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Introducció 
 
El Màster en Antropologia Urbana 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 Antropologia Urbana, 
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. 
 
La publicació del RD 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedició de títols 
universitaris oficials, vinculats al RD 1393/2007, ha comportat que el pla d’estudis 
d’aquest Màster, que va ser verificat pel procediment abreujat, tot i que no ha 
presentat cap canvi ni en la seva denominació ni en el seu contingut, tingui nova 
codificació a la URV (en assignatures i en pla d’estudis). 
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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
263&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 
Antropologia Urbana: 
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1
263&consulta=competencies&any_academic=2010_11 
 
 
 
 
Mapa de competències: 
La següent taula presenta les competències treballades per assignatures. 
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Primer Curs                                              

12635101/INTRODUCCIÓ A 
L'ANTROPOLOGIA URBANA Obligatòria 6                                                                                           

12635102/TEORIA SOCIAL I: 
ELS CLÀSSICS DEL 
PENSAMENT SOCIAL

Obligatòria 6                                                                                           

12635103/FONAMENTS DEL 
MÈTODE CIENTÍFIC Obligatòria 3                                                                                           

12635104/MULTICULTURALIS
ME I CIUTADANIA A LES 
SOCIETATS 
CONTEMPORÁNIES

Obligatòria 6                                                                                           

12635105/TEORIA SOCIAL II: 
HISTÒRIA DE LA CIUTAT I DE 
L'URBANISME 

Obligatòria 6                                                                                           

12635106/METODOLOGIA I Obligatòria 3                                                                                           

12635107/TÈCNIQUES 
QUALITATIVES Obligatòria 6                                                                                           

12635108/INTRODUCCIÓ ALS 
MOVIMENTS SOCIALS Obligatòria 3                                                                                           

12635109/TEORIA SOCIAL III Obligatòria 6                                                                                           

12635110/TALLER DE 
DEMOGRAFIA Obligatòria 3                                                                                           

12635111/TÈCNIQUES 
QUANTITATIVES Obligatòria 3                                                                                           

12635112/TEORIA SOCIAL IV: 
DEBATS CONTEMPORANIS 
SOBRE METRÒPOLIS I 
TRANSNACIONALISME

Obligatòria 3                                                                                           

12635113/CONSTRUCCIONS 
SIMBÒLIQUES DE LA 
SOCIETAT CONTEMPORÀNIA

Obligatòria 6                                                                                           

Segon Curs                                              
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12635114/SEMINARI DE 
RECERCA Obligatòria 5                                                                                           

12635116/SEMINARI 
D'ACOMPANYAMENT Obligatòria 5                                                                                           

12635301/TREBALL DE FI DE 
MÀSTER  25                                                                                           

Optativa                                              

12635201/SEXE, GÈNERE I 
AMOR Optativa 6                                                                                           

12635204/IMAGINARIOS Y 
REPRESENTACIONES EN LAS 
SOCIEDADES URBANAS

Optativa 3                                                                                           

12635206/TALLER 
D'ETNOGRAFIA URBANA I Optativa 3                                                                                           

12635208/TALLER 
D'ETNOGRAFIA URBANA II Optativa 3                                                                                           

12635215/POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES I BENESTAR 
SOCIAL I: EXCLUSIÓ SOCIAL

Optativa 3                                                                                           

12635216/POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES I BENESTAR 
SOCIAL II: DISPOSITIUS 
ASSISTENCIALS 

Optativa 3                                                                                           

12635218/CUINES IDENTITATS 
I MULTICULTURALISME Optativa 3                                                                                           

12635219/FILANTROPIA, 
ESTAT DEL BENESTAR I 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Optativa 6                                                                                           

12635220/ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL I 
CIUTADANIA 

Optativa 3                                                                                           
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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  

 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 dels màsters verificades pel procediment abreujat estan publicades a 
l'enllaç següent de la URV: 
http://wwwa.urv.cat/la_urv/piq/mapa_grau/verifica_abr_master.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 
 

2009-10 2010-11 
31 22

 
 
 Número d’estudiants admesos 
 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
22 19 13 20 10 

 
 
 Número d'alumnes matriculats 
 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
9 23 23 23 23 

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

Universitat de procedència 
País universitat de procedència  

2010-11 
COLÒMBIA ESPANYA 

Ministerio de Educación y Ciencia 1  
UNIVERSIDAD DE LLEIDA   1
UNIVERSIDAD DE VALENCIA ESTUDI GENERAL   1
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI   3
Total 1 5
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 Accés segons via d’entrada 
 

Tipus modalitat ingrés 
Estudiants nous 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

Titulats de Grau / Diplomatura/ Arquitecte 
Tècnic/ Enginyer Tècnic 

3 4 3 1 3

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer 7 9 5 6 2
Est 1r i 2n cicle no finalitz:180 o més crèdits 
troncals 1r cicle i 3 anys 

 2      

Estudis estrangers no homologats   1 3 1
Total 10 15 9 10 6
 
La primera evidència és que, tot i les proporcions numèriques similars respecte a 
cursos anteriors, el nombre global d’estudiants matriculats de primer any ha estat 
inferior durant el curs 2010-11, element que òbviament cal redreçar cercant vies i 
noves possibilitats per tal d’incrementar l’accés als estudis. Dels sis alumnes totals 
matriculats, amb l’excepció d’un cas (una estudiant de Colòmbia), la resta provenen 
d’estudis previs de diplomatura en especialitats afins o bé de llicenciatura del propi 
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV. 
El programa docent de l’esmentat curs 2010-11 ha estat pràcticament el mateix 
que a cursos anteriors, amb les lleugeres i lògiques variacions per anys de les 
assignatures optatives. Per tant, en principi, el seu major o menor atractiu quant a 
oferta formativa no hauria d’haver variat massa. És possible que en els temps 
actuals (matricules de postgrau globalment més baixes i més que suficients 
preiscripcions inicials que no acaben materialitzant-se en matrícula finalment per 
raons privades dels candidats i externes als ensenyaments) calgui posar més esforç 
i ingeni en la difusió, especialment on line i amb nous formats que ja s’estan 
estudiant, així com també intentar ajustar millor la planificació del calendari docent, 
amb una estructura menys concentrada i més flexible en la mesura de les 
possibilitats. En el cas del màster d’Antropologia urbana, l’articulació insalvable 
amb el calendari de llicenciatura ha estat un factor condicionant en aquest sentit, 
però deixarà de ser-ho amb l’extinció pròxima d’aquesta última i a partir d’una 
programació més autònoma del màster si pot garantir la seva continuïtat. La 
compatibilitat dins de la seva organització interna de l’opció semi-presencial també 
pot ser una possibilitat a incorporar si es donen les condicions adients. D’altra 
banda coneixem les conseqüències de la reducció d’estudiants als màsters, per 
tant, caldrà tenir en compte l’actual èmfasi quantitatiu institucional i perseverar 
especialment -com al capdevall sempre s’ha fet- en la part qualitativa de 
l’ensenyament. Això inclou, és clar, seguit vetllant per la satisfacció dels estudiants 
escoltant i contemplant les seves valoracions, crítiques i suggerències i tractant de 
millorar en les línies apuntades o en d’altres que puguin ser pertinents. Per norma 
general i bàsica, des de coordinació s’atenen tot tipus de comentaris, queixes, 
suggerències i propostes que provinguin dels estudiants. En aquest sentit, totes 
aquestes aportacions, tal com hagin pogut expressar-se en les diferents edicions 
del màster, es recullen en vistes a la millora de l’ensenyament. Les de més 
rellevància i sentit objectiu sempre han estat traslladades i discutides a nivell 
departamental en previsió de possibles canvis o noves línies d’organització i treball.   
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2.1.2. Altres 
Sens dubte, millorar el procés d’accés és un objectiu clau de cara al futur. Una bona 
forma en aquest sentit és ampliar xarxes d’informació i difusió de l’ensenyament 
(qüestió prevista a través d’Internet especialment) i cercar l’organització d’una 
oferta de continguts el més especialitzada i ajustada possible a les demandes dels 
futurs estudiants, tant nacionals com estrangers. Una oferta que, a més, consolidi i 
actualitzi amb les màximes garanties la línia de formació en recerca bàsica i 
aplicada fins al moment desenvolupada. 
 
 
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 Antropologia Urbana: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/antropologia_urbana.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. 
 
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.  
 
 
 
 

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. 
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 % de docència impartida per professors doctors 
 

Càrrega docent (crèdits) 
% docència 

impartida per 
professorat 

doctor Doctor No doctor TOTAL
30,32 3,40 33,73 89,91%

 
 
 % de PDI doctor a la titulació 
 

Nombre de PDI 
% de PDI 

doctor a la 
titulació Doctor No doctor TOTAL

8 1 9 88,89%
 
 
 
 Càrrega docent (en crèdits) impartida segons categoria1 
 

PDI Total 
general AGREG ASS CU EMÈRIT LEC TU 

2,00 3,40 2,14 15,27 1,29 9,62 33,73
 
 
 
 Càrrega docent (en crèdits) impartida segons categoria i doctor/no doctor 

 
DOCTOR 

NO DOCTOR 

AGREG % CU % EMÈRIT % LEC % TU % 
Total 

doctor 
2,00 6,60% 2,14 7,07% 15,27 50,36% 1,29 4,24% 9,62 31,73% 30,32

 
 

NO DOCTOR 

ASS % 
Total no 
doctor 

3,40 100,00% 3,40
 
 
La docència del Màster d’Antropologia Urbana és majoritàriament impartida per 
professors doctors. La pràctica totalitat pertanyen al propi Departament 
d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, els quals tenen a càrrec les assignatures 

                                     
1 AGREG: Agregat; ASS: Associat; CU: Catedràtic d’Universitat; EMÈRIT: Emèrit; 
LEC: Lector; TU: Titular d’Universitat. 
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obligatòries i algunes de les optatives. Els dos Tallers d’Etnografia Urbana i els 
seminaris de recerca són habitualment impartits per professorat extern convidat, 
nacional o estranger. També en aquests casos es tracta de professorat amb 
categoria de doctor. 
 
 
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 Antropologia Urbana han estat d'un 6,03 i al global de la URV d'un 5,45. 
Aquestes dades, corresponents a les mitjanes ponderades, són sobre 7. 
 
Les dades es consideren globalment satisfactòries, sense evidentment excloure mai 
qualsevol expectativa de millora en aquest sentit. De fet, un criteri bàsic del 
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, i d’aquest ensenyament de 
màster en particular, sempre ha estat escoltar valoracions, crítiques i suggerències 
per part dels estudiants de cara a encaminar dits processos de millora, tant de tipus 
organitzatiu com docent. 
 
 
 

2.2.1.2. Ús de recursos docents 
P.1.4-01.E02 Valoració de l'ús dels recursos docents   
 
Es fa una valoració positiva dels recursos materials docents disponibles al llarg del 
curs en qüestió. L’OSD facilita una distribució d’horaris i aules ben organitzat a 
principi de curs, a partir de la proposta de calendari elaborada per cada 
ensenyament del Departament (el màster d’Antropologia Urbana entre ells), les 
aules estan ben equipades tècnicament per a la docència i d’altres recursos de 
suport a l’aprenentatge funcionen de forma satisfactòria. 
 
 
 

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%
 
L’espai virtual és d’ús variat segons els professors del màster i els criteris 
particulars d’organització docent de les seves assignatures. Els estudiants hi tenen 
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l’accés corresponent un cop matriculats als diferents cursos i el fan servir de forma 
normalitzada i sense que constin incidències a remarcar. El treball dels estudiants 
amb el Moodle és més present en aquelles assignatures organitzades segons un 
model d’avaluació continuada, però no exclusivament en aquestes. 
 
 
 

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: 20 
Segon any: 20 
Total: 40 
 
El màster ha anat incorporant un grup numèricament mitjà d’estudiants al llarg de 
la seva existència, oscil·lant lleugerament i global per sobre i per sota de la desena 
a cada una de les seves edicions. Sempre hi ha hagut presència d’estudiants 
estrangers a més dels nacionals i procedents del propi Departament, però les xifres 
d’alumnes estrangers ha estat sempre inferior i variable segons els cursos. 
Tots els estudiants han rebut les pertinents tutories per part dels professors de les 
diferents assignatures i per part del coordinador en particular, primerament durant 
els contactes inicials i en relació als processos de preinscripció, matrícula, 
reconeixement de crèdits, etc., i posteriorment quan al llarg del curs han demanat 
una atenció personalitzada. 
 
 
 

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 

M2 Sessió Magistral 21 13 
M4 Seminaris 
M5 Debats 

4 
4 

3 
3 

M6 Presentacions / exposicions 
M7 Resolució de problemes, exercicis a l’aula 
ordinària 
M11 Pràctiques de camp/sortides 

18 
2 
 

5 

17 
2 
 

1 
M16 Treballs 23 18 
M19 Resolució de problemes, exercicis 
M38 Atenció personalitzada 

13 
25 

12 
1 
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Proves nº 
assignatures 

nº assignatures 
en que s’avalua 

P1 Proves de desenvolupament 4 4 

 
Els mètodes i els criteris d’avaluació es consideren globalment adients. Les guies 
docents marquen les directrius metodològiques i de continguts principals de cada 
assignatura, que d’altra banda han de ser actualitzades anyalment per cada 
professor d’acord amb els seus programes docents específics. Durant el curs 2010- 
11 es començaren a potenciar molt més en el context dels Seminaris de Recerca i 
dels Tallers d’Etnografia del màster les metodologies de seminari pròpiament, debat 
i pràctiques de camp. 
 
 

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 
 
 
 
 

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. Per una millor anàlisi, es marquen les taxes amb un valor diferent al 
100%. 
 

Assignatura  Tipus crèdit 
Taxa d'èxit 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 
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ANTROPOLOGIA APLICADA A L'ANÀLISI 
DE LES CULTURES ORGANITZATIVES I 
DE L'EMPRESA 

OPTATIVA 100,00% 100,00%    

CIUTAT, PAISATGES URBANS I  
PATRIMONI 

OPTATIVA 100,00%     

CONSTRUCCIONS SIMBÒLIQUES DE LA 
SOCIETAT CONTEMPORÀNIA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
CUINES IDENTITATS I 
MULTICULTURALISME 

OPTATIVA    100,00% 100,00%

FILANTROPIA, ESTAT DEL BENESTAR I 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

OPTATIVA    100,00% 100,00%

FONAMENTS DEL MÈTODE CIENTÍFIC OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
GLOBALITZACIÓ, ECONOMIA POLÍTICA I 
DESENVOLUPAMENT 

OPTATIVA  100,00% 100,00%   

IMAGINARIS I REPRESENTACIONS A 
LES SOCIETATS URBANES 

OPTATIVA   100,00% 100,00% 100,00% 
INTRODUCCIÓ A L'ANTROPOLOGIA 
URBANA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
INTRODUCCIÓ ALS MOVIMENTS 
SOCIALS 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
LES CIUTATS D'AMÈRICA LLATINA OPTATIVA 100,00% 100,00%    

METODOLOGIA I OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

METRÒPOLIS I CONFLICTE SOCIAL OPTATIVA 100,00% 100,00%    

MULTICULTURALISME I CIUTADANIA A 
LES SOCIETATS CONTEMPORÁNIES 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I 
CIUTADANIA 

OPTATIVA   100,00% 100,00% 100,00% 
PARENTIU, FAMÍLIA I RELACIONS DE 
GÈNERE A LES SOCIETATS URBANES 

OPTATIVA  100,00% 100,00%   

POLÍTIQUES PÚBLIQUES I BENESTAR 
SOCIAL I: EXCLUSIÓ SOCIAL 

OPTATIVA 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%

POLITIQUES PÚBLIQUES I BENESTAR 
SOCIAL II: DISPOSITIUS 
ASSISTENCIALS 

OPTATIVA 100,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

SEMINARI D'ACOMPANYAMENT OBLIGATÒRIA  100,00% 100,00% 100,00%  

SEMINARI DE RECERCA OBLIGATÒRIA  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
SEXE, GÈNERE I AMOR OPTATIVA  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
TALLER DE DEMOGRAFIA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

TALLER D'ETNOGRAFIA URBANA I OPTATIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
TALLER D'ETNOGRAFIA URBANA II OPTATIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
TÈCNIQUES QUALITATIVES OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

TÈCNIQUES QUANTITATIVES OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

TEORIA SOCIAL I: ELS CLÀSSICS DEL 
PENSAMENT SOCIAL 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

TEORIA SOCIAL II: HISTÒRIA DE LA 
CIUTAT I DE L'URBANISME 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
TEORIA SOCIAL III OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 66,67% 100,00%  
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TEORIA SOCIAL IV: DEBATS 
CONTEMPORANIS SOBRE 
METRÒPOLIS I TRANSNACIONALISME 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER OBLIGATÒRIA  100,00% 100,00% 90,70% 100,00%

TREBALL I SOCIETAT EN EL 
POSTINDUSTRIALISME 

OPTATIVA  100,00% 100,00%   

 
L’èxit global de les assignatures del màster relacionades al quadre anterior és força 
equiparable en positiu. Les dades referents al curs 2010-11 en particular, posen de 
relleu que moltes de les assignatures sense percentatge indicat són optatives (set 
en total), i més en particular que, en el mateix nombre, es tracta d’assignatures no 
activades durant el curs en qüestió. 
 
 
 
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 Antropologia Urbana per al curs 2010-11 és d'un 
98,98%. 
 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

100,00% 98,46% 99,10% 97,85% 98,98%
 
- 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=
1263&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: 
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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 25 29 36.7% 2 2.5% 48 60.8% 79 
M2 Sessió Magistral 21 310 35.1% 7 0.8% 565 64.1% 882 
M4 Seminaris 4 32 23.4% 3 2.2% 102 74.5% 137 
M5 Debats 4 14 36.8% 0 0% 24 63.2% 38 
M6 Presentacions / exposicions 18 42 15% 88 31.4% 150 53.6% 280 
M7 Resolució de problemes, 
exercicis a l’aula ordinària 
M11 Pràctiques de camp/sortides 
M16 Treballs 

2 
 

5 
23 

10 
 

8 
73 

14.1% 
 

6.3% 
8.3% 

16 
 

32 
25 

22.5% 
 

25.4% 
2.8% 

45 
 

86 
786 

63.4% 
 

68.3% 
88.9% 

71 
 

126 
884 

M18 Estudis previs 
M19 Resolució de problemes, 
exercicis 

1 
13 

3 
68 

50% 
16.7% 

0 
136 

0% 
33.3% 

3 
204 

50% 
50% 

6 
408 

M38 Atenció personalitzada 25 47 21.2% 34 15.3% 141 63.5% 222 
Subtotal  141 636 20.3% 343 10.9% 2154 68.8% 3133 

Proves 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) 

P1 Proves de desenvolupament 4 0 0% 8 25% 24 75% 32 
P5 Proves pràctiques 1 0 0% 5 100% 0 0% 5 
Subtotal 5 0 0% 13 35.1% 24 64.9% 37 
Total 146 636 20.1% 356 11.2% 2178 68.7% 3170 
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En tant que les diferents assignatures tenen una taxa d’èxit globalment 
satisfactòria, les dades precedents estan d’acord amb l’organització docent de les 
mateixes quant a treball qualitatiu i quantitatiu dels estudiants. La proporció en els 
diferents nivells (número i tant per cent d’hores de dedicació) es considera coherent 
i relativament equilibrada segons el diferent pes de les metodologies utilitzades i de 
les proves. 
 
 
 
 Taxa de rendiment acadèmic 
 
La taxa de rendiment acadèmic del màster en Antropologia Urbana per al curs 
2010-11 és del 87,09%. 
 
2006-

07 
2007-

08 
2008-

09 
2009-

10 
2010-

11 
89,17% 74,22% 73,94% 82,09% 87,09%
 
Es fa palesa una evolució positiva de la taxa, que culmina en un bon nivell al curs 
2010-11. 
 
 
 Taxa de rendiment acadèmic de 1r curs 

 
2010-11 

94,12% 

La taxa de rendiment de 1r curs és molt satisfactòria. 
 

 
 Titulats 
 

  2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
Titulats 7 9 6 12 (pla vell) / 1 (pla nou)

Promig durada estudis 1,75 2,50 2,00 2,33 (pla vell) / 1,00 (pla nou)
 
Queda palesa la durada mitjana de dos anys en la realització dels estudis, d’acord 
amb els dos cursos formatius previstos al màster (recomanant als estudiants la 
distribució equilibrada dels 120 crèdits totals en dos anys). Es considera acceptable 
el nombre de titulats al final de cada bienni en funció del nombre de matrícules 
mitjà i dels estudiants que van passant per les diferents edicions. 
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 Taxa d’Abandonament 
 

Curs inici   
Curs acadèmic 

2008-09 2009-10 2010-11 

2006-07 
Ingressos 10    

Abandonaments 0    
Taxa d'abandonament 0,00%    

2007-08 
Ingressos  15   

Abandonaments  2   
Taxa d'abandonament  13,33%   

2008-09 
Ingressos   9 

Abandonaments   0 
Taxa d'abandonament   0,00% 

 
Les dades són visiblement favorables pel que fa a aquesta taxa. 
 
 
 Taxa de Graduació 

 

Curs 
inici  

Curs acadèmic 
2008-

09 
2009-

10 
2010-

11 
2006-07 61,54%    
2007-08   38,10%  
2008-09     53,33%
 
Les dades són acceptables pel que fa a aquesta taxa. Cal tenir en compte que entre 
els estudiants matriculats el curs acadèmic 2010-11 hi ha encara actualment un 
grup reduït d’estudiants fent el segon curs del màster i, per tant, pendents d’acabar 
el bienni i de graduar-se. 
 
 
 

2.3.2. Resultats personals 
No es pot aportar aquesta dada perquè no es disposa de constància escrita al 
respecte. No obstant això, les valoracions, propostes i crítiques col·lectives dels 
estudiants del màster, comunicades a un nivell tant formal com informal, s’han 
tingut i es tenen invariablement en compte de cara a la planificació present i futura 
de l’ensenyament. 
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2.3.3. Inserció laboral dels titulats 
P.1.2-03.E10 Resultats d'inserció laboral i satisfacció d'egressats AQU 
(titulació) 
 
No es disposen de dades referents als resultats 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 
 
Durant els seus anys de vigència, el màster d’Antropologia Urbana ha volgut 
mantenir els constatats nivells de qualitat dels anteriors programes de doctorat del 
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social en el qual s’inscriu. La 
titulació, de fet, dóna accés al doctorat, al qual s’incorporen els estudiants que 
volen realitzar la tesi doctoral com a continuïtat i consolidació de la seva formació 
acadèmica. Això ha generat al llarg dels anys la inscripció de noves tesis al 
Departament, en la majoria dels casos dirigides pels propis professors del màster. 
Així mateix, fins a la present edició, l’oferta del Pràcticum en el marc de l’itinerari 
professionalitzador, tot i ser una opció minoritària, ha tingut uns resultats globals 
satisfactoris. I això ha estat possible gràcies a la col·laboració de les diferents 
institucions externes amb les quals s’han establert convenis de pràctiques pels 
estudiants. El màster ha tractat de mantenir igualment el prestigi dels professors 
externs convidats a les seves diferents edicions, i més recentment ha incorporat un 
model de Seminaris de recerca integrador dels diferents màsters del Departament i 
que vol seguir potenciant el coneixement de les investigacions desenvolupades tant 
a casa nostra com a nivell internacional. 
La valoració de conjunt és positiva pensant especialment en l’oferta formativa-
qualitativa de l’ensenyament. En aquest sentit, s’ha tractat de conservar el nivell de 
l’antic doctorat de qualitat en Antropología urbana, tant pel que fa a personal 
docent intern com extern i pel que fa a continguts impartits al programa del 
màster. La valoració és igualment positiva en general pel que fa a la trajectòria 
acadèmica dels estudiants (entrades-desenvolupalment formatiu-sortides): la 
majoria han acabat satisfactòriament titulats i cal contemplar també la via posterior 
del doctorat que els ofereix el màster, amb l’eventual activació dels seus projectes 
de tesis doctorals tutoritzades, en molts casos, pels propis professors del màster en 
un procés que s’ha mantignut amb èxit durant les diferents edicions (des del curs 
2006-07 fins a l’actualitat hi ha hagut un total de 19 tesis presentades). D’altra 
banda, l’experiència del practicum ha permès als estudiants participants assolir 
capacitats específiques de diagnosi i intervenció que alguns d’ells ja apliquen als 
seus llocs de treball. I en qualsevol cas es tracta de capacitats vàlides de cara a una 
futura inserció professional en el moment en què aquesta es pugui concretar. 
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4. Propostes de millora 
 

4.1. Propostes de millora 
 
Amb el pas de les diferents edicions del màster s’ha treballat en mantenir la 
qualitat formativa de l’ensenyament mitjançant l’oferta d’un quadre d’assignatures 
d’abast tant general com més específic segons itineraris formatius, així com en 
potenciar, en aquest marc, el perfil especialitzat i aplicat de l’Antropologia urbana. 
Els Tallers d’Etnografia i els Seminaris de recerca i acompanyament –aquests 
segons lligats al perfil investigador i professionalitzador respectivament- han estat 
espais concrets força adients en aquest sentit, marcant d’altra banda referències 
teòriques i temàtiques i directrius metodològiques pels estudiants que han volgut 
encaminar les seves tesis doctorals.  
 
Això ha propiciat que s’hagi desenvolupat un sentit d’orientació del màster que 
prenent com a referència allò assolit fins al moment de cara al futur contempli 
algunes propostes de millora, tals com: a) Potenciar encara més l’especialització 
formativa en l’àmbit teòric i metodològic de l’Antropologia urbana, a traves de 
programes docents ben acotats i delimitats en aquest sentit, b) Posar un èmfasi 
formatiu especial en el vessant pràctic i aplicat de l’especialitat, mitjançant la 
implicació directa dels alumnes en etnografies o intervencions urbanes de diferent 
tipus i c) Incorporar en la mesura del possible la interdisciplinarietat a 
l’organigrama de l’ensenyament. En aquesta darrera línia es vol incentivar la 
participació de professorat especialitzat –en el sentit més estricte possible- sobre 
estudis urbans i etnografies contemporànies als àmbits urbans, tant dins del camp 
pròpiament de l’antropologia com també d’altres camps (geografia, urbanisme, 
arquitectura, etc.) que puguin aportar elements teòrics, metodològics i operatius 
que sumin qualitat formativa a l’ensenyament. 
 
 

4.2. Propostes de modificació de la memòria 
P.1.5-01.E05 Propostes de modificació de la memòria 
 
En un futur es planteja reestructurar el màster, amb modificacions, principalment 
en el nom del mateix, l’estructura de les assignatures i el nombre de creditatge. 

 

4.3. Seguiment recomanacions ANECA 
P.1.5-01.E08 Seguiment recomanacions ANECA 
 
A l'Informe final d'avaluació de l'ANECA no es van detallar recomanacions. 
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5. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors del Màster en 
Antropologia Urbana 

 
DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

Objectius de la titulació http://www.urv.cat/masters_oficials/antropologia_urbana.html#presentacio 

Perfil d’ingrés http://wwwa.urv.cat/la_urv/10_serveis/sga/gestio_academica/postgraus_masters/norm_acces_masters_rd1393/antropologia_urbana_rd1393.pdf 

Perfil d’egrés https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1263&consulta=competencies&any_academic=2010_11 

Nombre de places ofertes http://www.urv.cat/masters_oficials/antropologia_urbana.html 

Criteris de selecció  http://wwwa.urv.cat/la_urv/10_serveis/sga/gestio_academica/postgraus_masters/norm_acces_masters_rd1393/antropologia_urbana_rd1393.pdf 
Informació sobre 
preinscripció i admissió 
(procediment, 
calendari,...) 

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

http://wwwa.urv.cat/la_urv/10_serveis/sga/gestio_academica/postgraus_masters/norm_acces_masters_rd1393/antropologia_urbana_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/antropologia_urbana.html 
Títol en superar els 
estudis de màster http://www.urv.cat/masters_oficials/antropologia_urbana.html 
Durada mínima dels 
estudis i crèdits ECTS http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_antrop_urbana.html 
Estructura del pla 
d’estudis (1) http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_antrop_urbana.html 

PLANIFICACIÓ Calendari acadèmic http://wwwa.urv.cat/centres/lletres/DocumentsAdjunts/Calendari_Facultat_de_Lletres1112.pdf 
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OPERATIVA DEL 
CURS 

Guia docent (2) https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1263&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=1263&consulta=assignatures&any_academic=2010_11 

PROFESSORAT 
Professorat de la titulació https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1263&consulta=assignatures&any_academic=2010_11 

Informació de contacte https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1263&consulta=assignatures&any_academic=2010_11 

TREBALL FINAL 
MÀSTER 

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

http://www.urv.cat/masters_oficials/pla_mast_antr_urbana_prof.html 

http://www.urv.cat/masters_oficials/pla_mast_antr_urbana_recerca.html 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1263&assignatura=12635301&any_academic=2010_11&any_academic=2010_11 

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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