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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 2011-12. 

 

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). 

 

Característiques bàsiques de la titulació: 

 Crèdits: 120 ECTS 

 Branca: Arts i Humanitats 

 Modalitat d’ensenyament: Presencial 

 Títol interuniversitari: Sí 

 Perfil: De recerca 

 Especialitats: No 
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1. Planificació de la titulació 

 

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

URV, pels màsters es duu a terme en tres nivells de concreció diferents. 

 

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

Memòria Oficial del Títol. La data en que es va obtenir l’informe favorable va ser el 

25 de maig de 2009, i per a la verificació de l’Erasmus Mundus, la data de l’informe 

favorable va ser el 26 de juny de 2012. 

La memòria verificada del màster està publicada en l’enllaç següent: 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf 

 

Finalment, i com ja s’havia comentat en els anteriors informes de seguiment, s’ha 

redissenyat i fet pública la nova web de la Facultat de Lletres. En aquesta hi ha un 

apartat específic anomenat “Garantia de la Qualitat” on estan publicades les memòries 

verificades de grau i màster. 

 

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

d’estudis de la titulació en forma de competències. S’aporta l’enllaç al perfil de 

competències de la titulació: 

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

&consulta=competencies&any_academic=2011_12   

 

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

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

sistema d’avaluació, bibliografia, entre altres. Es facilita l’enllaç de la guies docents de 

les assignatures:  

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

&consulta=assignatures&any_academic=2011_12  

 

Aquesta taula presenta les dades del percentatge de guies docents adaptades als 

paràmetres de l'EEES. 
Nom % Guies Docents Adaptades a l'EEES 

 1r 2n %opt %Total 

Arqueologia del Quaternari i 
Evolució Humana (2010) 

100% 
(7/7) 

100% 
(4/4) 

100% 
(15/15) 

100% 
(26/26) 

 

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

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

èmfasis en les activitats d’avaluació. El Pla de Treball es desenvolupa a l’espai de 

docència de l’entorn virtual de formació de la URV (Moodle) i és d’us intern, una 

vegada l’estudiant s’ha matriculat. L’objectiu és buscar la distribució òptima del treball 

de l’estudiant pel que fa a càrregues i distribució temporal on la coordinació docent 

n’és la clau. 

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. 
 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&consulta=competencies&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&consulta=competencies&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&consulta=assignatures&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&consulta=assignatures&any_academic=2011_12
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2. Indicadors 

 

2.1 Accés  

 

2.1.1 Característiques del procés d’accés  

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

  2009-10 2010-11 2011-12 

Estudiants preinscrits 29 28 27 

Estudiants admesos 20 19 17 

Estudiants matriculats 33 30 31 

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

Les dades d’alumnes en les fase de Preinscripció, Admissió i Matriculació han sigut 

molt estables durant els tres darrers cursos. La nostra valoració es positiva per la 

continuïtat i consolidació d’aquest estudi de màster.  

 

 

2.1.2 Característiques personals i socials dels alumnes de nou ingrés 

 
Taula 2. Nombre d’estudiants de nou accés segons la universitat d’origen 

  2009-10 2010-11 2011-12 

ESPANYA Universitat de Barcelona 1 1 1 
Universidad Complutense de 
Madrid 

 3 1 

Universidad de Extremadura   2 
Universidad de Granada  1  
Universidad de Salamanca 2   
Universidad de Santiago de 
Compostela 

 2 1 

Universidad de Sevilla 2 1 2 
Universidad de Zaragoza   2 
Universitat Rovira i Virgili 3  3 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) 

 1  

ALGÈRIA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

1 2  

ARMÈNIA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

  1 

COLÒMBIA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

 1  

ERITREA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

1   

FILIPINES Ministerio de Educación y 
Ciencia 

  1 

FRANÇA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

1   

GEÒRGIA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

1   

IRAQ Ministerio de Educación y 
Ciencia 

1   

ITÀLIA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

 1 1 

MÈXIC Ministerio de Educación y 
Ciencia 

2 1  

TURQUIA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

1   

VENEÇUELA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

 1  

XILE Ministerio de Educación y 
Ciencia 

1   
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Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

 
Taula 3. Nombre d’estudiants de nou accés segons via d’entrada 

 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Titulats de Grau / 
Diplomatura / 
Arquitecte Tècnic / 
Enginyer Tècnic 

1    

Llicenciats / 
Arquitecte / Enginyer 

6 8 9 12 

Estudis estrangers 
no homologats 

5 9 6 3 

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

 
Taula 3b. Estudiants de nou ingrés segons edat 

 2011-12 

 Total Dona Home 

23 47% 67% 17% 

24 20% 22% 17% 

25 13% 11% 17% 

26 13% 0% 33% 

[30-34] 7% 0% 17% 
 

Font: SINIA 
Data informe: 10/01/2013 

 

 

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. 

 

Tot i tindre un descens en el darrer curs 2011-12, la nostra valoració sobre l'entrada 

d'alumnes estrangers és 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. A més hi ha una gran diversitat de procedència dels 

alumnes estranger que indica una diversitat en la captació d’aquest alumnes. El motiu 

d'aquesta presència d'alumnes estrangers és que és un màster Eramus Mundus, 

alguns d’ells amb beques per cursar els estudis. La presència d'alumnes estrangers 

també condueix a que una part de la docència s’efectuï en llengua estrangera. 

 

 

2.1.3 Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació dels alumnes 

 

Els instruments que s'utilitzen per a informar sobre el perfil d'accés dels estudiants 

de l'ensenyament són: 

- La Web de la URV i de la Facultat de Lletres: 

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

- Díptics 

http://www.urv.cat/masters_oficials/arqueologia_quaternari_erasmus_mundus.html
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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 Estudiants  

 
Taula 4. Indicadors del perfil global de l’estudiant de la titulació 

  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
Estudiants totals matriculats 28 33 30 31 

Dona 15 17 18 19 

Home  13 16 12 12 

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

El percentatge relatiu entre estudiants homes i dones ha estat molt similar en els 

darrers quatre cursos, durant els quals sempre hem tingut més estudiants femenins 

que masculins. Aquest percentatge és similar al que es troben en d’altres Graus, 

màsters d’àmbit humanístic o de temàtica similar.  

 
Taula 4b. Nombre d’estudiants segons edat 

 2011-12 

 Total Dona Home 

23 7 6 1 

24 5 4 1 

25 5 2 3 

26 3 1 2 

28 1  1 

29 2 2  

[30-34] 6 4 2 

>=40 2 2  
 

Font: SINIA 
Data informe: 22/01/2013 

 

 

 

2.2.2 Recursos humans: personal acadèmic i personal de suport a la docència 

 

2.2.2.1 Personal acadèmic 

 
Taula 5. Càrrega docent impartida segons categoria  

  % 

DOCTOR  

Associat/da Laboral 30,50% 

Catedràtic/a d’Escola 
Universitària 1,05% 

Catedràtic/a d’Universitat 7,03% 

Investigador /a 
ordinari/ària 34,93% 

Professorat Lector 11,00% 

Professorat Visitant 2,80% 
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Titular d’Universitat 6,08% 

TOTAL DOCTOR 93,39% 

NO DOCTOR  

P. Visitant Màster-
Arqueologia Quaternari 6,61% 

TOTAL NO DOCTOR 6,61% 

Total 100,00% 

Font: SINIA 
Data informe: 22/02/2013 
Les dades corresponen al pla d’estudis del 2010. 
 

La major part de la docència del màster es basa en investigadors i especialistes en les 

diferents disciplines que s’imparteixen contractats en diferents categories de 

contracció de professorat (Catedràtic/a, Titular, Lector, Associat/da, Visitant) i 

d’investigadors especialitzats (Investigador/a ordinari/ària). 

 

 
Taula 6. % de docència impartida per PDI doctor 

  % 

DOCTOR 93,39% 

NO DOCTOR 6,61% 

TOTAL 100,00% 

Font: SINIA 

Data informe: 22/02/2013 
Les dades corresponen al pla d’estudis del 2010. 

 

 
Taula 7. % de PDI doctor al màster 

  N % PDI doctor 

DOCTOR   

Associat/da Laboral 8 36,36% 

Catedràtic/a d’Escola 
Universitària 1 4,55% 

Catedràtic/a d’Universitat 2 9,09% 

Investigador /a 
ordinari/ària 6 27,27% 

Professorat Lector 1 4,55% 

Professorat Visitant 1 4,55% 

Titular d’Universitat 1 4,55% 

TOTAL DOCTOR 20 90,92% 

NO DOCTOR   

P. Visitant Màster-
Arqueologia Quaternari 2 9,08% 

TOTAL NO DOCTOR 2 9,08% 

Total 22 100,00% 

Font: SINIA 
Data informe: 22/02/2013 
Les dades corresponen al pla d’estudis del 2010. 

 

 

La major part del professorat del màster és doctor i així ho reflexa la càrrega docent 

(taula 5), el 93,4% de docència impartida per PDI doctor (Taula 6) i el 90,9% de PDI 

doctor al màster (taula 7). Tots aquests valors superen el 90%. 

 

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 
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Universitat Rovira i Virgili i són investigadors de l’Institut Català de Paleoecologia 

Humana i Evolució Social. A més tenim la participació puntual de professors doctors 

convidats del Centro Nacional de Investigación en Evolució Humana i del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales. 

 

La valoració d'aquest alt percentatge de doctor sobre el total és positiva i el motiu 

d'aquest percentatge és que les 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 propers cursos el percentatge 

de professorat doctor sigui del 100%. 

 

 

2.2.2.2 Personal de suport a la docència 

 

La presència d’un Tècnic/a de Qualitat al Centre és una eina fonamental per 

l’acompliment dels informes de qualitat, processos de verificació, modificacions de 

memòria. Els actuals requeriments per garantir i informar de la implantació i  

seguiment del títol fa del tot imprescindible la presència d’una persona o més per 

recolzar al coordinadors de graus i màsters. 

 

 

2.2.3 Recursos materials i serveis 
 

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.  

 

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. 

 

 

2.2.4 Desenvolupament docent  

 

2.2.4.1 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 
 

Les metodologies docents són variades però la mitjana petita dels grups permeten ser 

flexibles i proposar diferents sistemes d’avaluació adequats a cada assignatura. 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. 
 
 
Taula 8. Mida del grup per a cada assignatura 

Assignatura Curs Tipologia Crèdits 
Estudiants 

màster 

Nº total d’estudiants 
matriculats a 
l’assignatura 
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Informàtica i Estadística 
Aplicades a l'Arqueologia 

1 Obligatòria 5   15 

Geologia del Quaternari 1 Obligatòria 5   15 

Prehistòria d'Àsia i Oceania 1 Obligatòria 4   16 

Prehistòria d'Europa 1 Obligatòria 4   15 

Prehistòria d'Àfrica 1 Obligatòria 4   16 

Mètodes d'Excavació i Registre 
en Arqueologia del Quaternari 

1 Obligatòria 6   15 

Paleoecologia Humana 1 Obligatòria 4   15 

Epistemologia i Teoria del 
Coneixement en Arqueologia 

2 Obligatòria 4   14 

Evolució Humana 2 Obligatòria 5   14 

Elaboració de Tesi de Màster 2 Obligatòria 6   14 

Etnoarqueologia   Optativa 4   8 

Restitució Paleoambiental   Optativa 4   13 

Caracterització Cristal·logràfica 
i Química de Materials 
Arqueològics 

  Optativa 5 7 8 

Arqueologia del Comportament 
Simbòlic 

  Optativa 5   13 

Prehistòria de la Península 

Ibèrica 
  Optativa 4 9 10 

Prehistòria d'Amèrica   Optativa 4   6 

Arqueologia Espacial   Optativa 5   8 

Sistemes de Documentació 
Gràfica en Arqueologia 
Plistocènica 

  Optativa 4   5 

Arqueologia de la Ment i 
Cognició 

  Optativa 3   11 

Arqueologia Experimental   Optativa 4 15 16 

Tecnologia Lítica   Optativa 4   10 

Zooarqueologia i Tafonomia   Optativa 4   12 

Arqueologia Mol·lecular   Optativa 6 1 3 

Anàlisi Microscòpica en 
Arqueologia 

  Optativa 4 14 15 

Interpretació del Patrimoni i 
Socialització de l'Arqueologia 

  Optativa 4 2 2 

Conservació i Restauració en 
Arqueologia Plistocènica 

  Optativa 4   13 

Paleontologia de Mamífers: 
Sistemàtica i Evolució 

  Optativa 4   10 

Treball de Fi de Màster 2 Obligatòria 30   14 

  
Font: Pla d’Ordenació Acadèmica (per a la mida de grup i pel nombre d’estudiants matriculats per 
assignatura). 
Data: curs 2011-12 
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Taula 9. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació (*), amb la distribució dels temps de treball de l’estudiant, amb presència del professor i treball 
autònom.  
 

Metodologies nº met. Avaluació 
Atenció 

personalitzada 

Hores de classe 
a l'aula ordinària 

A 
A% 

Hores presencials fora 
de l'aula. Entorn 
acadèmic guiat 

B 

B% A+B 
Hores de treball 

personal de l'alumne 
D 

D% TOTAL 

M1 26 0 1 48,5 50,3 40 41,5 88,5 8 8,3 96,5 

M2 24 2 0 769 96,2 0 0 769 30 3,8 799 

M4 1 0 0 10 50 0 0 10 10 50 20 

M5 6 3 0 67 64,1 35,5 34 102,5 2 1,9 104,5 

M6 6 5 0 10 4,4 11 4,8 21 208 90,8 229 

M7 6 5 0 99 60 21 12,7 120 45 27,3 165 

M8 2 0 0 0 0 10 32,3 10 21 67,7 31 

M9 9 2 0 49 26,9 100 54,9 149 33 18,1 182 

M11 9 5 0 0 0 161 15,5 161 880 84,5 1041 

M16 22 21 1 8 0,7 30 2,5 38 1170,5 96,9 1208,5 

M17 1 0 0 0 0 0 0 0 10 100 10 

M18 10 1 0 12 10,4 0 0 12 103 89,6 115 

M19 6 6 0 25 14,7 25 14,7 50 120,5 70,7 170,5 

M20 3 0 0 0 0 0 0 0 29 100 29 

M38 26 0 26 85,5 31,5 185,5 68,5 271 0 0 271 

Subtotal 157 50 28 1183 26,5 619 13,8 1802 2670 59,7 4472 

Proves nº prov. Avaluació 
Atenció 

personalitzada 

Hores de classe 
a l'aula ordinària 

A 
A% 

Hores presencials fora 
de l'aula. Entorn 
acadèmic guiat 

B% A+B 
Hores de treball 

personal de l'alumne 
D 

D% TOTAL 
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B 

P1 16 16 0 45 69,2 0 0 45 20 30,8 65 

P5 1 0 0 2 100 0 0 2 0 0 2 

Subtotal 17 16 0 47 70,1 0 0 47 20 29,9 67 

Totals 174 66 28 1230 27,1 619 13,6 1849 2690 59,3 4539 
 
* M1 Activitats Introductòries; M2 Sessió Magistral; M4 Seminaris; M5 Debats; M6 Presentacions / exposicions; 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; M17 Fòrums de discussió; M18 Estudis previs; M19 Resolució de problemes, exercicis; 

M20 Pràctiques a través de TIC; M38 Atenció personalitzada; P1 Proves de desenvolupament; P5 Proves pràctiques. 

 
Font: DOCnet 
Data informe: 18/12/2012 
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2.2.4.2 Ús de recursos docents virtuals  

 

L’Entorn Virtual de formació de la URV està basat en la plataforma Moodle, per cada 

assignatura es genera un aula virtual a la qual tenen accés el professorat i els 

estudiants corresponents. Tot i així la correspondència entre assignatures i aules no 

és biunívoca, ja que es poden realitzar unions, divisions o duplicacions d’aules virtuals 

segons els responsables d’assignatura ho considerin adient pel desenvolupament de 

les mateixes. 

 

Dins de l’aula virtual els professors i els estudiants disposen d’una sèrie de 

funcionalitats per la publicació de continguts, la realització de diferents tipus 

d’activitats, així com diferents eines de comunicació, incloent webconferències i 

publicació de notes personalitzada. 

 

Aquest curs acadèmic les aules virtuals disponibles per la nostra titulació han estat 26, 

de les quals han estat utilitzades pels professors i estudiants 26, el qual suposa un 

percentatge del 100%. Del total d’usuaris amb rol de professor dins de les aules 

virtuals de la titulació, s’ha connectat regularment a l’aula virtual el 28%, i 

d’estudiants el 46%. 

 

Cal indicar que aquestes aules virtuals, de vegades, son compartides entre 

assignatures de diferents titulacions. Per la qual cosa, en el còmput d’aquests 

percentatges, en el cas d’aules compartides, hi compten tots els usuaris professors i 

alumnes, independentment que siguin d’aquesta titulació o d’altres amb les que 

comparteixi l’aula virtual. 

 

 

2.2.4.3 Acció Tutorial  

 

El coordinador realitza diverses accions tutorials de tipus conjunt i individual: 

- Les accions tutorials conjuntes consisteixen en reunions periòdiques 

(aproximadament cada 2/3 mesos) amb els alumnes per tal d’exposar 

informació del màster, recollir problemàtiques, etc. 

- A banda de les reunions conjuntes periòdiques, també es realitzen reunions 

extraordinàries si l’alumnat requereix ser informat de: convocatòries de 

beques, movilitat. 

- Reunions individuals. Al menys dos vegades durant el primer curs cada alumne 

ha de mantindre tutories individuals amb el coordinador. Molts alumnes  

superen amb escreix aquestes tutories mínimes.  

 

Durant el segon curs, el tutor de treball de fi de màster, aquest actua també com a 

tutor de l’alumne i, no es tan necessària l’acció tutorial del coordinador del màster. 

 

Cal afegir que molta informació es canalitza a través del correu electrònic i la 

utilització de les llistes de distribució de correu electrònic que reben tots els alumnes 

del màster. També molts alumnes utilitzen el correu electrònic per resoldre dubtes, 

demanar ajuda, etc.  
 

2.2.4.4 Pràctiques externes  

 

Les pràctiques externes estan regulades per: 
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-     Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques 

acadèmiques externes dels estudiants universitaris. 

-     L’Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010 de 30 de 

desembre. 

-     La normativa de pràctiques externes de la URV, aprovada pel Consell de Govern 

de 10 de juliol de 2008, com a normativa interna integradora de totes les pràctiques 

externes tutelades per la URV. 

 

Durant el màster es realitzen pràctiques externes, com la participació en excavacions 

arqueològiques, però aquestes no es realitzen en empreses externes si no que són 

organitzades pel propi professorat del màster. No hi ha una assignatura específica de 

pràctiques externes si no que les pràctiques s’han integrat dintre de l'assignatura 

obligatòria de primer "Mètodes d'Excavació i Registre en Arqueologia del Quaternari". 

 

 

2.2.4.5 Mobilitat 

 

A la URV els estudiants de postgrau poden participar en diferents programes de 

mobilitat, com són: 

 ERASMUS: Erasmus és el programa corresponent a l'educació superior dins el 

Programa d'Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme) de la Unió 

Europea. 

o Erasmus Estudis consisteix en la realització d’un període d’estudis en 

una institució d’educació superior d’un altre país europeu. 

o Erasmus Pràctiques consisteix en la realització d'un període de 

pràctiques durant un període de temps en una empresa o organització 

d'un altre país europeu.  

 MOU: El programa MOU consisteix en la realització d’un període d’estudis en 

una institució d’educació superior estrangera amb què la URV tingui conveni 

fora de l'EEES. 

 

Un cop definits els diferents programes de mobilitat de la URV, es presenten les dades 

de participació referents al màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

per al curs 2011-12: 

 Erasmus Estudis: 2 

Universitats de destí per països (entre parèntesi el nombre de intercanvis): 

o ITÀLIA 

Università degli Studi di Ferrara (2) 

 

 Erasmus Pràctiques: 0 

 MOU: 0 

 

Així mateix, la URV acull igualment estudiants d’altres universitats que participen en 

programes de mobilitat. En el cas del màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució 

Humana per al curs 2011-12, els intercanvis realitzats per estudiants d’altres 

universitats han estat els següents: 

 Estudiants de programes Erasmus: 10 

Universitats d’origen per països (entre parèntesi el nombre de intercanvis): 

o FRANÇA 

Muséum National d’Histoire Naturelle (5) 

o PORTUGAL 

Instituto Politécnico de Tomar (5) 
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 Estudiants de programes SICUE-SENECA: 0 

 Estudiants de convenis: 0 

 

El "Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana" forma part del consorci 

màster Eramus Mundus "Internacional màster for Quaternary and Prehistory" des de 

l'any 2004 i que va ser renovat al 2009. Els alumnes que cursen el màster oficial 

opten a obtenir el títol Erasmus Mundus que emet la Universitat de Ferrara, com a 

coordinadora del Erasmus Mundus, si s'efectua una mobilitat equivalent a un terç dels 

estudis (36 ECTS). Per aquest motiu tenim mobilitat d’alumnes externs a la nostra 

Universitat i mobilitat dels alumnes URV a d’altres centres. 

  

Els resultats de la mobilitat són molt positius: millora els coneixements, afavoreix la 

inserció laboral, permet establir contactes amb altres entorns acadèmics, i 

proporciona una visió d’altres sistemes o metodologies educatives.  

 

Així mateix, es facilita la informació pública respecte als programes de mobilitat per 

estudiants de postgrau de la URV: 

http://www.urv.cat/mobility/estudiants-postgrau/index.html 

 

 

2.2.4.6 Treball Fi de Màster 

 

No hem observat problemes destacables en la realització del treball de Fi de Màster. El 

fet de que el màster tingui una durada de dos anys ajuda a planificar amb temps 

aquest treballs.  

 

La selecció del tema de treball i l’assignació del tutor es realitza al llarg del primer 

curs i durant el segon curs es materialitza. En el procés d’assignació del tema i tutor 

es segueixen els següents criteris: 

- Oferiment de temes de treball per part del professorat i oferta de tutors en 

una primera reunió conjunta entre professorat i alumnat. 

- Expressió d’interès de la temàtica per part del alumne o al professorat o al 

coordinador del màster. 

- Assignació de temes i tutors evitant la sobrecarrega de professors i que 

cadascú/na no dirigeixi més de 2 treballs de fi de màster. 

 

Al final del primer curs, el coordinador fa el seguiment per tal d’assegurar la correcta 

assignació d’alumnat. 

Durant el segon curs, la feina de seguiment correspon en major part als professors 

tutor dels treballs fi de màster. Però l’alumne i els tutors han d’informar dos cops del 

progrés del treball: un primer informe al desembre i un segon al juny. La presentació 

dels treballs es realitza al setembre. 

 

Els treballs fi de màster són sempre individuals i cal presentar-los en versió impresa i 

versió digital en format pdf. El treball es defensa de forma pública en una exposició 

d’uns 15 minuts seguida d’un torn de preguntes i/o comentaris del tribunal. Aquest 

tribunal és comú a tots els treballs que es presentin i està constituït per al menys 5 

persones amb representants del centre del consorci Erasmus Mundus. A banda 

d’aquest tribunal, en l’acte de defensa poden intervenir qualsevol professor del 

màster. Donat el caràcter internacional del màster s’obliga a que el Powerpoint estigui 

en anglès i es valora que la presentació oral es faci en anglès o francès. 

 

http://www.urv.cat/mobility/estudiants-postgrau/index.html
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- La informació pública sobre el Treball de Fi de màster es troba a: 

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament

=1264&assignatura=12645301&any_academic=2011_12&idioma_assig=  
 

 

2.2.4.7 Orientació professional i inserció laboral 

 

El màster té una orientació principalment de recerca i té una especialització molt 

dirigida a cobrir especialistes en el àmbits de la Prehistòria i de la Evolució Humana. 

Les sortides professionals del titulats i titulades són: 

- Investigadors/es especialitzats/des en les àrees d’Arqueologia del Quaternari. 

- Docents d'estudis secundaris i universitaris. 

- Especialistes en el treball arqueològic de camp. 

- Professionals de la gestió del patrimoni (museus, exposicions, centres 

d'interpretació,...). 

 

Aquesta informació es facilitada en les reunions periòdiques conjuntes que mantenen 

coordinador, professorat i alumnat. Mitjançant les llistes de correu electrònic també es 

facilita informació d’ofertes de treball i/o pràctiques.  

 

 

2.2.5 Satisfacció  

 
Tal i com es va portar a terme per als cursos anteriors, durant el curs 2011-12 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. 

 

Els alumnes del màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana manifesten un 

grau de satisfacció alt de les assignatures i del programa formatiu. Aquest es recull en 

les enquestes que realitzen des de la URV, i les particulars del màster Erasmus 

Mundus. 

 

Els resultats de les 138 enquestes Erasmus Mundus realitzades sobre 14 assignatures 

del màster ofereixen una puntuació mitjana del nivell de satisfacció de 4,43 punts (en 

una escala de punts qualitatius del 0 al 5; 0= dolent, 1= més aviat dolent, 2= regular, 

3= bo, 4=molt bo, 5= excel·lent). Hi ha molt poca desviació sobre aquesta puntuació 

(±0,16), per tant no hi ha molta diferència de percepció de qualitat entre 

assignatures. En cap de les assignatures enquestades la puntuació era inferior al 4 

(equivalent a un grau qualitatiu de satisfacció bo) i el valor màxim assolit era de 4,63. 

(a prop de grau 5 o satisfacció excel·lent). 

 

 
2.3 Resultats 

 

2.3.1 Resultats acadèmics 

 
Taula 10.  Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits matriculats) 

  

2009-10 2010-11 2011-12 
 (Endreçades 

de menys a 

més) 
CARACTERITZACIÓ CRISTAL·LOGRÀFICA I QUÍMICA DE 
MATERIALS ARQUEOLÒGICS 91,67% 100,00% 71,43% 

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&assignatura=12645301&any_academic=2011_12&idioma_assig
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&assignatura=12645301&any_academic=2011_12&idioma_assig
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PREHISTÒRIA D'AMÈRICA 87,50% 100,00% 83,33% 

MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE EN ARQUEOLOGIA DEL 
QUATERNARI 100,00% 100,00% 86,67% 

ARQUEOLOGIA ESPACIAL 81,25% 100,00% 87,50% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 79,49% 92,86% 88,46% 

PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA 100,00% 87,50% 88,89% 

ARQUEOLOGIA DE LA MENT I COGNICIÓ 91,67% 100,00% 90,91% 

ZOOARQUEOLOGIA I TAFONOMIA 100,00% 100,00% 91,67% 

ARQUEOLOGIA DEL COMPORTAMENT SIMBÒLIC 100,00% 100,00% 92,31% 

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN ARQUEOLOGIA 
PLISTOCÈNICA  100,00% 92,31% 

ANÀLISI MICROSCÒPICA EN ARQUEOLOGIA 84,62% 100,00% 92,86% 

EPISTEMOLOGIA I TEORIA DEL CONEIXEMENT EN 
ARQUEOLOGIA 100,00% 100,00% 92,86% 

EVOLUCIÓ HUMANA 92,86% 100,00% 92,86% 

PREHISTÒRIA D'EUROPA 100,00% 86,67% 93,33% 

PREHISTÒRIA D'ÀSIA I OCEANIA 94,44% 100,00% 93,75% 

ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL 80,00% 96,67% 96,67% 

ELABORACIÓ DE TESI DE MÀSTER 76,92% 100,00% 100,00% 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 80,00% 100,00% 100,00% 

TECNOLOGIA LÍTICA 85,71% 100,00% 100,00% 

INFORMÀTICA I  ESTADÍSTICA APLICADES A L'ARQUEOLOGIA 89,47% 100,00% 100,00% 

ETNOARQUEOLOGIA 94,44% 100,00% 100,00% 

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

PALEOECOLOGIA HUMANA 100,00% 100,00% 100,00% 

PALEONTOLOGIA DE MAMÍFERS: SISTEMÀTICA I  EVOLUCIÓ 100,00% 100,00% 100,00% 

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

RESTITUCIÓ PALEOAMBIENTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

SISTEMES DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EN ARQUEOLOGIA 
PLISTOCÈNICA 100,00% 100,00% 100,00% 

ARQUEOLOGIA MOLECULAR 100,00% 100,00%  

INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI I SOCIALITZACIÓ DE 
L'ARQUEOLOGIA  100,00%  

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

Les taxes d’èxit en les assignatures del màster són molt altes. 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. Cal destacar la dada en el 

darrer any d’una assignatura (CARACTERITZACIÓ CRISTAL•LOGRÀFICA I QUÍMICA DE 

MATERIALS ARQUEOLÒGICS) a on el percentatge de matriculats respecte a superats 

és més baixa (71,4%). Aquesta dada és la primera vegada que succeeix i s’ha produït 

perquè alguns alumnes que la van matricular després no s’han presentat. Hem 

d’analitzar si això respon a un fet circumstancial o hi ha un problema d’altres tipus en 

l’assignatura. 

 

 
Taula 11.  Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) 

  

2009-10 2010-11 2011-12 
 (Endreçades 

de menys a 

més) 
MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE EN ARQUEOLOGIA DEL 
QUATERNARI 100,00% 100,00% 86,67% 

ANÀLISI MICROSCÒPICA EN ARQUEOLOGIA 91,67% 100,00% 96,16% 

ARQUEOLOGIA DE LA MENT I COGNICIÓ 100,00% 100,00% 100,00% 

ARQUEOLOGIA DEL COMPORTAMENT SIMBÒLIC 100,00% 100,00% 100,00% 

ARQUEOLOGIA ESPACIAL 81,25% 100,00% 100,00% 

ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL 92,31% 100,00% 100,00% 

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

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN ARQUEOLOGIA  100,00% 100,00% 
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PLISTOCÈNICA 

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

EPISTEMOLOGIA I TEORIA DEL CONEIXEMENT EN 
ARQUEOLOGIA 100,00% 100,00% 100,00% 

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

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

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

INFORMÀTICA I  ESTADÍSTICA APLICADES A L'ARQUEOLOGIA 100,00% 100,00% 100,00% 

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

PALEOECOLOGIA HUMANA 100,00% 100,00% 100,00% 

PALEONTOLOGIA DE MAMÍFERS: SISTEMÀTICA I  EVOLUCIÓ 100,00% 100,00% 100,00% 

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

PREHISTÒRIA D'AMÈRICA 100,00% 100,00% 100,00% 

PREHISTÒRIA D'ÀSIA I OCEANIA 100,00% 100,00% 100,00% 

PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA 100,00% 100,00% 100,00% 

PREHISTÒRIA D'EUROPA 100,00% 100,00% 100,00% 

RESTITUCIÓ PALEOAMBIENTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

SISTEMES DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EN ARQUEOLOGIA 
PLISTOCÈNICA 100,00% 100,00% 100,00% 

TECNOLOGIA LÍTICA 85,71% 100,00% 100,00% 

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

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

ARQUEOLOGIA MOLECULAR 100,00% 100,00%  

INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI I SOCIALITZACIÓ DE 
L'ARQUEOLOGIA  100,00%  

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

De forma similar al comentari anterior, el nombre de crèdits superats/crèdits 

presentats (Taula 11) ofereix una taxa d’èxit alta. En la majoria dels casos és del 

100%. 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.   

 

 
Taula 12. Indicadors de resultats acadèmics 

  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
Taxa de rendiment acadèmic 84,40% 90,35% 97,34% 94,94% 

Taxa de rendiment acadèmic 
a 1r curs 78,95% 88,98% 

  
97,76%  93,52% 

Taxa d'abandonament 
(curs d’inici) 

 6,12% 
(2006-07) 

0,00% 
(2007-08) 

0,00% 
(2008-09) 

11,11% 
(2009-10) 

Taxa d'èxit 98,32% 98,51% 100,00% 99,49% 

Taxa de graduació 
(curs d’inici)  

83,33% 
(2007-08) 

91,67% 
(2008-09) 

88,89% 
(2009-10) 

Font: SINIA 
Data informe: 07/03/2013 
 

La taxa de rendiment acadèmic durant el curs 2011-12, total i a primer ha estat alta, 

superior al 90%. 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. Hem observat que la taxa 

d'abandonament ha augmentat durant el curs 2011-12 del 0,0% al 11,11%, aquestes 

corresponen a 3 alumnes que han abandonat els estudis per causes econòmiques. 

 

 
Taula 12b. Indicadors de titulats 

  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
Titulats 14 14 13 11 
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Taxa d’eficiència 99,23% 93,08% 93,30% 91,16% 

Durada mitjana dels estudis 1,67 2,13 2,22  2,5 

Font: SINIA 
Data informe: 31/01/2013 
 

El nombre de titulats s’ha reduït lleugerament al curs 2011-12 però això és un fet 

circumstancial provocat perquè alguns alumnes han decidit no matricular-se del segon 

curs complet i reduir cost de matrícula. En la mateixa direcció, observem que hi ha 

una tendència a allargar la durada mitjana dels estudis. En els darrers anys, alguns 

alumnes opten per matricular-se de forma parcial així redueixen el cost de la 

matrícula. També s’ha incrementat el nombre d’alumnes que decideix fer 

simultàniament estudis amb treballs. 
 

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. 

 

 

2.3.2 Resultats personals 

 

Els resultats personals assolits pels estudiants i titulats és altament satisfactori com 

així ho expressen dades anteriors com l’alta taxa d’èxit, el baix abandonament, la 

qualitat del professorat amb majoria de doctor i especialistes. Per tal d’assegurar el 

seguiment i avaluació de les competències assolides, el professorat revisa anualment 

les competències de les assignatures en l’aplicatiu DOCnet de la URV. L’assoliment de 

les competències del Currículum Nuclear de la URV són avaluades pel coordinador de 

màster. Finalment les competències de l’assignatura “Ciutadania i Orientació 

professional” estan integrades en el global del màster. 

 

 

2.3.3 Inserció laboral dels titulats 

 

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 es troben en l’etapa de realització de la seva tesi 

doctoral.  
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3. Valoració del seguiment dels indicadors i del desenvolupament de la titulació  

 

3.1 Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació  

 
Taula 13. Valoració del desenvolupament de la titulació 
 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ           

  Si 

Si, però cal 
una 

actualització 
(1) 

No, cal una 
modificació(2)    

1.Planificació          

La justificació  que consta a la memòria 
de la titulació, continuen sent vigents? SI        

Els objectius que consten a la memòria 
de la titulació, continuen sent vigents? SI        

Les competències que consten a la 
memòria de la titulació, continuen sent 
vigents? SI        

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 

Adequat/da 
(3) 

Suficient (3) Cal millorar 

Es compleixen les 
especificacions de 

la memòria 
verificada?(4) 

Es 
proposen 
millores?  

Observacions 

2. Accés dels estudiants a la titulació             

El perfil d'ingrés dels estudiants es 
correspon amb el plantejat a la memòria? SI    SI     

La demanda de la titulació és …   SI SI SI   

El funcionament del procés d'accés i 
incorporació dels alumnes és  SI   SI     

3. Estudiants           

El nombre total i perfil global dels 
estudiants és… SI          

La ràtio home/dona és … SI          

4. Personal acadèmic             

El nombre i perfil del professorat que 
imparteix docència a la titulació és … SI     SI     

El percentatge de docència impartida per 
PDI doctor és .. SI     SI     

5. Personal de suport a la docència             

El nombre i perfil del personal de suport 
a la docència de la titulació és …   SI   SI     

6. Recursos materials i serveis             

Les instal·lacions i espais d'ús docent són 
… SI     SI     

Els recursos materials específics per a la 
titulació són … SI     SI     

Els serveis de suport a la docència són … SI     SI     

La disponibilitat i ús dels recursos 
docents virtuals és … SI     SI     

7. Desenvolupament docent            
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Les metodologies docents emprades a la 
titulació són, en global … SI     SI     

Els mètodes i criteris d'avalaució emprats 
a la titulació són, en global … SI     SI     

La coordinació docent a la titulació és … SI          

La càrrega prevista de treball de 
l’estudiant, en volum i distribució, és... SI          

La mida dels grups de classe  és ... SI          

El desenvolupament de l'activitat tutorial 
és … SI     SI     

El desenvolupament de les pràctiques 
externes és  SI     SI     

El funcionament de la mobilitat és … SI     SI     

El desenvolupament del Treball de Fi de 
Grau/Màster és SI     SI     

El desenvolupament de les activitats 
d'orientació professional és … SI          

La satisfacció dels estudiants sobre el 
programa formatiu és… SI          

La satisfacció del personal acadèmic i de 
suport a la docència és … SI          

8. Resultats            

Els resultats acadèmics són obtinguts pels 
estudiants de la titulació són …       SI     

Els resultats personals (assoliment 
competències) obtinguts pels estudiants 
de la titulació són …            

La inserció laboral dels titulats de 
l'ensenyament és …   SI  SI     

(1) Aquesta actualització no comporta una modificació substancial del títol. 
(2) Una modificació substancial d’un d’aquests ítems pot ser causa d’una nova verificació del títol. 
(3) La valoració com a Adequat o Suficient no impedeix que es proposin millores 
(4) no es valora en tots els ítems, només en els marcats (*) 
 
 

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).  

 

La valoració que fem del màster és l'elevat grau de consecució de les especificacions 

que es recollien a la memòria. De forma general s'assoleixen els objectius de formació 

plantejats a la memòria verificada i la planificació s'ajusta a la prevista i per aquests 

motius no proposem cap modificació sobre la memòria. 

 

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. 

 



 

 

 

 

Seguiment anual del  

Màster en Arqueologia del 

Quaternari i Evolució Humana 
de la Facultat de Lletres 

Curs 2011-12  

 

 21 

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 aquests 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 general, la valoració del màster és positiva però hi ha diferents punts a millorar 

que no suposen cap canvi en la memòria verificada:  

 

- Incrementar la difusió i captació d’alumnes. 

- 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. 

- 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. 
 

Centre Titulació 
Àmbit de la 

millora 
Punt feble 
detectat 

Proposta de 
millora 

La millora 
suposa una 
modificació 

de la 
memòria 

verificada? 
(1) 

Responsable 
implantació 
d’aplicació 

Termini 
implantació 

Cost 
aproximat 

Indicadors 
de 

seguiment  

Fac. 
Lletres, 
URV 
  
  
  

Arqueologia 
del 
Quaternari i 
Evolució 
Humana 
  
  
  

Matriculació 
 Baixa 
demanda 

Incrementar 
la difusió i 
captació 
d’alumnes 

 No 
Coordinador, 
Facultat i 
Universitat 

Curs 12-13 -  
Demanda al 
proper curs  

Internacionalització 

Poca 
demanda de 
les beques 
URV per 
estudiants 
internacionals 

Incrementar 
la difusió i 
captació 
d’alumnes 

 No 
Coordinador, 
Facultat i 
Universitat 

Curs 12-13 - 
Demanda al 
proper curs 

Internacionalització 

Aprox. la 
meitat de les 
assignatures 
són en 
anglès 

Incrementar 
les 
assignatures 
que 
s’imparteixen 
en anglès 

 No 
Coordinador i 
professorat 
del màster 

Curs 12-13 - 

Nombre d' 
assignatures 
impartides 
en anglès 

 Egressats 

Baixa 
informació 
dels 
egressats 

Enquestes o 
recopilació 
de dades 
dels 
egressats 

No  
Facultat, 
Escola de 
Postgrau?  

Curs 12-13?  - ? 

(1) Es poden donar diferents situacions: NO; SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancial 

 

 
4.2 Propostes de modificació de la memòria 

 

No proposem cap proposta modificació de la memòria del títol. 

 

 

4.3 Seguiment de les propostes de millora de l’informe anterior 
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En relació a les propostes de millora que es varen efectuar a l'informe de seguiment 

del curs anterior (2010-11), durant aquest curs s’han desenvolupat diferents accions 

de cara a:  

 

1) Incrementar la difusió i captació d’alumnat mitjançant la presència en instituts de 

secundària, presentació dels estudis de màster en estudiants de grau d’arqueologia de 

Universitats catalanes i difusió per canals digitals. 

2) Hem accentuat el seguiment del coordinador incrementat la periodicitat de les 

reunions amb professorat i dedicant especial atenció als treballs de tutoria. 

3) Hem començat a dotar el Laboratori d’Arqueologia del Quaternari perquè sigui un 

espai apropiat per desenvolupar pràctiques. Aquesta acció està endarrerida per les 

limitacions pressupostàries actuals. 

4) Hem continuat 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. 

 

 

4.4 Seguiment de recomanacions externes (ANECA i AQU) 
 

A l'Informe final d'avaluació de l'ANECA no es van detallar recomanacions. 
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5. Documents de referència  

 

Documents i guies de consulta per l’elaboració de l’IST i ISC: 

 

- Guia per a l’elaboració i verificació de les propostes de titulacions universitàries 

de grau i màster (juny 2011). 

- Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. AQU 

Catalunya, maig 2011. 

- Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació, per l’acreditació de 

titulacions oficials. AQU Catalunya, juliol 2010. 

- Programa experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i màster  

- (30 d’abril de 2010). 

- Guia d’avaluació interna. Programa d’avaluació de centres adscrits. AQU 

Catalunya, març 2009. 

 

 

 

Fonts documentals de referència d’aquest informe de seguiment de titulació: 

 

Font Document 

SREd Ús de moodle per centre 

SREd Estudi 1Q1R 

SREd Estudi EPD 

SREd Guia Docent, DOCnet 

SREd Pla de treball, Moodle 

SREd Informe de Pla d’Acció Tutorial 

SINIA URV en xifres (Intranet) 

RRHH Enquesta professorat 

EPD Satisfacció per a màster 

UNEIX  Comparativa amb altres titulacions o centres 
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6. Annexes 

 
ANNEX 1. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de la titulació de 
Màster. 
 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

Itinerari 
Títol atorgat 
Modalitat 
Idioma 
Places de nou ingrés 
Cost del crèdit 
Accés al doctorat 
Contacte 
Institucions participants 

Presentació 
Requisits d’admissió 
Sortides professionals 
Preinscripció en línia 
Ajuts rebuts 
Beques i ajuts per estudiar un màster 

http://www.urv.cat/masters_oficials/ar
queologia_quaternari_erasmus_mundu
s.html  

PREINSCRIPCIÓ Preinscripció en línia 
http://www.urv.cat/masters_oficials/pr
einscripcio-online.html  

MATRÍCULA 

Normativa  
 
Automatrícula  
Preus 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_
govern/secretaria_general/legislacio/2
_propia/auniversitaria/docencia/norma
t_acad_mat_master_12_13.pdf 
http://www.urv.cat/masters_oficials/pl
a_master_arqueol_quatern_erasm_mu
nd.html 
http://www.urv.cat/gestio_academica/
preus/preus_matricula_masters.html  

ACOLLIDA Calendari i Programa 
http://www.urv.cat/cae/acollida.html#
1  

BEQUES I AJUTS 
Préstecs sense interès per estudiar Màsters 
Universitaris 
Beques i ajuts 

http://www.urv.cat/masters_oficials/pr
estecs.html 
http://www.urv.cat/masters_oficials/b
eques_edpd.html  

CONTACTE Escola de Postgrau i Doctorat 
http://www.urv.cat/masters_oficials/co
ntacte.html  

CURRICULUM 
NUCLEAR 

Currículum nuclear de postgrau 
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/C
N.html  

CONTINUACIÓ 
D'ESTUDIS, I 

ADAPTACIÓ I/O 
CANVI DE GRAU 

Per als estudiants que volen finalitzar els estudis que 
cursen 
Per als estudiants que volen continuar els estudis 
iniciats en la titulació de grau corresponent 
Per als estudiants que volen incorporar-se a un estudi 
de grau diferent del que cursen actualment 

http://www.urv.cat/gestio_academica/i
ndex_.html  

PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Pràctiques externes 
http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_de_treball/informacio-
practiques.html  

MOBILITAT 
Programes de mobilitat 
Beques per estudiants de postgrau 
Altres opcions per fer estades a l’estranger 

http://www.urv.cat/mobility/estudiants
-postgrau/index.html  

ESTUDIANTS 
INTERNACIONALS 

Estudiants Internacionals 
http://www.urv.cat/international/en_in
dex.html  

BORSA 
D’HABITATGE 

Borsa d’Habitatge 
http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_habitatge/index.html  

BORSA DE TREBALL Borsa de Treball 
http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_de_treball/index.html  

CONTINUACIÓ 
D'ESTUDIS, I 

ADAPTACIÓ I/O 
CANVI DE GRAU 

Per als estudiants que volen finalitzar els estudis que 
cursen 
Per als estudiants que volen continuar els estudis 
iniciats en la titulació de grau corresponent 
Per als estudiants que volen incorporar-se a un estudi 

http://www.urv.cat/gestio_academica/i
ndex_.html  

http://www.urv.cat/masters_oficials/arqueologia_quaternari_erasmus_mundus.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/arqueologia_quaternari_erasmus_mundus.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/arqueologia_quaternari_erasmus_mundus.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_master_12_13.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_master_12_13.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_master_12_13.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_master_12_13.pdf
http://www.urv.cat/masters_oficials/pla_master_arqueol_quatern_erasm_mund.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/pla_master_arqueol_quatern_erasm_mund.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/pla_master_arqueol_quatern_erasm_mund.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/preus/preus_matricula_masters.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/preus/preus_matricula_masters.html
http://www.urv.cat/cae/acollida.html#1
http://www.urv.cat/cae/acollida.html#1
http://www.urv.cat/masters_oficials/prestecs.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/prestecs.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/contacte.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/contacte.html
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/CN.html
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/CN.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/informacio-practiques.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/informacio-practiques.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/informacio-practiques.html
http://www.urv.cat/mobility/estudiants-postgrau/index.html
http://www.urv.cat/mobility/estudiants-postgrau/index.html
http://www.urv.cat/international/en_index.html
http://www.urv.cat/international/en_index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatge/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatge/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
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de grau diferent del que cursen actualment 

BIBLIOTECA 

Informació general 
Horaris 
Directori 
Biblioteques de la URV 
Catàleg i recursos d'informació 
Serveis 
Com trobar informació 
Pregunt@ 
CRAI-SBID 

http://www.urv.cat/biblioteca/informac
io_general/index.html 

   

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 

CURS. GUIA 
DOCENT 

Dades del Centre 
Serveis del Centre (Secretaria) 
Calendari acadèmic 
Ensenyaments 
Assignatures (Informació; 

Professors; Horaris i dates 
d'exàmens) 
  Competències 
  Planificació 
  Avaluació 
  Resultats d'aprenentatge 
  Metodologies 
  Fonts d'Informació 
  Continguts 
  Atenció personalitzada 
  Recomanacions 
Competències  
Pla d'estudis 
Perfil de formació de la titulació 
Itinerari recomanat 
Horaris 
Calendari d'exàmens 
Pràctiques 
Programes de mobilitat 
Currículum nuclear 
Simula't el teu horari 

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?ce
ntre=12&ensenyament=1264&any_academic=2011_12
&idioma_assig=     

INFORMACIÓ 
PÚBLICA SOBRE 

INDICADORS 
Taxes i indicadors 

http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-
qualitat/index/#indicadors-seguiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.urv.cat/biblioteca/informacio_general/index.html
http://www.urv.cat/biblioteca/informacio_general/index.html
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