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Introducció 

 

El Màster en Estudis Culturals en Llengua Anglesa. Textos i Contextos 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 Estudis Culturals en Llengua 

Anglesa. Textos i Contextos, 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. 

 

Característiques bàsiques de la titulació: 

 Crèdits: 60 ECTS 

 Branca: Arts i Humanitats 

 Modalitat d’ensenyament: Presencial 

 Títol interuniversitari: No 

 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 

29 de maig de 2009. 

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

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

qualitat/memoriaMasters/Estudis_culturals_llengua_anglesa_Textos_contextos.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=1260

&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=1260

&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 

Estudis Culturals en Llengua 
Anglesa. Textos i Contextos 
(2009) 

100% 
(12/12) 

  
100% 

(12/12) 

 

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/Estudis_culturals_llengua_anglesa_Textos_contextos.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Estudis_culturals_llengua_anglesa_Textos_contextos.pdf
http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1260&consulta=competencies&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1260&consulta=competencies&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1260&consulta=assignatures&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1260&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  22  16  42 

Estudiants admesos 15 10 10 

Estudiants matriculats 7 4 7 

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

Es constata l’interès pel programa, particularment des de l’estranger. No obstant això, 

com cada any, això no es materialitza en el nombre d’alumnes que finalment es 

matriculen. La raó és senzilla, el programa només disposa d’una beca per l’alumnat 

estranger. Com sigui que la majoria d’alumnes estrangers aspiren a obtenir ajut 

econòmic, un cop veuen que no l’han rebut desisteixen en les seves intencions de 

matricular-se. 

En segon lloc, cal fer esment, un cop més del fracàs de posar en marxa els programes 

de màster abans que hagi sortit la primera cohort d’alumnes del grau d’Anglès –que 

seria part del seu mercat natural. Pel que fa a l’alumnat de llicenciatura, la tendència 

encara és envers el màster de Secundària perquè sembla que els obriria portes a la 

docència a nivell nacional. 

 

 

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   
Universitat de Lleida  1 1 
Universidad de Valencia Estudi 
General 

 1  

Universitat Rovira i Virgili 4 1  
ROMANIA Ministerio de Educación y 

Ciencia 
1   

SÈRBIA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

  1 

TURQUIA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

 1 1 

XINA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

1  1 

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

Es constata la procedència internacional dels estudiants inscrits per primer cop. Això ve a 

demostrar, un cop més, que el programa era capaç de captar alumnat estranger si hagués 

tingut més temps per consolidar-se i la primera cohort del grau d’Anglès de la URV hagués 

acabat els seus estudis. 

 

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

 2009-10 2010-11 2011-12 

Titulats de Grau / 
Diplomatura / 
Arquitecte Tècnic / 
Enginyer Tècnic 

1   

Llicenciats / 4 3 1 



 

 

 

 

Seguiment anual del  

Màster en Estudis Culturals en 

Llengua Anglesa. Textos i Contextos 
de la Facultat de Lletres 

Curs 2011-12  

 

 5 

Arquitecte / Enginyer 

Estudis estrangers 
no homologats 

2 1 3 

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

La valoració d’aquest apartat està relacionada directament amb la valoració de 

l’apartat 2.1.2 (veure taula 2) 

 

 
Taula 3b. Estudiants de nou ingrés segons edat 

 2011-12 

 Total Dona Home 

24 25% 25%   

25 25% 25%   

26 25% 25%   

29 25% 25%   
 

Font: SINIA 
Data informe: 10/01/2013 

 

Es constata que l’edat típica dels matriculats és la pròpia de qui ha acabat una 

llicenciatura dos o tres anys abans i ha tingut un breu o esporàdic contacte amb el 

món professional, però vol continuar amb la seva formació acadèmica. Això s’adiu 

amb el fet que el màster és de recerca. 

 

 

 

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/estudis_culturals_ll_anglesa.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 Estudiants  

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

  2009-10 2010-11 2011-12 
Estudiants totals matriculats 7 4 7 

Dona 6 4 7 

Home 1 0 0 

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

http://www.urv.cat/masters_oficials/estudis_culturals_ll_anglesa.html
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El fet que tot l’alumnat sigui femení no s’ha d’interpretar com que el programa només 

té interès per les dones. Al llarg del curs també vam tenir alumnat masculí oient 

procedent del programa ERASMUS, però sembla clar que la sensibilitat envers la 

literatura, el cinema i els estudis culturals no es detecta entre l’alumnat masculí de 

manera tan evident. Aquesta estadística, però, s’hauria de comparar amb l’índex 

d’alumnat masculí i femení que es matricula en TOTES les titulacions, i en TOTES les 

facultats, tant de la URV com de les universitats de l’estat i de la resta d’Europa abans 

de treure cap conclusió. 

 

 
Taula 4b. Nombre d’estudiants segons edat 

 2011-12 

 Total Dona Home 

24 1 1   

25 1 1   

26 2 2   

29 1 1   

[30-34] 1 1  

>=40 1 1  
 

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  
Catedràtic/a d’Universitat 2,16% 

Professorat Lector 2,16% 

Titular d’Escola 
Universitària 4,32% 

Titular d’Universitat 74,10% 

TOTAL DOCTOR 82,74% 

NO DOCTOR  

Associat/da Laboral 15,10% 

Becari/ària Predoc.URV 
amb S. Social 2,16% 

TOTAL NO DOCTOR 17,26% 

Total 100,00% 

Font: SINIA 
Data informe: 22/02/2013 

 

Des de la seva posada en marxa, aquest màster (que s’imparteix en anglès al 100%) 

ha estat impartit al 100% per professorat doctor amb formació internacional i 

experiència docent i investigadora a Gran Bretanya, Irlanda, Estats Units, Canadà, 

Índia, Austràlia i altres països de parla no anglesa. 

Els valors a aquesta taula indiquen el grau de compromís del professorat a temps 

complet amb aquesta titulació. Tenir aquest alt percentatge de docents TU 

experimentats i especialitzats també implica la qualitat de la docència impartida. 

 

 
Taula 6. % de docència impartida per PDI doctor 

  % 
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DOCTOR 82,74% 

NO DOCTOR 17,26% 

TOTAL 100,00% 

Font: SINIA 
Data informe: 22/02/2013 

 

Els valors de la taula anterior, per l'alt percentatge de doctors confirma la orientació 

d'aquesta titulació a la recerca, amb la docència impartida, i els treballs de recerca, 

els TFM dirigits per persones qualificades en la recerca. 

 

 
Taula 7. % de PDI doctor al màster 

  N % PDI doctor 

DOCTOR   

Catedràtic/a d’Universitat 2 13,33% 

Professorat Lector 1 6,67% 

Titular d’Escola 
Universitària 1 6,67% 

Titular d’Universitat 8 53,33% 

TOTAL DOCTOR 12 80,00% 

NO DOCTOR   

Associat/da Laboral 2 13,33% 

Becari/ària Predoc.URV 
amb S. Social 1 6,67% 

TOTAL NO DOCTOR 3 20,00% 

Total 15 100,00% 

Font: SINIA 
Data informe: 22/02/2013 

 

Aquestes dades evidencien l'alt nivell d'experiència en la docència i la recerca que 

oferia aquesta titulació. La presència relativament excepcional de No Doctors 

representa la inclusió d'especialistes amb experiència en camps professional rellevants 

al contingut de la titulació. 

 

 

2.2.2.2 Personal de suport a la docència 

 

Aquest programa no disposa ni ha disposat en cap moment de tècnics de suport a la 

docència, la qual cosa no ha anat en detriment de la qualitat de la docència ni en el 

resultats esperats al final del programa. 

 

 

2.2.3 Recursos materials i serveis 
 

L’aulari del Campus Catalunya és ideal per la docència de grups petits. No obstant 

això, sovint les classes es van haver de traslladar a una aula específica a l’edifici de 

despatxos (Dept. d’Estudis Anglesos i Alemanys) per problemes tècnics. Cal remarcar 

que la docència dels màsters és majoritàriament a les tardes/nits i de vegades és 

difícil trobar un tècnic que et pugui ajudar immediatament quan sorgeixen problemes 

tècnics puntuals. El CRAI segueix creixent i disposa de materials suficients per les 

necessitats de l’alumnat del màster. Cal remarcar la bona disposició del CRAI per 

agilitzar les compres sempre que hi ha hagut alguna necessitat urgent. 

 

Pel que fa a la Borsa de Treball, no és un servei que faci servir els nostre alumnat 

perquè es tracta d’un màster de recerca i, per tant, no aspira a trobar una feina 

immediatament després d’acabar el màster. L’alumnat ha tingut a la seva disposició 



 

 

 

 

Seguiment anual del  

Màster en Estudis Culturals en 

Llengua Anglesa. Textos i Contextos 
de la Facultat de Lletres 

Curs 2011-12  

 

 8 

altres serveis com la cafeteria, servei de reprografia, etc. i, segons consta a l’hora 

d’elaborar aquest informe, no hi ha hagut cap disfunció. 

 

 

2.2.4 Desenvolupament docent  

 

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

Evidentment no es van cobrir les 20 places ofertades, però tenint en compte què és 

un màster, el seu enfocament docent i la seva missió, grups de 10 alumnes (i fins i tot 

més petits) haurien de ser perfectament acceptables perquè garanteixen l’atenció 

personalitzada i el seguiment de l’alumnat. El que no té sentit són precisament els 

grups enormes com si es tractés de docència bàsica i general en un grau. Aquest 

grups, que es donen en alguns màsters, resulten espectaculars a l’hora de comparar 

xifres, però contradiuen clarament la filosofia d’un programa de màster. Aquesta idea 

encara és més evident quan es tracta de màsters de recerca. 

 

Les metodologies emprades han estat les que impliquen un grau més alt de 

participació de l’alumnat (seminaris, debats, presentacions orals, essays). 

Normalment, tret d’algun moment excepcional, aquest màster ha fet molt poc ús de la 

classe magistral, no perquè el professorat hi estigui en contra, sinó perquè no s’adiu 

amb les característiques i els continguts del programa. 

 
Taula 8. Mida del grup per a cada assignatura 

 

Assignatura Curs Tipologia Crèdits 
Estudiants 

màster 

Nº total d’estudiants 
matriculats a 
l’assignatura 

Research Methodologies 1 Obligatòria 3   5 

Culturals Icons of the 20th 

Century 
1 Obligatòria 3   5 

Utopian Dreams and Political 
Nightmares 

1 Obligatòria 3   5 

Critical and Cultural Theories: 

Films and Texts 
1 Obligatòria 6   7 

Postmodern Spaces and 
Places: Self and the City 

1 Obligatòria 3   6 

Science Fiction and the 

Concept of Change 
1 Obligatòria 6   5 

Gender Representations in 
Contemporary Irish Writing 

1 Obligatòria 6   7 

Critical Thought in 21st 
Century Authors 

1 Obligatòria 6   5 

Contemporary Ethnic 
Literatures of the United 
States 

1 Obligatòria 3   6 

Words and Music 1 Obligatòria 3   6 

Orientació Professional i 
Ciutadania 

1 Obligatòria 3 6 430 

Treball de Fi de Màster  1 Obligatòria 15   8 

  
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 12 0 3 41 40,2 2 2 43 59 57,8 102 

M2 8 1 1 72 36 0 0 72 128 64 200 

M4 9 4 0 112 29,6 6 1,6 118 260 68,8 378 

M5 3 2 1 20 40 0 0 20 30 60 50 

M6 7 5 5 24 16,8 18,5 13 42,5 100 70,2 142,5 

M7 1 1 0 2 8,7 0 0 2 21 91,3 23 

M16 4 4 1 1 0,2 10 2,2 11 446 97,6 457 

M21 1 0 0 8 66,7 0 0 8 4 33,3 12 

M38 12 2 7 6 7,7 24 31 30 47,5 61,3 77,5 

Subtotal 57 19 18 286 19,8 60,5 4,2 346,5 1095,5 76 1442 

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 

B% A+B 
Hores de treball 

personal de l'alumne 
D 

D% TOTAL 

P1 6 6 0 3 7,3 4 9,8 7 34 82,9 41 

P3 2 1 0 4 40 0 0 4 6 60 10 

P6 1 1 0 0 0 0 0 0 5 100 5 

Subtotal 9 8 0 7 12,5 4 7,1 11 45 80,4 56 

Totals 66 27 18 293 19,6 64,5 4,3 357,5 1140,5 76,1 1498 
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* M1 Activitats Introductòries; M2 Sessió Magistral; M4 Seminaris; M5 Debats; M6 Presentacions / exposicions; M7 Resolució de problemes, exercicis a l’aula ordinària; M16 Treballs; M21 

Supòsits pràctics/ estudi de casos; M38 Atenció personalitzada; P1 Proves de desenvolupament; P3 Proves objectives de tipus tes; P6 Proves orals. 

 
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 12, 

de les quals han estat utilitzades pels professors i estudiants 12, 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 69%, i 

d’estudiants el 76%. 

 

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  

 

L’alumnat del màster ha tingut a la seva disposició al llarg de tot el curs, tot el 

professorat amb docència en el programa, no tant sols durant el període d’impartició 

de les assignatures, sinó al llarg de tot el curs. Normalment, la comunicació ha estat 

via e-mail, però també hi ha hagut entrevistes personals, en funció de les necessitats 

de l’alumnat i de les seves disponibilitats horàries. 
 

2.2.4.4 Pràctiques externes  

 

Les pràctiques externes estan regulades per: 

-     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. 

 

Aquest programa no incorpora pràctiques externes. Es tracta d’un programa amb 

perfil investigador. 

 

 

2.2.4.5 Mobilitat 
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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 Estudis Culturals en Llengua Anglesa. Textos i 

Contextos per al curs 2011-12. En aquest cas, cap estudiant del màster en Estudis 

Culturals en Llengua Anglesa. Textos i Contextos ha participat en un programa de 

mobilitat. 

 

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

programes de mobilitat. En el cas del màster en Estudis Culturals en Llengua Anglesa. 

Textos i Contextos per al curs 2011-12, els intercanvis realitzats per estudiants 

d’altres universitats han estat els següents: 

 Estudiants de programes Erasmus: 1 

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

o ROMANIA 

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca (1) 

 

 Estudiants de programes SICUE-SENECA: 0 

 Estudiants de convenis: 0 

 

Tot i que oficialment el programa de màster en Estudis Culturals en Llengua Anglesa: 

Textos i Contextos no contempla la incorporació d’alumnat ERASMUS, ni l’enviament 

d’alumnat de la URV a realitzar períodes en altres universitats, per raons pràctiques al 

llarg del curs passat es van acceptar diversos alumnes ERASMUS estrangers que 

estaven realitzant un màster en el seu país, sempre que els continguts fossin 

assimilables al que nosaltres oferíem. Aquesta alumnes van ser rebuts molt 

cordialment per l’alumnat local i com que tot el programa es desenvolupa en anglès, 

no va haver cap problema d’integració ni a nivell personal ni a nivell acadèmic. 

 

 

2.2.4.6 Treball Fi de Màster 

 

Els treballs de fi de màster presentats ha estat d’una qualitat adequada, considerant 

les limitacions del programa pel que fa a crèdits i temps per la realització. Ens 

constata que part de l’alumnat hauria volgut tenir més temps per poder encetar 

treballs més llargs i amb més entitat acadèmica. Això, però ha quedat compensat 

perquè alguns d’ells ha decidit continuar la seva formació amb un programa de 

doctorat. 

 

Tots els treballs han estat relacionats directament amb els continguts impartits durant 

els cursos. 
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Cal fer esment també, de la doble dificultat que té el nostre alumnat perquè no tan 

sols han de fer front a l’organització dels continguts sinó també a la forma (els treballs 

només es poden presentar en anglès). 

Igualment, la defensa en anglès davant d’un tribunal format per tres persones, una de 

les quals era d’una altra universitat, ha demostrat que comparativament, el nostra 

alumnat està més preparat que altres per fer front a actes acadèmics d’aquest tipus. 

  

- 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

=1260&assignatura=12605112&any_academic=2011_12&any_academic=201

1_12   

 

 

2.2.4.7 Orientació professional i inserció laboral 

 

Aquest apartat no és aplicable a un màster de recerca, tot i que sempre que l’alumnat 

ho ha dement s’ha donat informació sobre sortides acadèmiques dintre i fora la URV. 

 

 

2.2.5 Satisfacció  

 

La valoració general de la tercera edició del Màster en Estudis Culturals en Llengua 

Anglesa: Testos i contextos és molt positiva. Cal destacar els apartats següents: 

 

- Interès de l’alumnat matriculat i resposta activa envers les propostes temàtiques 

- Creació d’una “comunitat” d’estudiants interessats en temes semblants i que es 

comuniquen amb regularitat. 

- Creació d’una comunitat d’estudiants que es comuniquen entre si en llengua anglesa 

(l’alumnat estranger només pot comunicar-se en aquesta llengua al principi del 

programa) 

- Valoració d’uns coneixements que van més enllà de la formació que prepara per 

trobar una feina (recerca general). 

- Valoració del fet que es tracta d’un grup petit que permet atenció individualitzada i 

aprenentatge guiat. 

- Valoració per part de l’alumnat de l’esforç del professorat implicat en la docència del 

màster. 

- Valoració de les pròpies capacitats i satisfacció per poder presentar en diversos 

fòrums els resultats de la recerca feta dintre del màster. 

 

En general, l’índex de satisfacció expressat per l’alumnat sobre l’organització del 

programa, el professorat i els continguts és satisfactori. Es va valorar molt 

positivament la concentració horària (blocs tarda/nit, dilluns-dijous), i l’accessibilitat 

del professorat (personal, telefònica, e-mail). La percepció generalitzada és que és un 

màster molt interessant i enriquidor, però que degut a la relativa novetat del camp 

dels Estudis culturals al nostre país, molta gent no identifica aquest títol amb els 

continguts del màster. 

 

Per contra, es va valorar molt negativament que la URV hagués decidit no donar 

continuïtat a aquest programa –ni que fos de manera virtual—, perquè el nombre 

d’alumnes reduït sempre es va veure com un avantatge i no com un handicap.  

Com a coordinador d’aquest màster, ara extingit, valoro molt negativament les 

presses que han guiat tot el procés des del començament, i les presses que han portat 

a la seva extinció de manera fulgurant després de tres edicions. Ha estat un esforç 

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1260&assignatura=12605112&any_academic=2011_12&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1260&assignatura=12605112&any_academic=2011_12&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1260&assignatura=12605112&any_academic=2011_12&any_academic=2011_12
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inútil i un desgast enorme per tot el personal implicat que no ha tingut temps de 

quallar perquè les raons economicistes han primat per sobre de les raons 

acadèmiques. Tot el PDI implicat en el programa se sent molt orgullós de la feina feta, 

però al mateix temps molt dolgut per la falta de suport institucional que potser hauria 

desembocat en el manteniment del programa fins a una conjuntura econòmica més 

favorable. No obstant això, els comentaris rebuts per part de l’alumnat que ha fet el 

màster ens confirmen que la idea és bona i que teu un nínxol acadèmic que al nostre 

país està molt lluny de tenir resposta. 

 

 
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) 
TREBALL DE FI DE MÀSTER 57,14% 50,00% 71,43% 

ESPAIS I LLOCS POSTMODERNS: EL JO I LA CIUTAT 85,71% 75,00% 100,00% 

LITERATURES ÈTNIQUES CONTEMPORÀNIES DELS ESTATS UNITS 85,71% 75,00% 100,00% 

PARAULES I MÚSICA 85,71% 75,00% 100,00% 

CIÈNCIA-FICCIÓ I EL CONCEPTE DEL CANVI 85,71% 100,00% 100,00% 

EL PENSAMENT CRÍTIC DELS AUTORS DEL S. XXI 71,43% 100,00% 100,00% 

ICONES CULTURALS DEL S.XX 85,71% 100,00% 100,00% 

METODOLOGIES DE RECERCA 85,71% 100,00% 100,00% 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 85,71% 100,00% 100,00% 

REPRESENTACIONS DE GÈNERE A LA LITERATURA IRLANDESA 

CONTEMPORÀNIA 85,71% 100,00% 100,00% 

SOMNIS UTÒPICS I MALSONS POLÍTICS 85,71% 100,00% 100,00% 

TEORIES DE CRÍTICA I DE CULTURA: PEL·LÍCULES I TEXTOS 85,71% 100,00% 100,00% 

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

Es constata l’increment en el nombre d’alumnes que van presentar el treball de fi de 

màster en relació als cursos anteriors. Tot i que es funció del tutor fer un seguiment 

del tema, no cal oblidar que aquest màster és del camp de les Humanitats i que les 

necessitats i aspiracions de l’alumnat no es correspon amb altres programes d’altres 

àmbits del coneixement. Per això, el fet que no tots acabin presentant el treball de fi 

de màster, i fins i tot que no tots acabin el programa NO s’ha de veure com un fracàs 

del programa o dels tutors implicats, o de la coordinació. Factors tan sensibles com 

ara horari, treballs a temps parcial, substitucions a Secundària, etc. Poden modificar 

de sobte els paràmetres i fer que els interessos de l’alumnat es vegin modificat d’un 

dia per un altre. No obstant això si s’observa la taula següent es percep l’increment de 

l’èxit en els crèdits superats fins el 100%. 

 

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

  

2009-10 2010-11 2011-12 
(Endreçades 

de menys a 

més) 
CIÈNCIA-FICCIÓ I EL CONCEPTE DEL CANVI 85,71% 100,00% 100,00% 

EL PENSAMENT CRÍTIC DELS AUTORS DEL S. XXI 71,43% 100,00% 100,00% 

ESPAIS I LLOCS POSTMODERNS: EL JO I LA CIUTAT 100,00% 100,00% 100,00% 

ICONES CULTURALS DEL S.XX 85,71% 100,00% 100,00% 

LITERATURES ÈTNIQUES CONTEMPORÀNIES DELS ESTATS UNITS 100,00% 100,00% 100,00% 

METODOLOGIES DE RECERCA 100,00% 100,00% 100,00% 

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

REPRESENTACIONS DE GÈNERE A LA LITERATURA IRLANDESA CONTEMPORÀNIA 85,71% 100,00% 100,00% 

SOMNIS UTÒPICS I MALSONS POLÍTICS 100,00% 100,00% 100,00% 

TEORIES DE CRÍTICA I DE CULTURA: PEL·LÍCULES I TEXTOS 85,71% 100,00% 100,00% 

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

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

Veure comentaris taula 10. 

 
Taula 12. Indicadors de resultats acadèmics 

  2009-10 2010-11 2011-12 
Taxa de rendiment acadèmic 77,14% 86,67% 95,05% 

Taxa de rendiment acadèmic 
a 1r curs 85,00% 90,00%  96,88% 

Taxa d'abandonament  
(curs d’inici)   

28,57% 
(2009-10) 

Taxa d'èxit 90,76% 100,00% 100,00% 

Taxa de graduació 
(curs d’inici)   

57,14% 
(2009-10) 

Font: SINIA 
Data informe: 07/03/2013 
 

Els valors a la taula anterior demostren clarament l'alt nivell d'èxit de la titulació en 

quant a la retenció dels estudiants al llarg del curs, i l’assessorament i tutoria d'alta 

qualitat que van rebre els estudiants abans i durant el curs, que facilitaven l'efectivitat 

dels seus estudis. Les taxes de rendiment indiquen l'alt nivell de satisfacció amb els 

estudis per ambdues parts, tan els docents com els estudiants. 

 

 
Taula 12b. Indicadors de titulats 

  2009-10 2010-11 2011-12 
Titulats 4 1 5 

Taxa d’eficiència 100,00% 100,00% 98,04% 

Durada mitjana dels estudis 1,00 1,00 1,25 

Font: SINIA 
Data informe: 31/01/2013 
 

 

 

2.3.2 Resultats personals 

 

Al final del programa, tant l’alumnat que el va acabar com el que no, es manifestaven 

molt satisfets pels continguts rebuts i el desenvolupament de certes competències. En 

particular, la majoria de l’alumnat valorava molt positivament la capacitat per 

enfrontar-se a qualsevol manifestació cultural amb esperit crític i una formació teòrica 

que els permetia arribar a nivells de comprensió i anàlisi allunyats de la mitjana del 

públic general. La qüestió de si això els permetria trobar una feina millor o més ben 

remunerada és un element que gairebé sempre estava absent de les converses 

perquè pel tipus d’estudis i l’enfocament teòrico-pràctic NO havia estat mai el seu 

interès primordial. Aquest, entre altres coses, confirmaria que sembla un gran error 

aplicar els mateixos paràmetres i les mateixes exigències a tots els programes sense 

tenir en compte altres factor propis de cada cap de coneixement. 

 

 

2.3.3 Inserció laboral dels titulats 

 

Per la dades que tenim, sabem que una de les alumnes ha trobat feina com a 

traductora/intèrpret a Ankara (Turquia) i una altra es troba en fase de matriculació 
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per realitzar un altre màster relacionat amb aquest a la República d’Irlanda. La seva 

intenció és realitzar el doctorat a la URV, amb la direcció d’una de les professores que 

va tenir durant el programa. Una tercera alumna és professora de xinès i de castellà a 

Tarragona, i l’alumna sèrbia pensa matricular-se del doctorat a la URV (després 

d’haver descartat Roma), tot i que no renuncia a tornar al Regne Unit on va començar 

la seva formació un cop va marxar de Sèrbia. 
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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 

 
 
(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 (*). 

 

  

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR

Si

Si, però cal una 

actualització (1)

No, cal una 

modif icació(2)

1.Planificació

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

vigents?
X

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

vigents?
X

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

vigents?
X

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR

Adequat/da (3) Suficient (3) Cal millorar

Es compleixen les 

especif icacions 

de la memòria 

verif icada?(4)

Es proposen millores? Observacions

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

memòria?
X

*

La demanda de la titulació és … X *

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

*

El nombre total i perfil global dels estudiants és… X

La ràtio home/dona és … X

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

El percentatge de docència impartida per PDI doctor és .. X *

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

*

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

Els recursos materials específics per a la titulació són … X *

Els serveis de suport a la docència són … X *

La disponibilitat i ús dels recursos docents virtuals és … X *

Les metodologies docents emprades a la titulació són, en global … X *

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

La coordinació docent a la titulació és … X

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

La mida dels grups de classe  és ... X

El desenvolupament de l'activitat tutorial és … X *

El desenvolupament de les pràctiques externes és  -  -  - *

El funcionament de la mobilitat és …  -  -  - *

El desenvolupament del Treball de Fi de Grau/Màster és X *

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

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu és… X

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

Els resultats acadèmics són obtinguts pels estudiants de la titulació són … X *

Els resultats personals (assoliment competències) obtinguts pels 

estudiants de la titulació són …
X

La inserció laboral dels titulats de l'ensenyament és …  -  -  - *

7. Desenvolupament docent

8. Resultats

VALORACIÓ

2. Accés dels estudiants a la titulació

3. Estudiants

4. Personal acadèmic

5. Personal de suport a la docència

6. Recursos materials i serveis
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4. Propostes de millora 

 

4.1 Propostes de millora 

 

Si les condicions econòmiques i la disponibilitat del professorat implicat ho permeten, 

el màster podria començar de nou, pot ser amb un component de virtualització que 

facilités la no assistència a classe, doncs sembla que aquest és un dels punts més 

problemàtics per l’alumnat –vist el mercat laboral del nostre país que canvia 

constantment (a pitjor) i que obliga a part de l’alumnat a agafar les feines i els horaris 

que troben sense possibilitat d’alternatives. 

 

 
4.2 Propostes de modificació de la memòria 

 

No aplicable 

 

 

4.3 Seguiment de les propostes de millora de l’informe anterior 

 

Incloure una breu valoració del grau d’implantació de les propostes de millora de la 

qüestió dels horaris no ha estat mai resolta de manera satisfactòria, tot i que enguany 

no hi ha hagut queixes per part de l’alumnat (pot ser perquè la majoria eren 

estrangers que no treballaven). Veure comentaris apartat 4.1. 

 

 

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/es
tudis_culturals_ll_anglesa.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/iti
neraris_estudis_culturals_ll_anglesa.ht
ml  
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/estudis_culturals_ll_anglesa.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/estudis_culturals_ll_anglesa.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/itineraris_estudis_culturals_ll_anglesa.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_estudis_culturals_ll_anglesa.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_estudis_culturals_ll_anglesa.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=1260&any_academic=2011_12  

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
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1260&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1260&any_academic=2011_12
http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/#indicadors-seguiment
http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/#indicadors-seguiment
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