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Introducció 
 
El Màster en Arqueologia Clàssica 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, la Coordinadora del Màster en Arqueologia Clàssica, 
implicada directa 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
266&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 
Arqueologia Clàssica: 
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1
266&consulta=competencies&any_academic=2010_11 
 
 
 
 
Mapa de competències: 
La següent taula presenta les competències treballades per assignatures. 
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Assignatura Tipus Crèd. AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 AR6 AR7 AR8 AR9 BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 BC7 BC8 BC9 BC10 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 

Primer Curs 

12665101/TEORIA I MÈTODES D'EXCAVACIÓ I 
REGISTRE 

Obligatòria 6                                                     

12665102/MÈTODES I TÈCNIQUES D'ANÀLISI DEL 
TERRITORI 

Obligatòria 3                                                     

12665103/TÈCNIQUES AUXILIARS D'ANÀLISI Obligatòria 3                                                     

12665104/INTRODUCCIÓ A LA CERAMOLOGIA Obligatòria 4                                                     

12665105/SISTEMES CONSTRUCTIUS I DOCUMENTACIÓ 
DE L'ARQUITECTURA Obligatòria 4                                                     

12665106/RECURSOS INSTRUMENTALS Obligatòria 4                                                     

12665107/INTRODUCCIÓ A LES LLENGÜES CLÀSSIQUES Obligatòria 6                                                     

12665108/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA Obligatòria 6                                                     

12665109/ARQUEOLOGIA GREGA Obligatòria 6                                                     

12665110/ARQUEOLOGIA ROMANA Obligatòria 6                                                     

12665111/ARQUEOLOGIA DE LES PROVÍNCIES 
ROMANES 

Obligatòria 6                                                     

Segon Curs 

12665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER 30                                                     

Optativa 

12665201/ARQUEOLOGIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I 
DE L'ALTA EDAT MITJANA Optativa 6                                                     

12665202/INSTITUCIONS JURÍDIQUES ROMANES Optativa 6                                                     

12665204/ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE DE LA 
PROTOHISTÒRIA A L'ANTIGUITAT TARDANA 

Optativa 5                                                     

12665205/CIUTAT I TERRITORI AL MÓN ANTIC Optativa 5                                                     

12665206/ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA Optativa 5                                                     

12665207/ECONOMIA, COMERÇ I MATERIALS Optativa 5                                                     

12665208/PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES Optativa 5                                                     

12665209/GESTIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC Optativa 5                                                     
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12665211/FONTS TEXTUALS PER A LA INTERPRETACIÓ 
DE L'ANTIGUITAT Optativa 5                                                     

12665216/AMPLIACIÓ: RECURSOS INSTRUMENTALS Optativa 2                                                     

12665217/AMPLIACIÓ: INTRODUCCIÓ A LES LLENGÜES 
CLÀSSIQUES 

Optativa 3                                                     

12665218/AMPLIACIÓ: ARQUEOLOGIA GREGA Optativa 1                                                     

12665219/AMPLIACIÓ: ARQUEOLOGIA ROMANA Optativa 1                                                     

12665220/AMPLIACIÓ: ARQUEOLOGIA DE LES 
PROVÍNCIES ROMANES Optativa 1                                                     

12665222/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 
37 47

 
 
 Número d’estudiants admesos 
 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
41 27 14 23 20

 
 
 
 Número d'alumnes matriculats 
 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
33 41 27 36 37

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

Universitat de procedència 
País universitat de procedència   

2010-11 
ESPANYA FRANÇA MÈXIC 

Ministerio de Educación y Ciencia  1 1
Sense Definir 1    
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 2    
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 1    
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA 2    
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 5    
Universitat Autònoma de Barcelona 3    
Total 14 1 1
 



 
 
 
 

Informe de seguiment del 
Màster en  

Arqueologia Clàssica 
de la Facultat de Lletres 

Curs 2010-11  

 
 
 

 8

 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 

2    1 3

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer 32 20 7 15 11
Est 1r i 2n cicle no finalitz:180 o més crèdits 
troncals 1r cicle i 3 anys 

 6      

Estudis estrangers no homologats   1 3 2
Total 34 26 8 19 16
 
 
La distribució de les modalitats d’ingrés, com es pot veure, es mantenen similars en 
les darreres edicions del Màster, un cop finalitzat el procés d’ajustament de 
llicenciatures i graus a tot l’espai universitari espanyol. 
 
El procés d’admissió no ha experimentat cap canvi en aquesta convocatòria. 
L’increment del nombre d’admesos és degut a l’increment d’estudiants 
específicament interessats en aquest ensenyament. 
 
En aquesta moment, el Màster ha començat a experimentar un altre procés 
d’ajustament exterior en ell: la creació de graus d’arqueologia a altres universitats 
catalanes, el que podria canviar novament el tipus d’alumnat que acollim. Els 
efectes d’aquest canvi s’haurien de començar a observar en un parell d’anys. 
 
Ara per ara, però, la distribució reflecteix l’adequació del màster a un panorama de 
titulacions heterogeni que troba en aquest ensenyament una via 
professionalitzadora i de recerca molt específica que resol la trajectòria formativa 
dels alumnes que han escollit aquesta orientació disciplinar. 
 
Cal destacar com es manté l’atractiu del màster entre estudiants estrangers, 
procedents d’Amèrica llatina i de la CE. 
 
 
 

2.1.2. Altres 
 
El procés d’accés es desenvolupa satisfactòriament gràcies a la col·laboració dels 
serveis d’acollida internacional, i tot i que en el camí es produeixen sempre 
desercions, cal considerar que es tracta d’un fenomen normal de indecisió per part 
dels alumnes foranis. 
 
 
P.1.2-02.b.E02 Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació dels 
alumnes de màster 
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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 Arqueologia Clàssica: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/arqueologia_classica.html 
 
 
- Essent un Màster interuniversitari, també comptem amb les Webs de la UAB i de 
l’ICAC per donar a conèixer el programa i els mecanismes d’accés. Els enllaços són 
els següents: 

.http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/masters-oficials/informacio-
general/arqueologia-classica-1096480139517.html?param1=1096480402518 

.http://www.icac.net/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemi
d=16&lang=ca 
 
 
- 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
52,55 6,25 58,81 89,37%
 
 

 % de PDI doctor a la titulació 
 

Nombre de PDI 
% de PDI 

doctor a la 
titulació Doctor No doctor TOTAL

9 1 10 90,00%
 
 
 
 Càrrega docent (en crèdits) impartida segons categoria1 
 

PDI Total 
general AGREG ASS CU LEC TU 

12,31 15,59 8,30 17,61 5,00 58,81
 
 
 
 Càrrega docent (en crèdits) impartida segons categoria i doctor/no doctor 

 
DOCTOR 

AGREG % ASS % CU % LEC % TU % 
Total 

doctor 
12,31 23,42% 9,33 17,76% 8,30 15,79% 17,61 33,51% 5,00 9,52% 52,55

 
 

NO DOCTOR 

ASS % 
Total no 
doctor 

6,25 100,00% 6,25
 
 
El nombre de professors doctors de la titulació es manté estable. Només 
ocasionalment, participa algun nou docent no doctor, però en vies de obtenir 
aquesta titulació, com a substitut dels professors que gaudeixen d’excedència, 
rebaixa de càrrega docent o any sabàtic.  

                                     
1 AGREG: Agregat; ASS: Associat; CU: Catedràtic d’Universitat; LEC: Lector; TU: 
Titular d’Universitat. 



 
 
 
 

Informe de seguiment del 
Màster en  

Arqueologia Clàssica 
de la Facultat de Lletres 

Curs 2010-11  

 
 
 

 11 

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 Arqueologia Clàssica han estat d'un 5,61 i al global de la URV d'un 5,45. 
Aquestes dades, corresponents a les mitjanes ponderades, són sobre 7. 
  
 
Tot i que els alumnes encara no estan molt habituats a fer servir les enquestes 
d’opinió online i voluntàries, la nota reflectida demostra que el grau de satisfacció 
general és correcte.  
Aquest recurs, quan agafi més consistència numèrica, pot ser una eina valuosa per 
valorar l’impacte del màster en el mapa d’ensenyaments de la nostra comunitat. 
 
 
 

2.2.1.2. Ús de recursos docents 
P.1.4-01.E02 Valoració de l'ús dels recursos docents   
 

El Màster d’Arqueologia Clàssica disposa d’una aula pròpia (3.20) al Campus 
Catalunya, de les aules habituals de la URV, d’aules reservades per activitats 
acadèmiques a l’ICAC, laboratoris de l’ICAC i de les aules habituals a la UAB. 
Tot plegat permet diversificar els espais d’impartició i cobrir les necessitats 
específiques de les assignatures més pràctiques. 
Així mateix l’alumnat fa ús sense entrebancs dels espais comuns (biblioteques) 
gràcies a la gestió dels coordinadors que s’asseguren que tinguin ràpidament accés 
a aquestes recursos mitjançant el carnet d’estudiant, en particular en el cas dels 
estudiants UAB que es troben amb certes dificultats per gestionar els tràmits des de 
la seva universitat d’origen. 
 
 
 

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%
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Enguany tots els professors visitants que ho han desitjat han tingut accés al Moodle 
i han sigut actius. En el cas del màster en Arqueologia Clàssica, els percentatges no 
il·lustren la realitat ja que es valoren com a espais actius alguns apartats que són 
accessoris i que no necessiten del Moodle. En particular les assignatures 
anomenades Ampliació..., que son elements de compensació establerts per la UAB 
pels seus propis estudiants. 
En alguns casos, s’ha procedit a duplicar grups dintre de la mateixa assignatura per 
tal de donar resposta al desdoblament de grups que es produeix entre la UAB i la 
URV en el primer curs.  Això ha suposat un avenç notable pels professors que han 
pogut trobar un espai propi i diferenciat. 
 
 
 
 

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: 45 
Segon any: 45 
Total: 90 
 
Els grups d’estudiants del Màster tenen mides que oscil·len des de 3 alumnes fins a 
15, segons es tracti d’una assignatura desdoblada o no.  
La grandària més habitual, de 15 alumnes, és una mida excel·lent per una bona 
dinàmica de grup i també per les mides de les instal·lacions i els equipaments 
disponibles a l’aula 3.20. 
En cap cas s’ha superat el número màxim d’admesos ni s’ha donat una situació de 
desajustament. Tanmateix, el grup UAB ha experimentat algun problema per trobar 
la ubicació adequada dels alumnes de Màster de les assignatures desdoblades. 
 
 
 

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 

M1 Activitats Introductòries 27 6 
M2 Sessió Magistral 18 5 
M4 Seminaris 12 3 
M6 Presentacions / exposicions 1 1 
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M7 Resolució de problemes, exercicis a l’aula 
ordinària 3 3 

M8 Pràctiques a través de TIC en aules 
informàtiques 
M11 Pràctiques de camp/sortides 
M16 Treballs 

5 
 

8 
9 

2 
 

2 
9 

M19 Resolució de problemes, exercicis 
M20 Pràctiques a través de TIC 

3 
1 

3 
1 

Proves nº 
assignatures 

nº assignatures 
en que s’avalua 

P1 Proves de desenvolupament 7 7 
P5 Proves pràctiques 2 2 
P6 Proves orals 1 1 

 

Els mètodes d’avaluació s’estableixen en funció de les característiques de 
l’assignatura i en aquest sentit, el professor responsable escull el que li sembla més 
fiable per verificar la qualitat de l’aprenentatge. 
Es tracta preferentment d’una avaluació per treballs escrits i exposicions orals i els 
alumnes poden trobar de vegades que se’ls acumula la feina al final del 
quadrimestre. Tanmateix, la mateixa percepció tindrien si l’avaluació es fes per 
exàmens a l’aula.  
 
 
 

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. 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 

AMPLIACIÓ: ARQUEOLOGIA DE LES 
PROVÍNCIES ROMANES 

OPTATIVA 100,00%
  

100,00% 
 

AMPLIACIÓ: ARQUEOLOGIA GREGA OPTATIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
AMPLIACIÓ: ARQUEOLOGIA ROMANA OPTATIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
AMPLIACIÓ: INTRODUCCIÓ A LA 
CERAMOLOGIA 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 
   

AMPLIACIÓ: MÈTODES I TÈCNIQUES 
D'ANÀLISI DE TERRITORI 

OPTATIVA 100,00%
    

AMPLIACIÓ: RECURSOS 
INSTRUMENTALS 

OPTATIVA  
  

100,00% 
 

AMPLIACIÓ: SISTEMES 
CONSTRUCTIUS I DOCUMENTACIÓ 
DE L'ARQUITECTURA 

OPTATIVA 100,00%
    

AMPLIACIÓ: TEORIA I MÈTODES 
D`EXCAVACIÓ I REGISTRE 

OPTATIVA 100,00%
    

ARQUEOLOGIA DE L'ANTIGUITAT 
TARDANA I DE L'ALTA EDAT MITJANA 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA OPTATIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
ARQUEOLOGIA DE LES PROVÍNCIES 
ROMANES 

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

ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE DE LA 
PROTOHISTÒRIA A L'ANTIGUITAT 
TARDANA 

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

ARQUEOLOGIA GREGA OBLIGATÒRIA 85,71% 100,00% 100,00% 100,00% 
ARQUEOLOGIA ROMANA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
CIUTAT I TERRITORI AL MÓN ANTIC OPTATIVA  92,31% 93,33% 100,00% 100,00% 
ECONOMIA, COMERÇ I MATERIALS OPTATIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
FONTS TEXTUALS PER A LA 
INTERPRETACIÓ DE L'ANTIGUITAT 

OPTATIVA  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
GESTIÓ DEL PATRIMONI 
ARQUEOLÒGIC 

OPTATIVA  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
INSTITUCIONS JURÍDIQUES 
ROMANES 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 
 

100,00% 100,00% 

INTRODUCCIÓ A LA CERAMOLOGIA OBLIGATÒRIA 83,33% 92,86% 100,00% 100,00% 
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INTRODUCCIÓ A LES LLENGÜES 
CLÀSSIQUES 

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

MÈTODES I TÈCNIQUES D'ANÀLISI 
DEL TERRITORI 

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

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I 
CIUTADANIA 

OPTATIVA  
  

100,00% 100,00% 

PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES OPTATIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
PROTOHISTÒRIA DE LA 
MEDITERRÀNIA 

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

RECURSOS INSTRUMENTALS OBLIGATÒRIA 87,50% 92,86% 100,00% 
SISTEMES CONSTRUCTIUS I 
DOCUMENTACIÓ DE 
L'ARQUITECTURA 

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

TÈCNIQUES AUXILIARS D'ANÀLISI OBLIGATÒRIA 91,67% 100,00% 100,00% 100,00% 
TEORIA I MÈTODES D'EXCAVACIÓ I 
REGISTRE 

OBLIGATÒRIA 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
TREBALL DE FI DE MÀSTER OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
La taxa d’èxit és excel·lent a totes les assignatures de màsters. Quan es baixa del 
100% acostuma a ser perquè l’estudiant ha estat víctima d’alguna situació personal 
difícil que l’ha retirat momentàniament del procés de formació. 
 
 
 
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 Arqueologia Clàssica per al curs 2010-11 és d'un 
98,38%. 
 
2006-

07 
2007-

08 
2008-

09 
2009-

10 
2010-

11 
97,37% 99,20% 99,55% 100,00% 98,38%
 
 
 
- 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=
1266&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”. 
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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 27 89 67.4% 10 7.6% 33 25% 132 
M2 Sessió Magistral 18 509 57.6% 12 1.4% 362 41% 883 
M3 Esdeveniments científics i/o 
divulgatius 
M4 Seminaris 

3 
 

12 

4 
 

128 

16% 
 

52% 

15 
 

38 

60% 
 

15.4% 

6 
 

80 

24% 
 

32.5% 

25 
 

246 
M5 Debats 
M6 Presentacions / exposicions 

1 
1 

2 
2 

100% 
25% 

0 
0 

0% 
0% 

0 
6 

0% 
75% 

2 
8 

M7 Resolució de problemes, 
exercicis a l’aula ordinària 3 20 24.5% 0 0% 61.5 75.5% 81.5 

M8 Pràctiques a través de TIC en 
aules informàtiques 
M9 Pràctiques a laboratoris 
M11 Pràctiques de camp/sortides 
M12 Taller (arquitectura) 
M16 Treballs 

5 
 

2 
8 
1 
9 

50 
 

40 
90 
12 
3 

40% 
 

100% 
34.2% 
50% 
1.9% 

5 
 

0 
93 
0 
3 

4% 
 

0% 
35.4% 

0% 
1.9% 

70 
 

0 
80 
12 

151 

56% 
 

0% 
30.4% 
50% 

96.2% 

125 
 

40 
263 
24 

157 
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M17 Fòrums de discussió 
M18 Estudis previs 
M19 Resolució de problemes, 
exercicis 
M20 Pràctiques a través de TIC 

1 
3 
3 
 

1 

0 
0 
0 
 

0 

0% 
0% 
0% 

 
0% 

0 
5 
2 
 

2 

0% 
33.3% 
2.3% 

 
9.1% 

30 
10 
85 

 
20 

100% 
66.7% 
97.7% 

 
90.9% 

30 
15 
87 

 
22 

M38 Atenció personalitzada 27 189 77.8% 23 9.5% 31 12.8% 243 
Subtotal 125 1138 47.7% 208 8.7% 1037.5 43.5% 2383.5 

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 7 14 82.4% 0 0% 3 17.6% 17 
P5 Proves pràctiques 2 3 8.3% 0 0% 33 91.7% 36 
P6 Proves orals 
Subtotal 

1 
10 

0 
17 

0% 
26.2% 

0 
0 

0% 
0% 

12 
48 

100% 
73.8% 

12 
65 

Total  135 1155 47.2% 208 8.5% 1085.5 44.3% 2448.5 

 
Els alumnes del Màster tenen, en la majoria dels casos, dedicació exclusiva a 
l’estudi i poden seguir sense problemes un Màster que els demana assistència a 
classe i dedicació personal. 
Ocasionalment algun alumne compagina els estudis amb feina i en aquest cas, opta 
per cursar el màster no en dos anys sinó en tres. El professor utilitza, 
excepcionalment, mètodes d’avaluació personalitzada per resoldre greus casos 
d’incompatibilitat horària. 
 
 
 
 Taxa de rendiment acadèmic 
La taxa de rendiment acadèmic del màster en Arqueologia Clàssica per al curs 
2010-11 és del 88,81%. 
 
2006-

07 
2007-

08 
2008-

09 
2009-

10 
2010-

11 
72,71% 85,81% 86,10% 89,30% 88,81%
 
El rendiment és molt bo d’acord amb la motivació d’alumnes que han trobat en 
aquest màster l’ensenyament que s’ajustava a les seves necessitats. L’esforç que 
realitzen és notable i es recompensa en conseqüència. 
 
 
 Taxa de rendiment acadèmic de 1r curs 
 

2010-11 
89,40% 
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 Titulats 
 

  2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
Titulats 10 13 10 11 13 

Promig durada estudis 1,00 1,50 2,00 2,57 2,50 
 
L’aparició d’alumnes que ja estan inserits en el mercat laboral i que busquen a 
través del Màster accés al doctorat i un mitjà de promoció, solen decidir espaiar els 
estudis en tres anys, fonamentalment per poder desenvolupar un treball de fi de 
Màster de qualitat. 
 
 
 Taxa d’Abandonament 

 

Curs inici   
Curs acadèmic 

2008-09 2009-10 2010-11 

2006-07 
Ingressos 34    

Abandonaments 8    
Taxa d'abandonament 23,53%    

2007-08 
Ingressos  26   

Abandonaments  4   
Taxa d'abandonament  15,38%   

2008-09 
Ingressos   8 

Abandonaments   1 
Taxa d'abandonament   12,50% 

 
Així mateix, la taxa d’abandonament en descens, indica que el màster ha trobat el 
seu lloc com a formació especialitzada adaptada a les necessitats d’un segment de 
la població estudiantil. 

 
 

 Taxa de Graduació 
 

Curs 
inici  

Curs acadèmic 
2008-

09 
2009-

10 
2010-

11 
2006-07 25,61%    
2007-08   24,00%  
2008-09     45,45%
 
En els primers cursos de desplegament del Màster, donada la confusió de titulacions 
generada pels canvis globals de les titulacions espanyoles, l’alumnat iniciava 
Màsters sense tenir molt clar quin esforç requeria i quines expectatives els donava. 
Passats els primers anys d’ajustament, el número de graduacions ha trobat el seu 
lloc. Un 45% anual és el que correspon a un Màster de dos anys. 
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2.3.2. Resultats personals 
 
Segons els comentaris recollits pels titulats del màster, la seva satisfacció sobre el 
programa és elevada i la seva valoració global força positiva. 

 
 

2.3.3. Inserció laboral dels titulats 
P.1.2-03.E10 Resultats d'inserció laboral i satisfacció d'egressats AQU 
(titulació) 
 
No es disposa de dades referents a la inserció laboral dels titulats del màster en 
Arqueologia Clàssica. 
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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 
 
 
Subscrivim la valoració de l’any anterior en que es deia:  
“El Màster d'Arqueologia Clàssica ofereix un ventall de possibilitats de recerca, 
professionalització i mobilitat que han resultat atraients i formatius per un públic 
variat. La valoració és per tant satisfactòria. 
El Màster ha resultat atraient per un ampli ventall d’estudiants, procedents de 
diferents disciplines i diversos punts geogràfics, el que significa que està cobrint 
una demanda real. Aquest és un punt molt fort de la titulació i pensem que pot 
continuar essent així fins i tot en el nou marc de competència que suposa l’aparició 
dels graus d’arqueologia endegats per les universitats de Barcelona.” 
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4. Propostes de millora 
 

4.1. Propostes de millora 
 
Enguany, hem començat un procés de revisió interna del pla d’estudis per adequar-
lo a les noves exigències d’internacionalització, dimensionament respecte dels 
processos doctorals i índexs d’inserció laboral. 
Com que es tracta de valorar l’entorn acadèmic de tot el territori a l’esfera nacional, 
estatal i europea, el balanç és complex i encara no es pot traduir en dades 
concretes. 
 
 
 

4.2. Propostes de modificació de la memòria 
P.1.5-01.E05 Propostes de modificació de la memòria 
 
A l’actualitat no es proposen modificacions de la memòria. 
 
 
 

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 
Arqueologia Clàssica 
 
 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

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

Perfil d’ingrés http://wwwa.urv.cat/la_urv/10_serveis/sga/gestio_academica/postgraus_masters/norm_acces_masters_rd1393/arqueologia_classica_rd1393.pdf 

Perfil d’egrés https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1266&consulta=competencies&any_academic=2010_11 

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

Criteris de selecció  http://wwwa.urv.cat/la_urv/10_serveis/sga/gestio_academica/postgraus_masters/norm_acces_masters_rd1393/arqueologia_classica_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/arqueologia_classica_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/arqueologia_classica.html 

Títol en superar els estudis 
de màster http://www.urv.cat/masters_oficials/arqueologia_classica.html 

Durada mínima dels estudis i 
crèdits ECTS http://www.urv.cat/masters_oficials/pla_master_arqueologia_classica_it_recerca.html 

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

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 

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=1266&any_academic=2010_11 
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CURS 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=1266&consulta=assignatures&any_academic=2010_11 

PROFESSORAT 
Professorat de la titulació https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1266&consulta=assignatures&any_academic=2010_11 

Informació de contacte https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1266&consulta=assignatures&any_academic=2010_11 

TREBALL FINAL 
MÀSTER 

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

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

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1266&assignatura=12665301&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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