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Introducció 
 
El Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 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 Arqueologia del 
Quaternari i Evolució Humana, 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
264&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 del Quaternari i Evolució Humana: 
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1
264&consulta=competencies&any_academic=2010_11 
 
 
 
 
Mapa de competències: 
La següent taula presenta les competències treballades per assignatures. 
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CC10 
CC11 
CC12 
CC13  

Primer Curs 

12645101/INFORMÀTICA I 
ESTADÍSTICA APLICADES A 
L'ARQUEOLOGIA 

Obligatòria 5                                                                                                                                     

12645102/GEOLOGIA DEL 
QUATERNARI Obligatòria 5                                                                                                                                     

12645103/PREHISTÒRIA 
D'ÀSIA I OCEANIA Obligatòria 4                                                                                                                                     

12645104/PREHISTÒRIA 
D'EUROPA Obligatòria 4                                                                                                                                     

12645105/PREHISTÒRIA 
D'ÀFRICA Obligatòria 4                                                                                                                                     

12645106/MÈTODES 
D'EXCAVACIÓ I REGISTRE 
EN ARQUEOLOGIA DEL 
QUATERNARI 

Obligatòria 6                                                                                                                                     

12645107/PALEOECOLOGIA 
HUMANA Obligatòria 4                                                                                                                                     

Segon Curs 

12645108/EPISTEMOLOGIA I 
TEORIA DEL CONEIXEMENT 
EN ARQUEOLOGIA 

Obligatòria 4                                                                                                                                     

12645109/EVOLUCIÓ HUMANA Obligatòria 5                                                                                                                                     

12645110/ELABORACIÓ DE 
TESI DE MÀSTER Obligatòria 6                                                                                                                                     

12645301/TREBALL DE FI DE 
MÀSTER  30                                                                                                                                     

Optativa 

12645201/ETNOARQUEOLOGI
A Optativa 4                                                                                                                                     

12645202/RESTITUCIÓ 
PALEOAMBIENTAL Optativa 4                                                                                                                                     

12645203/CARACTERITZACIÓ Optativa 5                                                                                                                                     
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CRISTAL·LOGRÀFICA I 
QUÍMICA DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS 

12645204/ARQUEOLOGIA DEL 
COMPORTAMENT SIMBÒLIC Optativa 5                                                                                                                                     

12645205/PREHISTÒRIA DE LA 
PENÍNSULA IBÈRICA Optativa 4                                                                                                                                     

12645206/PREHISTÒRIA 
D'AMÈRICA Optativa 4                                                                                                                                     

12645207/ARQUEOLOGIA 
ESPACIAL Optativa 5                                                                                                                                     

12645208/SISTEMES DE 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
EN ARQUEOLOGIA 
PLISTOCÈNICA 

Optativa 4                                                                                                                                     

12645209/ARQUEOLOGIA DE 
LA MENT I COGNICIÓ Optativa 3                                                                                                                                     

12645210/ARQUEOLOGIA 
EXPERIMENTAL Optativa 4                                                                                                                                     

12645211/TECNOLOGIA 
LÍTICA Optativa 4                                                                                                                                     

12645212/ZOOARQUEOLOGIA 
I TAFONOMIA Optativa 4                                                                                                                                     

12645213/ARQUEOLOGIA 
MOLECULAR Optativa 6                                                                                                                                     

12645214/ANÀLISI 
MICROSCÒPICA EN 
ARQUEOLOGIA 

Optativa 4                                                                                                                                     

12645215/INTERPRETACIÓ 
DEL PATRIMONI I 
SOCIALITZACIÓ DE 
L'ARQUEOLOGIA 

Optativa 4                                                                                                                                     

12645216/CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ EN 
ARQUEOLOGIA 
PLISTOCÈNICA 

Optativa 4                                                                                                                                     

12645217/PALEONTOLOGIA 
DE MAMÍFERS: SISTEMÀTICA 
I EVOLUCIÓ 

Optativa 4                                                                                                                                     
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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. 



 
 
 
 

Informe de seguiment del 
Màster en Arqueologia del 

Quaternari i Evolució Humana 
de la Facultat de Lletres 

Curs 2010-11  

 
 
 

 7

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 
29 28

 
 
 Número d’estudiants admesos 
 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
60 20 16 20 19

 
 
 Número d'alumnes matriculats 
 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
51 37 28 33 30

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

Universitat de procedència 
País universitat de procedència  

2010-11 

ALGÈRIA COLÒMBIA ESPANYA ITÀLIA MÈXIC VENEÇUELA 
Ministerio de Educación y 
Ciencia 

2 1  1 1 1

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 

  3      

UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 

  1      

UNIVERSIDAD DE GRANADA   1      
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UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

  2      

UNIVERSIDAD DE SEVILLA   1      

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA 
(UNED) 

  1      

Total 2 1 9 1 1 1

 
 
 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 2 1    

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer 47 15 6 8 9
Est 1r i 2n cicle no finalitz:180 o més crèdits 
troncals 1r cicle i 3 anys 

 1      

Estudis estrangers no homologats   5 9 6
Total 49 18 12 17 15
 
La procedència dels alumnes al Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució 
Humana és molt diversa amb un alt percentatge d’alumnes de fora de Catalunya i 
d’estrangers. La majoria d’alumnes coneix el màster mitjançant els projectes 
científics i d’excavació que realitza l’equip de recerca. Tenim una baixa presència 
d’alumnes propis de la URV que hauríem d'intentar incrementar amb el 
desenvolupament de les intensificacions que estan implantant-se al Grau d'Història. 
Igualment, s’ha de mantenir l’esforç per incrementar la difusió i arribar al nombre 
d’admissions màxima (20 alumnes) en tos els àmbits: Catalunya, Espanya i 
estranger 
La nostra valoració sobre l'entrada d'alumnes estrangers es molt positiva i te 
repercussions positives sobre la resta d'alumnes. Enllaça a l'estratègia general de la 
Universitat d'impulsar la internacionalitzar dels estudis. El motiu d'aquesta forta 
presència d'alumnes estrangers és que és un màster Eramus Mundus. La presència 
d'alumnes estranger també condueix a que una part de la docència s’efectuï en 
llengua estrangera 
 
 
 

2.1.2. Altres 
El nombre màxim de places que ofereix de nou accés el màster es de 20 alumnes. 
Considerem que aquest nombre ens permet oferir un màster de qualitat amb la 
possibilitat d’organitzar la mobilitat en altres centres estrangers per tal d’obtenir el 
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títol del màster Eramus Mundus. En relació amb l’accés, els alumnes estrangers es 
troben amb dificultats derivades de la documentació requerida per accedir a estudis 
a Espanya.  
 
 
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 Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/arqueologia_quaternari.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. 
 
 % de docència impartida per professors doctors 
 

Càrrega docent (crèdits) 
% docència 

impartida per 
professorat 

doctor Doctor No doctor TOTAL
85,19 8,09 93,28 91,33%
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 % de PDI doctor a la titulació 
 

Nombre de PDI 
% de PDI 

doctor a la 
titulació Doctor No doctor TOTAL

18 2 20 90,00%
 
 

 Càrrega docent (en crèdits) impartida segons categoria1 
 

PDI 
PERSONAL 

INVESTIGADOR  Total 
general 

ASS CEU CU LEC TU VISITANT INVORDIN 
32,76 5,00 3,00 6,99 2,40 8,09 35,04 93,28 

 
 
 
 Càrrega docent (en crèdits) impartida segons categoria i doctor/no doctor 

 
DOCTOR 

ASS % CEU % CU % INVORDIN % LEC % TU % 
Total no 
doctor 

32,76 38,46% 5,00 5,87% 3,00 3,52% 35,04 41,13% 6,99 8,20% 2,40 2,82% 85,19
 
 

NO DOCTOR 

VISITANT % 
Total no 
doctor 

8,09 100,00% 8,09
 
 
La major part del professorat del màster és doctor. La docència del màster es basa 
en investigadors i especialistes en les diferents disciplines que s’imparteixen. La 
presència d’un percentatge de docents no doctors es relaciona amb la participació 
de tècnics especialistes en conservació, restauració i en divulgació del patrimoni. 
Els professors no doctors estan plenament capacitats per impartir la seva docència 
per la seva experiència professional. El professorat en la seva major part forma 
part de la Universitat Rovira i Virgili i són investigadors de l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social. A més tenim la participació habitual de 
professors doctors convidats del Centro Nacional de Investigación en Evolució 
Humana i del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
 

                                     
1 ASS: Associat; CEU: Catedràtic d’Escola Universitària; CU: Catedràtic 
d’Universitat; LEC: Lector; TU: Titular d’Universitat; VISITANT: Visitant; 
INVORDIN: Investigador Ordinari. 
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La valoració d'aquest alt percentatge de doctor sobre el total és positiva i el motiu 
d'aquest percentatge és que las assignatures que s'imparteixen són molt 
especialitzades. S'ha de comptar amb professorat específic per cada matèria que 
difícilment és substituïble. El nostre objectiu és que en els pròxims anys el 
percentatge de professorat doctor sigui del 100%. 
 
 
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 del màster 
en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana han estat d'un 6,81 i al global de 
la URV d'un 5,45. Aquestes dades, corresponents a les mitjanes ponderades, són 
sobre 7. 
 
L’avaluació dels alumnes dels màster es superior a la mitjana de la Universitat i en 
aquest sentit estem satisfets del reconeixement de l’esforç per part dels professors 
per tal d’oferir un estudi de qualitat amb atenció molt personalitzada. La valoració 
sobre la nota obtinguda en les enquestes a l'alumnat és molt positiva (6,81 sobre 
7) i obliga a que coordinador i professor mantinguin el seu nivell d'atenció i 
exigència per continuar tenim aquesta percepció per  part dels alumnes. 
 
 
  

2.2.1.2. Ús de recursos docents 
P.1.4-01.E02 Valoració de l'ús dels recursos docents   
 
Tota la docència d’aquest màster s’ha donat en la nova Facultat de Lletres de la 
Universitat de Lletres, ubicat al Campus Catalunya. En aquest sentit, l’aulari i 
recursos científics són molt adequats. El CRAI (Centre de Recursos d’Aprenentatge i 
Investigació) del Campus de Catalunya te un funcionament òptim i es disposa 
d’accés a Internet mitjançant xarxa sense fils a tot el Campus. Resta pendent 
l’adaptació i dotació del Laboratori d’Arqueologia del Quaternari a on es realitzen 
algunes de les pràctiques de les assignatures.   
 
Totes les aules normals estan dotades de canó de projecció i ordinador, 
imprescindibles per impartir totes les assignatures. A més, per l'assignatura de 
"Informàtica i Estadística aplicada a l'Arqueologia" s'utilitza l'aula informàtica 
docent que disposa d'un ordinador per alumne. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Informe de seguiment del 
Màster en Arqueologia del 

Quaternari i Evolució Humana 
de la Facultat de Lletres 

Curs 2010-11  

 
 
 

 12 

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%
 
La utilització de l’eina virtual Moodle s’ha incrementat paulatinament a cada curs. 
Estem satisfets de la progressiva introducció de les noves tecnologies a la docència 
del màster. Bàsicament, la major part de la utilització del Moodle és com a 
plataforma de comunicació entre professor i alumne i com a mecanisme de 
transmissió d’informació i documentació. Hi ha una relació directa entre els 
professors actius (que utilitzen el Moodle com a suport de les classes) i els alumnes 
actius. 
 
 
 

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 te una durada de dos anys, per tant, la mida de 20 alumnes per curs 
dona un total màxim de 40 alumnes al màster. Tot i que les exigències de les 
administracions són per tenir més alumnes als màster, aquest nombre d’alumnes 
ens permet oferir un ensenyament de qualitat amb tractament personalitzat de 
l’alumne. 
 
En algunes assignatures que requereixen la utilització de equips d’anàlisi singulars 
(microscopis, escàners 3D, etc.) s'han establert grups de pràctiques, normalment 
dividint la classe en dos. Això suposa la configuració de grups petits de 8-10 
alumnes que permet dona millor qualitat docent.  
A més, el coordinador del màster efectua accions tutorials per fer el seguiment 
acadèmic de l'alumne i del professorat. Amb els alumnes s'efectua una tutoria 
conjunta de tipus quadrimestral. A banda es realitzen 2 reunions anuals del 
professorat del màster. Al primer curs, a cada alumne se li assigna un tutor que li 
dirigeix el treball final de màster i que li fa un seguiment particular. El coordinador 
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rep informació de l'alumne i el tutor del progrés i estat de desenvolupament.  De 
forma particular, la reunió que s'efectua al final del primer curs resolta fonamental 
per detectar i corregir problemes en el màster. 
 
 
 

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 24 2 
M5 Debats 5 3 
M6 Presentacions / exposicions 7 6 
M7 resolució de problemes, exercicis a l’aula 
ordinària 6 5 

M9 Pràctiques a laboratoris 9 3 
M11 Pràctiques de camp/sortides 9 5 
M16 Treballs 
M18 Estudis previs 
M19 Resolució de problemes, exercicis 

21 
10 
7 

21 
1 
7 

Proves nº 
assignatures 

nº assignatures 
en que s’avalua 

P1 Proves de desenvolupament 16 16 

 
Els mètodes i criteris de les assignatures es corresponen a les guies docents de les 
assignatures. En aquesta etapa formativa del màster la majoria d’avaluacions 
corresponen a la presentació de treballs i avaluacions pràctiques d’activitats que es 
realitzen a les classes (presentacions, debats, exercicis a l’aula). En el màster hi ha 
una menor presència dels exàmens o exercicis escrits més habituals en etapes 
formatives anteriors. La valoració d'aquest sistema d'avaluació és positiva perquè 
permet enfocar a l'alumne a la realització de treballs de tipus més pràctics i menys 
teòrics. En alguns casos els treballs tenen el format d'articles científics per tal de 
preparar als alumnes a desenvolupar la seva recerca. 
 
 

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:  
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- 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 

ANÀLISI MICROSCÒPICA EN 
ARQUEOLOGIA 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% 100,00% 

ARQUEOLOGIA DE LA MENT I 
COGNICIÓ 

OPTATIVA 100,00% 66,67%  100,00% 100,00% 
ARQUEOLOGIA DEL COMPORTAMENT 
SIMBÒLIC 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
ARQUEOLOGIA ESPACIAL OPTATIVA 91,67% 100,00% 100,00% 81,25% 100,00% 

ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL OPTATIVA 85,71% 100,00% 90,00% 92,31% 100,00% 

ARQUEOLOGIA MOLECULAR OPTATIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
CARACTERITZACIÓ 
CRISTAL·LOGRÀFICA I QUÍMICA DE 
MATERIALS ARQUEOLÒGICS 

OPTATIVA 100,00% 94,44% 100,00% 100,00% 100,00% 

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN 
ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA 

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

ELABORACIÓ DE TESI DE MÀSTER OBLIGATÒRIA   100,00% 100,00% 100,00% 

EPISTEMOLOGIA I TEORIA DEL 
CONEIXEMENT EN ARQUEOLOGIA 

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

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

EVOLUCIÓ HUMANA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

GEOLOGIA DEL QUATERNARI OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

INFORMÀTICA I  ESTADÍSTICA 
APLICADES A L'ARQUEOLOGIA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 91,67% 100,00% 100,00% 

INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI I 
SOCIALITZACIÓ DE L'ARQUEOLOGIA 

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

MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE 
EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI 

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

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I OPTATIVA   100,00% 100,00% 100,00% 
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CIUTADANIA 

PALEOECOLOGIA HUMANA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 90,00% 100,00%  

PALEONTOLOGIA DE MAMÍFERS: 
SISTEMÀTICA I  EVOLUCIÓ 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 85,71% 100,00% 100,00% 

PREHISTÒRIA D'ÀFRICA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

PREHISTÒRIA D'AMÈRICA OPTATIVA 100,00% 85,71% 100,00% 100,00% 100,00% 

PREHISTÒRIA D'ÀSIA I OCEANIA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 90,00% 100,00%  
PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA 
IBÈRICA 

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

PREHISTÒRIA D'EUROPA OBLIGATÒRIA 100,00% 92,86% 91,67% 100,00%  

RESTITUCIÓ PALEOAMBIENTAL OPTATIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
SISTEMES DE DOCUMENTACIÓ 
GRÀFICA EN ARQUEOLOGIA 
PLISTOCÈNICA 

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

TECNOLOGIA LÍTICA OPTATIVA 100,00% 88,89% 100,00% 85,71% 100,00% 

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

ZOOARQUEOLOGIA I TAFONOMIA OPTATIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Les taxes d’èxit en les assignatures del màster són molt altes. L’avaluació 
continuada amb convocatòria única al juny permet que l’alumne pugui tindre moltes 
possibilitats per superar les assignatures al llarg del curs.  Els alumnes que cursen 
el màster són conscients del cost dels estudis de postgrau i estan molt interessats 
en el màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana.  Per aquest motiu la 
taxa d’èxit  al curs 200-11 ha estat del 100%. 
 
 
 
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 del Quaternari i Evolució Humana per al 
curs 2010-11 és d'un 100%. 
2006-

07 
2007-

08 
2008-

09 
2009-

10 
2010-

11 
99,19% 98,97% 98,32% 98,51% 100,00%
 
 
 
- 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=
1264&consulta=assignatures&any_academic=2010_11). Clicar en el “nom” de 
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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 26 50.5 52.9% 40 41.9% 5 5.2% 95.5 
M2 Sessió Magistral 24 777 100% 0 0% 0 0% 777 
M4 Seminaris 1 10 50% 0 0% 10 50% 20 
M5 Debats 5 65 64.7% 35.5 35.3% 0 0% 100.5 
M6 Presentacions / exposicions 7 7 2.5% 11 3.9% 265 93.6% 283 
M7 Resolució de problemes, 
exercicis a l’aula ordinària 
M8 Pràctiques a través de TIC en 
aules informàtiques 
M9 Pràctiques a laboratoris 
M11 Pràctiques de camp/sortides 
M16 Treballs 

6 
 

2 
 

9 
9 

21 

59 
 

0 
 

34 
0 
8 

35.1% 
 

0% 
 

18.1% 
0% 

0.6% 

58 
 

10 
 

121 
161 
10 

34.5% 
 

32.3% 
 

64.4% 
15.5% 
0.8% 

51 
 

21 
 

33 
880 

1240.5 

30.4% 
 

67.7% 
 

17.6% 
84.5% 
98.6% 

168 
 

31 
 

188 
1041 

1258.5 
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M18 Estudis previs 
M19 Resolució de problemes, 
exercicis 

10 
7 

7 
25 

5.6% 
11.9% 

0 
25 

0% 
11.9% 

117 
160.5 

94.4% 
76.2% 

124 
210.5 

M20 Pràctiques a través de TIC 
M38 Atenció personalitzada 

2 
26 

0 
84.5 

0% 
32.3% 

0 
177.5 

0% 
67.7% 

19 
0 

100% 
0% 

19 
262 

Subtotal 155 1127 24.6% 649 14.2% 2802 61.2% 4578 

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 16 39 66.1% 0 0% 20 33.9% 59 
P5 proves pràctiques 1 2 100% 0 0% 0 0% 2 
Subtotal 17 41 67.2% 0 0% 20 32.8% 61 
Total  172 1168 25.2% 649 14% 2822 60.8% 4639 

 
La dedicació dels alumnes a les diferents metodologies del programa i l’alta taxa 
d’èxit ens permeten fer una valoració positiva de la titulació. Al màster s’utilitzen 
diferents metodologies amb l’objectiu d’obtenir la millor formació de l’alumnat. Per 
aquest motiu, es combinen les classes magistrals amb presentacions de treballs 
orals i escrits, seminaris, debats i resolució de problemes. 
 
 
 
 Taxa de rendiment acadèmic 
La taxa de rendiment acadèmic del màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució 
Humana per al curs 2010-11 és del 98,29%. 
 
2006-

07 
2007-

08 
2008-

09 
2009-

10 
2010-

11 
90,83% 92,69% 84,40% 90,35% 98,29%
 
La taxa de rendiment acadèmic és alta, molt propera al 100%. Hi ha diferents 
motius que motiven aquesta taxa de rendiment: 
- Nombre d’alumnes limitat.  
- Alta motivació dels alumnes en els estudis. 
- Alta implicació del professorat en la docència i la formació dels alumnes. 
- Seguiment continuat per part del coordinador de màster del rendiment acadèmic 
de l’alumnat.    
 
 
 Taxa de rendiment acadèmic de 1r curs 

2010-11 
96,89% 

 
La taxa de rendiment del primer curs és molt alta i similar a la que tenim en el 
conjunt del màster. Les raons són les mateixes que em relacionat al punt anterior. 
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 Titulats 

  2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

Titulats 27 17 14 14 13
Promig durada estudis 1,00 2,00 1,67 2,12 2,22

 
El màster te una durada de dos anys. Cal fer notar que l’any 2006-2007 va haver 
una adaptació d’un títol propi de segon cicle al títol de màster i per aquest motiu 
surt un promig de només 1 any. Però la majoria d’alumnes aconsegueix el títol en 
el dos anys en que està programat el màster. En algun cas l’allargament correspon 
a la presentació de les tesis de màster que no es realitza al finalitzar el segon curs i 
per tant provoca l’allargament de la durada de  l’estudi. Per aquest motiu es 
important fer un seguiment del currículum de l’alumne i que la majoria 
aconsegueixi finalitzar en els dos anys en que està programat el màster. 
 
 
 Taxa d’Abandonament 

Curs inici   
Curs acadèmic 

2008-09 2009-10 2010-11 

2006-07 
Ingressos 49    

Abandonaments 3    
Taxa d'abandonament 6,12%    

2007-08 
Ingressos  18   

Abandonaments  0   
Taxa d'abandonament  0,00%   

2008-09 
Ingressos   12 

Abandonaments   0 
Taxa d'abandonament   0,00% 

 
Hi ha molt pocs alumnes que abandonin els estudis d’aquest màster. Aquesta dada 
és molt positiva i reflexa la satisfacció general dels alumnes amb la docència que 
reben. Hi ha una forta motivació per part dels alumnes a cursar-ho i el màster 
cobreix les seves expectatives de formació. 
 
 
 Taxa de Graduació 

 

Curs 
inici  

Curs acadèmic 
2008-

09 
2009-

10 
2010-

11 
2006-07 46,74%    
2007-08   65,22%  
2008-09     64,71%
 
Tal i com hem mencionat tenim una taxa d’èxit del títol elevada, per tant la majoria 
d’alumnes aconsegueix el títol. Però la presentació del treball de màster que 
s’allarga en certes ocasions provoca l’allargament de la durada de l’estudi.  
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2.3.2. Resultats personals 
No disposem de dades quantitatives sobre la satisfacció dels egressats del màster 
perquè no s’ha realitzat cap enquesta en aquest sentit, però nombrosos alumnes a 
l’acabar el màster ens han expressat la seva satisfacció i que el màster va cobrir les 
seves expectatives de formació.   

 
 

2.3.3. Inserció laboral dels titulats 
P.1.2-03.E10 Resultats d'inserció laboral i satisfacció d'egressats AQU 
(titulació) 
 
De forma conjunta amb els estudiants del Màster Erasmus Mundus en Quaternari i 
Prehistòria hem obtingut les següents dades dels egressats del màster. La situació 
actual dels titulats del màster són: 
- Estudiant de doctorat = 34% 
- Docents a Universitats = 16 % 
- Investigadors = 15% 
- Treballadors a museus = 1% 
- Treballadors a l’administració = 5% 
- Treballant en empresa privada = 9% 
- Sense treball = 18% 
 
La sortida professional del alumnes és molt diversa i el percentatge d’egressats 
sense treball és relativament baix. Tot i així, la majoria d’alumnes del màster han 
continuat la seva carrera investigadora i és troben en l’etapa de realització de la 
seva tesis doctoral. 
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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 
 
El Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana permet obtenir també el 
títol màster Erasmus Mundus en Quaternary and Prehistory per aquells alumnes 
que acompleixin una mobilitat de formació en la URV i una segona universitat del 
consorci. Aquest consorci està format per les següents Universitats i centres 
europeus: Universitat de Ferrara (Itàlia), Institut Politècnic de Tomar (Portugal),  
Universitat de Tràs-os-Montes i Alt Douro (Portugal), Museu Nacional d’Història 
Natural (París, França). 
 
El programa de postgrau ofereix una titulació especialitzada dirigida a la formació 
de professionals de la recerca de l’àmbit de l’arqueologia del quaternari i de la 
evolució humana. En aquest sentit es pretén formar investigadors i especialistes en 
el treball arqueològic de camp, formar professionals de la gestió del patrimoni i de 
la socialització del coneixement arqueològic. 
 
El màster Erasmus Mundus es va activar a l’any 2004-2005 i des de el curs 2006-
2007 es va homologar coma estudi de màster a Espanya. Al llarg d’aquest anys la 
docència i plantilla de professors especialistes s’ha estabilitzat i ens possibilita  
oferir un currículum formatiu que permet l’especialització en totes les disciplines 
que participen de l’estudi de l’evolució humana. La participació dels investigadors i 
professionals del centre de recerca Institut Català de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social és fonamental per garantir la qualitat de l’ensenyament. Les seves 
característiques han esta ben valorades i ha aconseguit atraure alumnes de totes 
les comunitats autònomes d’Espanya, de diferents països europeus, de Sud-
Amèrica i del nord d’Àfrica. 
 
La trajectòria del màster durant aquests anys d'implantació ha estat molt estable. 
Podem destacar que l'experiència guanyada durant aquest anys ha fet millorar la 
qualitat docent general del màster, estabilitzant el professor i desenvolupant eines 
que milloren la percepció de l'alumnat. 
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4. Propostes de millora 
 

4.1. Propostes de millora 
 
En relació a les propostes de millora que es varen efectuar a l'informe de seguiment 
del curs anterior (2009-10), durant aquest curs s’han desenvolupat diferents 
accions de cara a:  

1) Hem accentuat el seguiment del coordinador amb major periodicitat de les 
reunions amb professorat. 

2) Hem creat mecanismes, com les accions tutorials, per detectar problemes al 
màster i poder-los solucionar. 

3) Hem incidit als professors amb la necessitat d'utilització de l'anglès a les 
assignatures i de la utilització del Campus virtual (Moodle) com a plataforma 
docent. 

 
 
A més a més, en general, la valoració del màster és positiva però hi ha diferents 
punts a millorar: 
 
- Incrementar la difusió i captació d’alumnes a través de webs portals  
 
- Redefinir les beques de la URV per estrangers, ja que són insuficients per atreure 
estudiants estrangers als estudis oferts per la URV. En alguns països la dotació no 
és suficient per obtenir un visat d’estudis a Espanya. 
 
- Adequació i dotació del Laboratori d’Arqueologia del Quaternari. 
 
- Incrementar les assignatures que s’imparteixen en anglès per afavorir la 
internacionalització del títol. 
 
- Desenvolupar un mecanisme, a nivell global de la Universitat, per obtenir 
informació sobre els egressats del màster i disposar d’informació sobre la 
satisfacció sobre el títol, així com d’altres dades que puguin ajudar a millorar 
l’oferta docent. 

 
 
 

4.2. Propostes de modificació de la memòria 
P.1.5-01.E05 Propostes de modificació de la memòria 
 
Donat que l’administració considera que el nombre mínim d’alumnes que un màster 
ha de tindre és de 20, volem proposar la modificació de les places de nou accés 
ofertades pel màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana.   
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Actualment s’oferten 20 places de nou ingrés però voldríem augmentar-ho a 25 
places.  
 
 

 

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 del Quaternari i Evolució Humana 
 
 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

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

Perfil d’ingrés http://wwwa.urv.cat/la_urv/10_serveis/sga/gestio_academica/postgraus_masters/norm_acces_masters_rd1393/arqueologia_quaternari_rd1393.pdf 

Perfil d’egrés https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&consulta=competencies&any_academic=2010_11 

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

Criteris de selecció  http://wwwa.urv.cat/la_urv/10_serveis/sga/gestio_academica/postgraus_masters/norm_acces_masters_rd1393/arqueologia_quaternari_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_quaternari_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_quaternari.html 
Títol en superar els estudis 
de màster http://www.urv.cat/masters_oficials/arqueologia_quaternari.html 
Durada mínima dels estudis 
i crèdits ECTS http://www.urv.cat/masters_oficials/pla_master_arqueologia_d_quaternari_ev_hu.html 
Estructura del pla d’estudis 
(1) http://www.urv.cat/masters_oficials/pla_master_arqueologia_d_quaternari_ev_hu.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=1264&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=1264&consulta=assignatures&any_academic=2010_11 

PROFESSORAT 
Professorat de la titulació https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&consulta=assignatures&any_academic=2010_11 

Informació de contacte https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&consulta=assignatures&any_academic=2010_11 

TREBALL FINAL 
MÀSTER 

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

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

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&assignatura=12645301&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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