: 1 Activitats Introductòries, 5 Debats, 19 Resolució de problemes, exercicis, 20 Pràctiques a través de TIC, 24 Simulació, 29 Selecció/assignació del lloc de pràctiques 
externes, 31 Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes, 34 Estada de pràctiques, 38 Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster, 39 Mecanismes de 
coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster, 40 Elaboració del treball de fi de grau / màster, 41 Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster, 46 Memòria, 47 
Atenció personalitzada. Proves: 5 Proves pràctiques. En gris, les metodologies i proves d’avaluació. 
 
 

MÀSTER D’ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT GLOBAL 
 

TRADUCCIÓ JURÍDICA I 
ECONÒMICA 

Primer Optativa 6 5                10 65 75 

TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-
ESPANYOL 

Primer Optativa 6 5                10 65 75 

TREBALL DE FI DE MÀSTER Primer 
Treball fi de 

màster 
18 7                10 440 450 

PRÀCTIQUES EXTERNES Primer 

Pràctiques 

Externes 

obligatòria 

6 7                3 147 150 

Total 0 3 8 8 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 
192 

(12,80%) 

1.308 

(87,20%) 

1.500 

(100%) 

 1 5 19 20 24 29 31 34 38 39 40 41 46 47 5    
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1 2 4 5 6 16 21 47 5 

ANTROPOLOGIA I CIÈNCIES DE LA 

SALUT  
Primer Obligatòria 5 7          0 0 0 
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REPRESENTACIONS ETNOGRÀFIQUES 

DEL PROCÉS SALUT, MALALTIA, 

ATENCIÓ  

Primer Obligatòria 5 9          50 75 125 

MEDICALITZACIÓ I CULTURA  Primer Obligatòria 5 7          50 75 125 

SISTEMES MÈDICS  Primer Obligatòria 5 8          50 75 125 

SALUT I SOCIETAT EN LA HISTÒRIA 

D’OCCIDENT  
Primer Obligatòria 5 10          0 0 0 

SISTEMES D’INFORMACIÓ I 

DOCUMENTACIÓ APLICATS EN 

ANTROPOLOGIA MÈDICA  

Primer Obligatòria 5 10          0 0 0 

SALUT GLOBAL  Primer Obligatòria 5 9          0 0 0 

METODOLOGIA ETNOGRÀFICA EN 

ANTROPOLOGIA MÈDIC 
Primer Obligatòria 5 10          50 75 125 

TÈCNIQUES AVANÇADES EN 

ETNOGRAFIA 
Primer Obligatòria 5 6          0 0 0 

ALIMENTACIÓ, SALUT I CULTURA Primer Obligatòria 3 7          30 45 75 

ANTROPOLOGIA I SALUT GLOBAL Primer Obligatòria 3 8          30 45 75 

ANTROPOLOGIA I SALUT MENTAL Primer Obligatòria 3 7          32 51 83 

ORIENTACIONS CRÍTIQUES EN 

ANTROPOLOGIA MÈDICA  
Primer Obligatòria 3 0          0 0 0 

LES ORIENTACIONS 

FENOMENOLÒGIQUES: COS I CULTURA 
Primer Obligatòria 3 10          30 45 75 
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Data informe: 04/10/2017  
Font: URV Docnet i URV en xifres. ACRM16 - Assignatures dels plans d'estudis de màster. Curs 2016-17.  
* Metodologies: 1 Activitats Introductòries: 2 Sessió Magistral, 4 Seminaris, 5 Debats, 6 Presentacions / exposicions, 16 Treballs, 21 Supòsits pràctics/ estudi de casos, 47 Atenció 
personalitzada. Proves: 5 Proves pràctiques En gris, les metodologies i proves d’avaluació. 

SALUT, DESENVOLUPAMENT I MEDI 

AMBIENT 
Segon Obligatòria 5 10          0 0 0 

SUBSTÀNCIES, MALESTARS, SUBJECTES 

I GESTIÓ DE RISCOS 
Segon Obligatòria 5 8          0 0 0 

CULTURA I ECONOMIA POLÍTICA DE LES 

AFLICCIONS 
Segon Obligatòria 5 10          50 76 126 

CONTROVÈRSIES ALIMENTÀRIES: 

SUBJECTES, PRÀCTIQUES I DISCURSOS  
Segon Obligatòria 5 10          50 75 125 

CULTURA I ECONOMI POLÍTICA DE 

L’ATENCIÓ EN SALUT: LES 

INSTITUCIONS ASSISTENCIALS 

Segon Obligatòria 5 9          50 75 125 

ANTROPOLOGIA MÈDICA APLICADA  Segon Obligatòria 5 9          50 75 125 

SEMINARI D’ESTUDIS AVANÇATS  Segon Obligatòria 5 8          100 150 250 

TREBALL DE FI DE MÀSTER Segon 
Treball de Fi 

de Màster 
20 9          0 0 0 

Total 0 0 5 4 6 6 1 0 0 
622 

(39,90%) 

937 

(60,10%) 

1.559 

(100%) 

 1 2 4 5 6 16 21 47 5    
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E.6. Taula 3. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona 

Llengua 

Centre 
Número 

d’estudiants 
Tipologia 

Arquebisbat de Tarragona 

(Col·legi Sant Pau de Reus) 
2 

- Observació a l’aula. 

- Disseny de materials i d’unitats didàctiques. 
- Impartició de classes. 

Col·legi Lestonnac- 

L'Ensenyança 
4 

- Observació a l’aula. 

- Disseny de materials i d’unitats didàctiques. 

- Impartició de classes. 

Col·legi Vedruna Sagrat Cor 3 

- Observació a l’aula. 

- Disseny de materials i d’unitats didàctiques. 
- Impartició de classes. 

Col·legi La Salle de Reus 2 

- Observació a l’aula. 

- Disseny de materials i d’unitats didàctiques. 
- Impartició de classes. 

Col·legi Mare de Déu del 

Carme 
3 

- Observació a l’aula. 

- Disseny de materials i d’unitats didàctiques. 

- Impartició de classes. 

Escola Elisabeth, S.C.C.L. 2 

- Observació a l’aula. 

- Disseny de materials i d’unitats didàctiques. 
- Impartició de classes. 

Escola Joan XXIII 4 

- Observació a l’aula. 

- Disseny de materials i d’unitats didàctiques. 
- Impartició de classes. 

Col·legi Santa Teresa de 

Jesús 
3 

- Observació a l’aula. 

- Disseny de materials i d’unitats didàctiques. 

- Impartició de classes. 

Institut Jaume Huguet 1 

- Observació a l’aula. 

- Disseny de materials i d’unitats didàctiques. 
- Impartició de classes. 

Font: Elaboració pròpia OSD - CM. Curs 2016-17 

 

Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

Centre 
Número 

d’estudiants 
Tipologia 

Ajuntament de La Canonja 1 

- Observació i impartició de classes d’espanyol 

com a llengua estrangera. 

- Disseny de materials per a l’ensenyament-
aprenentatge. 

Albert Ludwig Universität 

Freiburg 
1 

- Observació i impartició de classes d’espanyol 

com a llengua estrangera. 
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Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

Centre 
Número 

d’estudiants 
Tipologia 

- Disseny de materials per a l’ensenyament-
aprenentatge. 

CEIP Santa Rosa de Lima 1 

- Observació i impartició de classes d’espanyol 

com a llengua estrangera. 

- Disseny de materials per a l’ensenyament-

aprenentatge. 

Centro de Lenguas de la 

Universidad de Helsinki 
1 

- Observació i impartició de classes d’espanyol 

com a llengua estrangera. 

- Disseny de materials per a l’ensenyament-
aprenentatge. 

Centro Lingüístico Ateneo 
UNIPG 

1 

- Observació i impartició de classes d’espanyol 

com a llengua estrangera. 

- Disseny de materials per a l’ensenyament-

aprenentatge. 

Ecole Primaire Bizanet 1 

- Observació i impartició de classes d’espanyol 

com a llengua estrangera. 

- Disseny de materials per a l’ensenyament-
aprenentatge. 

URV – Centre d’Estudis 

Hispànics 
7 

- Observació i impartició de classes d’espanyol 

com a llengua estrangera. 

- Disseny de materials per a l’ensenyament-
aprenentatge. 

URV – Servei de Recursos 

Lingüístics 
4 

- Observació i impartició de classes d’espanyol 

com a llengua estrangera. 

- Disseny de materials per a l’ensenyament-

aprenentatge. 

Font: Elaboració pròpia OSD - CM. Curs 2016-17 

 

Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

Centre 
Número 

d’estudiants 
Tipologia 

B2B Translations Services, 

S.L. 
1 - Professionalitzadores, no laborals. 

Origina Translation Services 1 - Professionalitzadores, no laborals. 

Houzz Germany 1 - Professionalitzadores, no laborals. 

FURV – Àrea de Postgrau i 

Formació Permanent 
1 - Professionalitzadores, no laborals. 

URV – International Center 1 - Professionalitzadores, no laborals. 

Font: Elaboració pròpia OSD - CM. Curs 2016-17 
 
 



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ 

 

 

205 

 

E.6. Taula 4. Resultats enquesta PE_assignatura màster  

Pregunta MaTLEFS MELE Traducció URV 

El procés d'assignació de les pràctiques ha 

estat adequat. 
6,88 6,30 5,00 5,83 

El seguiment de les pràctiques per part del 

tutor/a ha estat adequat. 
6,75 6,50 6,00 5,79 

El sistema d'avaluació de les pràctiques 

s'adequa als continguts i objectius de 
l'assignatura. 

6,63 6,20 6,00 5,71 

Els mitjans disponibles a l'entorn laboral 

n'han permès un desenvolupament 
adequat. 

6,50 6,60 5,33 6,02 

Les pràctiques m'han proporcionat les 

competències i habilitats esperades per a la 

meva formació. 

6,13 6,70 5,67 6,04 

Data informe: 05/10/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. ENQ_S12. Enquesta pràctiques externes.  
MaTLEFS Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua; MELE Màster 
d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera; Traducció Màster de Traducció Professional Anglès-
Espanyol; MiAMSG Màster Interuniversitari d’Antropologia Mèdica i Salut Global 
 

E.6. Taula 5. Llistat dels TFM del curs acadèmic en curs  

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua 

Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

The use of vídeo-games for 

Language teaching and 
motivation increase 

Experimental 7,9 F. Romeu 

Using sign Language and 

phonics with Spanish – Catalan 
bilingual ESL students 

Experimental 8,6 J. Romero 

The practical application of 

hand gestures as a means of 

improving English intonation 

Experimental 8,8 J. Romero 

An analysis of gender 

representation in the texts and 

images of EFL textbooks 

produced for use in secondary 

education in Spain 

No-Experimental 9,2 C.Andreu 

The teaching of culturally 

responsive ESL literacy: A 
bilingual school perspective 

Experimental 10 K. Baran 

The impact of CLIL on content 

and Language knowledge of 
biology in secondary education 

Experimental 8,5 A.Frumuselu 
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Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua 

Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

How storytelling helps children 

to learn English in the primary 
school 

Experimental 9,1 A.Bellot 

The relationship between 

musical intelligence and 

vocabulary acquisition in the 

EFL classroom 

Experimental 9,4 A.Frumuselu 

The use of social networking 

sites to learn English as a 
foregin language 

Experimental 7,6 C.Rueda 

A study of the diferent English 

teaching methods in primary 

schools between Spain and 

China 

No- Experimental 5 J. Romero 

Leveling up English 

vocabulary: How commercial 

role-playing vídeo games can 

be used in the English (as a 
Foreign Language) class 

No- Experimental 7,7 A.Bellot 

The benefits of using the L1 in 

English explícit grammar 

explanations for Catalan 
secondary school students 

Experimental 6,8 F. Romeu 

Immersion program for 

teaching English as a foregin 
language 

Experimental 7,9 C.Andreu 

Learning vocabulary in English 

as a second Language with 

songs: A comparative study 
with the use of Mobile devices 

Experimental 6,8 M. Gutierrez-Colon 

Use and implementation of 

CLIL in primary education: A 
case study 

Non- Experimental 7,8 A.Bellot 

EFL teacher’s Perceptions 

towards cooperative learning 
Experimental 9,4 A.Frumuselu 

Producing sounds in contact by 

raising awareness of final 

consonant clúster of –ed 
endins 

Experimental 8,7 J. Romero 

Native and non-native English 

speaker as foregin Language 
teachers in Tarragona 

Experimental 7,7 K. Baran 

Current situation of English 

teaching as a foregin Language 
Non- Experimental 9,4 M. Gutierrez-Colon 
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Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua 

Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

at Savannakhet University (Lao 

PDR): Problems and possible 
solutions 

Providing feedback through 

whatsapp in Mobile Language 

learning 

Experimental 7,6 M. Gutierrez-Colon 

A case study on the effects of 

an English dual program on 

students’ writing skills in a 
Catalan school 

Experimental 8,4 K. Baran 

Catalan primary students’ 

perception of the impact of 

CLIL 

Experimental 8,4 F. Romeu 

The benefits and drawbacks of 

using Duolingo to learn 

Englsih: A study with Young 
ESL learners 

Experimental 8,0 C.Rueda 

Font: Elaboració pròpia. Coordinadora del Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / 
Segona Llengua. 

 

Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

Análisis de la APP móvil 

Preguntados y su posible 

aplicación didáctica en el aula 
de ELE 

   

El choque cultural en los 

inmigrantes filipinos en 

España: propuesta de talleres 
para el aula de ELE 

Cultura  8,7 Isabel Gibert 

Propuesta para mejorar la 

comprensión lectora a través 

del aprendizaje cooperativo. 

Destinada a los candidatos 

inmigrantes de la prueba DELE 

A2 para la obtención de la 
nacionalidad española 

Ensenyament d’ELE a 

immigrants/ comprensió 

lectora y aprenentatge 

cooperatiu 

7,7 Isabel Gibert 

El vídeo y su implicación en la 

enseñanza/aprendizaje de ELE, 

en el entorno de las TIC y de 
la competencia digital. 

TIC 6 Sandra Iglesia  

Aprendizaje de ELE a través de 

mundos virtuales 3D. 
TIC 7,1 Isabel Gibert 
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Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

Descripción y comparación de 

tecnologías virtuales 
inmersivas. 

El español de América a través 

de la literatura en el aula de 

ELE 

Variedades del español 9,6 Sandra Iglesia 

Propuesta didáctica específica 

en el ámbito escolar dirigida a 

padres inmigrantes con hijos 
escolarizados. 

Ensenyament d’ELE a 

immigrants 
9,1 Isabel Gibert 

La retroalimentación correctiva 

del tándem lingüístico como 

técnica de aprendizaje de la 

gramática de una LE. Estudio 

práctico de una pareja 
lingüística. 

Tàndem lingüístic 8 Sandra Iglesia 

Reflexiones sobre el tabú y el 

eufemismo en la enseñanza de 
E/LE en China. 

Cultura 9,5 Esther Forgas 

La percepción de los alumnos 

sinohablantes del aprendizaje 

de la gramática del español en 
clase de ELE 

Gramàtica 6 Sandra Iglesia 

Situación actual de la 

enseñanza de español como 

lengua extranjera en India 

La situació de l’espanyol 

al mon 
8,6 Sandra Iglesia 

Textualidad y competencia 

discursiva. Análisis de cinco 
manuales de ELE 

Competència discursiva 8,5 Sandra Iglesia 

Análisis de Manuales de ELE 

desde la perspectiva del 

desarrollo de la destreza de 

expresión escrita. 

Anàlisi de materials 5 Isabel Gibert 

Font: Elaboració pròpia. Coordinadora del Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

 

 

Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

“Reflexión Programa Master De 

Traducción Profesional Inglés-Español: 
Churchill, Roosevelt, and The Stalin 
Enigma, 1941-5” 

Traducció comentada 7,6 Maria Rossich 

El Lazarillo de Tormes:  Traducció comentada 8,2 Alberto Fuertes 
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Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

The Complete Translation Process. 

Traducción de Happenstance de Carol 
Shields 

Y comentario de la traducción 

Traducció comentada 9,4 Ester Torres Simón 

Churchill, Roosevelt and the Stalin 

Enigma, 1941-5 and The Spanish Civil 
War in its International Context 

Traducció comentada 7,9 Maria Rossich 

The Line Documentary: Project 

Management, Translation and Revision 
Process 

Traducció comentada 9,3 Ester Torres Simón 

Website Translation of theclimb.es Traducció comentada 9,4 Judith Cortés 

Proyecto de subtitulación del discurso de 
despedida de Barack Obama 

Traducció comentada 6,7 Judith Cortés 

Font: Elaboració pròpia. Coordinador del Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

 

 

Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

Cuando la diversidad cultural lleva 

fonendo. Los “nuevos médicos” en la 
Atención Primaria de les Terres de 
l’Ebre. 

Migraciones, médicos 8.4 Mabel Gracia-Arnaiz 

Els oblidats dels oblidats: Una 

aproximació antropològica als conceptes 
d'autonomia i identitat en una residència 

de discapacitat intel·lectual i trastorn de 
conducta 

Salud mental 8 Susan DiGiacomo 

Aproximación metodológica al 

tratamiento de los procesos asistenciales 
en Canarias. Desde el universalismo, 
regionalismo y sincretismo asistencial. 

Modelos médicos, 
identidad, popularidad 

8.4 
Josep M. Comelles 
Esteban 

La realidad de alzhéimer en el ámbito 

familiar. Una aproximación etnográfica a 
las estrategias de cuidado mediante 
estudio de casos. 

Alzhéimer, ciudados 8.5 

 

Maria Dolors Comas 
d‟Argemir i Cendra 

Els malestars de la vellesa 
Vejez, malestar, 
epidemiología 

8 Blanca Deusdad 

Entre razones y raciones antibióticas 
Antibióticos, 

microbios, 
medicamentos 

9.6 
Àngel Martínez-
Hernáez 

El retorno de lo racial en la medicina 
genómica: Molecularización racial y 
diversidad genética en el Perú 

Diversidad genètica, 
raza 

8.5 
Ángel Martínez 
Hernáez y Susan M. 
DiGiacomo 

Font: Elaboració pròpia Coordinadora del Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 
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E.6. Taula 6. Resultats enquesta TFM_assignatura màster  

Pregunta MaTLEFS MELE 
Traducció

* 
MiAMSG URV 

El procediment d'avaluació s'adequa als 

requeriments del Treball Fi de Màster. 
8,89 6,83 - 7,50 7,40 

El Treball Fi de Màster m'ha 

proporcionat les competències i 

habilitats esperades per a la meva 
formació. 

8,90 7,29 - 4,75 7,62 

El tutor m'ha facilitat la interacció amb  

l'equip d'investigadors o de 

professionals relacionats per al 

desenvolupament del Treball Fi de 

Màster. 

6,22 6,00 - 4,50 6,90 

La bibliografia inicial recomanada és 

valuosa i està disponible. 
8,10 6,29 - 6,75 7,02 

La disponibilitat de temps per part del 

tutor ha estat adequada. 
9,30 6,86 - 6,25 7,65 

La temàtica m'ha resultat interessant. 9,40 6,71 - 8,25 8,26 

Les condicions de seminaris, laboratoris 

i altres mitjans han permès un 
desenvolupament adequat. 

8,89 7,14 - 5,00 6,91 

L'orientació rebuda per part del tutor 

per a la realització del Treball Fi de 
Màster ha estat eficaç. 

9,20 6,29 - 5,50 7,45 

Data informe: 06/10/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. ENQ_S12. Enquesta Treball de Fi de Màster 
MaTLEFS Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua; MELE Màster 

d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera; Traducció Màster de Traducció Professional Anglès-
Espanyol; MiAMSG Màster Interuniversitari d’Antropologia Mèdica i Salut Global 
* No hi ha suficient participació per mostrar dades 
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E.6. Taula 7. Satisfacció dels estudiants amb les assignatures 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua 

Alum 
pot tit 

Unitat enquesta 
Alum 

pot unit 
Alum 

enq unit 
% Part 

alum unit 

28 ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES 25 7 28,00% 

METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES 25 5 20,00% 

MATERIALS I TÈCNIQUES PER A L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA 24 6 25,00 % 

APRENENTATGE DE LA LLENGUA ASSISTIT PER ORDINADOR (ALAO) I NOVES 

TECNOLOGIES EN L'ENSENYAMENT DE L/A 
25 5 20,00% 

GRAMÀTICA I LÈXIC A LA CLASSE DE LLENGUA ANGLESA 24 6 25,00 % 

LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE DE LLENGUA ANGLESA 24 5 20,83% 

MÈTODES I EINES DE RECERCA EN L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA 27 4 14,81% 

PRAGMÀTICA A LA CLASSE DE LLENGUA ANGLESA 25 4 16,00% 

ACTIVITATS PER A L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA A NENS 21 4 19,05% 

ANGLÈS PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES 14 2 14,29% 

CULTURA A LA CLASSE DE LLENGUA ESTRANGERA 16 3 18,75% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 25 10 40,00% 

PRÀCTIQUES EXTERNES 24 10 41,67% 
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Pregunta 
1286 
5101 

1286 
5102 

1286 
5103 

1286 
5104 

1286 
5105 

1286 
5106 

1286 
5107 

1286 
5108 

1286 
5201 

1286 
5202 

1286 
5204 

Mitj. 
Preg. 

Tit. 

Mitj. 
Preg. 

URV 

El professorat que ha impartit 
l'assignatura ha coordinat bé el temari 

(en el cas d'haver-hi un sol docent, 
deixeu-la en blanc). 

-- 10,00 10,00 7,40 -- 10,00 9,50 -- 9,00 -- -- 8,85 7,85 

Els continguts de l'assignatura m'han 
resultat interessants. 

8,29 9,20 8,33 9,20 9,00 9,20 8,50 9,75 8,50 -- 7,33 8,8 7,80 

Els materials proporcionats de suport 
a la docència són adequats i de 
qualitat. 

7,43 8,40 8,33 8,60 9,00 9,20 9,25 8,75 7,25 -- 7,33 8,43 7,72 

La bibliografia recomanada és valuosa 
i la disponibilitat suficient. 

7,43 8,60 8,33 8,25 8,67 9,20 8,50 8,50 7,25 -- 7,33 8,3 7,75 

L'assignatura m'ha proporcionat les 
competències i habilitats esperades 
per a la meva formació. 

8,33 9,20 8,33 8,80 9,00 9,00 8,75 8,75 7,75 -- 7,00 8,62 7,53 

Les activitats d'avaluació (exàmens, 

treballs, resolució de problemes, etc.) 
estan equilibrades i s'adeqüen als 
continguts i objectius de l'assignatura. 

6,83 9,20 7,83 8,80 7,50 8,80 9,00 7,50 6,50 -- 7,67 8,04 7,70 

Les condicions d'aules, laboratoris i 

altres mitjans han permès el 
desenvolupament adequat de 
l'assignatura. 

8,60 9,40 8,60 9,60 9,33 8,75 9,00 9,00 9,00 -- 9,33 9,11 7,84 
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ID_UNITAT DS_PREGUNTA MITJ_PREG_TIT MITJ_PREG_URV 

12865301 El procediment d'avaluació s'adequa als requeriments del 

Treball Fi de Màster. 
8,89 7,40 

12865301 El Treball Fi de Màster m'ha proporcionat les competències 

i habilitats esperades per a la meva formació. 
8,90 7,62 

12865301 El tutor m'ha facilitat la interacció amb  l'equip 

d'investigadors o de professionals relacionats per al 

desenvolupament del Treball Fi de Màster 

6,22 6,90 

12865301 La bibliografia inicial recomanada és valuosa i està 

disponible 
8,10 7,02 

12865301 La disponibilitat de temps per part del tutor ha estat 

adequada 
9,30 7,65 

12865301 La temàtica m'ha resultat interessant 9,40 8,26 

12865301 Les condicions de seminaris, laboratoris i altres mitjans han 

permès un desenvolupament adequat. 
8,89 6,91 

12865301 L'orientació rebuda per part del tutor per a la realització del 

Treball Fi de Màster ha estat eficaç 
9,20 7,45 

 
 

ID_UNITAT DS_PREGUNTA MITJ_PREG_TIT MITJ_PREG_URV 

12865401 El procés d'assignació de les pràctiques ha estat adequat. 9,10 8,09 

12865401 El seguiment de les pràctiques per part del tutor/a ha estat 

adequat. 
9,40 7,95 

12865401 El sistema d'avaluació de les pràctiques s'adequa als 

continguts i objectius de l'assignatura. 
8,33 8,12 
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12865401 Els mitjans disponibles a l'entorn laboral n'han permès un 

desenvolupament adequat. 
8,80 8,48 

12865401 Les pràctiques m'han proporcionat les competències i 

habilitats esperades per a la meva formació. 
8,80 8,46 

Data informe: 06/10/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. ENQ_S12.  
Enquesta Avaluació Professorat Màster; Enquesta Pràctiques Externes màster; Enquesta Treball de Fi de Màster. 
“--“ No hi ha suficient participació per mostrar dades 

 
* Codis assignatures: 
12865101 ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES 
12865102 METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES 
12865103 MATERIALS I TÈCNIQUES PER A L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA 
12865104 APRENENTATGE DE LA LLENGUA ASSISTIT PER ORDINADOR (ALAO) I NOVES TECNOLOGIES EN L'ENSENYAMENT DE L/A 
12865105 GRAMÀTICA I LÈXIC A LA CLASSE DE LLENGUA ANGLESA 
12865106 LA PRONUNCIACIÓ A LA CLASSE DE LLENGUA ANGLESA 
12865107 MÈTODES I EINES DE RECERCA EN L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA 
12865108 PRAGMÀTICA A LA CLASSE DE LLENGUA ANGLESA 
12865201 ACTIVITATS PER A L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA A NENS 
12865202 ANGLÈS PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES 
12865204 CULTURA A LA CLASSE DE LLENGUA ESTRANGERA 
12865301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 
12865401 PRÀCTIQUES EXTERNES 
 
 

Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

Alum 
pot tit 

Unitat enquesta 
Alum 

pot unit 
Alum 

enq unit 
% Part 

alum unit 

20 APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES 17 5 29,41% 

METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 17 5 29,41% 

EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES 18 5 27,78% 

AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

17 7 41,18% 
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GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ 19 4 21,05% 

ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS 17 6 35,29% 

NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A 

LLENGUA ESTRANGERA 
18 3 16,67% 

PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

17 3 17,65% 

GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT 
D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 

17 5 29,41% 

PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 16 4 25,00% 

BASES PER A L'ELABORACIÓ D'UNA TESI DOCTORAL 7 3 42,86% 

L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS 10 3 30,00% 

L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY 
D'ACTIVITATS 

6 4 66,67% 

ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS 8 1 8% 

L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

16 4 25,00% 

L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

10 3 30,00% 

METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 8 1 8% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 21 7 33,33% 

PRÀCTIQUES EXTERNES 18 6 33,33% 
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Pregunta 
1285
5101 

1285
5102 

1285
5103 

1285
5104 

1285
5105 

1285
5106 

1285
5107 

1285
5108 

1285
5109 

1285
5110 

1285
5201 

1285
5203 

1285
5204 

1285
5205 

1285
5206 

1285
5207 

1285
5208 

Mitj 
preg 

tit. 

Mitj 
preg 

URV 

El professorat que ha impartit 
l'assignatura ha coordinat bé el temari 

(en el cas d'haver-hi un sol docent, 
deixeu-la en blanc). 

6,25 8,50 6,50 8,40 7,00 8,67 8,00 8,00 7,00 8,50 7,00 10 8,67 -- 8,50 9,00 -- 7,97 7,85 

Els continguts de l'assignatura m'han 
resultat interessants. 

6,00 8,20 7,80 8,57 8,25 7,83 8,00 7,33 8,40 7,50 8,33 9,33 8,50 -- 8,50 8,67 -- 8,08 7,80 

Els materials proporcionats de suport 
a la docència són adequats i de 
qualitat. 

6,40 8,20 8,00 8,29 8,75 8,00 7,33 7,33 8,40 7,50 7,33 9,00 8,00 -- 8,50 8,67 -- 8,00 7,72 

La bibliografia recomanada és valuosa 
i la disponibilitat suficient. 

6,60 8,40 8,00 8,43 8,50 8,17 7,33 7,33 8,40 7,50 7,67 9,00 8,00 -- 6,25 8,67 -- 7,89 7,75 

L'assignatura m'ha proporcionat les 
competències i habilitats esperades 
per a la meva formació. 

5,40 8,00 7,80 8,14 8,25 7,33 7,00 7,00 7,80 7,25 7,67 9,00 8,25 -- 8,50 8,33 -- 7,73 7,53 

Les activitats d'avaluació (exàmens, 
treballs, resolució de problemes, etc.) 
estan equilibrades i s'adeqüen als 
continguts i objectius de l'assignatura. 

5,60 7,40 8,00 8,14 8,50 7,67 7,00 7,00 8,20 7,50 7,67 9,00 8,50 -- 8,50 7,67 -- 7,77 7,70 

Les condicions d'aules, laboratoris i 
altres mitjans han permès el 
desenvolupament adequat de 
l'assignatura. 

6,40 8,40 7,60 8,33 8,25 8,50 7,33 7,33 8,00 7,50 7,33 9,00 8,50 -- 7,67 8,33 -- 7,92 7,84 
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ID_UNITAT DS_PREGUNTA MITJ_PREG_TIT MITJ_PREG_URV 

12855301 El procediment d'avaluació s'adequa als requeriments del 

Treball Fi de Màster. 
6,83 7,40 

12855301 El Treball Fi de Màster m'ha proporcionat les competències 

i habilitats esperades per a la meva formació. 
7,29 7,62 

12855301 El tutor m'ha facilitat la interacció amb  l'equip 

d'investigadors o de professionals relacionats per al 

desenvolupament del Treball Fi de Màster 

6,00 6,90 

12855301 La bibliografia inicial recomanada és valuosa i està 

disponible 
6,29 7,02 

12855301 La disponibilitat de temps per part del tutor ha estat 

adequada 
6,86 7,65 

12855301 La temàtica m'ha resultat interessant 6,71 8,26 

12855301 Les condicions de seminaris, laboratoris i altres mitjans han 

permès un desenvolupament adequat. 
7,14 6,91 

12855301 L'orientació rebuda per part del tutor per a la realització del 

Treball Fi de Màster ha estat eficaç 
6,29 7,45 

 
 
 

ID_UNITAT DS_PREGUNTA MITJ_PREG_TIT MITJ_PREG_URV 

12855401 El procés d'assignació de les pràctiques ha estat adequat. 7,67 8,09 

12855401 El seguiment de les pràctiques per part del tutor/a ha estat 

adequat. 
8,33 7,95 

12855401 El sistema d'avaluació de les pràctiques s'adequa als 

continguts i objectius de l'assignatura. 
8,50 8,12 
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12855401 Els mitjans disponibles a l'entorn laboral n'han permès un 

desenvolupament adequat. 
8,50 8,48 

12855401 Les pràctiques m'han proporcionat les competències i 

habilitats esperades per a la meva formació. 
8,17 8,46 

Data informe: 09/10/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. ENQ_S12.  
Enquesta Avaluació Professorat Màster; Enquesta Pràctiques Externes màster; Enquesta Treball de Fi de Màster. 
“--“ No hi ha suficient participació per mostrar dades 

 
* Codis assignatures: 
12855101 APRENENTATGE I ADQUISICIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES 
12855102 METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 
12855103 EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES 
12855104 AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 
12855105 GESTIÓ DE L'AULA: DINÀMIQUES DE TREBALL I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ 
12855106 ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS 
12855107 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 
12855108 PROGRAMACIÓ DE CURSOS I UNITATS DIDÀCTIQUES D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 
12855109 GRAMÀTICA FORMAL I GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 
12855110 PRAGMÀTICA CULTURAL A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 
12855201 BASES PER A L'ELABORACIÓ D'UNA TESI DOCTORAL 
12855203 L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A IMMIGRANTS 
12855204 L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA A NENS: DISSENY D'ACTIVITATS 
12855205 ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFICS 
12855206 L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 
12855207 L'ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ A L'AULA D'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 
12855208 METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA 
12855301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 
12855401 PRÀCTIQUES EXTERNES 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ 

 

 

219 

 

Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

Alum 
pot tit 

Unitat enquesta 
Alum 

pot unit 
Alum 

enq unit 
% Part 

alum unit 

9 

 

L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ 7 1 14,29% 

LA GESTIÓ DEL NEGOCI 8 1 12,50% 

ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-
ESPANYOL) 

8 2 25,00% 

ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-

ANGLÈS) 
7 1 14,29% 

EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA 9 2 22,22% 

EINES PER A LA SUBTITULACIÓ 8 2 25,00% 

REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL) 8 1 12,50% 

REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS) 8 1 12,50% 

TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA 5 1 20,00% 

TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL 6 1 16,67% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 7 1 14,29% 

PRÀCTIQUES EXTERNES 7 2 28,57% 

 
 

Pregunta 
1284 
5101 

1284 
5102 

1284 
5103 

1284 
5104 

1284 
5105 

1284 
5106 

1284 
5107 

1284 
5108 

1284 
5201 

1284 
5203 

Mitj. 
Preg. 

Tit. 

Mitj. 
Preg. 

URV 

El professorat que ha impartit l'assignatura 
ha coordinat bé el temari (en el cas d'haver-
hi un sol docent, deixeu-la en blanc). 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4,50 7,85 



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ 

 

 

220 

 

Els continguts de l'assignatura m'han 
resultat interessants. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7,69 7,80 

Els materials proporcionats de suport a la 

docència són adequats i de qualitat. 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7,54 7,72 

La bibliografia recomanada és valuosa i la 
disponibilitat suficient. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7,23 7,75 

L'assignatura m'ha proporcionat les 
competències i habilitats esperades per a la 
meva formació. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7,92 7,53 

Les activitats d'avaluació (exàmens, treballs, 
resolució de problemes, etc.) estan 

equilibrades i s'adeqüen als continguts i 

objectius de l'assignatura. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8,08 7,70 

Les condicions d'aules, laboratoris i altres 
mitjans han permès el desenvolupament 
adequat de l'assignatura. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4,15 7,84 

 
 

ID_UNITAT DS_PREGUNTA MITJ_PREG_TIT MITJ_PREG_URV 

12845301 El procediment d'avaluació s'adequa als requeriments del 

Treball Fi de Màster. 
-- 7,40 

12845301 El Treball Fi de Màster m'ha proporcionat les competències 

i habilitats esperades per a la meva formació. 
-- 7,62 

12845301 El tutor m'ha facilitat la interacció amb  l'equip 

d'investigadors o de professionals relacionats per al 

desenvolupament del Treball Fi de Màster 

-- 6,90 

12845301 La bibliografia inicial recomanada és valuosa i està 

disponible 
-- 7,02 
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12845301 La disponibilitat de temps per part del tutor ha estat 

adequada 
-- 7,65 

12845301 La temàtica m'ha resultat interessant -- 8,26 

12845301 Les condicions de seminaris, laboratoris i altres mitjans han 

permès un desenvolupament adequat. 
-- 6,91 

12845301 L'orientació rebuda per part del tutor per a la realització del 

Treball Fi de Màster ha estat eficaç 
-- 7,45 

 
 

ID_UNITAT DS_PREGUNTA MITJ_PREG_TIT MITJ_PREG_URV 

12845401 El procés d'assignació de les pràctiques ha estat adequat. -- 8,09 

12845401 El seguiment de les pràctiques per part del tutor/a ha estat 

adequat. 

-- 
7,95 

12845401 El sistema d'avaluació de les pràctiques s'adequa als 

continguts i objectius de l'assignatura. 

-- 
8,12 

12845401 Els mitjans disponibles a l'entorn laboral n'han permès un 

desenvolupament adequat. 

-- 
8,48 

12845401 Les pràctiques m'han proporcionat les competències i 

habilitats esperades per a la meva formació. 

-- 
8,46 

Data informe: 09/10/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. ENQ_S12.  
Enquesta Avaluació Professorat Màster; Enquesta Pràctiques Externes màster; Enquesta Treball de Fi de Màster. 
“--“ No hi ha suficient participació per mostrar dades 
 
* Codis assignatures: 
12845101 L'EXERCICI PROFESSIONAL DE LA TRADUCCIÓ 
12845102 LA GESTIÓ DEL NEGOCI 
12845103 ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ANGLÈS-ESPANYOL) 
12845104 ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (ESPANYOL-ANGLÈS) 
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12845105 EINES PER A LA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA 
12845106 EINES PER A LA SUBTITULACIÓ 
12845107 REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ANGLÈS-ESPANYOL) 
12845108 REVISIÓ, EDICIÓ I POSTEDICIÓ DE TEXTOS TRADUÏTS (ESPANYOL-ANGLÈS) 
12845201 TRADUCCIÓ CIENTIFICOTÈCNICA 
12845203 TRADUCCIÓ LITERÀRIA ANGLÈS-ESPANYOL 
12845301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 
12845401 PRÀCTIQUES EXTERNES 

M 
àster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

Alum 
pot tit 

Unitat enquesta 
Alum 

pot unit 
Alum 

enq unit 
% Part 

alum unit 

24 ANTROPOLOGIA I CIÈNCIES DE LA SALUT 7 2 28,57% 

REPRESENTACIONS ETNOGRÀFIQUES DEL PROCÉS SALUT, MALALTIA, ATENCIÓ 9 3 33,33% 

MEDICALITZACIÓ I CULTURA 7 2 28,57% 

SISTEMES MÈDICS 8 2 25,00% 

SALUT I SOCIETAT EN LA HISTÒRIA D'OCCIDENT 10 3 30,00% 

SISTEMES D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ APLICATS EN ANTROPOLOGIA 

MÈDICA 
10 5 50,00% 

SALUT GLOBAL 9 2 22,22% 

METODOLOGIA ETNOGRÀFICA EN ANTROPOLOGIA MÈDICA 10 1 10,00% 

ANTROPOLOGIA I SALUT GLOBAL 8 1 12,50% 

LES ORIENTACIONS FENOMENOLÒGIQUES: COS I CULTURA 10 1 10,00% 

SALUT, DESENVOLUPAMENT I MEDI AMBIENT 10 3 30,00% 

SUBSTÀNCIES, MALESTARS, SUBJECTES I GESTIÓ DE RISCOS 8 3 37,50% 

CULTURA I ECONOMIA POLÍTICA DE LES AFLICCIONS 10 4 40,00% 
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CONTROVÈRSIES ALIMENTÀRIES: SUBJECTES, PRÀCTIQUES I DISCURSOS 10 2 20,00% 

CULTURA I ECONOMIA POLÍTICA DE L'ATENCIÓ EN LA SALUT: LES 
INSTITUCIONS ASSISTENCIALS 

9 2 22,22% 

ANTROPOLOGIA MÈDICA APLICADA 9 2 22,22% 

SEMINARI D'ESTUDIS AVANÇATS 8 3 37,50% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 9 4 44,44% 

 
 

Pregunta 
1283 
5101 

1283 
5102 

1283 
5103 

1283 
5104 

1283 
5105 

1283 
5106 

1283 
5107 

1283 
5108 

1283 
5111 

1283 
5114 

1283 
5115 

1283 
5116 

1283 
5117 

1283 
5118 

1283 
5119 

1283 
5120 

1283 
5121 

Mitj 

preg 
tit. 

Mitj 

preg 
URV 

El professorat que ha impartit 
l'assignatura ha coordinat bé el temari 
(en el cas d'haver-hi un sol docent, 
deixeu-la en blanc). 

-- 8,00 -- -- -- 3,00 -- -- -- -- 7,33 8,00 9,00 -- -- -- 6,50 7,29 7,85 

Els continguts de l'assignatura m'han 

resultat interessants. 
-- 8,00 -- -- 8,50 3,25 -- -- -- -- 7,00 8,67 9,00 -- -- -- 6,67 7,35 7,80 

Els materials proporcionats de suport 

a la docència són adequats i de 
qualitat. 

-- 7,50 -- -- 8,00 5,75 -- -- -- -- 7,00 8,67 8,75 -- -- -- 7,33 7,77 7,72 

La bibliografia recomanada és valuosa 
i la disponibilitat suficient. 

-- 8,00 -- -- 8,00 6,00 -- -- -- -- 7,33 8,67 9,25 -- -- -- 7,33 7,83 7,75 

L'assignatura m'ha proporcionat les 
competències i habilitats esperades 
per a la meva formació. 

-- 8,00 
 

-- 
-- 8,00 3,75 -- -- -- -- 7,67 8,00 8,50 -- -- -- 6,67 7,17 7,53 
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Les activitats d'avaluació (exàmens, 
treballs, resolució de problemes, etc.) 

estan equilibrades i s'adeqüen als 

continguts i objectius de l'assignatura. 

-- 8,00 -- -- 8,50 6,25 -- -- -- -- 7,67 8,00 8,50 -- -- -- 5,67 7,54 7,70 

Les condicions d'aules, laboratoris i 

altres mitjans han permès el 
desenvolupament adequat de 
l'assignatura. 

-- 8,00 -- -- 6,50 4,00 -- -- -- -- 8,00 9,00 9,25 -- -- -- 7,67 7,89 7,84 

 

 

ID_UNITAT DS_PREGUNTA MITJ_PREG_TIT MITJ_PREG_URV 

12835301 El procediment d'avaluació s'adequa als requeriments del 

Treball Fi de Màster. 
7,50 7,40 

12845301 El Treball Fi de Màster m'ha proporcionat les competències 

i habilitats esperades per a la meva formació. 
4,75 7,62 

12845301 El tutor m'ha facilitat la interacció amb  l'equip 

d'investigadors o de professionals relacionats per al 

desenvolupament del Treball Fi de Màster 

4,50 6,90 

12845301 La bibliografia inicial recomanada és valuosa i està 

disponible 
6,75 7,02 

12845301 La disponibilitat de temps per part del tutor ha estat 

adequada 
6,25 7,65 

12845301 La temàtica m'ha resultat interessant 8,25 8,26 

12845301 Les condicions de seminaris, laboratoris i altres mitjans han 

permès un desenvolupament adequat. 
5,00 6,91 
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12845301 L'orientació rebuda per part del tutor per a la realització del 

Treball Fi de Màster ha estat eficaç 
5,50 7,45 

Data informe: 09/10/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. ENQ_S12.  
Enquesta Avaluació Professorat Màster; Enquesta Treball de Fi de Màster. 
“--“ No hi ha suficient participació per mostrar dades 
 
* Codis assignatures: 
12835101 ANTROPOLOGIA I CIÈNCIES DE LA SALUT 
12835102 REPRESENTACIONS ETNOGRÀFIQUES DEL PROCÉS SALUT, MALALTIA, ATENCIÓ 
12835103 MEDICALITZACIÓ I CULTURA 
12835104 SISTEMES MÈDICS 
12835105 SALUT I SOCIETAT EN LA HISTÒRIA D'OCCIDENT 
12835106 SISTEMES D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ APLICATS EN ANTROPOLOGIA MÈDICA 
12835107 SALUT GLOBAL 
12835108 METODOLOGIA ETNOGRÀFICA EN ANTROPOLOGIA MÈDICA 
12835111 ANTROPOLOGIA I SALUT GLOBAL 
12835114 LES ORIENTACIONS FENOMENOLÒGIQUES: COS I CULTURA 
12835115 SALUT, DESENVOLUPAMENT I MEDI AMBIENT 
12835116 SUBSTÀNCIES, MALESTARS, SUBJECTES I GESTIÓ DE RISCOS 
12835117 CULTURA I ECONOMIA POLÍTICA DE LES AFLICCIONS 
12835118 CONTROVÈRSIES ALIMENTÀRIES: SUBJECTES, PRÀCTIQUES I DISCURSOS 
12835119 CULTURA I ECONOMIA POLÍTICA DE L'ATENCIÓ EN LA SALUT: LES INSTITUCIONS ASSISTENCIALS 
12835120 ANTROPOLOGIA MÈDICA APLICADA 
12853121 SEMINARI D'ESTUDIS AVANÇATS 
12835301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 

 

E.6. Taula 8. Rendiment acadèmic per assignatura 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua 

Assignatura Tipus crèdit Durada 
Estud. 
matric. 

Tipus 
convocat. 

MATRÍC. 
HONOR 

EXCEL·LENT NOTABLE APROVAT SUSPENS 
NO 

PRESENTAT 

núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

LLENGUA ANGLESA III CF 
Primer 
quadrimestre 

1 
DESEMBRE                     1 100,00% 

GENER             1 100,00%         
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LLENGUA ANGLESA IV CF 
Segon 
quadrimestre 

1 
MAIG                 1 100,00%     

JUNY             1 100,00%         

ADQUISICIÓ DE SEGONES 
LLENGÜES 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

25 GENER 1 4,00% 3 12,00% 19 76,00% 2 8,00%         

APRENENTATGE DE LA 
LLENGUA ASSISTIT PER 
ORDINADOR (ALAO) I 
NOVES TECNOLOGIES EN 
L'ENSENYAMENT DE L/A 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

25 GENER 1 4,00% 11 44,00% 13 52,00%             

GRAMÀTICA I LÈXIC A LA 
CLASSE DE LLENGUA 
ANGLESA 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

24 GENER 1 4,17% 3 12,50% 11 45,83% 9 37,50%         

LA PRONUNCIACIÓ A LA 
CLASSE DE LLENGUA 
ANGLESA 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

24 GENER     3 12,50% 16 66,67% 5 20,83%         

MATERIALS I TÈCNIQUES 
PER A L'ENSENYAMENT DE 
LA LLENGUA ANGLESA 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

24 GENER     6 25,00% 17 70,83% 1 4,17%         

METODOLOGIA DE 
L'ENSENYAMENT DE 
SEGONES LLENGÜES 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

25 GENER 1 4,00% 13 52,00% 10 40,00% 1 4,00%         

MÈTODES I EINES DE 
RECERCA EN 
L'ENSENYAMENT DE LA 
LLENGUA ANGLESA 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

25 GENER     5 20,00% 10 40,00% 10 40,00%         

PRAGMÀTICA A LA CLASSE 
DE LLENGUA ANGLESA 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

24 JUNY 1 4,17% 5 20,83% 6 25,00% 12 50,00%         

ACTIVITATS PER A 
L'ENSENYAMENT DE LA 
LLENGUA ANGLESA A 
NENS 

OP 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

21 GENER         10 47,62% 11 52,38%         
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ANGLÈS PER A 
FINALITATS 
ESPECÍFIQUES 

OP 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

14 GENER     1 7,14% 5 35,71% 8 57,14%         

CULTURA A LA CLASSE DE 
LLENGUA ESTRANGERA 

OP 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

14 JUNY 1 7,14% 2 14,29% 9 64,29% 2 14,29%         

PRÀCTIQUES EXTERNES 
PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Acta única 
Segon 
quadrimestre 

24 JUNY     9 37,50% 13 54,17% 2 8,33%         

TREBALL DE FI DE 
MÀSTER 

PROJECTE FI 
DE CARRERA 

Acta única 
Segon 
quadrimestre 

25 
JUNY     5 20,00% 14 56,00% 2 8,00%     1 4,00% 

SETEMBRE 1 4,00%         1 4,00%     1 4,00% 

Data informe: 10/10/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. Informe ACRM10. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria).  
CF Complements de Formació, OB Obligatòria, OP Optativa 
 

Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

Assignatura Tipus crèdit Durada 
Estud. 
matric. 

Tipus 
convocat. 

MATRÍC. HONOR EXCEL·LENT NOTABLE APROVAT NO PRESENTAT 

núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

CF II: FONAMENTS DE 
LINGÜÍSTICA GENERAL I 
LINGÜÍSTICA APLICADA A 
L'ENSENYAMENT DE 
LLENGÜES 

CF Anual 1 MAIG 1 100,00%                 

COMPLEMENTS 
FORMATIUS I: ESTUDIS 
DE GRAMÀTICA 
AVANÇADA DE 
L'ESPANYOL 

CF 
Primer 
quadrimestre 

2 

DESEMBRE             1 50,00% 1 50,00% 

GENER                 1 50,00% 

ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE 
MATERIALS DIDÀCTICS 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

17 GENER     4 23,53% 12 70,59% 1 5,88%     
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APRENENTATGE I 
ADQUISICIÓ DE 
LLENGÜES ESTRANGERES 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

17 GENER     3 17,65% 11 64,71% 3 17,65%     

AVALUACIÓ DE LES 
COMPETÈNCIES EN 
ENSENYAMENT 
D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

17 GENER     3 17,65% 9 52,94% 5 29,41%     

EL MARC COMÚ EUROPEU 
DE REFERÈNCIA PER A LES 
LLENGÜES 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

18 GENER     1 5,56% 16 88,89% 1 5,56%     

GESTIÓ DE L'AULA: 
DINÀMIQUES DE TREBALL 
I TÈCNIQUES DE 
COMUNICACIÓ 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

19 JUNY     7 36,84% 8 42,11% 2 10,53% 2 10,53% 

GRAMÀTICA FORMAL I 
GRAMÀTICA PEDAGÒGICA 
EN L'ENSENYAMENT 
D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

17 JUNY     4 23,53% 12 70,59% 1 5,88%     

METODOLOGIA DE 
L'ENSENYAMENT DE 
LLENGÜES ESTRANGERES 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

17 GENER     3 17,65% 12 70,59% 2 11,76%     

NOVES TECNOLOGIES 
APLICADES A 
L'ENSENYAMENT 
D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

18 JUNY     4 22,22% 7 38,89% 7 38,89%     

PRAGMÀTICA CULTURAL A 
L'AULA D'ESPANYOL COM 
A LLENGUA ESTRANGERA 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

16 GENER     15 93,75% 1 6,25%         

PROGRAMACIÓ DE 
CURSOS I UNITATS 
DIDÀCTIQUES 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

17 JUNY     3 17,65% 12 70,59% 2 11,76%     
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D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

BASES PER A 
L'ELABORACIÓ D'UNA 
TESI DOCTORAL 

OP 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

7 JUNY     2 28,57% 5 71,43%         

ESPANYOL PER A 
FINALITATS ESPECÍFICS 

OP 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

8 JUNY     6 75,00% 1 12,50% 1 12,50%     

L'ENSENYAMENT 

D'ESPANYOL A 
IMMIGRANTS 

OP 

Acta única 

Primer 
quadrimestre 

10 GENER     1 10,00% 8 80,00% 1 10,00%     

L'ENSENYAMENT 
D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA A 
NENS: DISSENY 
D'ACTIVITATS 

OP 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

6 JUNY         5 83,33% 1 16,67%     

L'ENSENYAMENT DE LA 
PRONUNCIACIÓ A L'AULA 
D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

OP 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

10 GENER     2 20,00% 6 60,00% 2 20,00%     

L'ENSENYAMENT DEL 
LÈXIC A L'AULA 
D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

OP 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

16 GENER 1 6,25 3 18,75% 10 62,50% 2 12,50%     

LA CULTURA A L'AULA 
D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA: 
LITERATURA, HISTÒRIA, 
ART I CINEMA 

OP 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

6 JUNY     1 16,67% 4 66,67%     1 16,67% 

METODOLOGIA DE LA 
RECERCA EN ESPANYOL 
COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

OP 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

8 JUNY     1 12,50% 6 75,00% 1 12,50%     

PRÀCTIQUES EXTERNES 
PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Acta única 
Anual 

18 JUNY     7 38,89% 9 50,00% 2 11,11%     
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TREBALL DE FI DE 
MÀSTER 

PROJECTE FI 
DE CARRERA 

Acta única 
Anual 

20 
JUNY     1 5,00% 5 25,00% 3 15,00% 1 5,00% 

SETEMBRE     3 15,00% 3 15,00% 1 5,00% 3 15,00% 

Data informe: 10/10/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. Informe ACRM10. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria).  
CF Complements de Formació, OB Obligatòria, OP Optativa 

 

Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

Assignatura Tipus crèdit Durada 
Estud. 
matric. 

Tipus 
convocat. 

MATRÍC. 
HONOR 

EXCEL·LENT NOTABLE APROVAT SUSPENS 
NO 

PRESENTAT 

núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

EINES PER A LA 
SUBTITULACIÓ 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

7 GENER 1 14,29% 1 14,29% 4 57,14% 1 14,29%         

EINES PER A LA 
TRADUCCIÓ 
ESPECIALITZADA 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

7 GENER     2 28,57% 4 57,14% 1 14,29%         

ESTRATÈGIES DE 
TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ 
DE PROBLEMES (ANGLÈS-
ESPANYOL) 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

8 GENER 1 12,50% 2 25,00% 3 37,50%         2 25,00% 

ESTRATÈGIES DE 
TRADUCCIÓ I RESOLUCIÓ 
DE PROBLEMES 
(ESPANYOL-ANGLÈS) 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

7 GENER     5 71,43%             2 28,57% 

L'EXERCICI 
PROFESSIONAL DE LA 
TRADUCCIÓ 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

6 GENER     1 16,67% 2 33,33% 2 33,33% 1 16,67%     

LA GESTIÓ DEL NEGOCI OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

7 GENER         5 71,43% 1 14,29% 1 14,29%     

REVISIÓ, EDICIÓ I 
POSTEDICIÓ DE TEXTOS 

OB 

Acta única 

Segon 
quadrimestre 

8 JUNY     2 25,00% 2 25,00% 2 25,00%     2 25,00% 
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TRADUÏTS (ANGLÈS-
ESPANYOL) 

REVISIÓ, EDICIÓ I 
POSTEDICIÓ DE TEXTOS 
TRADUÏTS (ESPANYOL-
ANGLÈS) 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

8 JUNY     6 75,00%             2 25,00% 

TRADUCCIÓ 
CIENTIFICOTÈCNICA 

OP 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

5 GENER     1 20,00% 3 60,00% 1 20,00%         

TRADUCCIÓ JURÍDICA I 
ECONÒMICA 

OP 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

5 GENER     2 40,00% 1 20,00% 1 20,00%     1 20,00% 

TRADUCCIÓ LITERÀRIA 
ANGLÈS-ESPANYOL 

OP 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

4 GENER         2 50,00% 2 50,00%         

PRÀCTIQUES EXTERNES 
PRÀCTIQUES 

EXTERNES 

Acta única 
Segon 
quadrimestre 

7 JUNY     2 28,57% 3 42,86%         2 28,57% 

TREBALL DE FI DE 
MÀSTER 

PROJECTE FI 
DE CARRERA 

Acta única 
Segon 
quadrimestre 

7 JUNY     3 42,86% 3 42,86% 1 14,29%         

Data informe: 10/10/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. Informe ACRM10. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria).  
CF Complements de Formació, OB Obligatòria, OP Optativa 

 

 

Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

Assignatura Tipus crèdit Durada 
Estud. 
matric. 

Tipus 
convocat. 

MATRÍC. HONOR EXCEL·LENT NOTABLE APROVAT NO PRESENTAT 

núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

ALIMENTACIÓ, SALUT I 
CULTURA 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

7 JUNY     3 42,86% 2 28,57% 2 28,57%     
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ANTROPOLOGIA I 
CIÈNCIES DE LA SALUT 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

7 GENER     3 42,86% 3 42,86%     1 14,29% 

ANTROPOLOGIA I SALUT 
GLOBAL 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

8 JUNY 1 12,50% 3 37,50% 4 50,00%         

ANTROPOLOGIA I SALUT 
MENTAL 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

7 JUNY     3 42,86% 4 57,14%         

ANTROPOLOGIA MÈDICA 
APLICADA 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

9 GENER 1 11,11% 4 44,44% 3 33,33% 1 11,11%     

CONTROVÈRSIES 
ALIMENTÀRIES: 
SUBJECTES, PRÀCTIQUES 
I DISCURSOS 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

10 GENER     2 20,00% 7 70,00% 1 10,00%     

CULTURA I ECONOMIA 
POLÍTICA DE L'ATENCIÓ 
EN LA SALUT: LES 
INSTITUCIONS 
ASSISTENCIALS 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

9 GENER 1 11,11% 4 44,44% 3 33,33% 1 11,11%     

CULTURA I ECONOMIA 
POLÍTICA DE LES 
AFLICCIONS 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

10 GENER     6 60,00% 4 40,00%         

LES ORIENTACIONS 
FENOMENOLÒGIQUES: 
COS I CULTURA 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

10 JUNY 1 10,00% 1 10,00% 5 50,00% 2 20,00% 1 10,00% 

MEDICALITZACIÓ I 
CULTURA 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

7 GENER 1 14,29% 3 42,86% 3 42,86%         

METODOLOGIA 
ETNOGRÀFICA EN 
ANTROPOLOGIA MÈDICA 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

10 JUNY     3 30,00% 1 10,00% 3 30,00% 3 30,00% 

ORIENTACIONS 
CRÍTIQUES EN 
ANTROPOLOGIA MÈDICA 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

9 JUNY     8 88,89%         1 11,11% 
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REPRESENTACIONS 
ETNOGRÀFIQUES DEL 
PROCÉS SALUT, 
MALALTIA, ATENCIÓ 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

9 GENER 1 11,11% 2 22,22% 5 55,56% 1 11,11%     

SALUT GLOBAL OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

9 JUNY     4 44,44% 4 44,44% 1 11,11%     

SALUT I SOCIETAT EN LA 
HISTÒRIA D'OCCIDENT 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

10 GENER     3 30,00% 7 70,00%         

SALUT, 
DESENVOLUPAMENT I 
MEDI AMBIENT 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

10 JUNY 1 10,00% 5 50,00% 3 30,00% 1 10,00%     

SEMINARI D'ESTUDIS 
AVANÇATS 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

8 JUNY     8 100,00%             

SISTEMES D'INFORMACIÓ 
I DOCUMENTACIÓ 
APLICATS EN 
ANTROPOLOGIA MÈDICA 

OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

10 GENER 1 10,00% 1 10,00% 3 30,00% 5 50,00%     

SISTEMES MÈDICS OB 
Acta única 
Primer 
quadrimestre 

8 GENER     2 25,00% 6 75,00%         

SUBSTÀNCIES, 

MALESTARS, SUBJECTES I 
GESTIÓ DE RISCOS 

OB 

Acta única 

Primer 
quadrimestre 

8 GENER 1 12,50% 2 25,00% 5 62,50%         

TÈCNIQUES AVANÇADES 
EN ETNOGRAFIA 

OB 
Acta única 
Segon 
quadrimestre 

6 JUNY     4 66,67% 2 33,33%         

Data informe: 10/105/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. Informe ACRM10. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria).  
OB Obligatòria 
 



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ 

 

 

234 

 

E.6. Taula 9. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment 

(crèdits superats/crèdits matriculats) 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona 
Llengua 

Assignatura Tipus crèdit Taxa d'èxit 
Taxa de 

rendiment 

LLENGUA ANGLESA III 
COMPLEMENTS DE 

FORMACIÓ 
100,00% 100,00% 

LLENGUA ANGLESA IV 
COMPLEMENTS DE 

FORMACIÓ 
100,00% 100,00% 

ADQUISICIÓ DE SEGONES 
LLENGÜES 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

APRENENTATGE DE LA 

LLENGUA ASSISTIT PER 
ORDINADOR (ALAO) I NOVES 
TECNOLOGIES EN 
L'ENSENYAMENT DE L/A 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

GRAMÀTICA I LÈXIC A LA 
CLASSE DE LLENGUA ANGLESA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

LA PRONUNCIACIÓ A LA 

CLASSE DE LLENGUA ANGLESA 
OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

MATERIALS I TÈCNIQUES PER A 

L'ENSENYAMENT DE LA 
LLENGUA ANGLESA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

METODOLOGIA DE 

L'ENSENYAMENT DE SEGONES 
LLENGÜES 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

MÈTODES I EINES DE RECERCA 

EN L'ENSENYAMENT DE LA 
LLENGUA ANGLESA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

PRAGMÀTICA A LA CLASSE DE 

LLENGUA ANGLESA 
OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

ACTIVITATS PER A 
L'ENSENYAMENT DE LA 
LLENGUA ANGLESA A NENS 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ANGLÈS PER A FINALITATS 
ESPECÍFIQUES 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

CULTURA A LA CLASSE DE 
LLENGUA ESTRANGERA 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

PRÀCTIQUES EXTERNES PRÀCTIQUES EXTERNES 100,00% 100,00% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER PROJECTE FI DE CARRERA 100,00% 92,00% 

Data informe: 10/10/2017 

Font: URV en xifres. Curs 2016-17. ACRM08 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment.  
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Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

Assignatura Tipus crèdit Taxa d'èxit 
Taxa de 

rendiment 

CF II: FONAMENTS DE 

LINGÜÍSTICA GENERAL I 
LINGÜÍSTICA APLICADA A 
L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES 

COMPLEMENTS DE 
FORMACIÓ 

100,00% 100,00% 

COMPLEMENTS FORMATIUS I: 
ESTUDIS DE GRAMÀTICA 
AVANÇADA DE L'ESPANYOL 

COMPLEMENTS DE 
FORMACIÓ 

100,00% 50,00% 

ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE 
MATERIALS DIDÀCTICS 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

APRENENTATGE I ADQUISICIÓ 
DE LLENGÜES ESTRANGERES 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

AVALUACIÓ DE LES 

COMPETÈNCIES EN 
ENSENYAMENT D'ESPANYOL 
COM A LLENGUA ESTRANGERA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

EL MARC COMÚ EUROPEU DE 

REFERÈNCIA PER A LES 
LLENGÜES 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

GESTIÓ DE L'AULA: 

DINÀMIQUES DE TREBALL I 
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ 

OBLIGATÒRIA 100,00% 89,47% 

GRAMÀTICA FORMAL I 

GRAMÀTICA PEDAGÒGICA EN 
L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL 
COM A LLENGUA ESTRANGERA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

METODOLOGIA DE 

L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES 
ESTRANGERES 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

NOVES TECNOLOGIES 

APLICADES A L'ENSENYAMENT 
D'ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

PRAGMÀTICA CULTURAL A 

L'AULA D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

PROGRAMACIÓ DE CURSOS I 

UNITATS DIDÀCTIQUES 
D'ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 
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BASES PER A L'ELABORACIÓ 
D'UNA TESI DOCTORAL 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ESPANYOL PER A FINALITATS 
ESPECÍFICS 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL A 
IMMIGRANTS 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL 

COM A LLENGUA ESTRANGERA 
A NENS: DISSENY 
D'ACTIVITATS 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

L'ENSENYAMENT DE LA 

PRONUNCIACIÓ A L'AULA 
D'ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

L'ENSENYAMENT DEL LÈXIC A 
L'AULA D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

LA CULTURA A L'AULA 
D'ESPANYOL COM A LLENGUA 

ESTRANGERA: LITERATURA, 
HISTÒRIA, ART I CINEMA 

OPTATIVA 100,00% 83,33% 

METODOLOGIA DE LA RECERCA 
EN ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

PRÀCTIQUES EXTERNES PRÀCTIQUES EXTERNES 100,00% 100,00% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER PROJECTE FI DE CARRERA 100,00% 80,00% 

Data informe: 10/10/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. ACRM08 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment.  

 

 

Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

Assignatura Tipus crèdit Taxa d'èxit 
Taxa de 

rendiment 

EINES PER A LA SUBTITULACIÓ OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

EINES PER A LA TRADUCCIÓ 
ESPECIALITZADA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
(ANGLÈS-ESPANYOL) 

OBLIGATÒRIA 100,00% 75,00% 

ESTRATÈGIES DE TRADUCCIÓ I 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
(ESPANYOL-ANGLÈS) 

OBLIGATÒRIA 100,00% 71,43% 
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L'EXERCICI PROFESSIONAL DE 
LA TRADUCCIÓ 

OBLIGATÒRIA 83,33% 83,33% 

LA GESTIÓ DEL NEGOCI OBLIGATÒRIA 85,71% 85,71% 

REVISIÓ, EDICIÓ I 

POSTEDICIÓ DE TEXTOS 
TRADUÏTS (ANGLÈS-
ESPANYOL) 

OBLIGATÒRIA 100,00% 75,00% 

REVISIÓ, EDICIÓ I 
POSTEDICIÓ DE TEXTOS 
TRADUÏTS (ESPANYOL-
ANGLÈS) 

OBLIGATÒRIA 100,00% 75,00% 

TRADUCCIÓ 
CIENTIFICOTÈCNICA 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

TRADUCCIÓ JURÍDICA I 
ECONÒMICA 

OPTATIVA 100,00% 80,00% 

TRADUCCIÓ LITERÀRIA 
ANGLÈS-ESPANYOL 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

PRÀCTIQUES EXTERNES PRÀCTIQUES EXTERNES 100,00% 71,43% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER PROJECTE FI DE CARRERA 100,00% 100,00% 

Data informe: 10/10/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. ACRM08 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment.  
 

Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

Assignatura  Tipus crèdit Taxa d'èxit 
Taxa de 

rendiment 

ALIMENTACIÓ, SALUT I CULTURA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

ANTROPOLOGIA I CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

OBLIGATÒRIA 100,00% 85,71% 

ANTROPOLOGIA I SALUT GLOBAL OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

ANTROPOLOGIA I SALUT MENTAL OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

ANTROPOLOGIA MÈDICA APLICADA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

CONTROVÈRSIES ALIMENTÀRIES: 

SUBJECTES, PRÀCTIQUES I 
DISCURSOS 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

CULTURA I ECONOMIA POLÍTICA DE 

L'ATENCIÓ EN LA SALUT: LES 
INSTITUCIONS ASSISTENCIALS 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

CULTURA I ECONOMIA POLÍTICA DE 
LES AFLICCIONS 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 
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LES ORIENTACIONS 

FENOMENOLÒGIQUES: COS I 
CULTURA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 90,00% 

MEDICALITZACIÓ I CULTURA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

METODOLOGIA ETNOGRÀFICA EN 
ANTROPOLOGIA MÈDICA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 70,00% 

ORIENTACIONS CRÍTIQUES EN 

ANTROPOLOGIA MÈDICA 
OBLIGATÒRIA 100,00% 88,89% 

REPRESENTACIONS 

ETNOGRÀFIQUES DEL PROCÉS 
SALUT, MALALTIA, ATENCIÓ 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

SALUT GLOBAL OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

SALUT I SOCIETAT EN LA HISTÒRIA 
D'OCCIDENT 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

SALUT, DESENVOLUPAMENT I MEDI 
AMBIENT 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

SEMINARI D'ESTUDIS AVANÇATS OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

SISTEMES D'INFORMACIÓ I 

DOCUMENTACIÓ APLICATS EN 
ANTROPOLOGIA MÈDICA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

SISTEMES MÈDICS OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

SUBSTÀNCIES, MALESTARS, 
SUBJECTES I GESTIÓ DE RISCOS 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

TÈCNIQUES AVANÇADES EN 
ETNOGRAFIA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 
PROJECTE FI DE 

CARRERA 
100,00% 77,78% 

Data informe: 10/10/2017 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17. ACRM08 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment.  

 

E.6. Taula 10. Indicadors de resultats acadèmics 

 Titulació Indicador 
2013-

14 
2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 

Màster 
d’Ensenyament 
i Adquisició de 
l'Anglès com a 
Llengua 
Estrangera / 
Segona 
Llengua* 

Titulats 66 41 17 24 

Taxa de rendiment acadèmic 96,01% 97,66% 84,80% 99,19% 

Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs 95,95% 97,96% 84,80% 99,58% 

Taxa d’abandonament 1,85% 1,92% 6,15% 2,17% 

Taxa d'abandonament a 1r 1,85% 1,92% 6,15% 2,17% 

Taxa d'èxit 99,85% 100,00% 100,00% 100,00% 

Taxa de graduació 98,15% 98,08% 93,85% 97,83% 

Taxa d’eficiència 98,43% 98,80% 100,00% 100,00% 
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Durada mitjana dels estudis 1,15 1,00 1,00 1,00 

Màster 
d’Ensenyament 
de Llengües: 
Espanyol com 
a Llengua 
Estrangera* 

Titulats 66 41 22 15 

Taxa de rendiment acadèmic 96,01% 97,66% 92,18% 94,49% 

Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs 95,95% 97,96% 92,18% 96,18% 

Taxa d’abandonament 1,85% 1,92% 6,15% 2,17% 

Taxa d'abandonament a 1r 1,85% 1,92% 6,15% 2,17% 

Taxa d'èxit 99,85% 100,00% 98,57% 100,00% 

Taxa de graduació 98,15% 98,08% 93,85% 97,83% 

Taxa d’eficiència 98,43% 98,80% 100,00% 100,00% 

Durada mitjana dels estudis 1,15 1,00 1,00 1,17 

Màster de 
Traducció 
Professional 
Anglès-
Espanyol 

Titulats   12 4 

Taxa de rendiment acadèmic   98,86% 88,73% 

Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs   98,82% 94,74% 

Taxa d’abandonament   -- -- 

Taxa d'abandonament a 1r   -- -- 

Taxa d'èxit   100,00% 98,44% 

Taxa de graduació   -- -- 

Taxa d’eficiència   100,00% 100,00% 

Durada mitjana dels estudis   1,00 1,00 

Màster 
d’Antropologia 
Mèdica i Salut 
Global* 

Titulats 13 4 10 7 

Taxa de rendiment acadèmic 78,82% 79,07% 96,22% 93,67% 

Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs 57,45% 78,27% 93,22% 98,75% 

Taxa d’abandonament 15,38% 22,22% 40,00% 25,00% 

Taxa d'abandonament a 1r -- -- -- -- 

Taxa d'èxit 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Taxa de graduació 61,54% 66,67% 60,00% 58,33% 

Taxa d’eficiència 91,60% 96,97% 100,00% 98,48% 

Durada mitjana dels estudis 2,50 3,00 2,00 2,43 

Data informe: 10/10/2017 
Font: URV en xifres 
ACRM05 - Resultats acadèmics 
ACRM07 - Resultats acadèmics de 1er curs 
ACRM09 - Titulats de màster 
ACRM11 - Taxa d’abandonament de màster 
ACRM12 - Taxa de graduació de màster 
* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2015) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
Ambdues titulacions comparteixen els indicadors referenciats. A partir del curs de verificació, quan correspongui, es 
sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
** Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2014) corresponen als plans d’estudis a extingir. 
A partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
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Annex 7. Taules per a la valoració final de la titulació 

 

Màster d’Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua 

Estrangera / Segona Llengua 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 

VALORACIÓ 

Adequat 

(1) 

Cal 

millorar 

Compleix les 

especificacions 

de la 

memòria?  

(2) 

Es 

proposen 

millores 

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. 

El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la 

disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 
X  Sí  

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. 

El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 

competències i amb els objectius de la titulació. 
X  Sí  

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

La majoria d’estudiants matriculats presenten un perfil d’accés que s’adiu amb 
l’establert per la titulació. 

X  Sí  

El nombre d’estudiants matriculats és coherent amb el nombre de places 

ofertes. 
X  Sí  

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats. 

Els mecanismes de coordinació de què disposa la titulació són adequats.  X  
M2, M7, 

M9 

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de 

la titulació. 

L’aplicació de les diferents normatives presenta deficiències. X  Sí  

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 

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

S’ofereix informació pertinent sobre les característiques del programa i el seu 
desenvolupament operatiu. 

X  Sí  

La informació és clara, llegible, agregada i accessible als grups d’interès.  X Sí M5,M8 

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció de 
la titulació. 

X  Sí  

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

La institució publica la política de qualitat, els processos del SGIQ i els elements 
que se’n deriven per a la rendició de comptes, que inclouen els resultats del 

seguiment i de l’acreditació. 

X  Sí  

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat  

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les 
titulacions. 

El SGIQ disposa de processos implementats que faciliten el disseny i l’aprovació 

de les titulacions, com també el seu seguiment i la seva acreditació, amb 

implicació dels grups d’interès més significatius. 

X  Sí  

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 acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona la recollida de resultats 

rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació sobre la 

seva evolució temporal. 

X  Sí  

El SGIQ permet la recollida de la informació sobre la satisfacció dels estudiants i 

titulats respecte del programa formatiu. 
X  Sí  

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora continua. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat per a la seva revisió que es concreta 

en un informe que recull la reflexió sobre el funcionament del SGIQ i que inclou 

els canvis realitzats en el sistema. 

X  Sí  

Les accions de millora del SGIQ són coherents amb la revisió efectuada i 

s’estructuren en plans de millora que recullen els elements mínims necessaris 

per fer un seguiment suficient de la implantació de les mesures. 

X  Sí  

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. 
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Grau 

El professorat disposa de la qualificació i els reconeixements externs 

establerts, com també de l’experiència adequada. 
    

El centre té establerts criteris per a l’assignació de docència.     

Els estudiants estan satisfets amb la competència docent del 

professorat. 
    

Màster 

El professorat disposa de la qualificació acadèmica i els 

reconeixements externs establerts, com també de l’experiència 

adequada. 

X  Sí  

El centre té establerts criteris per a l’assignació de docència. X  Sí  

La major part del professorat està implicat activament en projectes de 

recerca reconeguts i ha fet contribucions de recerca rellevants dins de 

la disciplina del màster. 

 X Sí M4 

Els estudiants estan satisfets amb la competència docent i 

l’experiència investigadora/professional del professorat de màster. 
X  Sí  

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

atendre els estudiants. 

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors són 

suficients per impartir la titulació i atendre els estudiants del centre. 
X  Sí  

Els estudiants estan satisfets amb l’atenció del professorat en el seu procés 
d’aprenentatge. 

X  Sí  

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

El professorat disposa de suport institucional per al desenvolupament de les 

seves funcions i per a la millora de la qualitat de la seva activitat docent i 

investigadora. 

X  Sí  

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. 

Es posa de manifest que el pla d’acció tutorial i d’orientació acadèmica dóna 

resposta a les necessitats dels estudiants. 
X  Sí  

L’orientació professional és adequada, considerant les evidències disponibles i 

l’adequació de les activitats realitzades (tipus, durada, difusió, agents 

d’execució, etc.). 

X  Sí  

Els estudiants i els tutors estan satisfets amb els serveis d’orientació acadèmica 

i professional. 
X  Sí  

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

Les infraestructures docents i de suport a l’aprenentatge donen resposta 

adequada a les necessitats d’aprenentatge dels estudiants (equipament 

pertinent i suficient, i instal·lacions adequades). 

X  Sí  

Els fons de la biblioteca són adequats per a les necessitats de la titulació, són 

accessibles i presenten una certa relació amb l’activitat de recerca del centre. 
 X Sí M6 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del 

MECES de la titulació. 

Pel que fa a les assignatures: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest un adequat nivell de formació dels estudiants i satisfan suficientment 

els requisits del nivell especificat en el MECES per a la titulació. 

X  Sí  

Pel que fa al TFG/TFM: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest que els TFG/TFM responen al nivell del MECES requerit per a la 

titulació. 

X  Sí  

La majoria de TFG/TFM responen a una planificació temàtica concorde amb els 

grups i les línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat. 
X  Sí  

Pel que fa a les pràctiques externes: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest que les pràctiques externes responen al nivell del MECES requerit per a 

la titulació. 

X  Sí  

Les pràctiques externes es duen a terme majoritàriament en centres adequats. X  Sí  

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir 

l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

Pel que fa a les assignatures: 

La metodologia i les activitats docents estan dissenyades amb l’objectiu d’oferir 

oportunitats als estudiants per integrar els resultats d’aprenentatge. 
X  Sí  

Els sistemes i criteris d’avaluació són adequats per certificar i discriminar els 

resultats de l’aprenentatge. 
X  Sí  

Pel que fa al TFG/TFM: 

Els TFG/TFM se supervisen i avaluen amb criteris adequats.  X Sí M1, M3 

Pel que fa a les pràctiques externes: 

Les pràctiques externes se supervisen i avaluen amb criteris adequats. X  Sí M1 

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
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L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal de la majoria 

dels indicadors acadèmics és coherent amb la tipologia d’estudiants i les 

titulacions equivalents. 

X  Sí  

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

La taxa d’ocupació és superior a la de la població activa per al mateix període de 

referència i tram d’edat, i és adequada comparada amb la de titulacions similars. 
X  Sí  

La taxa d’adequació és adequada comparada amb la d’altres titulacions del 

mateix àmbit disciplinari. 
X  Sí  

La mitjana de valoració de la utilitat de la formació teòrica i pràctica és 

adequada comparada amb la d’altres titulacions del mateix àmbit disciplinari. 
X  Sí  

      

(1) La valoració d' Adequat no impedeix que es proposin millores     

(2) només es valoren els items indicats en la memòria.      

 

Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 

VALORACIÓ 

Adequat 

(1) 

Cal 

millorar 

Compleix les 

especificacions 

de la 

memòria?  

(2) 

Es 

proposen 

millores 

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. 

El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la 

disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 
X  Sí  

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. 

El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 

competències i amb els objectius de la titulació. 
X  Sí  

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb les places 

ofertes. 

La majoria d’estudiants matriculats presenten un perfil d’accés que s’adiu amb 

l’establert per la titulació. 
X  Sí  

El nombre d’estudiants matriculats és coherent amb el nombre de places 

ofertes. 
 X  M10 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats. 

Els mecanismes de coordinació de què disposa la titulació són adequats. X   M12 

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de 

la titulació. 

L’aplicació de les diferents normatives presenta deficiències.     

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i 

el seu desenvolupament operatiu. 

S’ofereix informació pertinent sobre les característiques del programa i el seu 

desenvolupament operatiu. 
X   M11 

La informació és clara, llegible, agregada i accessible als grups d’interès. X    

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció de 

la titulació. 
 X   

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

La institució publica la política de qualitat, els processos del SGIQ i els elements 

que se’n deriven per a la rendició de comptes, que inclouen els resultats del 

seguiment i de l’acreditació. 

 X   

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat  

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les 

titulacions. 

El SGIQ disposa de processos implementats que faciliten el disseny i l’aprovació 

de les titulacions, com també el seu seguiment i la seva acreditació, amb 

implicació dels grups d’interès més significatius. 

X    

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 acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona la recollida de resultats 

rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació sobre la 

seva evolució temporal. 

X    

El SGIQ permet la recollida de la informació sobre la satisfacció dels estudiants i 

titulats respecte del programa formatiu. 
 X   

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora continua. 
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El SGIQ disposa d’un procés implementat per a la seva revisió que es concreta 

en un informe que recull la reflexió sobre el funcionament del SGIQ i que inclou 

els canvis realitzats en el sistema. 

X    

Les accions de millora del SGIQ són coherents amb la revisió efectuada i 

s’estructuren en plans de millora que recullen els elements mínims necessaris 

per fer un seguiment suficient de la implantació de les mesures. 

X    

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. 

Grau 

El professorat disposa de la qualificació i els reconeixements externs 

establerts, com també de l’experiència adequada. 
    

El centre té establerts criteris per a l’assignació de docència.     

Els estudiants estan satisfets amb la competència docent del 

professorat. 
    

Màster 

El professorat disposa de la qualificació acadèmica i els 

reconeixements externs establerts, com també de l’experiència 
adequada. 

X    

El centre té establerts criteris per a l’assignació de docència. X    

La major part del professorat està implicat activament en projectes de 
recerca reconeguts i ha fet contribucions de recerca rellevants dins de 

la disciplina del màster. 

X    

Els estudiants estan satisfets amb la competència docent i 

l’experiència investigadora/professional del professorat de màster. 
X    

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

atendre els estudiants. 

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors són 

suficients per impartir la titulació i atendre els estudiants del centre. 
 X   

Els estudiants estan satisfets amb l’atenció del professorat en el seu procés 

d’aprenentatge. 
X    

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

professorat. 

El professorat disposa de suport institucional per al desenvolupament de les 

seves funcions i per a la millora de la qualitat de la seva activitat docent i 

investigadora. 

X    

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. 

Es posa de manifest que el pla d’acció tutorial i d’orientació acadèmica dóna 

resposta a les necessitats dels estudiants. 
X    

L’orientació professional és adequada, considerant les evidències disponibles i 

l’adequació de les activitats realitzades (tipus, durada, difusió, agents 

d’execució, etc.). 

X    

Els estudiants i els tutors estan satisfets amb els serveis d’orientació acadèmica 

i professional. 
X    

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

Les infraestructures docents i de suport a l’aprenentatge donen resposta 

adequada a les necessitats d’aprenentatge dels estudiants (equipament 

pertinent i suficient, i instal·lacions adequades). 

X    

Els fons de la biblioteca són adequats per a les necessitats de la titulació, són 

accessibles i presenten una certa relació amb l’activitat de recerca del centre. 
X    

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del 

MECES de la titulació. 

Pel que fa a les assignatures: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest un adequat nivell de formació dels estudiants i satisfan suficientment 

els requisits del nivell especificat en el MECES per a la titulació. 

X    

Pel que fa al TFG/TFM: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest que els TFG/TFM responen al nivell del MECES requerit per a la 
titulació. 

X  

 

M13 

La majoria de TFG/TFM responen a una planificació temàtica concorde amb els 
grups i les línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat. 

X  
 

M14 

Pel que fa a les pràctiques externes: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 
manifest que les pràctiques externes responen al nivell del MECES requerit per a 

la titulació. 

X  
 

 

Les pràctiques externes es duen a terme majoritàriament en centres adequats. X    

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir 

l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

Pel que fa a les assignatures: 
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La metodologia i les activitats docents estan dissenyades amb l’objectiu d’oferir 

oportunitats als estudiants per integrar els resultats d’aprenentatge. 
X    

Els sistemes i criteris d’avaluació són adequats per certificar i discriminar els 

resultats de l’aprenentatge. 
X    

Pel que fa al TFG/TFM: 

Els TFG/TFM se supervisen i avaluen amb criteris adequats. X  
 M13 

M14 

Pel que fa a les pràctiques externes: 

Les pràctiques externes se supervisen i avaluen amb criteris adequats. X    

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

L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal de la majoria 

dels indicadors acadèmics és coherent amb la tipologia d’estudiants i les 

titulacions equivalents. 

X    

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

La taxa d’ocupació és superior a la de la població activa per al mateix període de 

referència i tram d’edat, i és adequada comparada amb la de titulacions similars. 
 X 

 
 

La taxa d’adequació és adequada comparada amb la d’altres titulacions del 

mateix àmbit disciplinari. 
X  

 
 

La mitjana de valoració de la utilitat de la formació teòrica i pràctica és 

adequada comparada amb la d’altres titulacions del mateix àmbit disciplinari. 
X  

 
 

      

(1) La valoració d' Adequat no impedeix que es proposin millores     

(2) només es valoren els items indicats en la memòria.      

 

Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 

VALORACIÓ 

Adequat 

(1) 

Cal 

millorar 

Compleix les 
especificacions 

de la 

memòria?  

(2) 

Es 

proposen 

millores 

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. 

El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la 

disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 
X  Sí  

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. 

El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 

competències i amb els objectius de la titulació. 
X  Sí  

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb les places 

ofertes. 

La majoria d’estudiants matriculats presenten un perfil d’accés que s’adiu amb 

l’establert per la titulació. 
X  Sí  

El nombre d’estudiants matriculats és coherent amb el nombre de places 

ofertes. 
 X  

M18 

M19 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats. 

Els mecanismes de coordinació de què disposa la titulació són adequats. X  Sí  

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de 

la titulació. 

L’aplicació de les diferents normatives presenta deficiències. X  Sí  

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i 

el seu desenvolupament operatiu. 

S’ofereix informació pertinent sobre les característiques del programa i el seu 

desenvolupament operatiu. 
X    

La informació és clara, llegible, agregada i accessible als grups d’interès. X    

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció de 

la titulació. 
X    

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

La institució publica la política de qualitat, els processos del SGIQ i els elements 

que se’n deriven per a la rendició de comptes, que inclouen els resultats del 

seguiment i de l’acreditació. 

X    

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat  

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les 

titulacions. 
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El SGIQ disposa de processos implementats que faciliten el disseny i l’aprovació 

de les titulacions, com també el seu seguiment i la seva acreditació, amb 

implicació dels grups d’interès més significatius. 

X    

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 acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona la recollida de resultats 

rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació sobre la 

seva evolució temporal. 

X    

El SGIQ permet la recollida de la informació sobre la satisfacció dels estudiants i 

titulats respecte del programa formatiu. 
X    

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora continua. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat per a la seva revisió que es concreta 

en un informe que recull la reflexió sobre el funcionament del SGIQ i que inclou 
els canvis realitzats en el sistema. 

X    

Les accions de millora del SGIQ són coherents amb la revisió efectuada i 

s’estructuren en plans de millora que recullen els elements mínims necessaris 

per fer un seguiment suficient de la implantació de les mesures. 

X    

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. 

Grau 

El professorat disposa de la qualificació i els reconeixements externs 

establerts, com també de l’experiència adequada. 
    

El centre té establerts criteris per a l’assignació de docència.     

Els estudiants estan satisfets amb la competència docent del 

professorat. 
    

Màster 

El professorat disposa de la qualificació acadèmica i els 

reconeixements externs establerts, com també de l’experiència 

adequada. 

X  Sí  

El centre té establerts criteris per a l’assignació de docència. X    

La major part del professorat està implicat activament en projectes de 

recerca reconeguts i ha fet contribucions de recerca rellevants dins de 

la disciplina del màster. 

X  Sí M20 

Els estudiants estan satisfets amb la competència docent i 

l’experiència investigadora/professional del professorat de màster. 
X    

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

atendre els estudiants. 

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors són 

suficients per impartir la titulació i atendre els estudiants del centre. 
X  Sí  

Els estudiants estan satisfets amb l’atenció del professorat en el seu procés 

d’aprenentatge. 
X    

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

professorat. 

El professorat disposa de suport institucional per al desenvolupament de les 

seves funcions i per a la millora de la qualitat de la seva activitat docent i 

investigadora. 

X    

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. 

Es posa de manifest que el pla d’acció tutorial i d’orientació acadèmica dóna 

resposta a les necessitats dels estudiants. 
X    

L’orientació professional és adequada, considerant les evidències disponibles i 

l’adequació de les activitats realitzades (tipus, durada, difusió, agents 
d’execució, etc.). 

X    

Els estudiants i els tutors estan satisfets amb els serveis d’orientació acadèmica 
i professional. 

X    

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

Les infraestructures docents i de suport a l’aprenentatge donen resposta 
adequada a les necessitats d’aprenentatge dels estudiants (equipament 

pertinent i suficient, i instal·lacions adequades). 

X  Sí  

Els fons de la biblioteca són adequats per a les necessitats de la titulació, són 

accessibles i presenten una certa relació amb l’activitat de recerca del centre. 
X    

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del 

MECES de la titulació. 

Pel que fa a les assignatures: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest un adequat nivell de formació dels estudiants i satisfan suficientment 

els requisits del nivell especificat en el MECES per a la titulació. 

X    

Pel que fa al TFG/TFM: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest que els TFG/TFM responen al nivell del MECES requerit per a la 

titulació. 

X  
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La majoria de TFG/TFM responen a una planificació temàtica concorde amb els 

grups i les línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat. 
X  Sí  

Pel que fa a les pràctiques externes: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest que les pràctiques externes responen al nivell del MECES requerit per a 

la titulació. 

X 

 

 

 

Les pràctiques externes es duen a terme majoritàriament en centres adequats. X  Sí  

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir 

l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

Pel que fa a les assignatures: 

La metodologia i les activitats docents estan dissenyades amb l’objectiu d’oferir 

oportunitats als estudiants per integrar els resultats d’aprenentatge. 
X  Sí  

Els sistemes i criteris d’avaluació són adequats per certificar i discriminar els 

resultats de l’aprenentatge. 
X  Sí  

Pel que fa al TFG/TFM: 

Els TFG/TFM se supervisen i avaluen amb criteris adequats. X  Sí  

Pel que fa a les pràctiques externes: 

Les pràctiques externes se supervisen i avaluen amb criteris adequats. X  Sí  

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

L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal de la majoria 

dels indicadors acadèmics és coherent amb la tipologia d’estudiants i les 

titulacions equivalents. 

X    

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

La taxa d’ocupació és superior a la de la població activa per al mateix període de 

referència i tram d’edat, i és adequada comparada amb la de titulacions similars. 
  

 
 

La taxa d’adequació és adequada comparada amb la d’altres titulacions del 

mateix àmbit disciplinari. 
  

 
 

La mitjana de valoració de la utilitat de la formació teòrica i pràctica és 

adequada comparada amb la d’altres titulacions del mateix àmbit disciplinari. 
  

 
 

      

(1) La valoració d' Adequat no impedeix que es proposin millores     

(2) només es valoren els items indicats en la memòria.      

 

Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 

VALORACIÓ 

Adequat 

(1) 

Cal 

millorar 

Compleix les 

especificacions 

de la 

memòria?  
(2) 

Es 

proposen 

millores 

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. 

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

X    

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. 

El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 

competències i amb els objectius de la titulació. 
X   

M24, 

M25, 

M26, 

M28, 

M29 

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb les places 

ofertes. 

La majoria d’estudiants matriculats presenten un perfil d’accés que s’adiu amb 

l’establert per la titulació. 
X    

El nombre d’estudiants matriculats és coherent amb el nombre de places 

ofertes. 
 X  

M21, 

M22, 

M23, 

M25, 

M28 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats. 

Els mecanismes de coordinació de què disposa la titulació són adequats. X    

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de 

la titulació. 

L’aplicació de les diferents normatives presenta deficiències. X    

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i 

el seu desenvolupament operatiu. 
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S’ofereix informació pertinent sobre les característiques del programa i el seu 

desenvolupament operatiu. 
X    

La informació és clara, llegible, agregada i accessible als grups d’interès. X    

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció de 

la titulació. 
 X   

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

La institució publica la política de qualitat, els processos del SGIQ i els elements 

que se’n deriven per a la rendició de comptes, que inclouen els resultats del 

seguiment i de l’acreditació. 

X  Sí  

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat  

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les 

titulacions. 

El SGIQ disposa de processos implementats que faciliten el disseny i l’aprovació 

de les titulacions, com també el seu seguiment i la seva acreditació, amb 

implicació dels grups d’interès més significatius. 

X  Sí  

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 acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona la recollida de resultats 

rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació sobre la 

seva evolució temporal. 

X  Sí  

El SGIQ permet la recollida de la informació sobre la satisfacció dels estudiants i 
titulats respecte del programa formatiu. 

X  Sí  

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora continua. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat per a la seva revisió que es concreta 
en un informe que recull la reflexió sobre el funcionament del SGIQ i que inclou 

els canvis realitzats en el sistema. 

X  Sí  

Les accions de millora del SGIQ són coherents amb la revisió efectuada i 

s’estructuren en plans de millora que recullen els elements mínims necessaris 

per fer un seguiment suficient de la implantació de les mesures. 

    

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. 

Grau 

El professorat disposa de la qualificació i els reconeixements externs 

establerts, com també de l’experiència adequada. 
    

El centre té establerts criteris per a l’assignació de docència.     

Els estudiants estan satisfets amb la competència docent del 

professorat. 
    

Màster 

El professorat disposa de la qualificació acadèmica i els 

reconeixements externs establerts, com també de l’experiència 

adequada. 

X    

El centre té establerts criteris per a l’assignació de docència. X    

La major part del professorat està implicat activament en projectes de 

recerca reconeguts i ha fet contribucions de recerca rellevants dins de 

la disciplina del màster. 

X    

Els estudiants estan satisfets amb la competència docent i 

l’experiència investigadora/professional del professorat de màster. 
X    

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

atendre els estudiants. 

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors són 

suficients per impartir la titulació i atendre els estudiants del centre. 
X    

Els estudiants estan satisfets amb l’atenció del professorat en el seu procés 

d’aprenentatge. 
X    

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

professorat. 

El professorat disposa de suport institucional per al desenvolupament de les 

seves funcions i per a la millora de la qualitat de la seva activitat docent i 

investigadora. 

X    

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. 

Es posa de manifest que el pla d’acció tutorial i d’orientació acadèmica dóna 

resposta a les necessitats dels estudiants. 
 X  M27 

L’orientació professional és adequada, considerant les evidències disponibles i 

l’adequació de les activitats realitzades (tipus, durada, difusió, agents 
d’execució, etc.). 

 X  M28 

Els estudiants i els tutors estan satisfets amb els serveis d’orientació acadèmica 
i professional. 

X    

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

Les infraestructures docents i de suport a l’aprenentatge donen resposta 
adequada a les necessitats d’aprenentatge dels estudiants (equipament 

pertinent i suficient, i instal·lacions adequades). 

X    
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Els fons de la biblioteca són adequats per a les necessitats de la titulació, són 

accessibles i presenten una certa relació amb l’activitat de recerca del centre. 
X    

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del 

MECES de la titulació. 

Pel que fa a les assignatures: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest un adequat nivell de formació dels estudiants i satisfan suficientment 

els requisits del nivell especificat en el MECES per a la titulació. 

X    

Pel que fa al TFG/TFM: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest que els TFG/TFM responen al nivell del MECES requerit per a la 

titulació. 

X  

 

 

La majoria de TFG/TFM responen a una planificació temàtica concorde amb els 

grups i les línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat. 
X  

 
 

Pel que fa a les pràctiques externes: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest que les pràctiques externes responen al nivell del MECES requerit per a 

la titulació. 

  

 

 

Les pràctiques externes es duen a terme majoritàriament en centres adequats.     

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir 

l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

Pel que fa a les assignatures: 

La metodologia i les activitats docents estan dissenyades amb l’objectiu d’oferir 

oportunitats als estudiants per integrar els resultats d’aprenentatge. 
X    

Els sistemes i criteris d’avaluació són adequats per certificar i discriminar els 

resultats de l’aprenentatge. 
X    

Pel que fa al TFG/TFM: 

Els TFG/TFM se supervisen i avaluen amb criteris adequats. X    

Pel que fa a les pràctiques externes: 

Les pràctiques externes se supervisen i avaluen amb criteris adequats.     

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

L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal de la majoria 

dels indicadors acadèmics és coherent amb la tipologia d’estudiants i les 

titulacions equivalents. 

X    

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

La taxa d’ocupació és superior a la de la població activa per al mateix període de 

referència i tram d’edat, i és adequada comparada amb la de titulacions similars. 
 X 

 M27, 

M28, 

M29 

La taxa d’adequació és adequada comparada amb la d’altres titulacions del 

mateix àmbit disciplinari. 
X  

 
 

La mitjana de valoració de la utilitat de la formació teòrica i pràctica és 

adequada comparada amb la d’altres titulacions del mateix àmbit disciplinari. 
  

 
 

      
(1) La valoració d' Adequat no impedeix que es proposin millores     

(2) només es valoren els items indicats en la memòria.      

 

 

 


