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Introducció 
 
El Grau d’Antropologia i Evolució Humana de la Universitat Rovira i Virgili i de la 
Universitat Oberta de Catalunya, dins del procés de seguiment de les titulacions 
oficials, ha realitzat aquest informe de seguiment per al curs 2013-14. 
 
Els agents implicats en el procés d’elaboració, aprovació i informació del present 
informe són, principalment, els Responsables d’Ensenyament del Grau d’Antropologia i 
Evolució Humana de la Universitat Rovira i Virgili i de la Universitat Oberta de 
Catalunya, implicats directes en la seva elaboració. Així mateix, de la seva aprovació i 
informació s’encarrega la Junta de Centre de la Facultat de Lletres de la Universitat 
Rovira i Virgili. 
 
Característiques bàsiques de la titulació: 

 Crèdits: 240 ECTS 
 Branca: Arts i Humanitats 
 Modalitat d’ensenyament: Semipresencial i a distància (virtual) 
 Mencions: Antropologia Social i Cultural (42 ECTS) i Evolució Humana (42 

ECTS)  
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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 graus 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 
16 de juliol de 2013.  
La memòria verificada del grau està publicada en l’enllaç següent: 
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-
qualitat/memoriaGraus/Antropologia_i_Evolucio_Humana_valeg.pdf  
 
En la nova web de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili 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: 
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1227
&consulta=competencies&any_academic=2013_14 
 
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: 
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=122
7&consulta=assignatures&any_academic=2013_14 
 
D’altra banda, al Grau d’Antropologia i Evolució Humana cadascuna de les 
assignatures compta amb una Fitxa Informativa, publicada abans de la matrícula en la 
qual es detallen la descripció, els objectius i les competències, els continguts, els 
materials i la bibliografia, així com informació sobre requisits de matrícula i forma 
d’avaluació de cada assignatura del Pla d’estudis a les webs tant de la URV com de la 
UOC.  
 
El següent és l’enllaç des la web de la URV al Pla d’estudis del Grau incorporat 
seguidament a la pàgina web de la UOC, tal com s’indica a continuació: 
http://www.urv.cat/cae/graus/graudantropologia.htm 
Enllaços relacionats: Guia Docent (URV-UOC): 
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/antropologia-evolucio-humana/pla-estudis 
 
Abans d’iniciar la docència es confecciona el Pla Docent de cada assignatura, que és el 
full de ruta de les mateixes. El Pla Docent explica amb detall en què consisteix 
l’assignatura, els seus objectius i competències, els continguts, els recursos, la 
metodologia, el model d’avaluació i presenta també les diferents activitats d’avaluació 
continuada que es portaran a terme. 
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2. Indicadors 
 
2.1 Accés 
 
2.1.1 Característiques del procés d’accés 

 
A la memòria verificada, es va aportar la següent informació referent al perfil 
d’ingrés: 
“Se trata de un grado pensado para estudiantes con inquietudes de formación en 
Antropología y Evolución Humana, de especial interés para quienes estén motivados 
en obtener una capacitación en el conocimiento y reconocimiento de la diversidad 
sociocultural, en clave local, histórica y comparativa ya que se nutre, parcialmente, 
de materiales empíricos y herramientas metodológicas y conceptuales comunes a 
otras ciencias humanas y sociales.  
 
Se establece, dentro de los criterios de admisión, que el estudiante que acceda a los 
estudios de Grado en Antropología y Evolución Humana debe tener conocimientos 
básicos de historia, lengua inglesa, filosofía y arte, además de una sensibilidad 
social, ambiental y ética, capacidad de trabajo, esfuerzo y dedicación de diálogo y 
trabajo de equipo y de rendimiento académico. 
 
No obstante, el primer curso del Grado está diseñado desde una filosofía de la 
acogida, recogiendo las aportaciones disciplinares básicas y otras fundamentales de 
la Antropología y la Evolución Humana que pueden servir de motivación a quienes 
deseen extender su formación previa, y de complemento a quienes tengan carencias 
previas de formación.  

 
Este grado resultará especialmente interesante también a todos aquellos estudiantes 
que deseen ampliar su formación, habiendo cursado ya otros estudios en ramas 
afines. Asimismo, todas aquellas personas que estén activamente empleadas en 
instituciones públicas y privadas comprometidas con el patrimonio arqueológico o 
sensibilizadas con los problemas de diversidad sociocultural encontrarán en esta 
titulación un conocimiento útil: trabajadores en escuelas, hospitales, museos y otros 
centros institucionales en los que se presentan dilemas y problemáticas asociadas a 
la diversidad cultural, el patrimonio arqueológico y la evolución humana; 
trabajadores en agencias de cooperación y organizaciones no gubernamentales 
comprometidas con proyectos de cooperación y planes de desarrollo, entre otros”. 
 

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

  2013-14 
Places ofertes de nou ingrés 80 
Demanda en 1a opció 61 

Ràtio Demanda en 1a opció/Oferta 0,76 
Demanda Total 139 
Estudiants admesos 45 
Ingressos 45 
Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 

 
Es valora positivament l’entrada d’estudiants (45), tot i que les xifres es veuen 
condicionades perquè el Grau estava pendent del procés de verificació. Es tracta, 
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doncs, d’una circumstància excepcional del primer any que tanmateix cal tenir en 
compte. 
 
 
Taula 3. Estudiants admesos, segons via 

  2013-14 
Proves d'accés a la Universitat (PAU) o 
assimilats 9 
Proves d'Accés a la Universitat per a més grans 
de 45 anys 2 
Diplomats, Llicenciats i assimilats 9 
Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 3 
PAU i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 10 
FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats 
estudis universitaris 2 
Més grans de 25 anys 10 
Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 

 
És un bon indici l’entrada inicial d’estudiants que provenen de les PAU i/o assimilats; 
en nombre similar, d’altra banda, amb diplomats, llicenciats i d’altres assimilats de 
major edat o que poden tenir altres estudis universitaris ja començats. Representa 
que en principi el ventall de la demanda és obert i alhora equilibrat. 
 
Taula 4. Nota mitjana d'accés dels estudiants matriculats, segons via 

  2013-14 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) o 
assimilats 6,77 
Proves d’accés a la Universitat per a més 
grans de 45 anys 7,83 
Diplomats, Llicenciats i assimilats 6,62 
Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 6,54 
PAU i assimilats que tenen començats 
estudis universitaris 6,34 
FP2 o CFGS i assimilats que tenen 
començats estudis universitaris 8,30 
Més grans de 25 anys 6,67 
Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 
 
La nota mitjana prenent com a referència els diferents sectors d’accés és de notable 
(7.0). Una qualificació acceptable, però sens dubte encara millorable; en qualsevol 
cas, caldrà observar l’evolució futura d’aquest ítem. 
 
Taula 5. Nota d’entrada a la titulació (nota de tall), segons via  

  2013-14 
Proves d'accés a la Universitat (PAU) o assimilats i 
Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 

 
5,00 

Diplomats, Llicenciats i assimilats 6,64 
Més grans de 25 anys 5,00 
Més grans de 45 anys 7,83 
Font: GenCAT 
Data informe: Juny 2013 

 

 
La nota de tall mostra una diferència bastant important entre els alumnes ingressats 
de major edat (més de 45 anys) respecte de la resta. Cal esperar, doncs, un 
increment de la mateixa especialment a les vies PAU i assimilats i també de més 
grans de 25 anys. 
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2.1.2 Característiques personals i socials dels alumnes de nou ingrés 
 

Taula 6. Percentatge d’estudiants de nou ingrés segons edat
 2013-14 
 Total Dona Home 

<=18 11% 9% 2% 
19 7% 7% 0% 
21 4% 4% 0% 
23 4% 2% 2% 
24 4% 0% 4% 
25 4% 2% 2% 
26 4% 4% 0% 
29 2% 2% 0% 
[30-34] 20% 9% 11% 
[35-39] 11% 7% 4% 
>=40 27% 18% 9% 

 

Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 

 
L’accés es distribueix de forma relativament equilibrada dins d’un ventall 
progressiu que va des d’estudiants que acaben de fer el batxillerat 
(menors de 18 anys) i per tant s’incorporen al Grau d’inici, fins a d’altres 
que per la seva major edat poden voler continuar els estudis o fins i tot 
tenir ja altres titulacions finalitzades. La valoració d’aquest equilibri es 
considera globalment positiva, assegurant una certa diversitat de perfil 
d’accés al Grau. 
 
 
Taula 7. Nombre d’estudiants de nou ingrés segons estudis familiars 

 2013-2014 

22013 Estudis 
Pare 

Estudis 
Mare 

Altres / NS / 
NC 

7 6 

Batxillerat o 
FP 2n grau 

6 9 

Diplomat o 
Enginyer 
Tècnic 

6 3 

Doctor, 
Llicenciat, 
Enginyer o 
Arquitecte 

4 5 

EGB o FP 1r 
grau 

5 8 

Estudis 
primaris 

13 9 

Sense 
definir 

2 2 

Sense 
estudis 

2 3 

Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 
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Taula 8. Nombre d’estudiants de nou ingrés segons ocupació familiar

 2013-14 

 Ocupació 
Pare 

Ocupació 
Mare 

Altres /NS / NC 17 19 
Director o 
Gerent 
d’empreses o 
Institucions 
Públiques 

2 1 

Persones que no 
han tingut un 
treball 
remunerat 

 2 

Sense definir 2 2 
Treballador no 
qualificat 

5 6 

Treballador 
qualificat sect. 
agr. ramaderia o 
pesca 

2  

Treballador 
qualificats sect. 
industrial 

7 1 

Treballador 
qualificat sect. 
serveis 

7 12 

Tècnic o 
professió 
associada a tit. 
univ. 

3 2 

 

Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 
 

Globalment no es defineix un perfil formatiu i ocupacional especialment diferenciat 
segons el gènere dels pares dels estudiants de nou ingrés. Un perfil que també 
s’observa diversificat tant pel que fa a estudis com a ocupacions. 

 
 
2.1.3 Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació dels alumnes 
 

En relació al perfil d'estudiants de l'ensenyament els instruments que s'utilitzen per 
a comunicar-los són: 
La Web de la URV i de la Facultat de Lletres: 
http://www.urv.cat/cae/graus/graudantropologia.htm#_2 
 
Llibret informatiu amb les titulacions de centre 
El perfil d'ingrés també es comunica al llibret de titulacions de la Facultat, que es fa 
anualment per donar difusió dels ensenyaments del centre. Aquest llibret es 
reparteix a les Jornades de portes obertes, així com a les fires d’ensenyament amb 
presència de la URV. També es pot consultar directament a la web de la Facultat de 
Lletres: 
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/activitats/LlibretFLL.pdf 

 
La Web de la UOC: 

http://estudis.uoc.edu/ca/graus/antropologia-evolucio-humana/presentacio 
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2.2 Desenvolupament de l’ensenyament 
 
2.2.1 Estudiants 
 

Taula 9. Indicadors del perfil global de l’estudiant de la titulació 

  2013-14 

Estudiants totals matriculats 45 
Dona 29 
Home 16 

Província 
Barcelona 23 

Girona 3 

Illes Balears 2 

Osca 1 

Tarragona 14 
Valencia 2 

Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 

 
Es reflecteix gairebé el doble de dones que d’homes matriculats al Grau. Una 
tendència que sembla donar-se de forma bastant general al camp de les Humanitats. 
La procedència és visiblement majoritària de les províncies de Barcelona i de 
Tarragona en segon terme. Considerem que les respectives localitzacions de la seu 
central de la UOC a Barcelona i de la URV a Tarragona poden funcionar com a pols 
d’atracció especial d’una i altra província. Evidentment, cal esperar i potenciar en el 
futur l’increment de l’arribada d’estudiants d’altres províncies. 
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Taula 10. Percentatge d’estudiants segons edat

 2013-14 
 Total Dona Home 

<=18 11% 9% 2% 
19 7% 7% 0% 
21 4% 4% 0% 
23 4% 2% 2% 
24 4% 0% 4% 
25 4% 2% 2% 
26 4% 4% 0% 
29 2% 2% 0% 
[30-34] 20% 9% 11% 
[35-39] 11% 7% 4% 
>=40 27% 18% 9% 

 

Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 

 
El grau sembla atractiu per a totes les franges d’edat, des dels estudiants més joves 
que hi accedeixen un cop acabats els seus estudis de secundària fins a estudiants més 
adults que possiblement volen continuar o incrementar la seva formació. Aquesta 
diversitat es considera positiva, i caldrà estar atents a la seva evolució. 
 
 
2.2.2 Recursos humans: personal acadèmic i personal de suport a la docència 
 
2.2.2.1 Personal acadèmic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 
 
Visiblement la carrega docent del Grau, pel que fa a la URV, queda distribuïda de 
forma equilibrada entre professorat titular i agregat. Això vol dir, professorat doctor i 
amb dedicació a temps complet en tots els casos. Les dades de la UOC es presenten a 
continuació de la taula 13. 
 
 

Taula 11. Càrrega docent (en %) impartida segons categoria   
  2013-14 
DOCTOR 

Associat/da Laboral  
Catedràtic/a d’Escola Universitària  

Catedràtic/a d’Universitat  
Professorat Agregat 55,56% 

Professorat Lector  
Titular d’Universitat 44,44% 

Professor Visitant  
TOTAL DOCTOR 100,00% 
NO DOCTOR  

Ajudant/a  
Associat/da Laboral  

Becari/ària Predoc. URV amb S. 
Social 

 

Personal Invest. en formació URV  
Personal Investigador novell  

Tècnic/a grup I – 
Serv.Rec.Lingüístics 

 

Titular d’Escola Universitària  
Sense assignar  

TOTAL NO DOCTOR 00,00% 
Total 100,00% 
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Taula 12. % de docència impartida per PDI doctor   
  2013-14 

DOCTOR 100,00% 

NO DOCTOR 00,00% 
TOTAL 100,00% 
Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 
 
Pel que fa al PDI de la URV tots els docents del Grau tenen la categoria de doctors. 

Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 
 
Quant a la URV, el percentatge de personal docent i investigador doctor del Grau es 
distribueix equitativament entre professors titulars d’universitat i professors agregats. 
 
El personal acadèmic propi de la UOC durant el curs 2013-14, per la seva banda, ha 
estat integrat per un total de 7 professors; amb les següents categories: 
 

- Doctor/a, professor/a agregat/da: 2 
- Doctor/a, professor/a: 3 
- Professor/a ajudant: 2 

 
Per tant, un total de 5 doctors (75%). 
 
 
 
 

 

Taula 13. % de PDI doctor al grau    

  
2013-14 

N % PDI 
doctor 

DOCTOR 
  

Associat/da Laboral   

Catedràtic/a d’Escola Universitària   

Catedràtic/a d’Universitat   

Professorat Agregat 1 50,00% 

Professorat Lector   

Titular d’Universitat 1 50,00% 

Professor Visitant   

TOTAL DOCTOR 2 100,00% 

NO DOCTOR   

Ajudant/a   

Associat/da Laboral   
Becari/ària Predoc. URV amb S. 
Social   

Personal Invest. En formació URV   

Personal Investigador novell   
Tècnic/a grup I – 
Serv.Rec.Lingüístics   

Titular d’Escola Universitària   

TOTAL NO DOCTOR  00,00% 

Total 2 100,00% 
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2.2.2.2 Personal de suport a la docència 
 
El personal de suport a la docència disponible es pot considerar suficient i adequat al 
nombre d’estudiants i a les característiques del títol. 
 
 
2.2.3 Recursos materials i serveis 
 
Els recursos materials i serveis disponibles es poden considerar suficients i adequats al 
nombre d’estudiants i a les característiques del títol. 
 
 
2.2.4 Desenvolupament docent 

 
2.2.4.1 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 
 
La metodologia docent del Grau consisteix a un sistema combinat 
virtual/semipresencial. L’avaluació s’efectua mitjançant proves d’avaluació continua al 
llarg del curs i proves finals. La mida dels grups és variable segons les diferents aules, 
siguin virtuals o semipresencials. 
 
 
Taula 14. Mida del grup per a cada assignatura 

Assignatura Curs Tipologia Crèdits Mida del 
grup 

Nº total  de 
matriculats a 
l’assignatura 

Etnografia 1 Formació bàsica 6 31 32 
Introducció a l’Antropologia 1 Formació bàsica 6 36 37 
Geografia Humana 1 Formació bàsica 6 29 30 
Pensament Filosòfic i Científic 
Contemporani 1 Formació bàsica 6 34 35 

Anglès I 1 Formació bàsica 6 23 24 
Sociologia 1 Formació bàsica 6 25 26 
Competències en TIC per a 
l’Antropologia i l’Evolució 
Humana 

1 Formació bàsica 6 34 35 

Fonaments de la Història 1 Formació bàsica 6 24 25 
Història de l’Antropologia I 1 Obligatòria 6 32 33 
Evolució Humana i Cultura 1 Obligatòria 6 32 33 
Font: Pla d’Ordenació Acadèmica (per a la mida de grup i pel nombre d’estudiants matriculats per 
assignatura). 
Data: curs 2013-14 
 
 
 
2.2.4.2 Ús de recursos docents virtuals 
 
El grau fa un ús intensiu de recursos docents virtuals ja que la docència virtual es 
vehicula al campus UOC. Cada assignatura té un aula virtual pròpia en la qual 
treballen els professors conjuntament amb els estudiants. En aquesta aula els 
alumnes troben tots els materials i recursos necessaris per l’assoliment de les 
competències i objectius de les assignatures. 
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2.2.4.3 Acció Tutorial 
 
El sistema docent d’aquest grau incorpora com a figura fonamental la del tutor que 
acompanya, ajuda i assessora als estudiants al llarg dels seus estudis tal com es 
reflectia a la memòria del grau. Els estudiants juntament amb el seu tutor es 
relacionen en l’espai de l’aula de tutoria.  

 

2.2.4.4 Pràctiques externes 
 
Les pràctiques externes estan regulades per: 
- L’Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010 de 30 de 
desembre. 
- El Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, modificat pel Reial Decret 1845/1994, de 
9 de setembre, sobre programes de cooperació educativa. 
- 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. 
- La normativa de pràctiques externes de la Facultat de Lletres, aprovada per la 
Junta de Facultat de 13 de març de 2013, com a normativa interna integradora de 
totes les pràctiques externes tutelades per la Facultat. 
 
La informació pública sobre les pràctiques externes a nivell de la URV es troba al 
següent enllaç. 
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html 
 
Pel que fa al Grau d’Antropologia i Evolució Humana, les pràctiques no han estat 
desenvolupades durant el curs 2013-14. El seu desplegament i la seva organització 
concreta es preveuen activar el curs 2016-17. 
 
 
 
2.2.4.5 Mobilitat 
 
A la URV els estudiants de grau 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 (LifelongLearningProgramme) 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.  
 

 SICUE: El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles 
(SICUE) és un programa de mobilitat d'estudiants establert per les universitats 
espanyoles que formen part de la CRUE (Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas). Aquest programa dóna als estudiants la possibilitat 
de cursar part de la seva carrera en una universitat diferent a la seva i amb la 
garantia d'obtenir reconeixement acadèmic. 
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 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. 

 
 
 
2.2.4.6 Treball Fi de Grau 
 
Pel que fa al Grau d’Antropologia i Evolució Humana, el Treball de Fi de Grau no han 
estat desenvolupat al curs 2013-14. El seu desplegament i la seva organització 
concreta es preveu pel curs 2016-17. 
 
 
2.2.4.7 Orientació professional i inserció laboral 
 
Al portal de la UOC hi ha un apartat específic dedicat a les sortides professionals del 
Grau. A més a més, actualment a instàncies dels estudiants se’ls informa a l’espai de 
tutoria. 

 
2.2.5 Satisfacció 
 
Semestralment els estudiants reben una enquesta de satisfacció per cadascuna de les 
assignatures. Els resultats els reben tant els professors responsables de les 
assignatures, com els consultors, per la seva avaluació i per afavorir la millora docent.  

Les dades de satisfacció corresponents al curs acadèmic 2013-2014 són les següents: 

 

 

Taxa de 
rendime

nt 

Taxa 
d'èxit 

Estudiant
s 

% 
Segueixe

n AC 

% 
Valoraci
ó Global 

% 
Valoraci

ó 
Consulto

r 

% 
Valoraci

ó 
Recurso

s 

% 
Valoraci

ó 
Avaluaci

ó 

Satisfacci
ó global 

21.000 Anglès 
I 0,52 0,92 23 0,56 0,66 1 1 1 3 

21.002 
Competències 
TIC per a 
l'Antropologia i 
l'Evolució 
Humana 

0,72 1 33 0,72 0,66 0,66 0,5 N.A. 6 

21.003 
Introducció a 
l'Antropologia 

0,48 0,94 35 0,48 0,83 1 0,83 N.A. 6 

21.004 
Geografia 
Humana 

0,48 0,93 29 0,48 1 0,75 1 N.A. 4 

21.005 
Fonaments de 
la història 

0,56 1 23 0,56 1 1 1 N.A. 3 

21.006 
Pensament 
filosòfic i 
científic 
contemporani 

0,45 0,88 33 0,45 0,42 0,14 0,42 0,28 7 
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21.007 
Sociologia 0,37 0,6 24 0,58 1 1 1 1 4 

21.009 
Etnografia 0,46 0,87 30 0,43 0,75 0,75 0,75 0,75 4 

21.017 Història 
antropologia I 0,47 1 17 0,52 0,75 0,75 0,75 0,75 4 

21.019 
Evolució 
Humana i 
Cultura 

0,33 1 12 0,33 0 0 0 N.A. 2 

21.048 Història 
de 
l'antropologia I 
(sp) 

0,5 1 14 0,42 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

21.050 
Evolució 
Humana i 
Cultura (sp) 

0,63 1 19 0,63 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
 
 
2.3 Resultats 
 
2.3.1 Resultats acadèmics 
 
A la memòria verificada es van posar els següents valors a les taxes: 

a) Taxa de graduació: 25% 
b) Taxa d’abandonament: 40% 
c) Taxa d’eficiència: 90% 

 
Taula 17.  Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits matriculats) 

  
2013-14 

 (Endreçades de 
menys a més) 

SOCIOLOGIA 36,00%
PENSAMENT FILOSÒFIC I CIENTÍFIC 
CONTEMPORANI 44,12%
ETNOGRAFIA 45,16%
HISTÒRIA DE L’ANTROPOLOGIA I 46,88%
INTRODUCCIÓ A L’ANTROPOLOGIA 47,22%
GEOGRAFIA HUMANA 48,28%
EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA 50,00%
ANGLÈS I 52,17%
FONAMENTS DE LA HISTÒRIA 54,17%
COMPETÈNCIES EN TIC PER A L’ANTROPOLOGIA I 
L’EVOLUCIÓ HUMANA 70,59%

 

Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 
 
S’observen taxes de rendiment molt baixes. Primer any amb un abandonament 
important degut a qüestions administratives. Aquest abandonament repercuteix sobre 
el rendiment. Esperem veure l’evolució el segon any.   
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Taula 18.  Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) 

  
2013-14 

SOCIOLOGIA 64,29%
ETNOGRAFIA 87,50%
PENSAMENT FILOSÒFIC I CIENTÍFIC 
CONTEMPORANI 88,24%
ANGLÈS I 92,31%
GEOGRAFIA HUMANA 93,33%
INTRODUCCIÓ A L’ANTROPOLOGIA 94,44%
COMPETÈNCIES EN TIC PER A 
L’ANTROPOLOGIA I L’EVOLUCIÓ HUMANA 100,00%
EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA 100,00%
FONAMENTS DE LA HISTÒRIA 100,00%
HISTÒRIA DE L’ANTROPOLOGIA I 100,00%
Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 

 
Taxes d’èxit bones i farem un seguiment especial de les tres primeres assignatures 
que tenen una taxa d’èxit més baixa per tal de veure l’evolució en el segon any.  
 

 
Taula 19. Indicadors de resultats acadèmics  

  2013-14 
Taxa de rendiment acadèmic 49,67% 
Taxa de rendiment acadèmic 
a 1r curs 

 
49,67% 

Taxa d'abandonament a 1r 55,56% 
Taxa d'èxit 92,55% 
Font: SINIA 
Data informe: 09/06/2015 
 

 

Com que no tenim dades sobre l’evolució d’aquest aspecte i tenint en compte 
l’abandonament, que té repercussió en el rendiment acadèmic, esperem a veure 
l’evolució del segon any. 
 
 
2.3.2 Resultats personals 

 
En el 2013-14 encara no s’ha desplegat tot l’itinerari del Grau d’Antropologia i 
Evolució Humana, per tant, no es disposa de dades sobre els resultats personals dels 
egressats. 
 
 
2.3.3 Inserció laboral dels titulats 
 
En el curs 2013-14 no es disposa de dades sobre la inserció laboral donat que encara 
no s’ha desplegat tot el Grau i, per tant, no hi ha titulats. 
 



 
 
 
 

Seguiment anual del  
Grau d’Antropologia  
i Evolució Humana 

Curs 2013-14  
 

 16

 
 

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

3.1 Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació 
 
Taula 21. 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? SÍ       
Les competències que consten a la memòria de la titulació, 
continuen sent vigents? SÍ        

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 

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

Es 
compleix

en les 
especific
acions 
de la 

memòria 
verificad

a?(4) 

Es 
proposen 
millores?  

Observacio
ns 

2. Accés dels estudiants a la titulació 
El perfil d'ingrés dels estudiants es correspon amb el 
plantejat a la memòria? X     SÍ     
La demanda de la titulació és … X    SÍ    
El funcionament del procés d'accés i incorporació dels 
alumnes és X        SÍ     
3. Estudiants 
El nombre total i perfil global dels estudiants és… X         
La ràtio home/dona és … X          
4. Personal acadèmic 
El nombre i perfil del professorat que imparteix docència a la 
titulació és … X     SÍ     

El percentatge de docència impartida per PDI doctor és .. X    SI    
5. Recursos materials i serveis 
Les instal·lacions i espais d'ús docent són … X    SÍ     
Els recursos materials específics per a la titulació són … X    SÍ     
Els serveis de suport a la docència són … X    SÍ     
La disponibilitat i ús dels recursos docents virtuals és … X    SÍ     
6. Desenvolupament docent 
Les metodologies docents emprades a la titulació són, en 
global … X    SÍ     
Els mètodes i criteris d'avaluació emprats a la titulació són, 
en global … X    SÍ     
La coordinació docent a la titulació és … X     SÍ    
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    SÍ     

El desenvolupament de les pràctiques externes és         
No hi ha 
hagut PE 

El funcionament de la mobilitat és …         SÍ     
El desenvolupament del Treball de Fi de Grau és X    SÍ     

El desenvolupament de les activitats d'orientació 
professional és …         

Encara no 
s’ha 
implement
at 

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu 
és…         

No en 
tenim 
dades 

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

No en 
tenim 
dades 

7. Resultats 
Els resultats acadèmics obtinguts pels estudiants de la 
titulació són …    X SÍ     
Els resultats personals (assoliment competències) obtinguts 
pels estudiants de la titulació són … X          

La inserció laboral dels titulats de l'ensenyament és …              

No en 
tenim 
dades 

(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. 
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(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 (*) 
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4. Propostes de millora 

 
4.1 Propostes de millora 

 
Taula 22. Propostes de millora de titulació 

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 

Indicadors 
de 

seguiment  

Facultat de 
Lletres/Estudis 
d’Arts i 
Humanitats 

Grau 
d’Antropologia 
i Evolució 
Humana 

Resultats 
acadèmics 

Taxa de 
rendiment de 
totes les 
assignatures 

Augmentar les 
taxes NO Centre/Ensenyament 2014-2015 Taxa de 

rendiment 

         

(1) Es poden donar diferents situacions: NO; SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancial 
 
 
4.2 Propostes de modificació de la memòria 
 
No hi ha propostes. 
 
 
4.3 Seguiment de les propostes de millora de l’informe anterior 
 
No aplica per ser aquest el primer informe que es realitza. 
 
 
 
4.4 Seguiment de recomanacions externes (ANECA i AQU) 

No se’n disposa. 
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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 Grau. 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

Descripció del títol 
Accés al grau 
Correspondències entre cicles formatius de grau superior i 
estudis universitaris de grau a la URV 
Perfil recomanat 
Objectius 
Competències 
Mencions 
Minors 
Treball fi de Grau 
Sortides professionals 
Pràctiques externes 

http://www.urv.cat/cae/graus/gr
audantropologia.htm  
 
http://ww.uoc.edu 
 
 
 

PREINSCRIPCIÓ 
Informació general 
Calendari de preinscripció 
Notes de tall 

http://www.urv.cat/futurs_estudi
ants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_
estudiar_urv/preinscripcio.html 

MATRÍCULA 

Terminis 
Documentació 
Formalització 
Preus 

http://www.urv.cat/futurs_estudi
ants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_
estudiar_urv/matricula.html 

ACOLLIDA Calendari 
Programa 

http://www.urv.cat/cae/acollida.h
tml#1 

BEQUES I AJUTS Beques i ajuts 
http://www.urv.cat/futurs_estudi
ants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_
estudiar_urv/beques_ajuts.html 

PRÀCTIQUES 
EXTERNES Pràctiques externes 

http://www.urv.cat/serveis_unive
rsitaris/borsa_de_treball/practiqu
es/index.html 

MOBILITAT 
Programes de mobilitat 
Altres opcions per fer estades a l'estranger 
Beques 

http://www.urv.cat/mobility/estu
diants-grau/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 de 
grau diferent del que cursen actualment 

http://www.urv.cat/gestio_acade
mica/index_.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/crai/ 
 
http://ww.uoc.edu 
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 

CURS. GUIA 
DOCENT 

Pla d'estudis 

 
http://www.urv.cat/gestio_acade
mica/plans/arts_humanitats/antro
po_evolucio_grau.html  
 
 

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 
Sortides professionals 
Itinerari recomanat 
Horaris 
Calendari d'exàmens 
Adaptacions 
Reconeixements 
Itinerari a temps parcial recomanat 
Taula d'equivalències B1 
Currículum Nuclear 
Simula't el teu horari 
Pla d’acció tutorial 
Currículum Nuclear 
Informació d’interès (Borsa de Treball; Consulta de 
l'expedient acadèmic; Consulta del correu electrònic; Esport i 
lleure; Habitatge) 

http://www.urv.cat/cae/graus/gr
audantropologia.htm 
Enllaços relacionats: Guia Docent 
(URV-UOC): 
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/a
ntropologia-evolucio-humana/pla-
estudis 
 
 

INFORMACIÓ 
PÚBLICA SOBRE 

INDICADORS 
Taxes i indicadors 

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