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Introducció 

 

El Màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes (MESCAT) 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, la persona encarregada de la Coordinació del Màster en 

Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes, implicada directa en la 

seva elaboració. Així mateix, de la seva aprovació i informació s’encarrega la Junta de 

Centre de la Facultat de Lletres. 

 

La publicació del RD 1002/2010, de 5 d’agost, 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: 60 ECTS 

 Branca: Arts i Humanitats 

 Modalitat d’ensenyament: Presencial 

 Títol interuniversitari: No 

 Perfil: Professionalitzador i de recerca 

 Especialitats: No 

 

 

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 

13 de juliol 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_superiors_llengua_literatura_cultura_catalana.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=1268

&consulta=competencies&any_academic=2011_12   

 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Estudis_superiors_llengua_literatura_cultura_catalana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Estudis_superiors_llengua_literatura_cultura_catalana.pdf
http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1268&consulta=competencies&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1268&consulta=competencies&any_academic=2011_12
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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=1268

&consulta=assignatures&any_academic=2011_12   

 
Taula 1. Percentatge de guies docents adaptades als paràmetres EEES 

Nom % Guies Docents Adaptades a l’EEES 

 1r 2n %opt %Total 

Estudis Superiors de 
Llengua, Literatura i Cultura 
Catalanes (2010) 

81.82% 
(9/11) 

  
81.82% 
(9/11) 

 

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. 

En 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. 
 
 

2. Indicadors 

 

2.1 Accés  

 

2.1.1 Característiques del procés d’accés  

 
 
Taula 2. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a màster 

  2009-10 2010-11 2011-12 

Estudiants preinscrits 20 26 21 

Estudiants admesos 18 18 15 

Estudiants matriculats 16 21 18 

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

 

2.1.2 Característiques personals i socials dels alumnes de nou ingrés 

 

 
Taula 3. Nombre d’estudiants de nou accés segons la universitat d’origen 

  2009-10 2010-11 2011-12 

ESPANYA Universitat Autònoma de 
Barcelona 

2   

Universitat de Barcelona 4 1 1 
Universitat de Lleida  1 1 
Universitat de València   2 
Universitat de Vic  1  
Universitat Rovira i Virgili 7 11 6 

ALEMANYA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

  1 

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1268&consulta=assignatures&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1268&consulta=assignatures&any_academic=2011_12


 

 

 

 

Seguiment anual del  

Màster en Estudis Superiors  

de Llengua, Literatura  

i Cultura Catalanes 
de la Facultat de Lletres 

Curs 2011-12 

 

 

 4 

ESTÒNIA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

 1  

POLÒNIA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

 1  

ROMANIA Ministerio de Educación y 
Ciencia 

  1 

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

Com es pot veure, el màster atreu fonamentalment estudiants titulats per la URV, però 

també n’atreu de l’estranger i de titulats en altres universitats del país. 

 
Taula 4. Nombre d’estudiants de nou ingrés segons edat 

 2011-12 

 Total Dona Home 

23 25% 38% 0% 

24 8% 13% 0% 

26 8% 13% 0% 

28 8% 0% 25% 

[30-34] 25% 25% 25% 

>=40 25% 13% 50% 
 

Font: SINIA 
Data informe: 10/01/2013 

 

Com es pot veure, el MESCAT atreu estudiants de totes les edats. 

 
Taula 5. 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 1  1 

Llicenciats / 
Arquitecte / Enginyer 

15 12 14 9 

Estudis estrangers 
no homologats 

  2 2 

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

Com es pot veure, la majoria de titulats provenen de llicenciatura. 

 

 

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_catalans.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.  

 

 

http://www.urv.cat/masters_oficials/estudis_catalans.html
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2.2 Desenvolupament de l’ensenyament 

 

2.2.1 Estudiants  

 
Taula 6. Nombre d’estudiants segons edat 

 2011-12 

 Total Dona Home 

23 3 3  

24 1 1  

26 1 1  

27 1 1  

28 2 1 1 

29 1 1  

[30-34] 5 4 1 

>=40 4 1 3 
 

Font: SINIA 
Data informe: 22/01/2013 

 

 
Taula 7. Indicadors del perfil global de l’estudiant de la titulació 

  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
Estudiants totals matriculats 17 16 21 18 

Dona 14 13 14 13 

Home 3 3 7 5 

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

 

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

 

2.2.2.1 Personal acadèmic 

 

 
Taula 8. Càrrega docent impartida segons categoria  

  % 

DOCTOR  

Catedràtic/a 6,90% 

Catedràtic/a d’Universitat 6,90% 

Professorat Agregat 13,79% 

Professorat Emèrit URV – 
Pla Renov.Prof- 13,79% 

Professorat Lector 13,79% 

Titular d’Escola 
Universitària 6,90% 

TOTAL DOCTOR 62,07% 

NO DOCTOR  

Associat/da Laboral 37,93% 

TOTAL NO DOCTOR 37,93% 

Total 100,00% 

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

 
Taula 9. Percentatge de docència impartida per PDI doctor 

  % 

DOCTOR 62,07% 
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NO DOCTOR 37,93% 

TOTAL 100,00% 

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

 
Taula 10. Percentatge de PDI doctor al màster 

  N % PDI doctor 

DOCTOR   

Catedràtic/a 1 9,09% 

Catedràtic/a d’Universitat 1 9,09% 

Professorat Agregat 1 9,09% 

Professorat Emèrit URV – 
Pla Renov.Prof- 2 18,18% 

Professorat Lector 1 9,09% 

Titular d’Escola 
Universitària 1 9,09% 

Titular d’Universitat 1 9,09% 

TOTAL DOCTOR 8 72,72% 

NO DOCTOR   

Associat/da Laboral 3 27,28% 

TOTAL NO DOCTOR 3 27,28% 

Total 11 100,00% 

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

 

 

2.2.2.2 Personal de suport a la docència 

 

Pels continguts del Màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura 

Catalanes de la URV no cal la presència de personal de suport a la docència. 

 

 

2.2.3 Recursos materials i serveis 
 

Pels continguts del Màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura 

Catalanes de la URV, les necessitats d’infraestructura són molt simples: aula. 

 

 

2.2.4 Desenvolupament docent  

 

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

Les metodologies docents són variades i depenen del professorat. L’avaluació és un 

treball. La mida dels grups és raonable, molt adequada a la tipologia de les classes, 

que poden esdevenir seminaris d’alt aprofitament, amb intervenció i actuació de 

l’alumnat.  

El coordinador de Tallers tutoritza individualment, mitjançant reunions, i 

col·lectivament, mitjançant la via electrònica, el desenvolupament individual de 

l’assignatura. 

 
 
Taula 11. Mida del grup per a cada assignatura 

Assignatura Curs Tipologia Crèdits 
Estudiants 

màster 
Nº total d’estudiants 

matriculats a 
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l’assignatura 

Planificació Lingüística 1 Obligatòria 6   5 

Mitologia i Cultura 
Contemporània 

1 Obligatòria 6   4 

Seminari I 1 Obligatòria 3   2 

Seminari II 1 Obligatòria 3   1 

Seminari III 1 Obligatòria 3   2 

Seminari IV 1 Obligatòria 3   1 

Literatura Catalana Actual 1 Obligatòria 6   4 

Dones, Cultura i Llenguatge  1 Obligatòria 6   4 

Teoria i Història de 
l´Escriptura Tipogràfica 

1 Obligatòria 6   6 

Tallers 1 Obligatòria 6   14 

Correcció i Assessorament 

Lingüístics 
1 Obligatòria 6   20 

Estudis Monogràfics de 
Literatura Catalana 

1 Obligatòria 6   0 

Crítica Literària 1 Obligatòria 4   23 

Teoria i Crítica de les Arts 

Escèniques 
1 Obligatòria 6   0 

Pervivència i Actualitat de la 
Cultura Llatina 

1 Obligatòria 6   0 

Treball de Fi de Màster 1 Obligatòria 24 15 16 

  
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 12. Ús de metodologies i sistema d’avaluació (*), amb 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 10 0 2 24 53,3 4 8,9 28 17 37,8 45 

M2 6 4 4 127 33,6 40 10,6 167 211 55,8 378 

M4 4 2 0 48 36,1 0 0 48 85 63,9 133 

M5 1 1 0 20 100 0 0 20 0 0 20 

M6 1 1 0 5 50 0 0 5 5 50 10 

M11 2 0 0 0 0 3 9,1 3 30 90,9 33 

M15 2 2 0 21 63,6 0 0 21 12 36,4 33 

M16 6 5 2 21 2,7 3 0,4 24 763 97 787 

M19 2 2 1 32 33,3 0 0 32 64 66,7 96 

M38 10 0 6 9 13,6 25 37,9 34 32 48,5 66 

Subtotal 44 17 15 307 19,2 75 4,7 382 1219 76,1 1601 

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 

P5 1 1 1 0 0 0 0 0 32 100 32 

Subtotal 1 1 1 0 0 0 0 0 32 100 32 

Totals 45 18 16 307 18,8 75 4,6 382 1251 76,6 1633 
* M1 Activitats Introductòries; M2 Sessió Magistral; M4 Seminaris; M5 Debats; M6 Presentacions / exposicions; M11 Pràctiques de camp/sortides; M15 Supòsits pràctics/ estudi de casos a l’aula 

ordinària; M16 Treballs; M19 Resolució de problemes, exercicis; M38 Atenció personalitzada; 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 fer unions, divisions o duplicacions d’aules virtuals segons els responsables 

d’assignatura ho considerin adient per al seu desenvolupament. 

 

Aquest curs acadèmic les aules virtuals disponibles per la nostra titulació han estat 11, de les 

quals han estat utilitzades pels professors i estudiants 7, el qual suposa un percentatge del 

64%. 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 46%, i d’estudiants el 53%. 

 

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  

 

Es fa un seguiment individualitzat de cada alumne, tant pel que fa als seus interessos 

acadèmics com pel que fa a l’orientació laboral.  Per tal d’assessorar l’alumnat interessat en 

principi pel màster i per tal de guiar-lo en el procés de preinscripció i en el de matrícula, la 

coordinadoció del màster manté com a mínim i d’entrada 3 reunions de tutoria amb cada 

alumne: la primera, de tempteig i per animar-lo a prescriure’s: se li dóna la informació 

general. La segona reunió és fa després de la preinscripció i es dedica a la planificació de la 

matrícula. La tercera serveix per a decidir el Treball de fi de màster (de Recerca o Pràctiques) 

segons els interessos de cada alumne. Successivament es fan altres reunions –les que 

l’alumne demana en cada cas– i es manté connexió via correu electrònic i mitjançant 

trobades amb cada alumne. Cada professor manté, al seu torn, les reunions de tutoria que 

creu convenients amb cada alumne i grup. 
 

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. 

 

- Empreses on s’han fet pràctiques: 4 

o Nombre d’empreses proposades per la universitat: 2 

o Nombre d’empreses proposades pels estudiants: 2 

- Tipologia de pràctiques externes: 

o Nombre de pràctiques curriculars: 4 

o Nombre de pràctiques extracurriculars: 0 

- Agents implicats: 
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o Nombre de tutors acadèmics: 1 (la coordinació del màster) 

o Nombre de tutors professionals: 4 

o Nombre d’estudiants: 4 

 

La selecció dels llocs de pràctiques s’ha fet a partir de les necessitats i els interessos dels 

alumnes. La coordinació del màster ha establert els canals comunicatius necessaris amb cada 

punt de pràctiques i ha fet un seguiment constant del progrés de l’estudiant mitjançant 

entrevistes. Al final tots els alumnes que han fet pràctiques han presentat una memòria. 

 

 

2.2.4.5 Mobilitat 

 

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

Amb tot, cap estudiant del màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura 

Catalanes no ha participat en un programa de mobilitat. La raó és que els continguts del 

màster són altament especialitzats i no pràcticament no hi ha cap altra oferta formativa que 

pugui acoblar-s’hi. 

 

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

programes de mobilitat. En el cas del màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i 

Cultura Catalanes per al curs 2011-12, no s’ha acollit a cap estudiant d’altres universitats. 

 

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 de fi de màster 

 

El treball de fi de màster té dos formats. Per als estudiants que volen fer l’itinerari 

professionalitzador el treball de fi de màster és una memòria de les pràctiques (vegeu el punt 

2.2.4.4). Per als estudiants que volen fer l’itinerari recercador el treball de fi de màster és un 

treball de recerca. 

 

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=1268&assign

atura=12685301&any_academic=2011_12&any_academic=2011_12  
 

 

2.2.4.7 Orientació professional i inserció laboral 

 

És molt difícil valorar el grau d’inserció laboral dels estudiants del màster en Estudis 

Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes, ja que, dels 14 matriculats, 9 ja 

treballaven en el moment de matricular-se i van continuar treballant del mateix. L’objectiu 

d’aquests alumnes era reprendre el contacte amb la universitat, fer reciclatge i/o plantejar-se 

inciar la tesi doctoral. I dels 5 estudiants que no treballaven en el moment de matricular-se, 

2 eren estrangers i van retornar al seu país d’origen (Alemanya i Romania), i se’n va perdre 

el contacte. Per tant, només es pot valorar el grau d’inseribilitat laboral en 3 alumnes, els que 

no treballaven en començar el màster. El resultat és: 

- Una alumna va rebre una beca per a fer estudis a l’Arxiu de Folklore de la URV. El seu 

objectiu era fer la tesi doctoral. 

- Una altra alumna s’ha dedicat a formació d’adults en centres diversos, ensenyant-hi català. 

http://www.urv.cat/mobility/estudiants-postgrau/index.html
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1268&assignatura=12685301&any_academic=2011_12&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1268&assignatura=12685301&any_academic=2011_12&any_academic=2011_12
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- Una altra alumna treballa com a correctora i com a professora associada de la URV. 

 

 

2.2.5 Satisfacció  

 
Els diversos inputs que hem rebut dels estudiants que han cursat el MESCAT de la URV 

indiquen que el grau de satisfacció és alt. 

  
 
2.3 Resultats 

 

2.3.1 Resultats acadèmics 

 
Taula 13.  Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits matriculats) 

  

2009-10 2010-11 2011-12 
 (Endreçades 

de menys a 

més) 
SEMINARI III  100,00% 50,00% 

LITERATURA CATALANA ACTUAL 40,00% 80,00% 100,00% 

PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA 100,00% 80,00% 100,00% 

TEORIA I HISTÒRIA DE L'ESCRIPTURA TIPOGRÀFICA 75,00% 83,33% 100,00% 

TALLERS  84,62% 100,00% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 83,33% 87,50% 100,00% 

MITOLOGIA I CULTURA CONTEMPORÀNIA 66,67% 90,00% 100,00% 

DONES, CULTURA I LLENGUATGE 55,56% 91,67% 100,00% 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 66,67% 100,00% 100,00% 

SEMINARI I  100,00% 100,00% 

SEMINARI II  100,00% 100,00% 

SEMINARI IV  100,00% 100,00% 

CRÍTICA LITERÀRIA 50,00% 100,00%  

PERVIVÈNCIA I ACTUALITAT DE LA CULTURA LLATINA 100,00% 100,00%  

TALLERS II 84,62% 100,00%  

ESTUDIS MONOGRÀFICS DE LITERATURA CATALANA 100,00%   

SEMINARI DE RECERCA I 100,00%   

SEMINARI DE RECERCA IV 100,00%   

SEMINARI DE RECERCA VI 100,00%   

SEMINARI DE RECERCA VII 66,67%   

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

Com es pot veure, els resultats acadèmics són òptims. 

 

 
Taula 14.  Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) 

  

2009-10 2010-11 2011-12 
 (Endreçades 

de menys a 

més) 
DONES, CULTURA I LLENGUATGE 100,00% 100,00% 100,00% 

LITERATURA CATALANA ACTUAL 100,00% 100,00% 100,00% 

MITOLOGIA I CULTURA CONTEMPORÀNIA 100,00% 100,00% 100,00% 

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

PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA 100,00% 100,00% 100,00% 

SEMINARI I  100,00% 100,00% 

SEMINARI II  100,00% 100,00% 

SEMINARI III  100,00% 100,00% 

SEMINARI IV  100,00% 100,00% 

TALLERS  100,00% 100,00% 

TEORIA I HISTÒRIA DE L'ESCRIPTURA TIPOGRÀFICA 100,00% 100,00% 100,00% 
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TREBALL DE FI DE MÀSTER 100,00% 100,00% 100,00% 

CRÍTICA LITERÀRIA 100,00% 100,00%  

PERVIVÈNCIA I ACTUALITAT DE LA CULTURA LLATINA 100,00% 100,00%  

TALLERS II 100,00% 100,00%  

ESTUDIS MONOGRÀFICS DE LITERATURA CATALANA 100,00%   

SEMINARI DE RECERCA I 100,00%   

SEMINARI DE RECERCA IV 100,00%   

SEMINARI DE RECERCA VI 100,00%   

SEMINARI DE RECERCA VII 100,00%   

Font: SINIA 
Data informe: 21/12/2012 

 

Com es pot veure, la taxa d’èxit és òptima. 

 

 
Taula 15. Indicadors de resultats acadèmics 

  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
Taxa de rendiment acadèmic 86,11% 77,45% 88,69% 99,47% 

Taxa de rendiment acadèmic 
a 1r curs 79,22% 72,74%  92,58% 99,74% 

Taxa d'abandonament  
(curs d’inici)   

15,38% 
(2007-08) 

6,25% 
(2008-09) 

15,38% 
(2009-10) 

Taxa d'èxit 98,94% 100,00% 100,00% 100,00% 

Taxa de graduació 
(curs d’inici)  

84,62% 
(2007-08) 

81,25% 
(2008-09) 

84,62% 
(2009-10) 

Font: SINIA 
Data informe: 07/03/2013 
 
 
 
Taula 16. Indicadors de titulats 

  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 
Titulats 12 9 13 16 

Taxa d’eficiència 99,59% 86,96% 92,46% 86,85% 

Durada mitjana dels estudis 1,00 2,00  1,50  2,62 

Font: SINIA 
Data informe: 31/01/2013 
 

 

Com es pot veure, les taxes de resultats acadèmics són òptimes. 

 

 

2.3.2 Resultats personals 

 

Els resultats de satisfacció dels egressats són adients a les dades exposades fins ara, 

conseqüents amb la satisfacció general de l’alumnat i professorat, i adequats a les previsions 

que van dur a iniciar el programa. 

 

 

2.3.3 Inserció laboral dels titulats 

 

Com s’ha dit més amunt (2.2.4.7) només 3 estudiants no treballaven en el moment de 

matricular-se, i tots 3 van trobar feina després de matricular-se. Per tant, el MESCAT es pot 

considerar una bona eina per a accedir a llocs de treball especialitzats. 

 

 

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

 

3.1 Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació  
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D’entrada, cal dir que la justificació per la creació d’un màster com el MESCAT no tan sols 

continua vigent, sinó que s’ha accentuat. Per tres motius: 

3.1.1 Des del segle XIX, la llengua catalana és objecte d’estudi acadèmic. Primer l’eclosió de 

la lingüística historicocomparativa (final del segle XVIII i primera meitat el segle XIX), 

després l’aparició del moviment cultural conegut com a Renaixença (segona meitat del 

segle XIX) i finalment una certa autonomia política (segle XX) han permès 

desenvolupar estudis catalans superiors al mateix nivell que qualsevol altra llengua 

europea. Prova d’això és l’interès que hi ha pel català en algunes universitats 

europees i americanes, l’existència d’associacions de catalanística a fora (França, 

Itàlia, Amèrica del Nord, Gran Bretanya i Alemanya) o el fet que, a nivell de 

publicacions acadèmiques (gramàtiques, diccionaris, revistes especialitzades, manuals 

d’aprenentatge, estudis històrics, etc.), el català es troba a un nivell homologable a la 

resta d’idiomes europeus. En aquest sentit, qualsevol idioma modern ha de tenir uns 

estudis d’alt nivell per al seu conreu i per a la capacitació professional dels qui es 

dediquen a crear normes o ensenyar-les. 

3.1.2 A les necessitats professionals tradicionals (ensenyament del català, crítica literària, 

correcció de textos, etc.) s’hi sumen noves necessitats professionals derivades del 

context social i tecnològic actual (globalització, immigracions, multilingüisme a la 

societat i al món comercial, publicació electrònica, xarxes socials, anàlisi i síntesi de 

veu, traducció automàtica, recerca a partir de corpus i bases de dades, lingüística 

forense, etc.). Això fa encara més necessari formar especialistes en llengua catalana; i 

el MESCAT va en aquesta línia. 

3.1.3 Arran de la implantació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior [EEES], les 

carreres universitàries han esdevingut més breus. En general s’ha passat de 5 anys a 

3 (llevat de l’Estat espanyol, on s’ha passat de 5 anys a 4). A més, en el cas de la 

Filologia Catalana els continguts del primer i el segon curs de grau són compartits amb 

altres carreres, de manera que avui els estudiants reben menys formació específica. 

Tal reducció d’hores en formació específica implica que calgui oferir estudis superiors 

especialitzats (postgrau). Per això avui els màsters tenen més presència en els plans 

d’estudi de les universitats en comparació amb la darreria del segle XX. 

Això també fa que el perfil dels qui entren al màster continuï sent múltiple: llicenciats en 

Filologia Catalana, diplomats en Traducció, diplomats en Comunicació, diplomats en 

Magisteri, etc. Els objectius i continguts del MESCAT són vàlids per a assolir els coneixements 

a aplicar als camps descrits adés. 

 

 

4. Propostes de millora 

 

4.1 Propostes de millora 

 

El MESCAT hauria de reforçar aquells aspectes que incideixen en els motius fonamentals de 

l’oferta formativa del MESCAT (descrits al punt 3.1). Això vol dir obrir noves línies 

d’assignatures concretitzades en continguts com la literatura del segle XIX o la planificació 

lingüística. Tanmateix, això només es pot fer amb un canvi del pla d’estudis. 

 

Recomanació Procedència Estat 
Accions portades a 

terme 
Observacions 

 Reforçar la 
línia de 
continguts de 
literatura del 
segle XIX 

 anàlisi feta 
pel 
professorat 

 en estudi 
 nou pla d’estudis (en 
elaboració) 
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 Reforçar la 
línia de 
continguts de 
planificació 
lingüística 

 anàlisi feta 
pel 
professorat 

 en estudi 
 nou pla d’estudis (en 
elaboració) 

  

 Reforçar la 
línia de 
continguts de 
correcció i 
edició 

 anàlisi feta 
pel 
professorat 

 en estudi 
 nou pla d’estudis (en 
elaboració) 

  

 

 
4.2 Propostes de modificació de la memòria 

 

(Vegeu el punt 4.1, on ja s’especifica.) 

 

 

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

 

A l’anterior avaluació no es van consignar elements a millorar, ja que es considerava que el 

MESCAT tenia elements positius estabilitzats. 

 

 

4.4 Seguiment de recomanacions externes (ANECA i AQU) 
 

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

 

 

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 
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UNEIX  Comparativa amb altres titulacions o centres 

 

 

6. Annexos 

 
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_catalans.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_llengua_liter_cult_cata
l.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  

http://www.urv.cat/masters_oficials/estudis_catalans.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/estudis_catalans.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_llengua_liter_cult_catal.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_estudis_llengua_liter_cult_catal.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_estudis_llengua_liter_cult_catal.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
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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  

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=1268&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/gestio_academica/index_.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
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=1268&any_academic=2011_12&idioma_assig
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1268&any_academic=2011_12&idioma_assig
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1268&any_academic=2011_12&idioma_assig
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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