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Introducció 
 
El Màster en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a 
l’Àfrica de la Universitat Rovira i Virgili, dins del procés de seguiment de les 
titulacions oficials, ha realitzat aquest informe de seguiment per al curs 2010/11. 
 
Els agents implicats en el procés d’elaboració, aprovació i informació del present 
informe són, principalment, el Coordinador del Màster en Ciències Socials del 
Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica, implicat directe en la 
seva elaboració. Així mateix, de la seva aprovació i informació s’encarrega la Junta 
de Centre de la Facultat de Lletres. 
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1. Planificació de la titulació 
 

1.1. Guia Docent i Pla de Treball 
 
Enllaç a Guia Docent 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1
271&any_academic=2010_11 

A la guia docent de cada assignatura, hi ha un apartat específic on es planifiquen 
les hores de cada metodologia docent que s'utilitzaran. Aquesta planificació té en 
compte que el crèdit equival a 25 hores de feina de l'alumne i que es reparteixen 
entre: 

- hores amb presència del professor a l'aula ordinària 
- hores amb presència del professor en entorn acadèmic guiat, com el laboratori, la 
biblioteca, l'aula d'informàtica, etc. 
- el factor de treball de l'alumne en funció del treball que ha de fer a classe i les 
hores de treball autònom de l'alumne 
- hores de dedicació total de l'alumne  
I, al Pla de Treball, es concreta encara més en les activitats que tenen pes en 
l'avaluació. 
 
 
 
Perfil de competències: 
En el següent enllaç es concreta el perfil de competències per al Màster en Ciències 
Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica: 
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1
271&consulta=competencies&any_academic=2010_11 
 
 
 
 
P.1.2-03.E14 Demandes de feina als estudiants  

- Pla de Treball 

Des de la Facultat de Lletres entenem que, en relació a la gestió de la qualitat 
docent l'elaboració del Pla de Treball contribueix a: 

 Oferir informació a l'estudiant perquè aquest es pugui organitzar 
autònomament el treball  
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 Fer un seguiment individualitzat del procés d'aprenentatge de cada estudiant 
amb la possibilitat de qualificar cada activitat i afegir-hi orientacions 
específiques  

 Promoure la millora contínua del cicle planificació- programació docent  
 Garantir la coherència entre els diferents nivells de concreció de la 

planificació d'acord amb el que estableix AQU (2005)  
 Donar compliment a l'establert al Sistema Intern de Garantia de la Qualitat 

de la URV 

A l’actualitat, la sistematització en l’elaboració de Plans de Treball s’està portant a 
terme, des de la Facultat de Lletres, en termes de grau i no de màster. Tot i això, 
es preveu en un futur elaborar Plans de Treball també per a titulacions de màster. 

- Formulari de monitorització 

En el curs 2010-11 no s'ha elaborat cap formulari de monitorització per als màsters 
de la Facultat de Lletres. 

 
 

1.2. Altres 
  
P.1.1-01.E02.1  Enllaç a Memòria per a la sol·licitud de títols a la web del 
centre  
 
Les memòries verificades dels màsters estan publicades a l'enllaç següent de la 
URV: 
http://wwwa.urv.cat/la_urv/piq/mapa_grau/suport_memoriestitols10_11.htm 
 
Es continua amb el procés de redisseny de la web de la Facultat de Lletres. Com ja 
es va comentar a l’informe de seguiment del curs anterior, en aquesta nova web hi 
haurà un apartat específic anomenat “Garantia de la Qualitat” on es publicaran 
totes les memòries de grau i màster. 
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2. Indicadors 

2.1. Accés 

2.1.1. Característiques del procés d’accés 
 
 
P.1.2-01.b.I01  Indicadors nº alumnes del procés d'admissió d'estudiants a 
màster 
 
 
 Número d'alumnes preinscrits 
 

2010-11 
33 

 
 
 Número d’estudiants admesos 
 

2010-11 
28 

 
 
 Número d'alumnes matriculats 
 

2010-11 
24 

 
 
 Número d'alumnes de nou accés segons la universitat d’origen 
 

Universitat de procedència 
País universitat de procedència  

2010-11   

ESPANYA CAMERUN 
Ministerio de Educación y Ciencia  1 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1   
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 8   
UNIVERSIDAD DE DEUSTO 1   
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 1   
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 1   
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 1   
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  1   
UNIVERSIDAD DE SEVILLA  1   
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 1   
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UNIVERSIDAD RAMON LLULL  3   
Universitat Autònoma de Barcelona 4   

Total 23 1 
 
 
 Accés segons via d’entrada 
 

Tipus modalitat ingrés 
Estudiants nous 

2010-11 
Titulats de Grau / Diplomatura/ Arquitecte 
Tècnic/ Enginyer Tècnic 

3

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer 20
Estudis estrangers no homologats 1
Total 24
 
 
 

2.1.2. Altres 
 
Tenint en compte el poc temps entre  la resolució de la ANECA, maig, i les dades de 
preinscripcions i matrícula que va impedir realitzar una adequada difusió del 
màster, considerem un èxit el nombre d’alumnes del màster. 
 
 
P.1.2-02.b.E02 Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació dels 
alumnes de màster 
 
 
En relació al perfil d'estudiants de l'ensenyament els instruments que s'utilitzen per 
a comunicar-los són: 
 
- La Web de la URV i de la Facultat de Lletres: 
Màster en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a 
l’Àfrica: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/africa.html 
 
 
- Díptics 
El perfil d'ingrés, també es comunica a partir dels díptics que el Centre prepara per 
tal de repartir en jornades i xerrades de portes obertes. 
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Així com també es publica en el llibret de titulacions de la Facultat que es fa 
anualment per donar difusió als ensenyaments del centre. Aquest llibret està a 
disposició dels interessats a l'OSD.  
Així mateix, amb fons del coordinador del Màster es va editar un díptic. 
 
La informació del Màster està igualment disponible en les webs de les universitats 
participants, amb link directe al web de la URV com a universitat coordinadora, i al 
web de l’Institut Catalunya Àfrica, entitat patrocinadora del Màster. 
 

 
 
 
 

2.2. Desenvolupament de l’ensenyament 

2.2.1. Recursos humans i materials 

2.2.1.1. Professorat 
 
 
P.1.2-03.E15 Informe dels resultats de l'enquesta de l'activitat docent 
 
Les dades següents corresponen als professors responsables de les assignatures, 
de manera que no considera la totalitat dels professors que puguin intervenir en la 
docència de la titulació. 
 
 % de docència impartida per professors doctors 
 

Càrrega docent (crèdits) 
% docència 

impartida per 
professorat 

doctor Doctor No doctor TOTAL
15,29 6,00 21,29 71,81%

 
 
 
 % de PDI doctor a la titulació 
 

Nombre de PDI 
% de PDI 

doctor a la 
titulació Doctor No doctor TOTAL

4 1 5 80,00%
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 Càrrega docent (en crèdits) impartida segons categoria1 
 

PDI Total 
general CU TEU TU 

3,00 12,00 6,29 21,29
 
 
 Càrrega docent (en crèdits) impartida segons categoria i doctor/no doctor 

 
DOCTOR NO DOCTOR 

CU % TEU % TU % 
Total 

doctor TEU % 

Total 
no 

doctor 
3,00 19,62% 6,00 39,25% 6,29 41,13% 15,29 6,00 100,00% 6,00 

 
 
 
Anualment la Universitat Rovira i Virgili fa una enquesta a l'alumnat per preguntar 
sobre l'opinió d'aquest respecte la docència que reben. Aquestes dades s'analitzen 
des del centre i s'utilitzaran a l'hora d'elaborar processos de millora. 
Per al curs acadèmic 2010-11 els resultats obtinguts per l'ensenyament de màster 
en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica 
han estat d'un 6,23 i al global de la URV d'un 5,45. Aquestes dades, corresponents 
a les mitjanes ponderades, són sobre 7. 
 
Els resultats mostren la qualitat del màster, l’adequació entre la oferta docent i les 
expectatives dels alumnes. Com assenyalàvem a la memòria verifica, el màster en 
Ciències socials del desenvolupament: Cultures i desenvolupament a l’Àfrica, es 
l’únic d’aquesta temàtica que s’ofereix a Espanya. A més, aglutina els millors 
experts en temes de cooperació i desenvolupament a l’Àfrica. Dins de la seva 
planificació acadèmica hem de destacar la cooperació amb tres universitats 
africanes que permet l’intercanvi de docents. 
 
 
 

2.2.1.2. Ús de recursos docents 
P.1.4-01.E02 Valoració de l'ús dels recursos docents   
 
El màster és semipresencial, amb sessions concentrades presencials que 
s’imparteixen en Barcelona (per garantir l’assistència dels alumnes i facilitar el 
desplaçament dels docents) i sessions presencials en Tarragona alguns dissabtes. 

                                     
1 CU: Catedràtic d’Universitat; TEU: Titular d’Escola Universitària; TU: Titular 
d’Universitat. 
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Per tant, la utilització de l’aulari de la URV ha sigut escassa, utilitzant principalment 
els seminaris del Departament d’Història i Historia de l’Art. 
 
 

2.2.1.3. Ús de recursos docents virtuals 
P.1.2-03.E02.1 Valoració de l'ús del Moodle 

Facultat de Lletres (FLL) - MÀSTERS 
2010-11 

Total 
Espais Actius % 

actius 
Espais Moodle actius 257 215 84%
Usuaris professors actius al Moodle 182 91 50%
Usuaris alumnes actius al Moodle 492 276 56%
 
El màster és semipresencial i per tant la utilització del Moodle ha sigut essencial per 
al desenvolupament del màster. 
Es destaca en aquest punt el treball realitzat pel professor responsable de 
l’assignatura “Noves tecnologies aplicades a entorns africans”, que ha actuat com a 
coordinador del campus virtual i ha dinamitzat tot el funcionament del campus.  
Aquest any, i degut a les retallades pressupostàries que afectaran la mobilitat de 
professorat, s’utilitzarà més freqüentment les videoconferències. 
 
 
 
 

2.2.2. Planificació i desenvolupament docent 

2.2.2.1. Metodologies docents i mida de grups 
P.1.2-03.I01 Mitjana d'alumnes per grup  
Informació inclosa a la memòria verificada: 
 
Nombre de places de nou ingrés (estimació per al total d’anys del màster) 
Primer any: 30 
Segon any: 0 
Total: 30 
 
El Màster té caràcter biennal. 
No s’ofertaran places cada any i per tant en primer curs del Màster no es 
matricularan alumnes de nou ingrés anualment, sinó cada dos anys. 
 
La mida dels grups és idònia per a fer el seguiment del treball dels alumnes. Però 
les noves regulacions del Ministeri respecte a la concessió d’ajuts per a la mobilitat 
en Màster fixen un mínim de 35 alumnes matriculats en el curs anterior. Per 
aquesta raó la coordinació del màster analitza la possibilitat d’ampliar el nombre 
d’alumnes matriculats per poder optar als ajuts. 
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Els alumnes reben sessions de tutories en las classes presencials a Barcelona i en 
Tarragona. A mes hi ha un contacte directe mitjançant el moodle amb el professors 
responsables de les assignatures i amb la coordinació i suport administratiu del 
master. 
 
 

2.2.2.2. Mètodes d’avaluació 
P.1.2-03.E12.1 Mètodes i criteris d'avaluació 
 

Metodologies nº 
assignatures 

nº assignatures 
en que s’avalua 

M7 Resolució de problemes, exercicis a l’aula 
ordinària 1 1 

M16 Treballs 1 1 

 

Tenen en compte la semipresencilitat del màster. L’avaluació mitjançant la 
presentació de treballs i la participació en fòrums són els instruments idonis.  

 
 

2.2.2.3. Satisfacció dels estudiants  
P.1.2-01.b.I03 Indicadors satisfacció del procés d'admissió d'estudiants a 
màsters  
 
Tal i com es va portar a terme per al curs 2009-10, durant el curs 2010-11 hi ha 
hagut a la web de la Facultat de Lletres una bústia de reclamacions, incidències, 
suggeriments i felicitacions per tal que els estudiants s’hi poguessin dirigir als 
òrgans de la Facultat amb els seus comentaris. Durant aquest curs acadèmic 
tampoc s'ha rebut cap comentari al respecte. 
  
Així mateix, no s'ha recollit informació durant el curs 2010-11 relacionada amb:  
- grau de satisfacció dels estudiants i del PAS implicat 
- grau de satisfacció de la demanda de places 
- grau d'acompliment de terminis 
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2.3. Resultats 

2.3.1. Resultats acadèmics 
 
P.1.2-03.E16 Informe de les assignatures amb menor taxa d'èxit 
 
Es presenta la taula amb les assignatures ordenades alfabèticament, per curs 
acadèmic.  
 
 

Assignatura Tipus crèdit  
Taxa 
d'Èxit 

2010-11 
CONCEPCIÓ AFRICANA DEL PODER OBLIGATÒRIA 100,00% 

CONSTRUCCIÓ DE L'ESTAT OBLIGATÒRIA 100,00% 

ENTORN I ESTRUCTURA SOCIAL OBLIGATÒRIA 100,00% 

GÈNERE I DESENVOLUPAMENT OBLIGATÒRIA 100,00% 

HISTÒRIA OBLIGATÒRIA 100,00% 

LITERATURA ORAL I ESCRITA OBLIGATÒRIA 100,00% 

LLENGUA OPTATIVA 100,00% 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ OBLIGATÒRIA 100,00% 

MODELS DE DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ OBLIGATÒRIA 100,00% 

NOVES TECNOLOGIES APLICADES EN ENTORNS 
AFRICANS 

OPTATIVA 100,00% 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN ENTORNS 
INTERNACIONALS DE RECERCA I COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

OPTATIVA 100,00% 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA OPTATIVA 100,00% 

PENSAMENT AFRICÀ I RELIGIONS OBLIGATÒRIA 100,00% 

 
La taxa d’èxit mostra l’interès del alumnes en les matèries. 
 
 
 
P.1.2-03.E18  
 
 Informe de la relació entre la taxa d'èxit i la càrrega de feina 
 
- Taxa d'èxit 
La taxa d'èxit del màster en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i 
Desenvolupament a l’Àfrica per al curs 2010-11 és d'un 100%. 
 

2010-11 
100,00% 
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- Dedicació dels alumnes al programa 
La dedicació dels alumnes a l'assignatura la calcula cada professor en hores de 
treball, segons les activitats que es desenvoluparan al llarg de l'assignatura.  
 
Aquesta informació està pública a la guia docent del curs 2010-11, a l’apartat de 
“Planificació” dins de cada assignatura. 
(https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=
1271&consulta=assignatures&any_academic=2010_11). Clicar en el “nom” de 
l’assignatura en qüestió. Un cop dins de la informació de l’assignatura, clicar a 
“Planificació”. 
Com a resum de totes les metodologies i proves treballades a totes les assignatures 
del màster, tindríem la següent dedicació, exemplificada en el gràfic (per hores 
totals) i taula següents: 
 

 
 
 

Metodologies nº 
assignatures 

Hores 
de 

classe a 
l'aula 

ordinària 
A 

A% 

Hores 
presencials 

fora de 
l'aula 
Entorn 

acadèmic 
guiat 

B 

B% 

Hores 
de 

treball 
personal 

de 
l'alumne 

D 

D% 
Hores 
totals 
(A+C+ 

D) 

M1 Activitats Introductòries 1 1 100% 0 0% 0 0% 1 
M4 Seminaris 1 10 45.5% 0 0% 12 54.5% 22 
M5 Debats 1 2 100% 0 0% 0 0% 2 
M7 Resolució de problemes, exercicis 
a l’aula ordinària 

1 2 8.7% 0 0% 21 91.3% 23 
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M16 Treballs 1 1 4.5% 0 0% 21 95.5% 22 
M38 Atenció personalitzada 1 0 0% 0 0% 5 100% 5 
Total  6 16 21.3% 0 0% 59 78.7% 75 

 
La relació entre la taxa de dedicació i la taxa d’èxit mostren l’adequació del 
repartiment del treball realitzat pel alumne. 
 
 Taxa de rendiment acadèmic 
 
La taxa de rendiment acadèmic del màster en Ciències Socials del 
Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica per al curs 2010-11 és del 
84,44%. 
 

2010-11 
84,44%. 

 
La coordinació del màster es mostra molt satisfeta amb la taxa de rendiment dels 
alumnes, que mostra el veritable interès en la realització i seguiment del màster. 
 
 
 Taxa de rendiment acadèmic de 1r curs 

 
2010-11 

83,33% 

 
 
 Titulats 
 
Aquest màster, a l’haver-se implantat en el mateix curs que el present informe 
(2010-11), encara no té titulats. 
 
 
 Taxa d’Abandonament 
 
Aquest màster, a l’haver-se implantat en el mateix curs que el present informe 
(2010-11), encara no disposa de taxa d’abandonament. 
 
 
 Taxa de Graduació 

 
Aquest màster, a l’haver-se implantat en el mateix curs que el present informe 
(2010-11), encara no disposa de taxa de graduació. 
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2.3.2. Resultats personals 
 
Aquest màster, a l’haver-se implantat en el mateix curs que el present informe 
(2010-11), encara no disposa d’egressats. 
 

 

2.3.3. Inserció laboral dels titulats 
P.1.2-03.E10 Resultats d'inserció laboral i satisfacció d'egressats AQU 
(titulació) 
 
Aquest màster, a l’haver-se implantat en el mateix curs que el present informe 
(2010-11), encara no disposa de dades d’inserció laboral. 
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3. Valoració  
 

3.1. Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació 
 
P.1.5-01.E04  Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació 
 
La valoració del primer curs del màster és molt positiva, tenint en compte la taxa 
d‘èxit i de rendiment dels alumnes. Però sobre tot pels resultats de l’avaluació de 
les enquestes dels alumnes. 
La participació de 5 universitats espanyoles, 3 africanes i professorat convidat 
comporta complexitats de coordinació superades amb el suport dels tècnics de la 
universitat coordinadora i els serveis competents. 
 
Així mateix, la utilització de metodologies semipresencials ha suposat un esforç 
d’adaptació del professorat, però ha permès la deslocalització del màster així com la 
participació de alumnes treballadors. 
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4. Propostes de millora 
 

4.1. Propostes de millora 
 
Es proposarà el nomenament de un coordinador de campus virtual, encarregat de la 
dinamització del campus i de la metodologia d’ensenyament, que treballarà 
juntament amb el coordinador acadèmic del màster. Aquesta figura és fonamental 
per al desenvolupament del màster semipresencial i deu ser reconeguda en el pacte 
de dedicació. 
 
 

4.2. Propostes de modificació de la memòria 
P.1.5-01.E05 Propostes de modificació de la memòria 
 
Amb data  de 28 de juny de 2010, es va aprovar en Junta de Centre la modificació 
de la carrega docent de departaments de la URV per adequació del Pla d’estudis 
amb l’annex al Conveni de col·laboració interuniversitària per a la realització 
conjunta del Màster. 
Aquesta modificació no afectava al nombre de crèdits del màster ni als crèdits 
assumits per a la URV, sinó a la carrega docent dels departaments implicats. 
 
 

4.3. Seguiment recomanacions ANECA 
P.1.5-01.E08 Seguiment recomanacions ANECA 
 
 
A l'Informe final d'avaluació de l'ANECA es van detallar les següents 
recomanacions: 
 
RECOMENDACIONES 
Criterio 1: Descripción del Título 
Antes del inicio del Máster debe haberse firmado el convenio para impartir 
conjuntamente el título por las Universidades de Barcelona, Pompeu Fabra, Lleida, 
y Ramón Llull de conformidad con lo previsto en el artículo 3.4 de R. D. 1393/2007, 
de 29 de octubre. Este aspecto será de especial atención durante el seguimiento. 
 
Amb data de 7 de setembre de 2010, es va enviar a l’ANECA el Conveni específic de 
col·laboració interuniversitària entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat  de 
Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramón 
Llull, per a la realització conjunta del Màster universitari en Ciències Socials del 
desenvolupament: cultures i desenvolupament a l’Àfrica, signat per tots el Rectors 
de les Universitats implicades. 
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4.4. Altres 
 
La coordinació del màster està treballant per al reconeixement de l’experiència 
laboral obtinguda mitjançant la cooperació com a pràctiques externes. 
Així mateix, s’estan analitzant els ensenyaments sobre l’Àfrica per establir una 
relació de reconeixements que reculli  la nova normativa ministerial sobre 
reconeixement de títols propis de les universitats. 
Des d’un punt de vista internacional, durant els pròxims cursos es desenvoluparà 
en accions concretes, més enllà de l’intercanvi de docents, el conveni signat amb 
les tres universitats africanes participants en el màster. 
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5. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors del Màster en 
Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l’Àfrica 
 
 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

Objectius de la titulació http://www.urv.cat/masters_oficials/africa.html#presentacio 
Perfil d’ingrés http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/normatives_master/ciencies_socials_desenvolupament_rd1393.pdf 
Perfil d’egrés https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1271&consulta=competencies&any_academic=2010_11 
Nombre de places 
ofertes http://www.urv.cat/masters_oficials/africa.html 
Criteris de selecció  http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/normatives_master/ciencies_socials_desenvolupament_rd1393.pdf 
Informació sobre 
preinscripció i admissió 
(procediment, 
calendari,...) 

http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/normatives_master/ciencies_socials_desenvolupament_rd1393.pdf 
Normativa de trasllats http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/proc_reconeixement_mast.html 

MATRÍCULA 
Període i procediment 
de matriculació http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/proc_acces_a_masters_oficials_mast.html 

PLA D’ESTUDIS 

Denominació dels 
estudis http://www.urv.cat/masters_oficials/africa.html 
Títol en superar els 
estudis de màster http://www.urv.cat/masters_oficials/africa.html 
Durada mínima dels 
estudis i crèdits ECTS 

http://www.urv.cat/masters_oficials/mast_ciencies__socials_africa_prof_120.html 
http://www.urv.cat/masters_oficials/mast_cien_socials_desen_africa_recerca_120.html 
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Estructura del pla 
d’estudis (1) 

http://www.urv.cat/masters_oficials/mast_ciencies__socials_africa_prof_120.html 
http://www.urv.cat/masters_oficials/mast_cien_socials_desen_africa_recerca_120.html 

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 

CURS 

Calendari acadèmic http://wwwa.urv.cat/centres/lletres/DocumentsAdjunts/Calendari_Facultat_de_Lletres1112.pdf 
Guia docent (2) https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1271&any_academic=2010_11 
RECURSOS 
D'APRENENTATGE:   

Campus virtual http://moodle.urv.cat/ 
Biblioteca http://www.urv.es/biblioteca/biblioteques/campus_catalunya/index.html 

Assignatura/Fonts 
d'informació https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1271&consulta=assignatures&any_academic=2010_11 

PROFESSORAT 
Professorat de la 
titulació https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1271&consulta=assignatures&any_academic=2010_11 
Informació de contacte https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1271&consulta=assignatures&any_academic=2010_11 

TREBALL FINAL 
MÀSTER 

Normativa i marc 
general (enfocament, 
tipologia....) 

http://www.urv.cat/masters_oficials/mast_ciencies__socials_africa_prof_120.html 
http://www.urv.cat/masters_oficials/mast_cien_socials_desen_africa_recerca_120.html 
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1271&assignatura=12715301&any_academic=2011_12&any_academic=2011_12 

Informació 
Pública sobre 

indicadors Taxes i indicadors http://wwwa.urv.cat/centres/lletres/DocumentsAdjunts/Indicadors_seguiment_1011_FLL.pdf 
   
1 Continguts: Matèries/assignatures: seqüenciació i crèdits ECTS; assignatures obligatòries/optatives; distribució de crèdits per curs; prerequisits/itineraris 
2 La guia docent es pot articular per matèria/assignatura o per període/curs. Segons el grau de concreció, alguns continguts podrien estar disponibles només internament  
(accés restringit). Els continguts mínims d’informació pública podrien incloure calendari; horaris i aules; metodologia d’ensenyament i avaluació; professorat; dates d’examen. 
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