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0. Dades identificadores  

Universitat Universitat Rovira i Virgili 

Nom del Centre Facultat de Lletres 

Dades de contacte Josep Sánchez Cervelló 

Degà de la Facultat de Lletres 

Campus Catalunya. Av. Catalunya, 35 

43002 Tarragona 

977 55 81 01, degafll@urv.cat 

 

 

Titulació objecte d’acreditació 

Denominació 
Codi  

RUCT 

Crèdits 

ECTS 

Any 

implantació 

Coordinador 

de Màster 

Data renovació 

acreditació 

Data Segell 

Arqueologia del 

Quaternari i 

Evolució Humana 

(2010) 

4310838 120 2010-11 

 

Carlos 

Lorenzo 

Merino 

08/07/2015 Acreditat 

amb 

excel·lència 

 

 

Responsables de l’elaboració 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Carlos Lorenzo Merino Coordinador del Màster 

d’Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (2010) 

Apartats de l’informe que fan 

referència a la titulació a 

acreditar. 

Josep Sánchez Cervelló Degà de la Facultat de Lletres Apartats de l’informe que fan 

referència al centre. 

Assumpció Huertas Roig Vicedegana de la Facultat de 

Lletres 

Apartats de l’informe que fan 

referència al centre. 

Jaume Vallverdú Vallverdú Secretari de la Facultat de 

Lletres 

Apartats de l’informe que fan 

referència al centre. 

Jordi Diloli Fons Responsable del Sistema 

Intern de la Garantia de la 

Qualitat 

Apartats de l’informe que fan 

referència a la implantació 

del SIGQ. 

mailto:degafll@urv.cat
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310838&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310838&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310838&actual=estudios
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Belén Roda Martín 

 

Tècnica de l’Oficina de Suport 

al Deganat de la Facultat de 

Lletres 

Suport en els apartats de 

l’informe que fan referència 

al centre i a la implantació 

del SIGQ. 

Raquel Mesas Mata 

 

Tècnica de Suport a la Qualitat 

Docent de la Facultat de 

Lletres 

Suport en els apartats de 

l’informe que fan referència 

al centre i a la implantació 

del SIGQ. 

 

Data i òrgan d’aprovació: 

Aprovat per Junta de Facultat de la Facultat de Lletres en data 1 de febrer de 2019. 

 

Signatura Degà de la Facultat de Lletres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Josep Sánchez Cervelló 
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Presentació de la titulació objecte d’acreditació 

 

 Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

El Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) es va implantar el curs 2010-

11 i es va acreditar en progrés d’excel·lència el 26 de maig de 2015. 

 

El resultat de l’avaluació de cada una de les dimensions analitzades va ser el següent: 

 

Dimensió        Resultat 

- Qualitat del programa formatiu    S’assoleix 

- Pertinença de la informació pública    S’assoleix 

- Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat  S’assoleix amb qualitat 

- Adequació del professorat al programa formatiu  S’assoleix amb qualitat 

- Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge  S’assoleix 

- Qualitat dels resultats del programa formatiu   S’assoleix 

 
Valoració global  Acreditat en progrés 

d’excel·lència 
AQU. Resultat de l’avaluació de la sol·licitud de titulació oficial: 26/05/2015. 

Consejo de Universidades. Data renovació acreditació: 08/07/2015. 

 

 

El Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana ofereix una titulació 

especialitzada dirigida a formar professionals de la recerca de l'àmbit de l'arqueologia del 

quaternari, sense desatendre les demandes socials i del món laboral. En aquest sentit, també es 

formen especialistes en el treball arqueològic de camp que siguin capaços d'avaluar i de realitzar 

informes tècnics d'una intervenció arqueològica. 

 

El Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana té una llarga trajectòria com a 

programa formatiu de postgrau a la Universitat Rovira i Virgili. Va formar part del programa pilot 

d'implantació de màsters de la URV des del curs 2004-2005 i ha estat verificat dues vegades. A 

l'any 2006 es va verificar com a màster oficial i a l'any 2010 es va modificar el seu programa 

formatiu i es va tornar a verificar al 2010.  

 

A més, els alumnes del Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana que realitzen 

mobilitat poden optar a obtenir el títol Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució 

Humana, que va ser verificat l’any 2012 i també acreditat al 2015 amb menció d'excel·lència. 

En aquest sentit, el Màster d’"Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana" forma part del 

consorci per a la realització del Master Erasmus Mundus in Quaternary and Prehistory des de 

l'any 2004 i ha aconseguit la menció Erasmus Mundus en tres convocatòries consecutives, 

projecte 2004-2009 (Referència nº 2004/0006/001), projecte 2010-2014 (Referència nº 

2010/2017-R04), projecte 2015-2018 (Ref.159730-EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EPQR). A la 
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pròxima convocatòria de la EACEA es presentarà la sol·licitud del màster Erasmus Mundus que 

permetrà la respectiva acreditació. 

 

Específicament, aquest informe per l'acreditació que es presenta té com a objectiu donar 

continuïtat a aquest programa formatiu de màster en els mateixos àmbits de recerca en 

Prehistòria i Evolució Humana. Els continguts, assignatures, professorat i objectius del Màster 

d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana són els mateixos que els del Màster Erasmus 

Mundus, amb la única diferència respecte a la no obligatorietat de efectuar mobilitat en el Màster 

d’Arqueologia del Quaternari i Evolució. 

 

La llarga trajectòria d'implantació del Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana ha 

permès ajustar progressivament el seu contingut formatiu i en el present autoinforme es sol·licita 

la seva re-acreditació sense realitzar canvis substancials respecte a l'acreditació de 2015. 

 

Es poden trobar tots els informes de Verificació, Modificació, Seguiment i Acreditació a l’apartat 

de Qualitat de la web de la Facultat de Lletres: http://www.fll.urv.cat/qualitat/  

 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/
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1. Presentació del centre 

 

La Facultat de Lletres (FLL) és un dels centres en què s’estructura la Universitat Rovira i Virgili 

(URV), creada per la Llei 36/1991, aprovada el 30 de desembre pel Parlament de Catalunya, i 

creada per la Generalitat de Catalunya el desembre de 1992. Els seus orígens, però, es remunten 

al 1971, amb la implantació a Tarragona d’aules de la Universitat de Barcelona. Un procés que 

va culminar el 1983 amb la creació per Decret de les Cortes Espanyoles de les Facultats de 

Lletres i de Ciències Químiques, nucli inicial de l’actual Universitat Rovira i Virgili. El centre va 

estar vinculat, doncs, a la Universitat de Barcelona fins al curs acadèmic 1992-93 i, a partir 

d’aquí, es va integrar a la Universitat Rovira i Virgili. 

 

La vocació de la Facultat de Lletres ha estat generar professionals i coneixements que puguin 

contribuir de manera palpable a la millora de l’entorn socioeconòmic. L’horitzó d’actuació de la 

FLL no es restringeix a l’entorn més proper, sinó que té la missió de projectar-se a l’àmbit 

internacional (tal i com ho fa palès el gran nombre d’estudiants internacionals que venen a 

estudiar a la URV i els que marxen a formar-se a una altra universitat d’arreu del món), 

col·laborar amb d’altres institucions o participar en diferents projectes de recerca. 

 

Taula 1. Titulacions impartides al centre 

Titulacions impartides al Centre 

Denominació 
Codi 

RUCT 

Crèdits 

ECTS 
Any implant 

Responsable 

titulació 

Data renovació 

acreditació / Segell 

GRAUS 

Història (2008)* 2500116 240 2008-09 Jordi Diloli 

Fons 

01/06/2015 Favorable 

Història de l’Art 

(2008)* 

2500117 240 2008-09 Lícia Buttà 01/06/2015 Favorable 

Anglès (2009) 2500433 240 2009-10 Pere 

Gallardo 

Torrano 

11/07/2017 Favorable 

Llengua i Literatura 

Catalanes (2009) 

2500434 240 2009-10 Jordi 

Ginebra 

Serrabou 

11/07/2017 Favorable 

Llengua i Literatura 

Hispàniques (2009) 

2500435 240 2009-10 Antoni 

Nomdedeu 

Rull 

11/07/2017 Favorable 

Comunicació 

Audiovisual (2009) 

2500447 240 2009-10 Assumpció 

Huertas Roig 

04/10/2016 Favorable 

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500116&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500117&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500433&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500434&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500434&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500435&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500435&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500447&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500447&actual=estudios
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Periodisme (2009) 2500450 240 2009-10 Assumpció 

Huertas Roig 

04/10/2016 Favorable 

Publicitat i 

Relacions Públiques 

(2009) 

2500451 240 2009-10 Assumpció 

Huertas Roig 

04/10/2016 Favorable 

Antropologia i 

Evolució Humana 

(2013) 

2502831 240 2013-14 Jaume 

Vallverdú 

Vallverdú 

-- -- 

Història (2018)* 2503642 240 2018-19 Jordi Diloli 

Fons 

-- -- 

Història de l’Art i 

Arqueologia (2018)* 

2503644 240 2018-19 Lícia Buttà -- -- 

Màsters coordinats per la URV 

Antropologia 

Mèdica i Salut 

Global (2014) 

4314944 120 2006-07 

2010-11 

(Antropologia Mèdica i 

Salut Internacional) 

2014-15 

Ángel 

Martínez 

Hernáez 

30/10/2018 Acreditat 

amb 

excel·lència 

Antropologia 

Urbana, Migracions 

i Intervenció Social 

(2013) 

4313871 90 2006-07 i 2010-11 

(Antropologia Urbana) 

2007–08 i 2010-11 

(Migracions i Mediació 

Social) 

2013-14 

Yolanda 

Bodoque 

Puerta 

11/07/2017 Favorable 

Arqueologia 

Clàssica (2013) 

4313999 90 2006-07 

2010-11 

2013-14 

Eva Subías 

Pascual 

11/07/2017 Favorable 

Arqueologia del 

Quaternari i 

Evolució Humana 

(2010) 

4310838 

 

120 2010-11 

 

Carlos 

Lorenzo 

Merino 

08/07/2015 Acreditat 

amb 

excel·lència 

Arqueologia del 

Quaternari i 

Evolució Humana 

(2012) (Erasmus 

Mundus) 

4313286 120 2012-13 Carlos 

Lorenzo 

Merino 

08/07/2015 Favorable 

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500450&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500451&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2500451&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2502831&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2502831&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4314944&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4314944&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4314944&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313871&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313871&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313871&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313999&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313999&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310838&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310838&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310838&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313286&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313286&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313286&actual=estudios
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Comunicació 

Estratègica en la 

Societat del Risc 

(2012) 

4313338 60 2010-11 (Comunicació 

Política, Institucional i 

Corporativa en Entorns 

de Crisi i Risc) 

2012-13 

Enric 

Castelló 

Cogollos 

04/10/2016 Favorable 

Ensenyament i 

Adquisició d'Anglès 

com a Llengua 

Estrangera / 

Segona Llengua 

(2015) 

4315402 60 2010-11 

(Ensenyament de 

Llengües: Espanyol / 

Anglès com a Llengua 

Estrangera) 

2015-16 

Maria Isabel 

Oltra-

Massuet  

30/10/2018 Favorable 

Ensenyament de 

Llengües: Espanyol 

com a Llengua 

Estrangera (2015) 

4315413 60 2010-11 

(Ensenyament de 

Llengües: Espanyol / 

Anglès com a Llengua 

Estrangera) 

2015-16 

Maria 

Bargalló 

Escrivà  

30/10/2018 Favorable 

Traducció 

Professional 

Anglès-Espanyol 

(2015) 

4314929 60 2015-16 Ester Torres 

Simón  

30/10/2018 Favorable 

Màsters interuniversitaris no coordinats per la URV 

Estudis de Dones, 

Gènere i Ciutadania 

(2012) (coordinat 

per la UB) 

4313345 90 2012-13 Coral 

Cuadrada 

Majó 

14/12/2015 Favorable 

Identitat Europea 

Medieval (2013) 

(coordinat per la 

UdL) 

4314102 60 2013-14 Marta 

Serrano Coll 

23/02/2018 Favorable 

Joventut i Societat 

(2014) (coordinat 

per al UdG) 

4315178 60 2008-09 

2014-15 

Gaspar Maza 

Gutiérrez 

30/10/2018 Favorable 

Música com a Art 

Interdisciplinària 

(2014) (coordinat 

per la UB) 

4314740 60 2010-11 

2014-15 

Jesús 

Carruesco 

García 

15/09/2017 Favorable 

Data informe: 14/11/2018 
Font: Portal d’informes d’avaluació i Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT). 

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313338&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313338&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313338&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315402&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315402&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315402&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315402&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315402&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315413&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315413&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315413&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315413&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4314929&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4314929&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4314929&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313345&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313345&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4314102&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4314102&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315178&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4314740&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4314740&actual=estudios
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* El Grau d’Història (2008) i el Grau d’Història de l’Art (2008) entren en procés d’extinció a partir del curs 2018-19, curs 
en el qual es comencen a implantar les seves respectives reverificacions, el Grau d’Història (2018) i el Grau d’Història 
de l’Art i Arqueologia (2018). 

 

 

El curs 2017-18 el centre acollia 1.466 estudiants repartits entre els diversos ensenyaments que 

ofereix: 1.264 en estudis de grau i 202 en estudis de màster. 

 

La taula següent mostra els estudiants matriculats als ensenyaments adaptats a l’EEES i màsters 

vigents en el curs 2017-18: 

 

Taula 2. Evolució dels estudiants matriculats 

Titulació 
Estudiants matriculats 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

GRAUS 

Història 199 194 180 163 155 

Història de l’Art 103 96 88 94 76 

Anglès 196 199 197 208 201 

Llengua i Literatura Catalanes 82 58 57 45 40 

Llengua i Literatura Hispàniques 97 87 84 82 69 

Comunicació Audiovisual 125 154 158 159 160 

Periodisme 147 159 161 161 162 

Publicitat i Relacions Públiques 148 165 165 167 164 

Antropologia i Evolució Humana 45 103 142 188 237 

Total graus 1.142 1.215 1.232 1.267 1.264 

MÀSTERS (coordinats per la URV) 

Antropologia Mèdica i Salut 

Global (2014) 
 13 21 23 31 

El màster anterior extingeix al 

màster d’Antropologia Mèdica i 

Salut Internacional (2006) i 

(2010)* 

28 9 7 1  

Antropologia Urbana, Migracions 

i Intervenció Social (2013) 
10 21 26 30 40 

El màster anterior extingeix al 

màster d’Antropologia Urbana 

(2006) i (2010) i a Migracions i 

Mediació Social (2007) i (2010)* 

10 2 1   

Arqueologia Clàssica (2013) 12 24 30 27 24 
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El màster anterior extingeix al 

màster d’Arqueologia Clàssica 

(2006) i (2010)* 

18 3  
 

 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (2010) 
2 3 2 2  

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (Erasmus 

Mundus) (2012) 

25 30 32 26 28 

Comunicació Estratègica en la 

Societat del Risc (2012) 
24 14 22 17 13 

El màster anterior extingeix al 

màster de Comunicació Política, 

Institucional i Corporativa en 

Entorns de Crisi i de Risc (2010) 

1  
 

  

Ensenyament i Adquisició de 

l’Anglès com a Llengua 

Estrangera/Segona Llengua 

(2015) 

  19 26 21 

Ensenyament de Llengües: 

Espanyol com a Llengua 

Estrangera (2015) 

  26 20 29 

Els dos màsters anteriors 

extingeixen al màster 

d’Ensenyament de Llengües 

Estrangeres (2007) i (2010)* 

71 47 4 2  

Patrimoni Artístic i Cooperació 

Cultural (2012) 
 12 5  1 

Traducció Professional Anglès-

Espanyol (2015) 
  14 9 15 

Total màsters 201 178 209 183 202 

Total FLL 1.343 1.393 1.441 1.450 1.466 

Data informe: 14/11/2018 
Font: URV en Xifres.  
ACRG03 Número d’estudiants matriculats. 
ACRM03 Número d’estudiants matriculats.  
* Les dades són, a cada curs, els sumatoris dels plans d’estudis a extingir 

 

A la Taula 3 es mostra l’evolució del nombre de titulats dels darrers cinc cursos dels graus 

d’Història i d’Història de l’Art (implantats el curs 2008-09), dels graus d’Anglès, Llengua i 

Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Hispàniques, Comunicació Audiovisual, Periodisme, i 

Publicitat i Relacions Públiques (implantats el curs 2009-10) i del grau d’Antropologia i Evolució 

Humana (implantat el curs 2013-14). En relació als titulats de màster, les dades corresponen 

als ensenyaments vigents durant el curs 2017-18. 
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Taula 3. Evolució del nombre de titulats 

Titulació 
Titulats 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

GRAUS      

Història      

Curs inici 2008-09 

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

Curs inici 2014-15 

Curs inici 2015-16 

2 

7 

26 

1 

2 

3 

4 

16 

2 

 

2 

3 

6 

21 

1 

 

 

 

3 

5 

25 

 

 

 

2 

2 

10 

19 

1 

Història de l’Art      

Curs inici 2008-09 

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

Curs inici 2014-15 

2 

1 

7 

 

1 

4 

7 

 

 

2 

5 

7 

1 

 

 

3 

4 

7 

4 

 

1 

2 

2 

1 

3 

4 

Anglès      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

Curs inici 2014-15 

6 

23 

1 

5 

5 

25 

1 

 

1 

8 

18 

1 

 

 

2 

6 

22 

 

 

2 

5 

5 

18 

Llengua i Literatura Catalanes      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

Curs inici 2014-15 

5 

13 

2 

2 

7 

 

1 

4 

4 

1 

 

 

4 

6 

 

 

 

 

 

1 

Llengua i Literatura Hispàniques      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14  

Curs inici 2014-15 

Curs inici 2015-16 

3 

7 

3 

1 

15 

1 

 

1 

5 

9 

1 

3 

2 

3 

7 

1 

 

 

 

 

1 

7 

1 

Comunicació Audiovisual      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

4 

5 

1 

12 

12 

1 

 

8 

 

1 

1 

 

1 
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Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

Curs inici 2014-15 

Curs inici 2015-16 

Curs inici 2016-17 

1 

1 

19 

1 

1 

2 

27 

1 

2 

4 

25 

5 

1 

Periodisme      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

Curs inici 2014-15 

Curs inici 2015-16 

4 

19 

1 

9 

22 

3 

1 

2 

 

3 

24 

3 

2 

 

 

1 

 

33 

 

1 

1 

 

1 

 

 

25 

Publicitat i Relacions Públiques      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

Curs inici 2014-15 

Curs inici 2015-16 

Curs inici 2016-17 

2 

13 

2 

6 

24 

4 

1 

1 

 

8 

22 

2 

2 

1 

 

 

4 

34 

1 

3 

1 

 

 

1 

1 

28 

1 

2 

Antropologia i Evolució Humana      

Curs inici 2013-14 

Curs inici 2014-15 

Curs inici 2015-16 

   
1 1 

3 

1 

Total graus 151 206 199 220 191 

MÀSTERS (coordinats per la URV) 

Antropologia Mèdica i Salut Global 

(2014) 
  4 8 9 

El màster anterior extingeix al 

màster d’Antropologia Mèdica i 

Salut Internacional (2006) i 

(2010)* 

13 4 6   

Antropologia Urbana, Migracions i 

Intervenció Social (2013) 
 4 7 6 9 

El màster anterior extingeix al 

màster d’Antropologia Urbana 

(2006) i (2010) i a Migracions i 

Mediació Social (2007) i (2010)* 

7  
1 

  

Arqueologia Clàssica (2013)  6 13 13 9 

El màster anterior extingeix al 

màster d’Arqueologia Clàssica 

(2006) i (2010)* 

14 2  
 

 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (2010) 
1 1 2 2  
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Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (Erasmus 

Mundus) (2012) 

13 9 17 11 10 

Comunicació Estratègica en la 

Societat del Risc (2012) 
18 11 19 14 10 

El màster anterior extingeix al 

màster de Comunicació Política, 

Institucional i Corporativa en 

Entorns de Crisi i de Risc (2010) 

  
   

Ensenyament i Adquisició de 

l’Anglès com a Llengua 

Estrangera/Segona Llengua (2015) 

  14 23 15 

Ensenyament de Llengües: 

Espanyol com a Llengua Estrangera 

(2015) 

  21 15 17 

Els dos màsters anteriors 

extingeixen al màster 

d’Ensenyament de Llengües 

Estrangeres (2007) i (2010)* 

66 41 4 2  

Patrimoni Artístic i Cooperació 

Cultural 
 5 4  1 

Traducció Professional Anglès-

Espanyol (2015) 
  12 4 14 

Total màsters 132 83 124 99 94 

Total  283 289 323 318 285 

Data informe: 14/11/2018 
Font: URV en Xifres.  
ACRG11 Titulats de grau. 
ACRM09 Titulats de màster. 
* Les dades són, a cada curs, els sumatoris dels plans d’estudis a extingir 

 

 

Pel que fa al professorat amb docència a graus i màsters de la Facultat de Lletres, a la Taula 4 

es mostra l’evolució que hi ha hagut en relació al nombre de docents. Comprovem que el nombre 

de professorat s’ha anat mantingut al llarg dels cursos acadèmics. Es ressalta que hi ha 

professorat que pot donar docència a més d’una titulació: 

 

Taula 4. Evolució del nombre de professorat amb docència 

Titulació 
Professors 

2014 2015 2016 2017 

GRAUS 

Història 48 46 47 43 
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Història de l’Art 34 35 29 30 

Anglès 39 37 37 39 

Llengua i Literatura Catalanes 40 36 34 37 

Llengua i Literatura Hispàniques 39 37 38 40 

Comunicació Audiovisual 49 47 51 48 

Periodisme 51 51 56 54 

Publicitat i Relacions Públiques 51 51 54 55 

Antropologia i Evolució Humana 11 19 20 21 

Total graus 362 359 366 367 

MÀSTERS 

Antropologia Mèdica i Salut Global (2014) 12 18 21 20 

El màster anterior extingeix al màster 

d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional 

(2006) i (2010)* 

14 9 2 0 

Antropologia Urbana, Migracions i 

Intervenció Social (2013) 
15 15 15 14 

El màster anterior extingeix al màster 

d’Antropologia Urbana (2006) i (2010) i a 

Migracions i Mediació Social (2007) i 

(2010)* 

16 7 0 0 

Arqueologia Clàssica (2013) 19 20 20 19 

El màster anterior extingeix al màster 

d’Arqueologia Clàssica (2006) i (2010)* 
11 0 0 0 

Arqueologia del Quaternari i Evolució 

Humana (2010) 
25 26 25 22 

Arqueologia del Quaternari i Evolució 

Humana (ERASMUS MUNDUS) (2012) 
25 31 27 24 

Comunicació Estratègica en la Societat del 

Risc (2012) 
16 22 23 22 

Ensenyament i Adquisició de l’Anglès com a 

Llengua Estrangera/Segona Llengua (2015) 
-- 12 12 14 

Ensenyament de Llengües: Espanyol com a 

Llengua Estrangera (2015) 
-- 11 12 13 

Els dos màsters anteriors extingeixen al 

màster d’Ensenyament de Llengües 

Estrangeres (2007) i (2010)* 

23 18 1 0 

Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural 

(2012) 
18 10 0 2 

Traducció Professional Anglès-Espanyol 

(2015) 
-- 9 10 8 
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Total màsters 194 208 168 158 

Total  556 567 534 525 

Data informe: 14/11/2018 
Font: URV en Xifres.  
ACRG15 - Perfil general del professorat de les titulacions de grau per categoria, edat i sexe.  
ACRM13 - Perfil general del professorat de les titulacions de màster per categoria, edat i sexe 
* Les dades corresponen a les de l’últim pla vigent a cada curs 

 

El dinamisme de la Facultat de Lletres, la voluntat i vocació d’incidència i implicació amb la 

societat que ens envolta, es tradueix en la realització de nombroses activitats de tot tipus 

(congressos, seminaris, jornades, activitats d’extensió universitària) organitzades per la mateixa 

Facultat, pels diferents departaments i pels propis estudiants i que contribueixen a la difusió i a 

la dinamització cultural de les comarques meridionals de Catalunya. Al mateix temps, la 

col·laboració amb les institucions i entitats de l’entorn és constant. És, també, una Facultat 

oberta a tot el món com ho fa palès els convenis Erasmus, els convenis amb universitats 

americanes i els convenis amb diferents Universitats de la República Popular Xina, concretats a 

través del Centre d’Estudis Hispànics, el qual es va integrar l’any 2013 a la Facultat de Lletres. 

 

El compromís de la Facultat de Lletres per la innovació i la millora de la qualitat docent ha suposat 

que grups i professors hagin estat distingits amb guardons que representen un incentiu a l'esforç 

i els èxits aconseguits: 

 

 Menció distintiva International Master's Programme (IMP) 2014, de l'AGAUR, al màster 

Erasmus Mundus d'Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, per a programes de 

màster oficials i propis que són impartits a Catalunya. Reconeix la dimensió internacional 

i la qualificació del professorat, i facilita la consolidació i la promoció als estudiants 

prospectius tant locals com estrangers i de la comunitat universitària internacional en 

general. 

 Premi del Consell Social de la URV 2013 al projecte "L'ús del Whatsapp per augmentar la 

motivació en la lectura de textos en anglès", de l'equip coordinat per la professora Mar 

Gutiérrez-Colón. 

 Premi Jaume Vicens Vives 2011 atorgat per la Generalitat de Catalunya al Programa 

formatiu per a estudiants xinesos a la URV, coordinat per les professores Sara Pujol, 

Maria Herrera i Esther Forgas. 

 Premi del Consell Social de la URV 2011 al Programa formatiu per a estudiants xinesos a 

la URV, coordinat per les professores Sara Pujol, Maria Herrera i Esther Forgas. 

 Premi del Consell Social de la URV 2011 a la qualitat docent a l'estudi "Disseny i 

experimentació metodològica d'activitats d'aprenentatge i serveis aplicats a estudiants 

de Periodisme de la URV", presentada per Antoni Pérez-Portabella. 

 

L’any 2018, durant el mes d’abril, es va rebre la visita d’AQU Catalunya per acreditar quatre 

màsters impartits al centre: el màster d'Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua 

Estrangera/Segona Llengua, el màster d'Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua 
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Estrangera, el màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol, acreditats favorablement, i el 

màster d'Antropologia Mèdica i Salut Global, aquest últim acreditat amb excel·lència. 

 

La mateixa Agència, anteriorment, havia visitat la Facultat de Lletres durant el primer semestre 

del 2017 per acreditar el grau de Llengua i Literatura Catalanes, el grau de Llengua i Literatura 

Hispàniques, el grau d’Anglès, el màster d’Arqueologia Clàssica i el màster d’Antropologia 

Urbana, Migracions i Intervenció Social, titulacions que es van acreditar favorablement. 

 

L’any anterior, durant el primer semestre del 2016, la Facultat de Lletres va rebre la visita per 

acreditar titulacions de l’àmbit de la Comunicació: el grau de Comunicació Audiovisual, el grau 

de Periodisme, el grau de Publicitat i Relacions Públiques i el màster de Comunicació Estratègica 

en la Societat del Risc (MASTERDEC).  

 

La primera visita que AQU Catalunya va realitzar a la Facultat de Lletres per acreditar titulacions 

d’aquest centre, va tenir lloc l’octubre de 2014, i en aquella ocasió es van acreditar titulacions 

de l’àmbit d’Història: el grau d’Història, el grau d’Història de l’Art, el màster Erasmus Mundus 

d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, i el màster d'Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana, aquest darrer acreditat amb excel·lència. 

 

Per una altra banda, segons els resultats presentats el mes de juny de 2018, referents a l'edició 

2018 de l'U-Ranking, la majoria dels graus oferts pel nostre centre són referents i es destaquen 

com els millor puntuats dins dels seus àmbits. Les puntuacions obtingudes en cadascuna de les 

titulacions a partir dels indicadors que s'han utilitzat pel càlcul del rànquing han permès 

identificar les universitats millor valorades en els diferents graus que s'ofereixen. En la branca 

d'Arts i Humanitats, la URV és la primera en els graus de Llengua i Literatura Hispàniques, 

Llengua i Literatura Catalanes,  Anglès, Història, Història de l'Art i Antropologia i Evolució 

Humana. 

 

La Facultat de Lletres disposa d’un lloc web, que va ser renovat durant el curs 2016-17: 

http://www.fll.urv.cat/. A més a més, recentment s’ha replicat en els idiomes castellà i anglès, 

amb l’objectiu d’arribar al públic de la resta de l’Estat i a estudiants internacionals per tal de 

facilitar-los l’accés a la informació de l’oferta docent del centre. 

 

 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2018/06/Informe-U-Ranking-FBBVA-Ivie-2018.pdf
http://www.fll.urv.cat/
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2. Procés d’elaboració de l’informe  

Per a l’elaboració de l’autoinforme s’ha pres com a referència el procés PR-FLL-003 Seguiment i 

millora de titulacions, que detalla el procés de seguiment de les titulacions a la URV que 

s’estructura en tres nivells d’anàlisi: l’ensenyament, el centre i la Universitat. En l’autoinforme 

d’acreditació es combinen dos nivells d’anàlisi: el dels ensenyaments específics a acreditar i el 

del centre. 

 

En el procés de confecció de l’informe es poden diferenciar 4 fases: 

 

 Recollida d’informació. 

 Elaboració de l’Autoinforme. 

 Exposició pública. 

 Aprovació de l’Autoinforme. 

 

 Recollida d’informació 

La recollida de la informació de tipus transversal a tota la URV ha estat coordinada pel Gabinet 

de Qualitat i vehiculada a través de l’eina web Sínia-Net, pel que fa a les taxes, indicadors 

numèrics i resultats de les enquestes del PDI. La informació sobre metodologies, sistemes 

d’avaluació i ús de l’Entorn Virtual de Formació de la URV, Moodle, l’ha facilitada el Servei de 

Recursos Educatius de la Universitat (SREd). Les dades de guies docents s’han obtingut de 

l’aplicació per a l’elaboració de les guies docents (DOCnet). La informació sobre plans de treball 

i tutories s’han obtingut de Moodle. La informació específica del centre ha estat recollida per la 

TSQD del centre.  

 

Per a la recollida de la informació relacionada amb la satisfacció dels diferents grups d’interès 

s’han utilitzat els instruments que es recullen en la taula E.3. Taula 1. “Instruments per a la 

recollida de la satisfacció dels grups d’interès” del present informe. 

 

En la fase de recollida de la informació s’ha comptat també amb la col·laboració de: l’estudiantat 

del centre, l’Internacional Center, el Servei de Recursos Humans, l’Escola de Postgrau i Doctorat 

(EPD), l’Oficina d’Orientació Universitària (OOU), el Servei de Gestió Acadèmica (SGA) i el Centre 

de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), entre d’altres.  

 

L’autoinforme comprèn el període temporal que va des del darrer autoinforme d’acreditació fins 

el curs d’elaboració d’aquest autoinforme, sempre que hi hagi dades disponibles. Es mostren 

dades consolidades del curs 2016-17 i les dades disponibles del curs 2017-18, fins a la data 

d’elaboració d’aquest informe. 
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 Elaboració de l’informe 

La responsabilitat de l’elaboració del present informe ha estat assumida pel Comitè d’Avaluació 

Intern (CAI). Aquest comitè està format per l’equip deganal de la Facultat de Lletres, el 

responsable del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la FLL, la Tècnica de l’Oficina de 

Suport al Deganat (TOSD) i la Tècnica de Suport a la Qualitat Docent (TSQD) de la FLL. 

 

En relació a la participació dels estudiants, aquesta, en la versió inicial de l’Autoinforme, ha estat 

indirecta a través de les seves opinions expressades en les diferents enquestes, durant el període 

d’exposició pública de l’Autoinforme a més de la seva assistència a la Junta de Facultat en la 

qual s’ha aprovat.  

 

La participació dels docents s’ha donat també en diferents etapes del procés: durant la 

presentació de l’Autoinforme, durant el període d’exposició pública de l’Autoinforme i en la Junta 

de Facultat. 

 

Finalment, la participació del PAS de la FLL ha estat àmplia, per la seva participació en recollir o 

facilitar dades, en les aportacions realitzades abans i durant l’exposició pública de l’Autoinforme, 

i per la seva aprovació en Junta de Facultat. 

 

Pels apartats concrets relacionats amb els títols a acreditar, els responsables de l’ensenyament 

ha tingut un paper destacat en la seva redacció. A més, s’ha comptat amb la participació de la 

del Gabinet de Qualitat.  

 

Les propostes de millora, que es recullen al pla de millora per al curs 2017-18, estan identificades 

al text com PM-Estàndard-N (Proposta Millora-nº estàndard-número corresponent) i a la taula 

de Pla de millora. A més a més, a l’apartat Seguiment de Pla de millora anterior, es poden veure 

les millores i les accions de centre plantejades en l’Autoinforme del curs 2016-17 que s’han 

portat a terme. 

 

Pel que fa a les evidències s’ha organitzat un espai per a l’acreditació en el Campus Virtual 

(Moodle) que té per objectiu recollir les evidències perquè el Comitè d’Avaluació Interna i Externa 

disposin d’aquesta informació de manera digital, compartida i asíncrona. 

 

Respecte als terminis, s’han acomplert els diferents períodes fixats per a l’elaboració de 

l’autoinforme. A la taula següent s’especifiquen les accions que s’han portat a terme: 

 

Accions Dates Agents implicats 

Constitució del CAI Juliol de 2018 Centre 

Reunió amb els diferents 

agents i unitats per analitzar 

Setembre de 2018 Gabinet de Qualitat 

CAI  
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el procés d’Acreditació i el 

contingut de l’Autoinforme 

Responsables de la titulació a 

acreditar 

Primera redacció de 

l’Autoinforme 

De Setembre a 1a quinzena 

novembre de 2018 

CAI 

Responsables de la titulació a 

acreditar 

Revisió global del document  2a quinzena novembre a la 

1a quinzena de desembre de 

2018 

CAI 

Responsables de la titulació a 

acreditar 

Revisió i suggeriments per 

part del Gabinet de Qualitat 

Del 17 al 20 de desembre de 

2018 

Gabinet de Qualitat 

Creació Espai Moodle Desembre 2018 Servei de Recursos Educatius 

Incorporació de les 

consideracions realitzades 

pel Gabinet de Qualitat 

Del 20 de desembre de 2018 

al 9 de gener de 2019 

CAI 

Responsables de la titulació a 

acreditar 

Exposició pública Del 10 al 24 de gener de 

2019 

Missatge a l’estudiantat, 

professorat i personal 

d’administració i serveis. 

Difusió pàgina web de la 

Facultat de Lletres. 

Incorporació de les 

consideracions obtingudes en 

el procés d’exposició pública 

25 de gener de 2019 CAI 

Responsables de la titulació a 

acreditar 

Aprovació per Junta de 

Facultat 

1 de febrer de 2019 Centre 

 

 Exposició pública 

Els mecanismes articulats per donar a conèixer el contingut de l’autoinforme als diferents 

col·lectius que formen part del centre, han estat: 

 

 Període d’exposició pública a l’apartat de Garantia de Qualitat de la web. 

 Notícia destacada a la plana web i correu electrònic als membres de la Facultat de 

Lletres (PDI, PAS, estudiants). 

 Correu electrònic a professionals i empreses col·laboradores. 

 Correu electrònic a antics alumnes. 
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Resultats del període d’exposició pública 

Un cop elaborat l’Autoinforme en versió inicial s’ha obert un període d’exposició pública del 10 

al 24 de gener de 2019. L’informe s’ha publicat al web de la FLL i s’ha informat via correu 

electrònic a tots els col·lectius de la Facultat (PDI, PAS, estudiants) per tal de fomentar la seva 

participació. 

 

No s’ha rebut cap comentari durant el període d’exposició pública. Tot i això, els membres 

responsables de l’elaboració de l’autoinforme van detectar i van corregir errors tipogràfics, així 

com la inclusió i/o modificació d’algun redactat per tal de clarificar el text en qüestió. 

 

 Aprovació de l’informe 

Un cop elaborat l’informe, es preveu que s’aprovi per la Junta de la Facultat de Lletres en la seva 

sessió del 1 de febrer de 2019. 

 

Valoració de la qualitat del procés d’elaboració de l’autoinforme: 

L’informe s’ha realitzat per part dels diferents agents implicats, que representen a tots els 

col·lectius relacionats amb el Grau a acreditar. De manera directa o indirecta, ha participat tota 

la comunitat en l’elaboració d’aquest Autoinforme. Aquest document vol donar una resposta 

exhaustiva al conjunt d’estàndards exigits en el procés d’acreditació, pretén fer una anàlisi 

sistemàtica i objectiva de cada estàndard i sobre el desenvolupament de la titulació, i aportar 

evidències pertinents i accessibles que permetin argumentar l’anàlisi i confirmar el 

desenvolupament excel·lent de la titulació.  

 

Per tot això considerem que el procés ha estat exitós. 
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

A continuació es realitza una argumentació basada en evidències sobre el grau d’assoliment dels 

estàndards d’acreditació. Per a cada estàndard es fa una valoració fent referència directa a les 

dades més significatives que posen de manifest el compliment dels estàndards així com en 

l’eficàcia de les accions implantades des de la darrera acreditació. 

 

El detall complet d’evidències es troba en l’apartat 5 del present informe. 
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Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

“El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat 

segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES”. 

 

1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la 

disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

 

1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 

competències i amb els objectius de la titulació. 

 

El Projecte Formatiu de la Titulació es concreta amb la Memòria Oficial del Títol. Aquesta 

informació esta pública a l’apartat de Qualitat del centre:  

http://www.fll.urv.cat/qualitat/ 

 

Titulació Memòria Oficial del Títol 

Màster Universitari en 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (2010) 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/

Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_arqueologia

_quaternari_evolucio_humana.pdf  

Màster Universitari Erasmus 

Mundus en Arqueologia del 

Quaternari i Evolució Humana 

(2012) 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/

Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_EM_arqueol

ogia_quaternari_evolucio_humana.pdf  

 

Fruit de la implantació de la titulació i del seu propi desenvolupament han estat necessàries 

modificacions de la memòria oficial del títol. A la Taula E.1. Taula 1 de l’annex 1 es mostren les 

modificacions realitzades en les memòries dels títols, les quals van obtenir informes favorables. 

 

La verificació de la titulació i la posterior acreditació, amb resultat d’Acreditat amb excel·lència,  

proporcionen evidències que el perfil de competències és consistent amb els requisits de la 

disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES així com el pla d’estudis i l’estructura 

del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. 

 

Es important mencionar que fruit d’una reflexió a alt nivell a la Universitat, s’ha replantejat el 

model de competències transversals, reunificant les anomenades nuclears amb les pròpiament 

transversals, sense que aquesta decisió afecti als objectius formatius ni el nivell MECES a assolir 

(PM-1-01). Aquest nou model comporta també una revisió de les metodologies i activitats 

formatives a les titulacions (PM-1-02). El nou model ja s’aplica a les noves titulacions que s’han 

portat a verificar el curs 2018-19, i està previst traslladar-ho a la resta de titulacions de la FLL 

en cursos posteriors. 

 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_EM_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_EM_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_EM_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
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1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu 

nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 

 

Analitzats els indicadors corresponents des de la darrera acreditació, que es presenten a l’Annex 

2, concretament les taules E.1. Taula 2 a la E.1 Taula 8, es valora adequadament l’oferta i la 

demanda del títol així com també el perfil d’ingrés de l’estudiant del màster (en quant a número 

d’estudiants admesos i places ofertes, preinscrits, matriculats). 

 

El Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana ofereix una titulació dirigida a la 

formació de professionals de recerca en l'àmbit de la Prehistòria i l’Evolució Humana. També 

està dirigit a formar especialistes en el treball del camp arqueològic que puguin avaluar i realitzar 

informes tècnics en intervencions arqueològiques.  

 

L'àmbit de formació del màster té un caràcter multidisciplinari donat que les disciplines 

científiques que participen en la recerca en Prehistòria són múltiples i inclouen l'estudi dels 

materials arqueològics (indústria lítica, restes de fauna i antropològiques), l'aplicació de mètodes 

de datació i anàlisi química dels fòssils, i els estudis que obtenen informació contextual sobre el 

passat (palinologia, paleoecologia, restitució paleoambiental,...). 

 

Per aquests motius, el perfil d'ingrés és molt ampli i la titulació està dirigida a titulats/des 

universitaris de Grau o Llicenciats en Història, Història de l'Art, Humanitats, Antropologia, 

Geografia, Química, Física, Biologia, Geologia i de Diplomatura o Graus en estudis de Conservació 

i Restauració de Béns Culturals. Com hem senyalat anteriorment el caràcter multidisciplinari de 

la disciplina justifica aquest perfil d'accés ampli, ja que els interessats en formar-se en l'àmbit 

de la Prehistòria i Evolució Humana procedeixen d'una alta diversitat de titulacions.  

 

L'origen dels estudiants és molt divers, però cal destacar que més de la meitat de l'alumnat 

procedeixen d'universitats de la resta de l'estat espanyol i els estudiants (aprox. 50% en els 

darrers 5 anys E.1. Taula 3). La resta són estudiants d'Universitats catalanes i d'universitats 

estrangeres. Cal destacar l'amplia diversitat de procedència dels alumnes internacionals, donat 

que els 16 estudiants d'universitats estrangeres procedeixen de 13 països diferents (E.1. Taula 

8). En quan a la representació per gènere, tot i haver alguna fluctuació al llarg del període 2013-

2018, el balanç entre homes i dones és molt equilibrat, amb predominança dels alumnes entre 

22 i 30 anys (E.1. Taula 4 i E1. Taula 5). La majoria de l'alumnat cursa el màster a temps 

complert (E.1. Taula 7).  

 

 E.1. Taula 2. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a màster 

 E.1. Taula 3. Estudiants de nou accés de màster segons la universitat d’origen 

 E.1. Taula 4. Estudiants de nou ingrés de màster segons via d’accés 

 E.1. Taula 5. Alumnes de nou accés segons edat i gènere 

 E.1. Taula 6. Alumnes matriculats segons edat i gènere 

 E.1. Taula 7. Estudiants matriculats per tipus de matrícula (Temps Complert / Temps Parcial)  

 E.1. Taula 8. Estudiants de màster segons país de procedència 
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En tractar-se d'un màster de projecció internacional que forma part d'un consorci Erasmus 

Mundus, encara que no és un requisit, es valora el domini de l'expressió i comprensió de llengües 

estrangeres, preferentment l'anglès. 

 

Tot i així, en els darrers cursos no s'han cobert el total de places, per aquest motiu l'objectiu per 

al pròxim període és millorar diferents aspectes relacionats amb la captació d'alumnes. Per 

aconseguir incrementar el nombre d'alumnes de nou accés es proposen vàries accions 

encaminades a millorar la visibilitat del màster: accions específiques de captació entre l'alumnat 

de la Universitat Rovira i Virgili i en altre universitats, incrementar la presència en els nous 

mitjans digitals (web, blogs, xarxes socials,...) (PM-1-03). 

 

A més a més, la Facultat de Lletres, dins de les seves línies estratègiques, s’ha marcat diverses 

accions de captació, que englobaria la titulació a acreditar, com és la promoció-difusió dels 

ensenyaments, elaborant vídeos promocionals sobre els diferents ensenyaments i sobre la FLL i 

que comptaria amb el suport tècnic del Gabinet de Comunicació i Relacions Externes, i del Servei 

de Recursos Educatius de la URV. Aquests vídeos seran accessibles i difosos per diversos canals: 

web de la Facultat i dels departaments, xarxes socials Facebook i Youtube, etc (PM-1-04). A més 

a més, es vol potenciar l’assistència a fires (PM-1-05) i participar en esdeveniments adreçats a 

orientar als alumnes en el seu futur acadèmic, com pot ser el Saló de l’Ensenyament de Barcelona 

o diverses fires arreu de Catalunya.  

 

La valoració que els alumnes enquestats van realitzar a la pregunta “Quan vau arribar la 

comunitat universitària us va acollir bé?”, que podem veure a la E.3. Taula 3, va ser d’un 9 el 

curs 2017-18, molt superior a la mitjana de la URV, que va ser d’un 7,14.  

 

També es ressalta la satisfacció dels estudiants en relació a la pregunta “Els tràmits de la 

matrícula han estat senzills?”, en la que es destaca la puntuació que realitzen els estudiants en 

aquest aspecte, ja que la puntuen amb un notable alt (8,67).  

 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

 

Pel que fa a la coordinació docent, continuen vigents els mecanismes descrits en l’anterior 

informe d’acreditació els quals permeten un bon assoliment dels objectius. 

 

La Comissió Acadèmica del Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) es 

la que vetlla per a que les assignatures del màster estiguin coordinades i no hi hagi superposició 

de continguts, es vetlla per la no sobrecàrrega de l’estudiant i ajuda al coordinador del màster 

en les tasques de decisió sobre matèries i assignatures optatives que s’han d’oferir. La Comissió 

Acadèmica es reuneix totes les vegades necessàries per tal de dur a terme aquestes tasques, i 

les reunions poden ser virtuals o presencials quan és convenient. A banda de les reunions de la 

Comissió es realitzen dues reunions anuals entre tot el professorat del màster que són de caire 

informatiu i també per prendre decisions consensuades entre tot el professorat. El coordinador 

és qui organitza i elabora els horaris de les diferents assignatures, amb les classes teòriques, 
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presencials i les pràctiques, a l’aula o externes i controla el calendari de l’avaluació per tal de no 

sobrecarregar als estudiants i ho proposa per aprovació al professorat. 

 

Donat que en el Màster Erasmus Mundus és una titulació conjunta en la que participen altres 

centres estrangers (Università degli Studi di Ferrara, Universitat Rovira i Virgili, Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, Muséum National d'Historie Naturelle, Instituto Politécnico de 

Tomar), també es realitzen 2 reunions anuals que permeten posar en comú els problemes 

acadèmics i realitzar tasques de coordinació de la titulació, organització de les mobilitats, 

organització de les defensa dels Treballs de Fi de Màster. 

 

Els resultats de les enquestes de satisfacció de l'alumnat manifesten un molt alt grau de valoració 

en la coordinació del temari entre el professorat (Puntuació de 9,92 sobre 10; tal i com s’observa 

als resultats de l’enquesta d’avaluació del Professorat, E.3. Taula 2).  

 

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un 

impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

 

La URV disposa de normatives acadèmiques que contribueixen al correcte desenvolupament de 

les titulacions.  

 

Les normatives i reglaments específics de la Facultat de Lletres estan disponibles a la web del 

Centre (http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/). L’aplicació de les 

diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats 

de la titulació. 

 

A nivell de centre, des de l’acreditació anterior s’ha actualitzat el Reglament de la Facultat de 

Lletres (modificat per Consell de govern de 22 de 2015). Totes les normatives, es poden veure 

a l’enllaç especificat anteriorment.  

 
 

Valoració de l’assoliment de l’estàndard: 

 

Pel tot l’exposat anteriorment, podem afirmar que es mantenen el nivell de qualitat des de la 

darrera acreditació.  

 

En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/pdf/regl_facultats/regl_lletres.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/pdf/regl_facultats/regl_lletres.pdf
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

“La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del 

programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la seva qualitat”. 

 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre 

les característiques de la titulació i, el seu desenvolupament operatiu.  

 

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.  

 

2.3. La institució publica el SGIQ en el què s’emmarca la titulació i els resultats del 

seguiment i l’acreditació de la titulació. 

 

La informació general sobre les titulacions impartides en la Facultat de Lletres es pot trobar a 

través de la web de la Universitat. Per a cada ensenyament, a través d’aquests enllaços, 

seleccionant el títol en concret, es pot accedir a una descripció general:  

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/ i http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/.   

 

Al web de la Facultat de Lletres també es publica informació sobre les titulacions: 

http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/graus/ i http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/. 

 

A la taula E.2. Taula 1 del present informe s’inclou una taula d’enllaços per facilitar la localització 

de la informació pública, disponible a la web de la URV, la web del centre i de les titulacions. 

 

S’ha millorat la informació exposada i dins de l’apartat de Qualitat del centre i, titulació per 

titulació, es pot trobar tota la documentació referida al procés de verificació (memòria i informe 

d’avaluació), modificacions (informe d’avaluació), seguiment (informes de seguiment) i 

acreditació (informe d’autoavaluació i informes d’avaluació), que permeten obtenir la imatge 

global de la qualitat de la titulació i la valoració que en fan les agències d’acreditació, pels agents 

interessats. 

 

A l’anterior visita per acreditar el Màster Universitari d’Arqueologia del Quaternari i Evolució 

Humana (2010), la Facultat de Lletres ja disposava d’un apartat específic de Qualitat dins la web 

del centre i, en general, s’han fet actualitzacions i millores.  

 

D’aquesta manera, la informació està disponible per a tots els agents implicats, tant interns com 

externs a la Universitat, i per al públic en general. 

 

Per tal de millorar la difusió, i com s’ha comentat a l’apartat de “Presentació del Centre”, durant 

el curs 2016-17 la Facultat de Lletres va renovar la pàgina web per fer-la més accessible, 

interactiva i integrada a la imatge de la URV. També, per tal d’adequar-se a l’esperit 

internacionalitzador que caracteritza la URV, s’ha replicat la web en els idiomes castellà i anglès, 

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/graus/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/index/
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amb l’objectiu d’arribar a estudiants no només de la comarca, sinó d’arreu del món. Tanmateix, 

es detecta que la documentació està només en l’idioma català i, per tant, no és de gran utilitat 

pels estudiants provinents de la resta de l’estat espanyol i de l’estranger. A partir del curs 2018-

19 es treballarà per traduir la informació més rellevant (normatives, manuals, informació 

d’interès general, etc.) al castellà i anglès. (PM-2-01). 

 

A més la Facultat ha anat millorant la visibilitat i disposa d’altres mitjans de difusió d’informació: 

taulells, pantalles informatives, i alguns ensenyaments disposen de Twitter i Facebook. 

 

En relació als Indicadors principals de les titulacions (Oferta-Demanda, Matrícula, Accés, Titulats 

per nota d’expedients, etc.), a partir del curs 2016-17 es va procedir a un canvi de format en la 

presentació dels valors respecte l’utilitzat en cursos anteriors. Així, les dades que es presenten 

a partir d’aquest curs, gràcies a les gràfiques i a la sinterització de la informació, és molt més 

visible i es pot analitzar millor. Les dades es poden trobar en aquest enllaç.  

 

Les enquestes de satisfacció de les titulacions, es troben a disposició del públic, a l’apartat de 

Qualitat, i dins dels Informes de Seguiment i els Informes d’Acreditació.  

 

Els criteris de garantia de la qualitat sobre la informació pública s’han contemplat en el disseny 

i desenvolupament del procés P.1.6-01 “Publicació d’informació sobre titulacions” del centre. La 

URV i la FLL disposen de mecanismes que permeten garantir la publicació periòdica d’informació 

actualitzada relativa a les titulacions i als programes. 

 

Sobre la informació pública del màster, els resultats de les enquestes de satisfacció de l'alumnat 

també manifesten una grau de valoració alt i els resultats del màster a l'any 2017-18 van ser 

superiors a la mitjana de la Universitat (Resultats Enquesta Organització del Màster, E3. Taula 

3). Cal destacar també la millora en la valoració de l'alumnat entre el curs 2016-17 i el curs 

2017-18, que pot estar relacionat amb la renovació de les planes web de la Universitat i de la 

Facultat de Lletres, tal i com s’ha esmentat anteriorment. 

 

Valoració de l’assoliment de l’estàndard: 

 

La valoració de l’estàndard en relació a l’anterior acreditació va ser positiu, indicant que es 

garantia que tots els grups d’interès tinguessin un fàcil accés als continguts més rellevants de la 

titulació. 

 

Per tot l’exposat anteriorment, es considera que l’estàndard s’assoleix vers l’excel·lència. 

 

En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

  

http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat  

“La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i 

implementat que assegura, de forma eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació”. 

 

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 

seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

 

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en 

la garantia de la qualitat dels ensenyaments en el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat 

(SIGQ en endavant) dels centres docents. Dins d'aquest context, la Facultat de Lletres ha 

dissenyat i aprovat la seva Política de Qualitat i el Manual de Qualitat on es defineixen els 

processos que en formen part.  

 

 Política de Qualitat http://www.fll.urv.cat/qualitat/politica-qualitat/  

 Manual de Qualitat http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/  

 

El degà/na designa el/la Responsable del SIGQ de la Facultat (en endavant RSIGQ) que 

s’encarrega que s’estableixin, implantin i mantinguin els processos necessaris per al 

desenvolupament del SIGQ del centre i informa l’equip deganal sobre l’acompliment del SIGQ i 

de qualsevol necessitat de millora. 

 

Els processos del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) han permès fer un seguiment 

acurat de les nostres titulacions. La informació qualitativa, derivada d’aquest sistema, ens ha 

aportat les dades necessàries per poder analitzar el desenvolupament de les mateixes.  

 

La principal evidència de la idoneïtat d’aquest sistema ha estat l’obtenció dels informes 

favorables d’avaluació dels títols que hi ha actualment implantats: 

 

Taula 5. Dates Informes d’avaluació externa de les titulacions 

Dates Informes d’avaluació externa de les titulacions  

Denominació Verificació Autorització Seguiment 
Última 

Modificació 
Acreditació 

GRAUS 

Grau d’Història (2008)* 28/05/2008 27/10/2008 -- 22/04/2015 01/06/2015 

Grau d’Història de l’Art 

(2008)* 
28/05/2008 27/10/2008 -- 22/04/2015 01/06/2015 

Grau d’Anglès (2009) 13/05/2009 03/09/2010 28/11/2013 28/05/2015 11/07/2017 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/politica-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
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Grau de Llengua i 

Literatura Catalanes 

(2009) 

13/05/2009 03/09/2010 -- 24/07/2018 11/07/2017 

Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques 

(2009) 

13/05/2009 03/09/2010 22/11/2012 24/07/2018 11/07/2017 

Grau de Comunicació 

Audiovisual (2009) 
03/03/2009 03/09/2010 -- 25/07/2014 04/10/2016 

Grau de Periodisme 

(2009) 
03/03/2009 03/09/2010 28/11/2013 25/07/2014 04/10/2016 

Grau de Publicitat i 

Relacions Públiques 

(2009) 

03/03/2009 03/09/2010 -- 22/03/2016 04/10/2016 

Grau d’Antropologia i 

Evolució Humana 

(2013) 

25/09/2013 07/07/2014 -- 26/07/2018 -- 

Grau d’Història 

(2018)** 
23/02/2018 -- -- -- -- 

Grau d’Història de l’Art 

i Arqueologia (2018)** 
23/02/2018 -- -- -- -- 

MÀSTERS (coordinats per la URV)  

Màster d’Antropologia 

Mèdica i Salut Global 

(2014) 

07/10/2014 20/06/2016 -- 19/12/2017 30/12/2018 

Màster d’Antropologia 

Urbana, Migracions i 

Intervenció Social 

(2013) 

23/07/2013 28/02/2014 -- -- 11/07/2017 

Màster d’Arqueologia 

Clàssica (2013) 
25/09/2013 28/02/2014 -- -- 11/07/2017 

Màster d’Arqueologia 

del Quaternari i 

Evolució Humana 

(2010) 

01/06/2009 16/07/2010 27/03/2018 30/04/2015 08/07/2015 

Màster Erasmus 

Mundus d’Arqueologia 

del Quaternari i 

Evolució Humana 

(2012) 

01/06/2012 31/07/2013 27/03/2018 24/05/2017 08/05/2015 

Màster de Comunicació 

Estratègica en la 

Societat del Risc 

(2012)  

19/09/2012 31/07/2013 -- 06/07/2017 04/10/2016 
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Màster d’Ensenyament 

i Adquisició de l'Anglès 

com a Llengua 

Estrangera / Segona 

Llengua (2015) 

08/07/2015 20/06/2016 -- 14/12/2017 30/12/2018 

Màster d’Ensenyament 

de Llengües: Espanyol 

com a Llengua 

Estrangera (2015) 

08/07/2015 20/06/2016 -- 14/12/2017 30/12/2018 

Màster de Traducció 

Professional Anglès-

Espanyol (2015) 

23/07/2014 20/06/2016 -- 14/12/2017 30/12/2018 

Màster de Recerca 

Avançada en Estudis 

Humanístics (2015)** 

30/10/2018 -- -- -- -- 

Data informe: 14/11/2018 
Font: Portal d’informes d’avaluació i Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT). 
* El Grau d’Història (2008) i el Grau d’Història de l’Art (2008) entren en procés d’extinció a partir del curs 2018-19, curs 
en el qual es comencen a implantar les seves respectives reverificacions, el Grau d’Història (2018) i el Grau d’Història 
de l’Art i Arqueologia (2018). 
** Data de la resolució emesa pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Ensenyaments encara no inscrits al RUCT. 

 

A més, cal destacar els resultats obtinguts en les visites d’acreditació ja realitzades: 

Taula 6. Titulacions acreditades i resultats de l’acreditació de la Facultat de Lletres 

Titulació 
Resultat 

acreditació 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Grau d’Història (2008) Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix 
S’assoleix 

amb 
qualitat 

S’assoleix S’assoleix 

Grau d’Història de l’Art 

(2008) 
Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

S’assoleix 
amb 

qualitat 

S’assoleix S’assoleix 

Grau d’Anglès (2009) Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Grau de Llengua i 

Literatura Catalanes 

(2009) 

Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques 

(2009) 

Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Grau de Periodisme 

(2009) 
Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Grau de Publicitat i 

Relacions Públiques 

(2009) 

Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 
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Grau de Comunicació 

Audiovisual (2009) 
Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Antropologia Mèdica i 

Salut Global (2014) 

Acreditat 
amb 

excel·lència 

S’assoleix S’assoleix S’assoleix 
S’assoleix 

amb 
qualitat 

S’assoleix 
amb 

qualitat 

S’assoleix 
amb 

qualitat 

Màster d’Antropologia 

Urbana, Migracions i 

Intervenció Social (2013) 

Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Màster d’Arqueologia 

Clàssica (2013) 
Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

S’assoleix 
amb 

condicions 

S’assoleix 

Màster Universitari 

d’Arqueologia del 

Quaternari i Evolució 

Humana (2010) 

Acreditat 
amb 

excel·lència 
S’assoleix S’assoleix 

S’assoleix 
amb 

qualitat 

S’assoleix 
amb 

qualitat 
S’assoleix S’assoleix 

Màster Universitari 

Erasmus Mundus 

d’Arqueologia del 

Quaternari i Evolució 

Humana (2012) 

Acreditat  S’assoleix S’assoleix S’assoleix  S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Màster Universitari de 

Comunicació Estratègica 

en la Societat del Risc 

(2012) 

Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 

Ensenyament i Adquisició 

de l'Anglès com a 

Llengua Estrangera / 

Segona Llengua (2015) 

Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 
S’assoleix 

amb 
qualitat 

S’assoleix 

Ensenyament de 

Llengües: Espanyol com a 

Llengua Estrangera 

(2015) 

Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix S’assoleix 
S’assoleix 

amb 
qualitat 

S’assoleix 

Màster de Traducció 

Professional Anglès-

Espanyol (2015) 

Acreditat S’assoleix S’assoleix S’assoleix 
S’assoleix 

amb 
condicions 

S’assoleix 
amb 

qualitat 

S’assoleix 

Data informe: 15/10/2018 
Font: Portal AQU Catalunya. Estudis Universitaris de Catalunya 

 

3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants 

per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 

satisfacció dels grups d’interès. 

 

La implantació del SIGQ ha facilitat la posada en marxa en alguns casos, i el manteniment i 

millora en d’altres casos, de diferents instruments i procediments per a recollir la informació 

sobre la satisfacció dels grups d’interès i els resultats per a la gestió de les titulacions.  
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Aquests instruments es definien en l’anterior acreditació en el marc del procés del SIGQ “P.1.5-

01 Procés d’anàlisi dels resultats i millora del programa formatiu”. A partir de la revisió del SIGQ 

al 2015, aquest seguiment i anàlisi dels resultats es fa en el marc dels procés del SIGQ "PR-

FLL-003 Seguiment i millora de titulacions", dins de l'activitat anomenada "Satisfacció dels 

agents d'interès”. 

 

També, com a instrument de recollida de la satisfacció, es té en compte la informació recollida 

en el procés “P.1.2-07 Procés de gestió d’incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions”. 

Les aportacions es reben a través de la bústia de contacte del centre: 

http://www.fll.urv.cat/contacte/. 

 

La bústia de contacte és l’eina per millorar la comunicació entre la FLL i els seus usuaris 

(especialment el PAS, el PDI i els estudiants) poden utilitzar-la per comunicar les seves 

felicitacions, incidències, reclamacions o suggeriments. 

 

Durant el curs 2017-18, la FLL va rebre, mitjançant la bústia de contacte, 34 comunicacions. 

Gairebé totes les consultes les van fer estudiants en curs de la Facultat, titulats de la URV o 

persones externes.  

 

El estudiants en curs de la FLL plantejaven diversos aspectes, entre els quals destaquen els 

dubtes que tenen els alumnes a l’hora de gestionar els seus convenis de pràctiques, petició 

d’informació sobre beques, o com fer un trasllat d’expedient.  

 

Les consultes més habituals en els ex-alumnes estaven relacionats en tràmits administratius: 

com fer tràmits on-line amb la Secretaria Acadèmica de Campus, sol·licitud de certificacions 

acadèmiques, com obtenir fotocòpies compulsades del títol, com sol·licitar un expedient 

acadèmic, entre d’altres. 

 

En relació a les consultes externes, les persones plantejaven dubtes en relació a aspectes relatius 

a la convalidació d’estudis, mostraven interès en unes titulacions determinades, o volien saber 

com es podia accedir a un ensenyament en concret. 

 

A totes i cada una de les consultes/peticions/suggeriments que es van rebre a la bústia de 

contacte del centre se’ls hi va donar resposta. 

 

A l’annex 3, a la E.3. Taula 1 es recullen els instruments per a la recollida d’informació 

relacionada amb la satisfacció del diferents grups d’interès.  

 

La taula E.3. taula 2 ens dona informació de la percepció que tenen els estudiants en relació a 

diversos aspectes de la vida acadèmica: informació adequada, atenció rebuda per part de les 

diferents unitats i serveis de la Universitat, acollida, valoració de la informació establerta a la 

Guia Docent, etc. 

 

http://www.fll.urv.cat/contacte/
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La participació actualment encara és baixa, tant per graus com per màster i per a tots els centres 

de la URV. Per Aquest motiu des del Vicerectorat de Política Acadèmica i de Qualitat s’ha iniciat 

un projecte que implica a tots els centres de la URV i als serveis centrals per analitzar les 

enquestes de satisfacció adreçades a estudiants. L’objectiu és donar coherència al procés, 

minimitzar el nombre d’enquestes, evitar solapaments amb les preguntes, simplificar i 

informatitzar el procés de recollida de dades, i calendaritzar adequadament cada enquesta a 

més de fomentar la participació. (PM-3-01). 

 

Pel que fa al procés de recollida dels resultats, cal destacar la implantació Sínia-net, un aplicatiu 

web que agrupa tota la informació dels processos i resultats de la URV que poden ser d’interès 

per a la gestió universitària. Sínia-net no només centralitza tota la informació sinó que la 

relaciona en forma de taules i gràfics dinàmics per tal de facilitar l’anàlisi de la informació i 

contribuir a una presa de decisions més objectiva basada en dades.  

 

Aquesta aplicació, que es posa a l’abast de la comunitat universitària a través de la intranet de 

la URV, compta amb un bloc d’informes i consultes específiques per al seguiment de la qualitat 

i acreditació de les titulacions de la URV. 

 

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que 

s’utilitza per a la seva millora contínua 

 

Abans de l’anterior acreditació s’havien assolit els objectius següents:  

 

- Definir i aprovar la política de qualitat de la FLL, aprovada per Junta de Facultat el 

02/07/2009. 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/politica_qualitat_FLL.pdf  

 

- Dissenyar, aprovar i implantar el Manual de qualitat de la FLL, aprovada per Junta de 

Facultat el 27/10/2010.  

 

- Crear un espai web per fer públics els documents relacionats amb el seguiment de la qualitat 

d’acord amb les directrius d’AQU Catalunya. 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/  

 

Durant el curs 2015-16 es va fer una revisió del Manual de Qualitat de la Facultat de Lletres, 

aprovant-se aquest per Junta de Facultat de 16/12/2015:  

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/manual_qualitat_FLL_2015.p

df  

 

En aquesta revisió: 

1. Es substitueix el P.1.5-01 “Procés d’anàlisi dels resultats i millora del programa formatiu” pel 

procés PR-FLL-003 “Seguiment i millora de titulacions. 

 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/politica_qualitat_FLL.pdf
http://www.fll.urv.cat/qualitat/
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/manual_qualitat_FLL_2015.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/manual_qualitat_FLL_2015.pdf
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2. S’incorporen dos processos: 

a. PR-FLL-006 “Acreditació de titulacions”. 

b. PR-FLL-008 “Definició, revisió i millora del SIGQ”. 

 

La URV s’ha marcat com a objectiu estratègic aconseguir la certificació del SIGQ de cada centre 

que la conforma. Així doncs, s’està treballant conjuntament amb el Gabinet de Qualitat per tal 

d’establir un calendari que porti a la consecució d’aquest projecte i, és per aquest motiu que el 

SIGQ de Centre es revisarà per tal d’obtenir la certificació en un futur pròxim. (PM-3-02).  

 

Valoració de l’assoliment de l’estàndard: 

 

Es considera que aquest estàndard s’assoleix en progrés vers l’excel·lència perquè, com es 

comenta extensament al llarg d’aquest estàndard, el SIGQ de la FLL facilita el disseny, aprovació, 

desenvolupament i acreditació de les titulacions, garanteix la recollida d'informació i resultats 

de cada procés, així com la satisfacció dels grups d'interès. L'anàlisi de les dades porta a 

l'elaboració del pla de millora i, si cal, a la modificació de la memòria. 

 

En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

“El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord 

amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants”. 

 

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per 

les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, 

si escau, professional. 

 

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 

desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

 

 

 

El professorat implicat en la docència del Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

presenta una experiència docent i investigadora adequada per tal de garantir la qualitat de la 

docència, la investigació i la formació professional dels estudiants, així com una qualificació 

suficient per a la impartició de docència i la formació d'estudiants. El nombre de professorat 

doctor és del 100%, tal i com es veu reflectit a la taula E.4. Taula 1. 

 

En relació al grau de satisfacció dels estudiants, el curs 2017-18 han valorat el professorat amb 

una mitjana de 9,62, tal i com es veu reflectit a la a la pregunta “Globalment considero que és 

un/a bon/a professor/a” que trobem a la taula E.4. Taula 8. Aquesta puntuació, és molt superior 

a la mitjana de la URV, que és d’un 7,94. A la taula E.4. Taula 9, es mostra l’evolució de la 

satisfacció dels estudiants dels cursos 2014-15 al 2017-18. 

 

El professorat en la seva major part forma part de la Universitat Rovira i Virgili i són investigadors 

de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Per aquestes raons la major part 

del professorat són o investigadors postdoctorals (25,00% del professorat; 35,25% de la càrrega 

docent) o professors associats (41,67% del professorat; 35,43% de la càrrega docent) (E.4. 

Taula 1). Per altra banda, aquest tipus de contractació impedeix a un percentatge elevat del 

professorat que no pugui reconèixer Trams de Docència/Trams de Recerca (E.4. Taula 3).  

 

 E.4. Taula 1. Perfil general del professorat de la titulació 

 E.4. Taula 2. Perfil del professorat per categoria  

 E.4. Taula 3. Professorat per categoria i segons doctorat 

 E.4. Taula 4. Hores de docència impartida per categoria i segons doctorat 

 E.4. Taula 5. Assignatures del pla d’estudis 

 E.4. Taula 6. Hores i percentatge d’hores impartides de docència segons trams   

 E.4. Taula 7. Relació estudiants per PDI 

 E.4. Taula 8. Satisfacció dels estudiants amb el professorat 

 E.4. Taula 9. Satisfacció dels estudiants amb el professorat. Evolució 

http://www.iphes.cat/
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Donat el alt grau d'especialització del màster en la recerca, el professorat imparteix assignatures 

de les quals en són especialistes altament qualificats i amb reconeixement internacional. 

D'aquest forma, el professorat participa de la recerca relacionada amb les assignatures que 

imparteix mitjançant articles internacionals o en projectes de recerca. De la mateixa forma, 

l'assignació dels tutors de Treball de Fi de Màster es realitza tenint en compte el coneixement 

de la temàtica de recerca que desenvoluparà cadascun dels alumnes. 

 

El nombre màxim d'alumnes d'ingrés és de 20, i la mitjana de nou accés al llarg del període 

2013-2018 ha fluctuat entre 20 i 12. El màster té una orientació molt específica de recerca en 

la preparació d’investigadors en l’àmbit de la Prehistòria i l’Evolució Humana i considerem que 

aquesta xifra és adequada per tal de proporcionar una atenció personalitzada i una formació de 

recerca de qualitat tan especialitzada. 

 

Els alumnes del Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana i Màster Erasmus Mundus 

d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana manifesten un grau de satisfacció alt de les 

assignatures i del programa formatiu. Tot i la baixa participació en les enquestes (E.4. Taula 8), 

en totes les qüestions plantejades a l’enquesta es supera el 5 de valoració i es troba o per 

damunt a entorn a la mitjana obtinguda per la URV, sent el resultat de satisfacció més elevat de 

les titulacions en l’àmbit de la història de la Facultat de Lletres (E.4. Taula 8). 

 

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per a millorar la qualitat de l’activitat 

docent i investigadora del professorat 

 

 

En relació a l’actuació investigadora del professorat, el professorat del Màster en Arqueologia del 

Quaternari i Evolució Humana està motivat per millorar la qualitat de la seva docència i ha 

participat en el cursos que ofereix el Pla de formació de la Universitat Rovira i Virgili (E.4. Taula 

10). El professorat del Departament d'Història i Història de l'Art, on està integrat la majoria del 

professorat del Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, és el més nombrós en 

els indicador d'inscripció en el cursos PROFID (E.4. Taula 11). 

 

També entre els professorat que ha efectuat accions de mobilitat del PDI dintre del programa 

Erasmus s'inclouen 2 professors/es del Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

(E.4. Taula 14). 

 

Valoració de l’assoliment de l’estàndard: 

 

Per tot l’exposat anteriorment mantenim la qualificació de l’estàndard de la darrera acreditació, 

que s’assolia amb qualitat. 

 E.4. Taula 10. Dades generals PROFID 

 E.4. Taula 11. Formació realitzada pel professorat del centre  

 E.4. Taula 12. Professorat acreditat PLA DANG 

 E.4. Taula 13. Projectes d’innovació docent del professorat del centre 

 E.4. Taula 14. Accions de mobilitat del PDI en el programa ERASMUS  



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ 

 

 

40 

 

En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

“La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge 

dels estudiants”. 

 

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 

d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat 

laboral. 

Serveis d’Orientació acadèmica i Pla d’Acció Tutorial 

En relació als serveis d’orientació acadèmica, a l’anterior visita d’acreditació el centre tenia 

implantat el Pla d’Acció Tutorial (PAT), especialment adreçat a estudiants de grau. Va ser aprovat 

per la Junta de Facultat el 10 de desembre del 2008, i es va revisar i modificar per darrera 

vegada el 27 de juny del 2012:  

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/pla_accio_tutorial_FLL.p

df 

 

Es va veure la necessitat de dissenyar unes directrius adreçat als Màsters. Així, el Pla d’Acció 

Tutorial per a Màsters de la Facultat de Lletres es va aprovar per Junta de Facultat el 13 de juliol 

del 2016: 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pdf  

 

Els objectius d’aquest PAT són: 1) Orientar els estudiants en aquells aspectes acadèmics 

relacionats amb la seva trajectòria acadèmica i vida universitària i 2) Orientar en la projecció 

professional de l’estudiant. 

 

En el Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana i en el Màster Erasmus Mundus 

d’Arqueologia del Quaternari i Evolució la tutorització és tasca principal del coordinador i dels 

directors/es assignats de Treball final de màster.  

 

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

1. Les accions tutorials conjuntes consisteixen en reunions periòdiques (aproximadament 

cada 2/3 mesos) amb els alumnes per tal d’exposar informació del màster, recollir 

problemàtiques, etc. 

2. A banda de les reunions conjuntes periòdiques, també es realitzen reunions 

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

mobilitat. 

3. Reunions individuals. Al menys dues vegades durant el primer curs cada alumne ha de 

realitzar tutories individuals amb el coordinador, de forma presencial o virtual. La majoria 

d'alumnes superen amb escreix aquestes tutories mínimes. 

 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/pla_accio_tutorial_FLL.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/pla_accio_tutorial_FLL.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pdf
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Durant el segon curs, el/la tutor/a de Treball de Fi de Màster també actua com a tutor/a de 

l’alumne i, no es tan necessària l’acció tutorial del coordinador del màster. Cal afegir que molta 

informació es canalitza a través del correu electrònic i la utilització de les llistes de distribució de 

correu electrònic que reben tots els alumnes del màster. També molts alumnes utilitzen el correu 

electrònic per resoldre dubtes, demanar ajuda, obtenir informació... amb el coordinador o amb 

els/les tutors/es. 

 

Per tal de captar les inquietuds de l’alumnat de la Facultat de Lletres, des del Centre es vol 

potenciar la realització d’enquestes per tal d’obtenir informació dels alumnes en diversos 

aspectes, com per exemple, com millorar les tutories, temes que els interessen, etc. (PM-5-01). 

 

Orientació Professional 

 

 

El Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana i Màster Erasmus Mundus 

d’Arqueologia del Quaternari i Evolució tenen una orientació principalment de recerca i té una 

especialització molt dirigida a cobrir especialistes en el àmbits de la Prehistòria i de l’Evolució 

Humana.  

 

Les sortides professionals del titulats i titulades són: 

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

- Docents d'estudis secundaris i universitaris. 

- Especialistes en el treball arqueològic de camp. 

- Professionals de la gestió del patrimoni (museus, exposicions, centres d'interpretació,...). 

 

Mobilitat dels estudiants 

Pel que fa a la mobilitat l’International Center (I-Center) n’és el servei encarregat. Aquest servei 

integrat per membres del PAS sota la responsabilitat del Vicerectorat d'Internacionalització, 

s’organitza internament en tres àmbits amb diferents funcions: Acollida, Estratègia i Mobilitat; i 

té com objectius: 

 

1. Incrementar la visibilitat internacional de la URV.  

2. Potenciar la internacionalització de la nostra comunitat universitària.  

3. Donar suport a tots els processos d'internacionalització de la URV.   

4. Assessorament a estudiants, PDI i PAS de la URV que realitzen estades internacionals.  

5. Fer de finestreta única per a l'estudiant i personal visitant internacional durant la seva 

estada.  

 

Per als estudiants de màster es compta amb un Pla integral d’acollida d’estudiant de màster 

dirigit, especialment, a estudiants internacionals. Aquest pla contempla tres fases (abans de 

 E.5. Taula 1. Nombre d’assistents als tallers d’ocupació professional 

 E.5. Taula 2. Nombre d’assistents a les sessions d’orientació individuals  

 

 

http://www.urv.cat/mobility/
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l’arribada, a l’arribada i durant l’estada) i els processos respectius són competència de l’Escola 

de Postgrau i Doctorat (EPD), l’Oficina d’orientació Universitària de la URV (OOU) i l’International 

Center (I-Center). 

 

A la URV els estudiants de grau i màster poden participar en diferents programes de mobilitat, 

entre els quals es destaquen el Programa Erasmus+ Estudis, el Programa Erasmus+ Pràctiques, 

el Programa SICUE, el Programa MOU, el Programa ISEP, el Programa DRAC, entre d’altres. 

 

A la pàgina web de la Facultat de Lletres (http://www.fll.urv.cat/perfils/estudiants/mobilitat/), 

es pot trobar informació referent als coordinadors de mobilitat, els programes d’intercanvi i 

l’oferta existent, o els tràmits de matriculació i/o documentació necessaris per estudiants URV o 

externs. 

 

La Facultat de Lletres, degut a la seva diversitat d’oferta educativa, té coordinadors/es de 

mobilitat per cada un dels ensenyaments de grau, així com dels màsters que tenen una elevada 

presència de mobilitat, com és el cas del Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari 

i Evolució Humana. En el cas de la resta de màsters, el responsable de la titulació és qui gestiona 

el procés.  

 

Els coordinadors/es de mobilitat són els responsables, en l’àmbit de l’ensenyament corresponent, 

dels aspectes acadèmics de la mobilitat, de la interlocució dels estudiants amb les institucions 

amb què hi hagi convenis i amb el Centre Internacional. Són els que seleccionen i autoritzen les 

sol·licituds de mobilitat dels estudiants i informen l’equip deganal de tots els assumptes 

relacionats amb la mobilitat. 

 

Per la Facultat de Lletres l’àmbit de la internacionalització i la mobilitat és important i, per tant, 

està dins de les prioritats del Centre. Així doncs, s’ha marcat, entre d’altres objectius millorar en 

el seguiment dels indicadors del Pla d’Internacionalització, per tal de potenciar la mobilitat i la 

recollida d’informació establerta al Pla Estratègic d’Internacionalització (PM-5-02). 

 

 

 

Com hem indicat anteriorment, l'alumnat del Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució 

Humana poden optar a obtenir el títol Erasmus Mundus d’Arqueologia del Quaternari i Evolució 

mitjançant la realització una mobilitat mínima d'un quadrimestre en un altre dels centres que 

ofereixen màster Eramus Mundus. L'alumnat que cursa el màster oficial opta a obtenir el títol 

Erasmus Mundus que emet la Universitat de Ferrara, com a universitat coordinadora del Erasmus 

Mundus, si s'efectua una mobilitat equivalent a un terç dels estudis (36 ECTS), aproximadament 

un quadrimestre.  

 

Per aquest motiu al Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana hi ha mobilitat 

d’alumnes externs a la Universitat Rovira i Virgili, i també mobilitat dels alumnes de la URV vers 

 E.5. Taula 3. Nombre d’estudiants de mobilitat IN 

 E.5. Taula 4. Nombre d’estudiants de mobilitat OUT 

 

 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-estudis-erasmus/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/traineeships-erasmus-practiques/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-estudis-sicue/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-estudis-mou/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/isep/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/mob-estudis-drac/
http://www.fll.urv.cat/perfils/estudiants/mobilitat/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/coordinadors/#Facultat_de_Lletres
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/coordinadors/#Facultat_de_Lletres
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als altres centres. Per poder realitzar aquestes mobilitats, es mantenen convenis Erasmus+ 

vigents amb les institucions que formen part del consorci Erasmus Mundus: 

 

- Università degli Studi di Ferrara (Itàlia) (coordinadora). 

- Universitat Rovira i Virgili (Espanya). 

- Muséum National d'Historie Naturelle (França). 

- Instituto Politécnico de Tomar (Portugal). 

 

La majoria de l'alumnat efectua la mobilitat i per això els indicador dels estudiants IN (9 durant 

el curs 2017-18; E.5. Taula 3) com dels estudiants OUT (12 durant el curs 2017-18; E.5. Taula 

4) representen un percentatge molt alt del total d'alumnes. 

 

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

laboral, permet establir contactes amb altres entorns acadèmics, i proporciona una visió d’altres 

sistemes o metodologies educatives. Des de la coordinació i des del professorat del màster es 

promou la realització de les mobilitats pels grans beneficis que aporta en la formació. 

 

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 

característiques de la titulació. 

 

 

Disponibilitat, ús i adequació dels recursos materials 

La docència teòrica del Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana es realitza en la 

Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili, ubicat al Campus Catalunya. En aquest sentit, 

l’aulari i els recursos científics són molt adequats. El CRAI (Centre de Recursos d’Aprenentatge 

i Investigació) del Campus de Catalunya té un funcionament òptim i es disposa d’accés a Internet 

mitjançant xarxa sense fils a tot el Campus. Al Campus de Catalunya, el màster disposa d'un 

Laboratori d'Arqueologia del Quaternari (Laboratori 5.1) a on es realitzen alguns seminaris o 

classes pràctiques. 

 

A banda d’aquestes instal·lacions, al màster es realitza en col·laboració amb l’Institut Català de 

Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) que forma part de la xarxa CERCA de la 

Generalitat de Catalunya i també reconegut com a Institut Universitari per la Universitat Rovira 

i Virgili. Això permet que algunes classes pràctiques i la recerca relacionada amb el Treball de Fi 

de Màster es pugui realitzar en el IPHES. 

 

L'Institut Català de Paleoecologia humana i Evolució Social disposa de laboratoris d'Indústria 

Lítica, Zooarqueologia, Restauració i Conservació de materials arqueològics, Paleoantropologia, 

Restitució ambiental i de Paleoecologia per tal d'efectuar distintes pràctiques de recerca. Els 

alumnes també disposen d'accés wifi gratuït a les instal·lacions de l'IPHES. Quan desenvolupen 

 E.5. Taula 5. E.5. Taula 5. Dades anuals corresponents al CRAI 

 E.5. Taula 6. Dades d’ús de Moodle 

 E.5. Taula 7. Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge 

 

 

http://www.iphes.cat/
http://cerca.cat/
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el seu treball de recerca també se'ls hi facilita de tarja d'accés a l'edifici i d'un espai de treball 

per a que puguin desenvolupar el seu treball final de màster.  

 

Segons podem apreciar a la E.3. Taula 2, els estudiants van valorar la pregunta “Les condicions 

d’aules, laboratoris i altres mitjans han permès un desenvolupament adequat de l’assignatura?” 

amb un 8,09 el curs 2016-17 i un 9,82 el curs 2017-18, puntuacions molt superiors a la mitjana 

de la URV (7,84 i 7,69, respectivament). 

 

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) 

 

 

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la URV és un entorn 

dinàmic amb tots els serveis de suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb 

la informació i les tecnologies de la informació (TIC) per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC).  

Al CRAI estan implicats i presten serveis: 

 

o La Biblioteca 

o L’Oficina d’Orientació Universitària i el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària 

o El Servei de Recursos Educatius 

o L’institut de Ciències de l’Educació 

o El Servei Lingüístic 

o El Servei de Recursos Informàtics i TIC 

 

La URV disposa des de l’any 2013 d’un sistema de gestió de la qualitat, certificat sota els 

requeriments de la norma ISO 9001, per al Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 

Investigació (CRAI). Inicialment es va aconseguir la certificació en base a la norma ISO 

9001:2008 i al 2016 es va fer l’adaptació a la ISO 9001:2015. 

 

En relació a les enquestes que realitza periòdicament el CRAI, cal destacar que el grau de 

satisfacció general dels estudiants va ser del 7,71; amb el seu personal va ser del 8,25 i amb 

les instal·lacions i equipaments del 6,94. 

 

Tal com es pot veure a la E.5. Taula 5, els membres de la comunitat universitària utilitzen de 

forma habitual els serveis que els ofereix el CRAI. Cal assenyalar, com s’ha comentat 

anteriorment, que d’acord amb els resultats de les enquestes de satisfacció, els usuaris d’aquests 

serveis els valoren molt positivament.  

 

Ús de recursos docents virtuals 

 

 E.5. Taula 5. Dades anuals corresponents al CRAI 

 

 E.5. Taula 6. Dades d’ús de Moodle 

 E.5. Taula 7. Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge 
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El professorat considera que la plataforma Moodle és adequada com a eina docent. Tot i així, el 

percentatge d'utilització per part del professorat del Màster en Arqueologia del Quaternari i 

Evolució és inferior al de la resta de Facultat de Lletres (E.5. Taula 6). El motiu d'aquesta dada 

és que la majoria de comunicacions amb l'alumnat del màster es realitza mitjançant el correu 

electrònic, les llistes de distribució d'informació i/o mitjançant informació personalitzada.  

 

Per tal d'incrementar l’ús de la plataforma virtual Moodle es proposa una millora per fomentar i 

incrementar el seu us per part del professorat del màster en el pròxims cursos (PM-5-03). 

 

Valoració de l’assoliment de l’estàndard: 

 

Per tot l’exposat anteriorment, es considera que aquest estàndard s’assoleix en progrés vers 

l’excel·lència. Així mateix, la darrera visita d’acreditació per part d’AQU a titulacions de la FLL, 

aquesta agència va atorgar aquesta valoració a l’estàndard 5.  

 

En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

“Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. 

Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que 

es corresponen al nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de 

satisfacció i laborals”. 

 

Evidències del desenvolupament de l’ensenyament 

Com s’ha introduït a l’apartat 1.4 en relació a la coordinació docent, el comitè extern d’avaluació 

pot accedir als espais i evidències de coordinació docent i a les evidències del desenvolupament 

de l’ensenyament dels subestàndards 6.1 i 6.2 a través de l’enllaç http://moodle.urv.net/moodle 

amb un usuari i contrasenya que li proporciona la URV. 

 

En relació als subestàndards 6.1 i 6.2 el CAE pot accedit a les evidències de les assignatures 

amb: 

 

1. Guia docent i pla docent: on es pot trobar informació respecte als resultats 

d’aprenentatge, les activitats formatives i el sistema d’avaluació.  

2. Informació del Professorat de l’assignatura.  

3. Les execucions dels estudiants on es cobreix tot l’espectre de les qualificacions 

obtingudes. 

4. L’espai assignatura al Moodle. 

En aquest vídeo hi ha una breu explicació de com es trasllada la planificació de les 

assignatures als estudiants de la URV. Vídeo de la planificació docent a la URV.  

 

En aquest mateix espai es pot accedir a evidències relatives a: 

- la coordinació docent (estàndard 1.4). 

- el Pla d’Acció Tutorial (estàndard 5.1). 

 

En relació a l’estàndard 4, el CAE trobarà disponible els currículums dels professors associats. 

 

Elecció de les assignatures per acreditació 

D’acord amb els criteris de la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficial de Grau i Màster 

de cara a la recollida d’evidències del desenvolupament de l’ensenyament s’han seleccionat les 

següents assignatures presentades en la següent taula: 

 

 

 

http://moodle.urv.net/moodle
http://vimeo.com/114335534
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Figura 6. Assignatures seleccionades per al procés d’acreditació 

 Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

Codi de 

l’assignatura 
Nom de l’assignatura ECTS Curs Tipologia 

12645103 Prehistòria d'Àsia i Oceania 4 1r Obligatòria 

12645101 

Informàtica i Estadística 

Aplicades a l'Arqueologia 
5 1r Obligatòria 

12645301 Treball de Fi de Màster  30 2n Treball de Fi de Màster 

 

El Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana consta de 2 anys acadèmics. El 

primer curs concentra la majoria d'assignatures obligatòries, mentre que el segon curs es 

completa la formació amb més optativitat i amb el desenvolupament del Treball de Fi de Màster. 

  

La selecció de les assignatures escollides pel Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució 

Humana (2010) s’ha fet d’acord amb el criteri bàsic que evidencien competències clau de la 

titulació, a més de ser representatives de cadascun dels dos cursos en què s’organitza el màster. 

Això explica perquè de les tres assignatures escollides, n’hi ha dues (les del primer curs) que 

corresponen a assignatures obligatòries. A més, seguint les directrius d’AQU, s’ha seleccionat 

l’assignatura corresponent al Treball de Fi de Màster. 

 

 Assignatura 1: Prehistòria d’Àsia i Oceania 

L'assignatura "Prehistòria d'Àsia i Oceania" s'ha escollit com representativa d'un conjunt 

d'assignatures que reben els alumnes al iniciar el màster. Es tracta d'assignatures que tracten 

aspectes específics de la Prehistòria en diferents àmbits geogràfics (assignatures com 

"Prehistòria d'Àfrica", "Prehistòria d'Europa", "Prehistòria d'Àsia i Oceania" i "Prehistòria de la 

Península Ibèrica"). Aquestes assignatures estan orientades a adquirir coneixements bàsics 

sobre Prehistòria i Evolució Humana que també són fonamentals per desenvolupar després els 

treballs de recerca més específics. 

 

L’assignatura “Prehistòria d’Àsia i Oceania” ofereix una visió general de l’evolució del poblament 

prehistòric d’Àsia i Oceania. L’exposició de la Prehistòria d’Àsia comença al Plistocè inicial i 

finalitza al Neolític. D’altra banda es remarquen les diferències entre la dinàmica ocupacional 

d’Àsia i el poblament prehistòric d’Austràlia i Nova Guinea, que comença al Plistocè superior i es 

perllonga fins a l’arribada del colonitzadors occidentals. També es fa referència a l’expansió 

humana per les illes del Pacífic. Aquesta assignatura pretén contribuir a que l’alumne assoleixi 

un coneixement global sobre el poblament prehistòric de tots els continents, fugint d’una visió 

excessivament eurocentrista de la Prehistòria. 

 

L’avaluació de l’assignatura “Prehistòria d’Àsia i Oceania” té dues parts: 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/?centre=12&ensenyament=1264&assignatura=12645103&any_academic=2017_18&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/?centre=12&ensenyament=1264&assignatura=12645101&any_academic=2017_18&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/?centre=12&ensenyament=1264&assignatura=12645301&any_academic=2017_18&any_academic=2017_18
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- Un treball escrit individual realitzat com si es tractés d’un article científic, sobre un tema 

específic, amb un pes del 60%. 

- Una prova escrita amb preguntes sobre el temari de l’assignatura que es diferent per a cada 

alumne/a. Aquest examen es resol a casa en un període de 2 dies, i té un pes del 40%. 

  

Els criteris d’avaluació emprats són:  

1.- Coneixement de dades empíriques. 

2.- Capacitat crítica per valorar la informació bibliogràfica. 

3.- Redacció i estructuració correcta del treball científic. 

4.- Capacitat per relacionar a nivell diacrònic i sincrònic l'evolució del poblament d'Àsia i Oceania 

amb el poblament de la resta dels continents. 

 

Per l’assignatura de “Prehistòria d'Àsia i Oceania”, en l’espai Moodle habilitat per l’acreditació del 

màster es presenten dues evidències (respectivament de l’assaig i de l’examen) de qualificacions 

d’Excel·lent i de Notable representatives de les dues qualificacions del curs 2017-18.  

 

 Assignatura 2: Informàtica i Estadística Aplicades a l’Arqueologia 

L'assignatura “Informàtica i Estadística Aplicades a l'Arqueologia” és una assignatura obligatòria 

de primer curs i ha estat escollida per representar a un altre grup d'assignatures de tipus més 

metodològics que té com objectiu oferir als alumnes formació en mètodes de recerca aplicables 

als diferents àmbits de la recerca en Prehistòria i l’Evolució Humana (altres assignatures 

metodològiques són "Mètodes d'Excavació i Registre en Arqueologia del Quaternari", 

"Caracterització Cristal·logràfica i Química de Materials Arqueològics", "Sistemes de 

Documentació Gràfica en Arqueologia Plistocènica" i "Anàlisi Microscòpica en Arqueologia"). 

 

El contingut de l’assignatura seleccionada “Informàtica i Estadística Aplicades a l'Arqueologia” té 

com objectiu comprendre la utilitat de diversos àmbits de l'estadística en l'elaboració d'estudis 

arqueològics. Dotar a l'estudiant del graduat d'uns conceptes bàsics en quant a determinades TI 

(tecnologies de la informació) necessaris per a la seva tasca científica i professional. 

 

Els objectius d’aprenentatge són: 

- Aplicar correctament l’estadística descriptiva en situacions concretes.  

- Determinar els tractaments de dades particulars.  

- Distingir els aspectes més destacats de la teoria de mostreig.   

- Formular correctament les probabilitats d’esdeveniments concrets.  

- Comprendre la distribució normal en casos pràctics i l'ús dels intervals de confiança.  

- Adquirir el domini com eina de les proves de contrast. 

- Avaluar els resultats obtinguts amb anàlisi multivariant. 

 

Aquests objectius s’assoleixen principalment mitjançant la resolució de exercicis pràctics 

realitzats a la classe d’informàtica, on cada alumne disposa d’un ordenador individualment. De 
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forma complementària els objectius d’aprenentatge també s’assoleixen amb la realització del 

treball individual. 

 

A l’avaluació de l’assignatura es tenen en compte dos aspectes: 

- Resolució de problemes i exercicis plantejats a l’aula i seguiment de les classes, amb un pes 

del 20%. Per aquesta part de la nota no s’exigeix que els alumnes presentin cap treball i només 

es realitza un control de l’assistència i de la participació a classe.  

- Realització d’un treball individual en la que es resol un problema estadístic concret, amb un 

pes del 80%. 

 

El treball de l’assignatura es la part més important de l’avaluació i cada alumne/a ha de presentar 

un treball individual en format d’article científic a partir d’unes dades proporcionades pel 

professorat. Cada alumne ha de realitzar el treball amb dades diferents. Quan els alumnes envien 

el treball com si l’enviessin a una revista científic, els professors actuen com a revisors simulats 

(referees) d’aquesta revista científica. Retornen l’article amb els comentaris de revisors als 

alumnes i aquests han de tornar a enviar l’article incorporant les modificacions suggerides pels 

revisors/professors. Aquesta segona versió es la que és avaluada per la nota final. Aquest procés 

de realització que simula la publicació d’un article en una revista científica del treball fa que 

l’avaluació sigui molt satisfactòria. 

 

Els criteris d’avaluació utilitzats són: 

1. Aspectes formals (estructura científica, preparació per a la presentació, claredat lingüística 

...). 

2. Ús de gràfics i taules apropiades. 

3. Aplicació correcta dels mètodes estadístics. 

4. Comprensió dels resultats i conclusions ben exposades. 

 

Per l'assignatura “Informàtica i Estadística Aplicades a l'Arqueologia”, en l’espai Moodle habilitat 

per l’acreditació del màster es presenten les evidències de les qualificacions de Matrícula d’Honor, 

Excel·lent i Notable del curs 2017-18. 

 

 Assignatura 3: Treball de Fi de Màster 

Seguint les recomanacions d'AQU s'ha seleccionat per al procés d'acreditació també el Treball 

Final de Màster. El TFM del Màster d’Arqueologia del Quaternari és un element fonamental per 

adquirir les competències en recerca. 

 

En l’avaluació del Treball final de màster es consideren per un costat la pròpia memòria escrita, 

amb un pes del 80%, i la presentació i defensa pública del treball, amb un pes del 20%. 

 

De forma específica, a la memòria escrita del Treball final de màster s'avaluen de forma conjunta 

els següents aspectes: 

- Estructura i argumentació. 
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- Qualitat del contingut de la recerca. 

- Utilització de recursos de qualitat. 

- Planificació i realització del treball 

- Us d’un llenguatge adient. 

- Presentació formal del treball escrit. 

 

En el màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, els tutor/es no participen de 

l’avaluació dels TFM que han tutoritzat. No obstant, els tutors/es, han de realitzar un informe 

que es considerat pels membres del tribunal. Aquest informe dels tutors/es ha d’incloure els 

següents aspectes: 

 1- Elecció del tema d'estudi. 

 2- Metodologia utilitzada. 

 3- Aspectes formals. 

 4- Problemes que hagin sorgit durant el seu desenvolupament que li hagin afectat. 

 5- Seguiment de l'alumne/a i valoració de la tutorització. 

 6- Aprenentatge de l'alumne/a. 

 7- Adequació del treball als objectius proposats. 

 8- Avaluació global del treball de recerca. 

 

En quant a la presentació i defensa pública del Treball Final de Màster s’avaluen la capacitat de 

defensa, claredat expositiva i la resposta a les preguntes i/o comentaris plantejats pel tribunal. 

 

En l’avaluació dels TFM del màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana no s’utilitzen 

rúbriques sinó que la nota s’estableix per consens entre els membres del tribunal o per votació 

en cas de discrepància en la qualificació final. 

 

Per l’assignatura de “Treball Final de Màster”, en l’espai Moodle habilitat per l’acreditació del 

màster es presenten dues evidències de qualificacions d’Excel·lent i de Notable representatives 

de les dues qualificacions del curs 2017-18. 
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Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius 

formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 

 

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són 

adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge 

previstos. 

 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 

 

En el cas del Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana i màster Erasmus Mundus 

d’Arqueologia del Quaternari i Evolució les metodologies docents són variades però la mitjana 

petita dels grups permeten ser flexibles i proposar diferents sistemes d’avaluació adequats a 

cada assignatura (E.6. Taula 1 i E.6. Taula 2). 

 

En aquesta etapa formativa del màster la majoria d’avaluacions corresponen a la presentació de 

treballs i avaluacions pràctiques d’activitats que es realitzen a les classes (presentacions, debats, 

exercicis a l’aula). En el màster hi ha una menor presència dels exàmens o exercicis escrits més 

habituals en etapes formatives anteriors assignatura (E.6. Taula 1 i E.6. Taula 2). La valoració 

d'aquest sistema d'avaluació és positiva perquè permet enfocar a l'alumne a la realització de 

treballs de tipus més pràctics i menys teòrics. En alguns casos els treballs tenen el format 

d'articles científics per tal de preparar als alumnes a desenvolupar la seva recerca. 

 

En relació als sistemes d’avaluació, en les enquestes de satisfacció entre l'alumnat la valoració 

és molt alta. A l’enquesta “Resultats Enquesta Avaluació del Professorat”, E.3. Taula 2, a la 

pregunta "Les activitats d'avaluació (exàmens, treballs, resolució de problemes, etc.) estan 

equilibrades i s'adeqüen als continguts i objectius de l'assignatura" la valoració dels alumnes del 

curs 2017-18 ha estat de 9,61, i a la qüestió de "L'assignatura m'ha proporcionat les 

competències i habilitats esperades per a la meva formació" la valoració dels alumnes del curs 

2017-18 ha sigut de 9,58 (E.3. Taula 2). Es ressalta que la puntuació ha estat molt més elevada 

que en el curs anterior, i també més elevats que la puntuació mitjana de la universitat, fet que 

es considera molt positiu. 

 

 Pràctiques externes 

El pla d’estudis del màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana no inclou 

l’assignatura de Pràctiques Externes. 

 

 

 E.6. Taula 1. Metodologies vs. Avaluació 

 E.6. Taula 2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació 
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 Treball de Fi de Màster 

 

 

En el cas del Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana i del Màster Erasmus 

Mundus d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana el fet de que tingui una durada de dos 

anys ajuda a planificar amb temps aquest treballs.  

 

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

el segon curs es materialitza. En el procés d’assignació del tema i tutor es segueixen els següents 

criteris: 

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

reunió conjunta entre professorat i alumnat. 

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

màster. 

- Assignació de temes i tutors evitant la sobrecarrega de professors i que cadascú/una no 

dirigeixi més de 2 treballs de fi de màster. 

 

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

d’alumnat. 

 

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

treballs fi de màster. Però l’alumne i els tutors han d’informar dos cops del progrés del treball: 

un primer informe al desembre i un segon al juny. La presentació dels treballs es realitza al 

setembre. 

 

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

digital en format pdf. El treball es defensa de forma pública en una exposició d’uns 15 minuts 

seguida d’un torn de preguntes i/o comentaris del tribunal. Aquest tribunal és comú a tots els 

treballs que es presentin i està constituït per al menys 5 persones amb representants del centre 

del consorci Erasmus Mundus. A banda d’aquest tribunal, en l’acte de defensa poden intervenir 

qualsevol professor/a del màster. Donat el caràcter internacional del màster s’obliga a que el 

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

 

- La informació pública sobre el Treball de Fi de màster es troba a: 

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

tura=12645301&any_academic=2011_12&idioma_assig 

 

A la E.6. Taula 3 es recullen el llistat de Treballs de Fi de Màster realitzats durant el curs 2017-

18. 

 

 

 

 E.6. Taula 3. Llistat dels TFM del curs acadèmic en curs 

  

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&assignatura=12645301&any_academic=2011_12&idioma_assig
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&assignatura=12645301&any_academic=2011_12&idioma_assig
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 Resultats de l’aprenentatge assolits  

 

 

Tot i que el número d'enquestes efectives respecte al nombre potencial és relativament baix, el 

resultats sobre la satisfacció dels estudiants amb l'actuació són en general molt positius (E.6. 

Taula 4). Tot i així, les enquestes no es poden considerar representatives per tal de valorar a 

nivell específic els problemes de cada assignatura. De fet, n'hi ha algunes assignatures que no 

tenen cap enquesta (E.6. Taula 4). 

 

El 83,33% de l'alumnat es mostra satisfet amb el màster i el 100% de l'alumnat està satisfet 

amb el Treball de Fi de Màster (E.6. Taula 5). En general, a totes les preguntes sobre la valoració 

de la experiència educativa global són positius. La única valoració negativa de l'alumnat ha estat 

al respecte de la seqüenciació d'assignatures, horaris, calendari, ja que el % de “No satisfets” 

és superior al de “Satisfet”. 

  

Per tal de conèixer si aquesta valoració es representativa, una proposta de millora (PM-6-01) en 

el Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana és fomentar entre l'alumnat l’ús de les 

enquestes per expressar la seva opinió, ja que és la millor forma de detectar mancances i poder 

oferir als alumnes una resposta adequada. Per portar a terme aquesta millora insistirem i 

implicarem al professorat en que transmetin la necessitat d'omplir les enquestes entre l'alumnat 

de cada assignatura.  

 

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 

titulació. 

 

 

A la memòria verificada es van posar els següents valors a les taxes, les quals es comparen amb 

les dades del curs 2017-18. 

 

Comparació de taxes 

 

Indicador 
Valor memòria 

verificada 
Curs 2017-18 

Taxa de graduació 86% 85,71% 

Taxa d’abandonament 4% 7,14% 

Taxa d’eficiència 94% 98,85% 

 

 E.6. Taula 4. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent  

 E.6. Taula 5. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

 E.6. Taula 6. Rendiment acadèmic per assignatura 

 E.6. Taula 7. Taxa d’èxit i Taxa de rendiment 

 E.6. Taula 8. Indicadors de resultats acadèmics 
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En el cas del Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana podem destacar que en 

general les taxes d’èxit i les taxes de rendiment en les assignatures del màster són molt altes. 

la major part de les assignatures tenen taxes d'èxit del 100% i les taxes de rendiment se situen 

entre el 80% i el 100% (E.6. Taula 7). Les notes més freqüents són Excel·lent i Notable (E.6. 

Taula 6). 

 

Globalment, en els tres darrers cursos acadèmics la taxa de rendiment acadèmic ha estat 

superior al 90% i la taxa d'abandonament és molt baixa (únicament un 7,14% que representa 

un únic alumne durant el curs 2017-18) (E.6. Taula 8). També podem destacar que els indicadors 

taxa de rendiment, taxa d'abandonament, taxa de graduació i taxa d'eficiència han estat molt 

positius en els darrers 5 anys amb només lleugeres fluctuacions (E.6. Taula 8). Els valors de la 

taxa de rendiment són superiors al 90%, la taxa d'abandonament és sempre inferior al 10%, la 

taxa d'èxit és pràcticament del 100% i la taxa d'eficiència es situa entorn al 98% (E.6. Taula 8). 

 

Els bons indicadors en quant a taxa de rendiment, taxa de graduació i taxa d'eficiència responen 

al fet que els alumnes que cursen el màster són conscients del cost dels estudis de postgrau i 

estan molt interessats en el Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana.  

 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques 

de la titulació 

 

De forma conjunta amb els estudiants del Màster Erasmus Mundus d’Arqueologia del Quaternari 

i Evolució Humana hem obtingut les següents dades dels egressats del màster.  

 

La situació actual dels titulats del màster són: 

- Estudiant de doctorat = 34% 

- Docents a Universitats = 16 % 

- Investigadors = 15% 

- Treballadors a museus = 1% 

- Treballadors a l’administració = 5% 

- Treballant en empresa privada = 9% 

- Sense treball = 18% 

 

La sortida professional del alumnes és molt diversa i el percentatge d’egressats sense treball és 

relativament baix. Tot i així, la majoria d’alumnes del màster han continuat la seva carrera 

investigadora i es troben en l’etapa de realització de la seva tesi doctoral. 
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Valoració de l’assoliment de l’estàndard: 

 

Per tot l’exposat anteriorment, es considera que l’estàndard s’assoleix amb excel·lència. 

 

En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    
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4. Valoració final, propostes de millora i bones pràctiques 

Valoració final 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 

VALORACIÓ 

Adequat 

(1) 

Cal 

millorar 

Compleix les 

especificacions 
de la 

memòria?  

(2) 

Es 
proposen 

millores 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 

1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu 

corresponent del MECES. 

El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la 

disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 
Sí  Sí  

1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la 

titulació. 

El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 

competències i amb els objectius de la titulació. 
Sí  Sí  

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb les places 

ofertes. 

La majoria d’estudiants matriculats presenten un perfil d’accés que s’adiu amb 

l’establert per la titulació. 
Sí  Sí  

El nombre d’estudiants matriculats és coherent amb el nombre de places 

ofertes. 
No Sí Sí PM-1-03 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats. 

Els mecanismes de coordinació de què disposa la titulació són adequats. Sí  Sí  

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de 

la titulació. 

L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un 

impacte positiu sobre els resultats de la titulació. Sí    

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i 

el seu desenvolupament operatiu. 

S’ofereix informació pertinent sobre les característiques del programa i el seu 

desenvolupament operatiu. 
Sí    

La informació és clara, llegible, agregada i accessible als grups d’interès. Sí    

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció de 

la titulació. 
Sí    

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

La institució publica la política de qualitat, els processos del SGIQ i els elements 

que se’n deriven per a la rendició de comptes, que inclouen els resultats del 

seguiment i de l’acreditació. 

Sí    

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat  

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les 

titulacions. 

El SGIQ disposa de processos implementats que faciliten el disseny i l’aprovació 

de les titulacions, com també el seu seguiment i la seva acreditació, amb 

implicació dels grups d’interès més significatius. 

Sí    

3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les 

titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona la recollida de resultats 

rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació sobre la 

seva evolució temporal. 

Sí    

El SGIQ permet la recollida de la informació sobre la satisfacció dels estudiants i 

titulats respecte del programa formatiu. 
Sí    

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora continua. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat per a la seva revisió que es concreta 

en un informe que recull la reflexió sobre el funcionament del SGIQ i que inclou 
els canvis realitzats en el sistema. 

Sí    

Les accions de millora del SGIQ són coherents amb la revisió efectuada i 
s’estructuren en plans de millora que recullen els elements mínims necessaris 

per fer un seguiment suficient de la implantació de les mesures. 

Sí    

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té 

suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional. 
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Grau 

El professorat disposa de la qualificació i els reconeixements externs 

establerts, com també de l’experiència adequada. 
    

El centre té establerts criteris per a l’assignació de docència.     

Els estudiants estan satisfets amb la competència docent del 

professorat. 
    

Màster 

El professorat disposa de la qualificació acadèmica i els 

reconeixements externs establerts, com també de l’experiència 

adequada. 

Sí  Sí  

El centre té establerts criteris per a l’assignació de docència. Sí    

La major part del professorat està implicat activament en projectes de 

recerca reconeguts i ha fet contribucions de recerca rellevants dins de 

la disciplina del màster. 

Sí  Sí  

Els estudiants estan satisfets amb la competència docent i 

l’experiència investigadora/professional del professorat de màster. 
Sí    

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i 

atendre els estudiants. 

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors són 

suficients per impartir la titulació i atendre els estudiants del centre. 
Sí  Sí  

Els estudiants estan satisfets amb l’atenció del professorat en el seu procés 

d’aprenentatge. 
Sí    

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del 

professorat. 

El professorat disposa de suport institucional per al desenvolupament de les 

seves funcions i per a la millora de la qualitat de la seva activitat docent i 
investigadora. 

Sí    

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional 

faciliten la incorporació al mercat laboral. 

Es posa de manifest que el pla d’acció tutorial i d’orientació acadèmica dóna 
resposta a les necessitats dels estudiants. 

Sí  Sí  

L’orientació professional és adequada, considerant les evidències disponibles i 
l’adequació de les activitats realitzades (tipus, durada, difusió, agents 

d’execució, etc.). 

Sí  Sí  

Els estudiants i els tutors estan satisfets amb els serveis d’orientació acadèmica 

i professional. 
Sí    

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

Les infraestructures docents i de suport a l’aprenentatge donen resposta 

adequada a les necessitats d’aprenentatge dels estudiants (equipament 

pertinent i suficient, i instal·lacions adequades). 

Sí  Sí PM-5-03 

Els fons de la biblioteca són adequats per a les necessitats de la titulació, són 

accessibles i presenten una certa relació amb l’activitat de recerca del centre. 
Sí  Sí  

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del 

MECES de la titulació. 

Pel que fa a les assignatures: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest un adequat nivell de formació dels estudiants i satisfan suficientment 

els requisits del nivell especificat en el MECES per a la titulació. 

Sí    

Pel que fa al TFG/TFM: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest que els TFG/TFM responen al nivell del MECES requerit per a la 

titulació. 

Sí  

 

 

La majoria de TFG/TFM responen a una planificació temàtica concorde amb els 

grups i les línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat. 
Sí  

 
 

Pel que fa a les pràctiques externes: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 

manifest que les pràctiques externes responen al nivell del MECES requerit per a 

la titulació. 

Sí  

 

 

Les pràctiques externes es duen a terme majoritàriament en centres adequats.     

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir 

l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

Pel que fa a les assignatures: 

La metodologia i les activitats docents estan dissenyades amb l’objectiu d’oferir 

oportunitats als estudiants per integrar els resultats d’aprenentatge. 
Sí  Sí PM-6-01 

Els sistemes i criteris d’avaluació són adequats per certificar i discriminar els 

resultats de l’aprenentatge. 
Sí  Sí  

Pel que fa al TFG/TFM: 

Els TFG/TFM se supervisen i avaluen amb criteris adequats. Sí  Sí  

Pel que fa a les pràctiques externes: 

Les pràctiques externes se supervisen i avaluen amb criteris adequats.     

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
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L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal de la majoria 

dels indicadors acadèmics és coherent amb la tipologia d’estudiants i les 

titulacions equivalents. 

Sí  Sí  

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 

La taxa d’ocupació és superior a la de la població activa per al mateix període de 

referència i tram d’edat, i és adequada comparada amb la de titulacions similars. 
Sí  

 
 

La taxa d’adequació és adequada comparada amb la d’altres titulacions del 

mateix àmbit disciplinari. 
Sí  

 
 

La mitjana de valoració de la utilitat de la formació teòrica i pràctica és 

adequada comparada amb la d’altres titulacions del mateix àmbit disciplinari. 
Sí  

 
 

      

(1) La valoració d' Adequat no impedeix que es proposin millores 
    

(2) només es valoren els items indicats en la memòria (caselles ombrejades) 
    

 

 

La valoració final que fem del Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana és l'elevat 

grau de consecució de les especificacions que es recollien a la memòria. De forma general 

s'assoleixen els objectius de formació plantejats a la memòria verificada i la planificació s'ajusta 

a la prevista i per aquests motius no proposem cap modificació sobre la memòria. 

 

El programa de postgrau ofereix una titulació especialitzada dirigida a la formació de 

professionals de la recerca de l’àmbit de l’arqueologia del quaternari i de la evolució humana. En 

aquest sentit es pretén formar investigadors i especialistes en el treball arqueològic de camp, 

formar professionals de la gestió del patrimoni i de la socialització del coneixement arqueològic. 

Cal recordar la relació que existeix entre aquesta titulació i el títol Eramus Mundus en Arqueologia 

del Quaternari i Evolució Humana. Els alumnes poden obtenir el títol màster Erasmus Mundus 

en Quaternary and Prehistory si acompleixin una mobilitat de formació en la URV i en una segona 

universitat del consorci. Aquest consorci està format per les següents Universitats i centres 

europeus: Universitat de Ferrara (Itàlia), Institut Politècnic de Tomar (Portugal), Universitat de 

Tràs-os-Montes i Alt Douro (Portugal), Museu Nacional d’Història Natural (París, França).  

 

El màster Erasmus Mundus es va activar a l’any 2004-2005 i des de el curs 2006-2007 es va 

homologar com a estudi de màster a Espanya, es va tornar a verificar al 2010 i acreditar amb 

excel·lència al 2015. Al llarg d’aquest anys la docència i plantilla de professors especialistes s’ha 

estabilitzat i ens possibilita oferir un currículum formatiu que permet l’especialització en totes 

les disciplines que participen de l’estudi de l’evolució humana. La participació dels investigadors 

i professionals del centre de recerca Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 

és fonamental per garantir la qualitat de l’ensenyament. Les seves característiques han esta ben 

valorades i ha aconseguit atreure alumnes de totes les comunitats autònomes d’Espanya, de 

diferents països europeus, de Sud-Amèrica i del nord d’Àfrica. 

 

La trajectòria del màster durant aquests anys d'implantació ha estat molt estable. Podem 

destacar que l'experiència guanyada durant aquests anys ha fet millorar la qualitat docent 

general del màster, estabilitzant el professor i desenvolupant eines que milloren la percepció de 

l'alumnat. 

 

Actualment el Centre disposa del seu propi SIGQ aprovat, ha designat un Responsable de 

Qualitat de centre i disposa d’una Tècnica de Suport a la Qualitat Docent. A més, té a disposició 

de tots els grups d'interès els documents relatius al Sistema Intern de Garantia de la Qualitat, 
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com la Política de Qualitat, el Manual de Qualitat que inclou els processos, la Memòria Verificada 

i informació relativa al Seguiment de les titulacions (IST). 

 

El Centre valora que la implantació del SIGQ avança adequadament i contribueix de manera 

significativa a la millora contínua de les titulacions de grau i màster que s'imparteixen.  

 

Com a conclusió general el SIGQ constitueix una bona eina per identificar aspectes que poden 

modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua. 
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Propostes de millora 

Per mantenir la coherència del SIGQ i del procés de seguiment i millora de les titulacions, 

s’elabora un únic pla de millora del centre, que conté les propostes de millora de la titulació a 

acreditar, les propostes transversals de millora de la resta de titulacions del centre, recollides 

en els respectius Informes de Seguiment de Titulació (IST), i es completa amb els diferents 

aspectes de millora que es va establir arrel de la darrera acreditació a titulacions de la FLL. 
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PLA DE MILLORA (FACULTAT DE LLETRES)                                                                                             CURS ACADÈMIC 2017-2018 

Ensenyament implicat: 

Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

Codi 
millora 

Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

Accions a portar a 
terme 

Prioritat 
3 

Responsable /s 
Qüestió a 
adreçar a 

la URV? 4 
Termini 

Implica modific. 
memòria? 5 

Indicadors 
seguiment 

PM-1-01 Qualitat La URV ha aprovat la 

simplificació i actualització 
de les competències 
transversals de Grau i 
Màster, fruit de 
recomanacions plantejades 
per AQU en els processos 
de verificació i acreditació 
de les titulacions 

El nou llistat de 

competències 
transversals s’haurà 
d’integrar en el perfil de 
competències de les 
titulacions  

 

Modificar el perfil de 

competències de les 
titulacions, integrant el nou 
llistat de competències 
transversals 

Mitja 

 

Responsable 

d’Ensenyament 

Sí  

 

Posterior al 

procés 
d’acreditació  

 

Sí (modificació 

substancial): 
apart. 3 de 
memòria.  

Canvi menor, en la 
millora de la 
redacció de les 
competències, per 
evitar solapaments. 
No altera objectius 
de la titulació.  

Memòries de les 

titulacions 
modificades  

 

PM-1-02 Qualitat La URV ha aprovat la 
simplificació i actualització 
de la classificació de 
metodologies i activitats 
formatives, a més de 
proposar una alineació 
amb el sistema 
d’avaluació, fruit de 
recomanacions plantejades 
per AQU en els processos 
de verificació i acreditació 
de les titulacions 

Les titulacions 
s’adaptaran al nou 
model de la URV  

 

Simplificar i actualitzar la 
classificació de 
metodologies i activitats 
formatives, a més de 
proposar una alineació amb 
el sistema d’avaluació 

Mitja 

 

Responsable 

d’Ensenyament 

 

Sí  

 

Posterior al 
procés 
d’acreditació  

 

Sí (sense 
modificació 
substancial): 
apartat 5 de 
memòria  

 

Memòries de les 
titulacions 
modificades  

 

PM-1-03 Captació i 
difusió 

Poca visibilitat del màster Posar en marxa 
mecanismes per 
incrementar la difusió i 
captació d’alumnes 
nacionals i 
internacionals 
(Programa IMP, 

Realitzar accions de 
promoció en la Universitat 
Rovira i Virgili i altres 
universitats. 

Creació de una web 
específica del màster que 

Alta Coordinació del 
Màster 

No 2018-2021 No Augment 
preinscripcions i 
matrícula 
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PLA DE MILLORA (FACULTAT DE LLETRES)                                                                                             CURS ACADÈMIC 2017-2018 

Ensenyament implicat: 

Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

Codi 
millora 

Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

Accions a portar a 
terme 

Prioritat 
3 

Responsable /s 
Qüestió a 
adreçar a 

la URV? 4 
Termini 

Implica modific. 
memòria? 5 

Indicadors 
seguiment 

sessions informatives de 
centre, pàgina web, 
xarxes socials,...) 

serveixi per donar notícies 
de forma específica. 

Utilització de les noves 
plataformes digitals (Blogs i 
xarxes socials).  

PM-1-04 Captació Promoció-difusió dels 
ensenyaments 

Realització de vídeos 
promocionals 

Elaborar vídeos 
promocionals sobre els 
diferents ensenyaments de 
la Facultat de Lletres. 

Difondre els vídeos pels 
diversos canals: web de la 
Facultat de Lletres i 
departaments, xarxes 
socials (Facebook, Youtube, 
etc.).  

Alta 

 

Vicerectorat 
d’Estudiants i 
Ocupabilitat 

Comissió de 
Captació 

Gabinet de 
Comunicació i 
Relacions 
Externes 

Servei de 
Recursos 
Educatius 

Sí  

 

2017-2020 

 

No 

 

Projecció a 
l’exterior  

PM-1-05 Captació Assistència a fires Participació en fires i 

esdeveniments 

Participar en 

esdeveniments adreçats a 
orientar als alumnes en el 
seu futur acadèmic, com 
pot ser el Saló de 
l’Ensenyament de 
Barcelona o fires nacionals 
o internacionals.  

Alta 

 

Comissió de 

Captació 

Oficina 
d’Orientació 
Universitària 

Oficina d’Atenció 
al Màster 

Sí  

 

2017-2020 

 

No 

 

Participació en 

fires i 
esdeveniments  

PM-2-01 Informació 

pública 

Documentació només en 

l’idioma català 

Millorar la presència del 

castellà i anglès en la 
web 

Traduir al castellà i anglès 

la documentació relativa a 
normatives, Manuals, etc. 

Mitja OSD No 2018-2020 No Web del Centre 



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ 

 

 

64 

 

PLA DE MILLORA (FACULTAT DE LLETRES)                                                                                             CURS ACADÈMIC 2017-2018 

Ensenyament implicat: 

Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

Codi 
millora 

Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

Accions a portar a 
terme 

Prioritat 
3 

Responsable /s 
Qüestió a 
adreçar a 

la URV? 4 
Termini 

Implica modific. 
memòria? 5 

Indicadors 
seguiment 

PM-3-01 Enquestes Baixa participació en les 

enquestes 

Incrementar la 

participació en les 
enquestes de titulació 

Promoure la realització 

d’enquestes quan els 
alumnes estan a classe 

Mitja TSQD No 2018-2019 No Participació en les 

enquestes 

PM-3-02 Qualitat Demanda institucional per 
acreditar el SIGQ 

Adaptar el SIGQ al 
format URV 

Revisar el mapa de 
processos de la FLL per tal 
d’adaptar-los al format nou 
institucional. 

Mitja RSIGQ No A concretar 
amb el 
Gabinet de 
Qualitat 

No Nou model 
SIGQ 

PM-5-01 Tutories Poca informació en relació 
a la inquietud que tenen els 
estudiants 

Obtenir informació del 
que preocupa a 
l’alumnat 

Coordinació amb el Gabinet 
de Qualitat per trobar 
mecanismes de com obtenir 
informació que preocupa a 
l’estudiant, i després 
traslladar-la al tutor/a en 
qüestió 

Alta Coordinació del 
PAT 

Gabinet de 
Qualitat 

Sí 2018-2020 No Satisfacció de 
l’estudiant 

PM-5-02 Internacion
alització 

Seguiment dels indicadors 
del Pla 
d’Internacionalització 

Potenciar la mobilitat i 
la recollida d’informació 
establerta al PEI 

Indicadors segons el Pla 
d’Internacionalització de la 
Facultat de Lletres:  

• Nombre de 
presentacions, ponències i 
actes internacionals. 

• Nombre de conferències 
invitades del PDI.  

• Adequar els materials 
publicats al públic 

internacional.  

• Mantenir i optimitzar les 
activitats d'integració i 
acollida. 

Mitja Centre 

Internacional 
Center 

Sí 2017-2020 No Indicadors Pla 
Internacionalitz
ació del Centre 
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PLA DE MILLORA (FACULTAT DE LLETRES)                                                                                             CURS ACADÈMIC 2017-2018 

Ensenyament implicat: 

Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

Codi 
millora 

Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de 
millora 

Accions a portar a 
terme 

Prioritat 
3 

Responsable /s 
Qüestió a 
adreçar a 

la URV? 4 
Termini 

Implica modific. 
memòria? 5 

Indicadors 
seguiment 

• Nombre d'estudiants en 
mobilitat IN. 

• Nombre de convenis 
internacionals de mobilitat 
signats per la URV (FLL). 

• Incrementar nombre de 
persones de fora de la 
universitat que fan estades 
a la URV. 

• Sistematitzar el 
registre de la mobilitat del 
PDI IN/OUT. 

PM-5-03 Ús del 
Camps 
Virtual 

Percentatge baix de 
professorat que utilitza el 
campus virtual Moodle 

Fomentar l’ús del 
Campus virtual (Moodle 
de la URV) com a eina 
d'us en la docència. 

Informar al professorat del 
cursos que ofereix l'Institut 
de Ciències de l'Educació en 
el pla PROFID per la 
utilització del Moodle. 

Mitja Professorat del 
Màster 

No 2018-2021 No Augment en els 
indicadors 
sobre l'ús del 
Moodle 

PM-6-01 Participació 
en les 
enquestes 
de 
l'alumnat 

Nombre baix d'enquestes 
de satisfacció de l'alumnat 

Fomentar entre els 
alumnes la necessitat 
de participar en les 
enquestes com vehicles 
de comunicació entre 
l'alumnat, la coordinació 
i el professorat. 

Insistir en les reunions del 
professorat en la necessitat 
de fomentar la participació 
en les enquestes. 

Mitja Coordinació i 
Professorat del 
Màster 

No 2018-2021 No Indicadors del 
nombre de 
enquestes 
realitzades per 
l'alumnat 

* Les propostes de millores ombrejades amb color gris clar són propostes transversals de centre. 
 

1 Indicar “transversal” si la proposta de millora aplica a tot el centre.  
2 Àmbit de millora: avaluació continuada / captació difusió / internacionalització / matrícula / metodologies docents / organització / personal / plans de treball / qualitat / recursos i 
espais / tutories / altres 
3 Indicar la prioritat de la millora; Alta, mitja o baixa. 
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4 Propostes que surten fora de l’abast del centre i que s’han de trasllat a altres instàncies de la URV, o altres organismes o estaments (indicar òrgan) 
5 Es poden donar diferents situacions: NO, SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancial 
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* Competències transversals de la URV per Grau i per Màster: 

 

 GRAU MÀSTER 

CT1 
Utilitzar informació en llengua estrangera 

d’una manera eficaç. 

Desenvolupar l’autonomia suficient per 

treballar en projectes d’investigació i 

col·laboracions científiques o 

tecnològiques dins del seu àmbit temàtic. 

CT2 
Gestionar la informació i el coneixement 

mitjançant l’ús eficient de les TIC. 

Formular valoracions a partir de la gestió i 

ús eficient de la informació. 

CT3 

Resoldre problemes de forma crítica, 

creativa i innovadora en el seu àmbit 

d’estudi. 

Resoldre problemes complexes de forma 

crítica, creativa i innovadora en contextos 

multidisciplinaris.  

CT4 
Treballar de forma autònoma i en equip 

amb responsabilitat i iniciativa. 

Treballar en equips multidisciplinaris i en 

contextos complexes. 

CT5 
Comunicar informació de forma clara i 

precisa a audiències diverses. 

Comunicar idees complexes de forma 

efectiva a tot tipus d’audiències. 

CT6 
Identificar el procés d’aprenentatge i 

l’orientació acadèmica i professional. 

Desenvolupar habilitats per gestionar la 

carrera professional.  

CT7 

Aplicar els principis ètics i de 

responsabilitat social com a ciutadà i com 

a professional.  

Aplicar els principis ètics i de 

responsabilitat social com a ciutadà i com 

a professional. 
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Seguiment del pla de millora anterior 

Referent a les millores i a les accions concretes plantejades en l’Autoinforme del curs 2016-17, 

s’han portat a terme les corresponents a:  

 

 Es consolida la visibilitat de la Facultat de Lletres entre la comunitat universitària i la 

societat en general. La Facultat de Lletres disposa d’un lloc web, que va ser renovat 

durant el curs 2016-17: http://www.fll.urv.cat/, i, recentment s’ha replicat en els idiomes 

castellà i anglès, amb l’objectiu d’arribar al públic de la resta de l’Estat i a estudiants 

internacionals per tal de facilitar-los l’accés a la informació de l’oferta docent del centre. 

 

 Es segueix treballant amb els centres de secundària, en coordinació amb l’Oficina 

d’Orientació Universitària, informant-los via xarxa i aplicatiu informàtic per tal de portar-

hi a terme conferències. 

 

 La Comissió de Captació de la Facultat de Lletres vol continuar: 1) potenciant el contacte 

directe i regular amb els directors d'instituts i amb els responsables dels ensenyaments 

d'Humanitats i Llengües, per afavorir i estimular el pont secundària-Universitat i el trànsit 

d'estudiants, i 2) continuar treballant amb el professorat de secundària per atraure’l a 

activitats de formació permanent, per tal d’augmentar la relació amb ells i obtenir una 

major implicació i/o col·laboració en la promoció de l’ensenyament 

 

 Consolidació de les Jornades de Portes Obertes, amb la visita cada any de més estudiants 

interessats i potencials pels ensenyaments de la Facultat de Lletres. 

 

 Es continua treballant en l’elaboració dels vídeos promocionals dels diferents 

ensenyaments sobre la FLL, amb el suport tècnic del Gabinet de Comunicació i Relacions 

Externes, i del Servei de Recursos Educatius de la URV. 

 

 En relació al Pla d’Acció Tutorial, s’han realitzat les accions següents: 

 

a) S’han afegit les reunions d’inici i de final de curs dels alumnes dels graus a les tutories 

del Pla d’Acció Tutorial. 

b) S’ha continuat facilitant l’accessibilitat dels alumnes als tutors en el moment que ho 

necessitin. La disponibilitat del tutor/a cap a les necessitats de tutoria dels alumnes és 

molt positiva. Encara s’ha de treballar en que es reflecteixi en les fitxes de seguiment. 

c) S’ha motivat al professorat per tal de fer el seguiment del PAT, de la convocatòria i la 

realització de les tutories, així com de la importància d’introduir-ho informàticament a 

les e-tutories. Tanmateix, s’ha de seguir potenciat aquest ítem. 

 

 Es consolida la inclusió de l’assignatura de Pràctiques Externes en el disseny de les noves 

titulacions de la Facultat de Lletres, tant les de grau com les de màster. 

 

http://www.fll.urv.cat/
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 Es segueix potenciant que els estudiants redactin els Treballs de Fi de Grau, els Treballs 

de Fi de Màster i les tesis en anglès. 

 

 S’implementa l’assignatura “Globalització, Cultura i Societat”, la qual és impartida pel 

Departament d’Estudis de Comunicació íntegrament en anglès. 

 

 Les noves titulacions de la Facultat de Lletres s’adeqüen als requeriments de simplificació 

i actualització; i en el disseny s’incorporen les metodologies, activitats formatives, 

sistema d’avaluació i competències revisades per la URV.  

 

 La URV segueix treballant per simplificar i reduir les enquestes que es passen als 

estudiants, així com millorar en els aspectes tècnics i d’accessibilitat per tal d'aconseguir 

que es contestin en major nombre. 

Bones pràctiques 

CAPTACIÓ 

L’actual equip de govern de la Facultat de Lletres, a l’inici del seu mandat, va promoure la creació 

d’una Comissió de Captació pròpia de la Facultat de Lletres. Aquesta Comissió, constituïda el 22 

d’octubre del 2013, està integrada per un representant de cadascun dels graus adscrits a la 

Facultat de Lletres, el secretaria/ària del centre i el tècnic/a de suport al deganat, i té com a 

objectiu planificar i impulsar tot un seguit d'accions promocionals dels diferents ensenyaments 

adscrits al centre. 

 

A les primeres reunions d’aquesta comissió, es va donar informació per tal de conèixer i aprofitar 

els instruments de captació que la URV posava a la nostra disposició mitjançant el programa 

NEXES, programa general de la URV dirigit a l'alumnat i el professorat dels centres de secundària 

de la demarcació tarragonina (Conferències acadèmiques als centres, tallers al Campus 

Catalunya destinats a alumnat, cursos de formació per al professorat, etc.). Posteriorment, s’ha 

aprofundit en la intenció de crear un model de captació propi, especialment adequat als 

ensenyaments de la Facultat de Lletres, amb dues línies de treball diferenciades. La primera 

consisteix a donar suport econòmic a activitats de captació singulars (jornades específiques, 

etc.), que no se superposen a les que ofereix la FLL, mitjançant convocatòries d’ajuts. L’altra 

línia està vinculada a l’aprofitament de les TIC, amb l’elaboració de vídeos promocionals per als 

ensenyaments de grau de la Facultat de Lletres, per captar l'atenció dels potencials futurs 

alumnes de la URV. 

 

Durant el curs 2017-18 i amb la intenció de personalitzar la captació i millorar la matrícula de 1r 

curs, a més de la participació del professorat de la Facultat de Lletres a les activitats del 

programa Nexes de la URV, la comissió de captació ha continuat amb la tasca de propiciar un 

debat exhaustiu i identificar les bones pràctiques que s’han anat fent des d’alguns ensenyaments 

de la Facultat de Lletres. Els objectius principals són millorar la implicació dels membres de la 

Facultat i bastir una operativa que millori els resultats actuals. Entre d’altres actuacions, s’ha 
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celebrat durant aquest curs la segona Setmana de les Humanitats (del 16 al 27 d’abril de 2018), 

adreçada especialment als estudiants de secundària, a on es presentaven els diferents graus del 

centre. Les activitats d’aquestes jornades van ser les següents: 

 

- Taller: “Aprenem Història jugant: El mapa dels ibers” – Grau d’Història 

- Taller: “On són les dones a la història contemporània?” – Grau d’Història 

- Seminari: “Conquerint el cel. La Dolors Vives Rodon i la Guerra Civil en ulls de dona” – 

Grau d’Història 

- Presentacions: “Grans programes narratius. 8 obres de les PAU analitzades des d’una 

nova perspectiva” – Grau d’Història de l’Art 

- Lectura multilingüe del Qvixot – Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

- Conferència: “Passió per comunicar” – Graus del PFG en Comunicació  

 

Per articular-ho es va enviar a principis de curs als IES i centres de secundària el programa amb 

les diferents activitats, per tal que poguessin quadrar en la seva planificació l’assistència i 

participació a les jornades. 

 

PRÀCTIQUES EXTERNES 

A la Facultat de Lletres es considera que les estades en empreses i entitats permeten als 

estudiants integrar i aplicar les competències adquirides durant la seva formació acadèmica fent-

les evidents en un entorn professional real, així com adquirir-ne de noves. A més a més, la FLL 

també defensa que la realització d’unes pràctiques permet conèixer institucions i centres 

vinculats amb els diferents àmbits d'estudi i adquirir experiència, la qual cosa facilita la 

incorporació al món laboral. Per tot això, des del centre s’encoratja a que el major nombre 

d’estudiants participi en els assignatures de pràctiques que posen al seu abast els diferents 

ensenyaments de la facultat. 

 

Fruit d’aquest esforç i assessorament, un total de 206 alumnes de la nostra Facultat han realitzat 

pràctiques externes curriculars mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb entitats 

i empreses. D’aquest total, han realitzat pràctiques en el marc d’un conveni internacional 3 

estudiants del Màster d’Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera a 

Alemanya i a Polònia; i 2 del Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol a Alemanya i a 

Regne Unit. El resultat de les pràctiques ha estat molt satisfactori tant pels alumnes com per les 

entitats que els han acollit. Prova d’això són les elevades qualificacions de pràctiques que han 

obtingut els alumnes per part dels tutors externs. 

 

MOBILITAT 

Des de la Facultat de Lletres també s’aposta fermament per la internacionalització dels nostres 

estudiants i dels nostres estudis, és per això que s’anima a tota la comunitat universitària a 

participar en els diferents programes de mobilitat. Així, doncs, 55 estudiants de la Facultat de 

Lletres han participat en aquests programes, sobretot dels ensenyaments dels graus de 

Periodisme, d’Anglès, de Comunicació Audiovisual i del Màster d’Arqueologia del Quaternari i 
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Evolució Humana. Per una altra banda, el centre també ha estat la destinació de 129 estudiants 

participants en programes de mobilitat, i les titulacions que han rebut més estudiants estrangers 

són el grau de Llengua i Literatura Hispàniques, el grau d’Anglès, el grau de Publicitat i Relacions 

Públiques i el grau de Periodisme. 

 

POSICIONAMENT NACIONAL 

Segons els resultats presentats el mes de juny de 2018, referents a l'edició 2018 de l'U-Ranking, 

la majoria dels graus oferts pel nostre centre són referents i es destaquen com els millor puntuats 

dins dels seus àmbits. Les puntuacions obtingudes en cadascuna de les titulacions a partir dels 

indicadors que s'han utilitzat pel càlcul del rànquing han permès identificar les universitats millor 

valorades en els diferents graus que s'ofereixen. En la branca d'Arts i Humanitats, la URV és la 

primera en els graus de Llengua i Literatura Hispàniques, Llengua i Literatura Catalanes, Anglès, 

Història, Història de l'Art, i Antropologia i Evolució Humana. 

 

http://www.u-ranking.es/analisis.php
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5. Relació d’evidències 

Evidència Localització 

Elaboració de l’autoinforme 

Acta de constitució del CAI 

Espai d’acreditació: 

https://campusvirtual.urv.cat/course/
view.php?id=79133  

Acta d’aprovació de l’autoinforme 

Espai d’acreditació: 

https://campusvirtual.urv.cat/course/
view.php?id=79133  

Comentaris a l’autoinforme fruit de l’audiència pública 

Espai d’acreditació: 

https://campusvirtual.urv.cat/course/
view.php?id=79133  

Processos del SIGQ relacionats:  

 PR-ACR FLL-003 Seguiment i millora de titulacions. 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual
-qualitat/ 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 

Memòria actualitzada per a la verificació de la titulació  

Web Centre:  

http://www.fll.urv.cat/media/upload/d
omain_680/arxius/Qualitat/Memories/
Masters/memoria_master_arqueologia
_quaternari_evolucio_humana.pdf 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/d
omain_680/arxius/Qualitat/Memories/
Masters/memoria_master_EM_arqueol
ogia_quaternari_evolucio_humana.pdf 

Informe d’avaluació de verificació  

AQU: 

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/
Titulacio/Detall?ti_codiDGU=48 

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/
Titulacio/Detall?ti_codiDGU=1712 

Informe d’avaluació de modificacions de la titulació posteriors 

AQU: 

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/
Titulacio/Detall?ti_codiDGU=48 

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/
Titulacio/Detall?ti_codiDGU=1712 

Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: 

https://www.educacion.gob.es/ruct/es
tudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTi
po=M&CodigoEstudio=4310838&actua
l=estudios 

https://www.educacion.gob.es/ruct/es
tudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTi

https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_EM_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_EM_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_EM_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_EM_arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?ti_codiDGU=48
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?ti_codiDGU=48
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?ti_codiDGU=1712
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?ti_codiDGU=1712
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?ti_codiDGU=48
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?ti_codiDGU=48
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?ti_codiDGU=1712
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?ti_codiDGU=1712
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310838&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310838&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310838&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4310838&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313286&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313286&actual=estudios
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po=M&CodigoEstudio=4313286&actua
l=estudios  

Informes de seguiment 

Web centre:  

http://www.fll.urv.cat/qualitat/inform
es-seguiment/  

Documentació referida a la coordinació de l’activitat docent 

Espai d’acreditació: 

https://campusvirtual.urv.cat/course/
view.php?id=79133 

Guia docent de la titulació 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_d
ocent/index.php?centre=12&ensenya
ment=1264&any_academic=2017_18 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_d
ocent/index.php?centre=12&ensenya
ment=1278&any_academic=2017_18   

Espai virtual 

Espai Moodle: 

https://campusvirtual.urv.cat/local/alt
ernatelogin/index.php 

Processos del SIGQ relacionats amb l’estàndard:  

 PR-ACR FLL-002 Planificació de titulacions.  

 PR-ACR FLL-004 Modificació de titulacions. 
 PR-ACR FLL-003 Seguiment i millora de titulacions. 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual
-qualitat/ 

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 

Web de la institució 
Web URV: 

http://www.urv.cat/ca/  

Web del centre 
Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/  

Web titulació 

Web URV:  

http://www.urv.cat/ca/estudis/master
s/oferta/arqueologia-quaternari/    

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/
masters/  

Informes de seguiment 
Web centre: 
http://www.fll.urv.cat/qualitat/inform
es-seguiment/ 

Processos del SIGQ relacionats amb l’estàndard:  

 P.1.6-01 Procés de Publicació d’informació de les titulacions. 

 

Quan aplica, en els diferents processos del SIGQ, s’especifica quina 

informació es fa pública, com es recull la informació i com es fa rendiment 
de comptes. 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual
-qualitat/ 

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313286&actual=estudios
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4313286&actual=estudios
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1264&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1278&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1278&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1278&any_academic=2017_18
https://campusvirtual.urv.cat/local/alternatelogin/index.php
https://campusvirtual.urv.cat/local/alternatelogin/index.php
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.urv.cat/ca/
http://www.fll.urv.cat/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/arqueologia-quaternari/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/arqueologia-quaternari/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
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Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Política de Qualitat 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/politica
-qualitat/  

Manual de Qualitat 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual
-qualitat/ 

Informes de seguiment (inclou plans de millora de la titulació) 
Web centre: 
http://www.fll.urv.cat/qualitat/inform
es-seguiment/ 

Informes d’acreditació (inclou plans de millora de la titulació) 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/inform
es-acreditacio/  

Informes de verificació, seguiment i acreditació del títol amb identificació 
dels punts febles i millores (informes d’avaluació AQU) 

AQU: 

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/
Titulacio/Detall?ti_codiDGU=1760  

Indicadors principals de les titulacions 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicad
ors-seguiment/  

Processos del SIGQ relacionats amb l’estàndard:  

 P.1.0-01 Procés per a definir la política i objectius de qualitat del 
centre.  

 PR-ACR FLL-003 Seguiment i millora de titulacions. 
 PR-ACR FLL-006 Acreditació de titulacions. 
 PR-ACR FLL-008 Definició, revisió i millora del SIGQ. 
 P.1.2-07 Procés de gestió de reclamacions, incidències, 

suggeriments i felicitacions. 

 

Quan aplica, en els diferents processos del SIGQ, s’especifica com es recull 
la satisfacció dels grups d’interès. 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual
-qualitat/ 

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 

Currículum del professorat 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/profess
orat/ 

Perfil del professorat 

Espai d’acreditació: 

https://campusvirtual.urv.cat/course/
view.php?id=79133 

Memòries Pla de formació del PDI 

Web/Intranet URV: 

http://www.urv.cat/ca/ 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual
-qualitat/ 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/politica-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/politica-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?ti_codiDGU=1760
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?ti_codiDGU=1760
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/professorat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/professorat/
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
http://www.urv.cat/ca/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
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Processos del SIGQ relacionats amb l’estàndard:  

 PR-SRH-034 Manteniment plantilles i planificació docent 
 PR-SRH-035 Convocatòria oferta pública 
 PR-SRH-036 Procés selectiu 
 PR-SRH-038 Nomenament de funcionaris 
 PR-SRH-039 Contractació de personal laboral 

 PR-ICE-001 Formació del personal docent i investigador 
 PR-SRH-055 Avaluació Alumnes (Enquestes) 
 PR-SRH-057 Avaluació per a trams (MI i CAMR) 

 PR-SRH-058 Avaluació per a trams (CAMG) 
 PR-SRH-059 Avaluació per a Renovacions 
 PR-SRH-060 Acreditacions (Lector, agregat, catedràtic contractat) 
 PR-SRH-062 Comissió d’Avaluació 

 PR-SRH-075 Pacte de Dedicació 
 Model d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador (acreditat 

per AQU) 

Web/Intranet URV: 

http://www.urv.cat/ca/ 

 

 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual
-qualitat/ 

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Informes PAT 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-
accio-tutorial/  

Processos del SIGQ relacionats amb l’estàndard:  

 P.1.2-02.a Procés d’orientació a l’estudiant (Grau) 
 P.1.2-05 Procés de gestió de l’orientació professional 
 PR-SRM-001 Incidències gestió integral d'edificis 
 P.1.4-01 Procés de gestió dels recursos materials. 

 P.1.4-02 Procés de gestió dels serveis. 
 P.1.4-05 Procés de gestió dels serveis del centre. 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual
-qualitat/ 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Processos del SIGQ relacionats amb l’estàndard:  

 P.1.2-03 Desenvolupament de l'ensenyament. 

 PR-SGA-003 Execució de la matrícula. 
 PR-ADOC-001 Planificació i organització de la matrícula. 
 PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants. 
 P.1.2-01.a Procés de selecció, admissió i matriculació dels 

estudiants a programes de grau. 

 P.1.2-04 Procés de gestió de la mobilitat de l’estudiant. 

 P.1.2-06.A Procés de gestió de les pràctiques externes. 
 PR-FLL-003 Seguiment i millora de titulacions 

Web centre: 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual
-qualitat/ 

Indicadors de l'enquesta d'inserció laboral del titulats universitaris d'AQU 
Catalunya 

WINDDAT: 

http://winddat.aqu.cat/  

Llistat de Treballs de Fi de Màster del curs actual 

Espai d’acreditació: 

https://campusvirtual.urv.cat/course/
view.php?id=79133 

Assignatures seleccionades i mostra de les execucions dels estudiants. Espai d’acreditació: 

http://www.urv.cat/ca/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://winddat.aqu.cat/
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
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https://campusvirtual.urv.cat/course/
view.php?id=79133 

 

 

 

https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79133
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Annex 1. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 1 

E.1. Taula 1. Resum de les propostes de modificació de la memòria 

Titulació 

Modificacions realitzades 

Curs Identificació Estat 

Màster Erasmus 

Mundus d’Arqueologia 

del Quaternari i 

Evolució Humana 

(2012) 

2013-14 S’inclou el “Muséum National 

d’Histoire Naturelle” en el llistat 

d’Universitats estrangeres, traient-

lo del llistat d’Institucions. 

Favorable 

17/10/2013 

Màster d’Arqueologia 

del Quaternari i 

Evolució Humana 

(2010) 

2015-16 S’actualitza la informació de 

diferents apartats de la memòria 

sense alterar el seu contingut. 

Favorable 

30/04/2015 

Màster Erasmus 

Mundus d’Arqueologia 

del Quaternari i 

Evolució Humana 

(2012) 

2017-18 S’esmena l’apartat “10.2. 

Procediment d’adaptació” i, 

consegüentment, s’actualitza 

l’apartat “10.3. Ensenyament que 

s’extingeixen”.  

Favorable 

24/05/2017 

Data informe: 07/11/2018  
Font: Portal AQU-EUC. 

 

PERFIL ACCÉS. MÀSTER 

E.1. Taula 2. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a màster 

Titulació    2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Màster en Arqueologia del 
Quaternari i Evolució 
Humana (2010) 

Places ofertes 20 20 20 20 20 

Estudiants preinscrits      

Estudiants admesos 3 2 3 1 0 

Estudiants de nou accés 2 2 1 1 0 

Estudiants matriculats 2 3 2 2 0 

Màster Erasmus Mundus 
en Arqueologia del 
Quaternari i Evolució 
Humana (2012) 

Places ofertes 20 20 20 20 20 

Estudiants preinscrits 24 25 20 22 20 

Estudiants admesos 13 21 14 14 15 

Estudiants de nou accés 12 20 14 13 15 

Estudiants matriculats 25 30 32 26 28 

Data informe: 07/11/2018 
Font: URV en xifres 
ACRM01 - Número d'estudiants preinscrits 
ACRM02 - Número d'estudiants admesos  
ACRM03 - Número d'estudiants matriculats 
ACRM06 - Accés dels estudiants segons via d'entrada 
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E.1. Taula 3. Estudiants nou accés de màster segons la universitat d'origen  

Titulació    2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Màster en Arqueologia 
del Quaternari i Evolució 
Humana (2010) 

Estudiants que provenen de la 
mateixa universitat 

1     

Estudiants que provenen d’altres 
universitats del SUC 

     

Estudiants que provenen d’altres 
universitats de l’estat 

6     

Estudiants que provenen 
d’universitats estrangeres 

5     

Sense definir 2 2 3 1 0 

Total 2 2 3 1 0 

Màster Erasmus Mundus 
en Arqueologia del 
Quaternari i Evolució 
Humana (2012) 

Estudiants que provenen de la 
mateixa universitat 

1 3 0 0 1 

Estudiants que provenen d’altres 
universitats del SUC 

 2 2 6 3 

Estudiants que provenen d’altres 
universitats de l’estat 

6 11 10 6 7 

Estudiants que provenen 
d’universitats estrangeres 

5 4 2 1 4 

Sense definir 0 0 0 0 0 

Total 12 20 14 13 15 

Data informe: 20/11/2018 
Font: URV en xifres.  
ACRM04 - Estudiants nou accés de màster segons la universitat d'origen 

 

E.1. Taula 4. Estudiants de nou ingrés de màster segons via d’accés 

Titulació    2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
2017-

18 

Màster en Arqueologia del 
Quaternari i Evolució 
Humana (2010) 

Titulats de Grau / Diplomatura/ 
Arquitecte Tècnic/ Enginyer 
Tècnic 

     

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer      

Estudis Estrangers Homologats      

Estudis Estrangers no 
Homologats 

     

Total 2 2 1 1 0 

Màster Erasmus Mundus 
en Arqueologia del 
Quaternari i Evolució 
Humana (2012) 

Titulats de Grau / Diplomatura/ 
Arquitecte Tècnic/ Enginyer 
Tècnic 

3 9 11 11 10 

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer 4 7 1 1 1 

Estudis Estrangers Homologats      

Estudis Estrangers no 
Homologats 

5 4 2 1 4 

Total 12 20 14 13 15 
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Data informe: 07/11/2018 
Font: URV en xifres.  
ACRM06 - Accés dels estudiants segons via d'entrada 

 

E.1. Taula 5. Alumnes de nou accés segons edat i gènere 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Edat 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home 

<=18           

19           

20           

21           

22           

23      1     

24   1        

25    1       

26           

27           

28           

29           

[30-34]  1         

[35-39]           

>=40 1      1 0   

Total 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

 
 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Edat 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home 

<=18           

19           

20           

21           

22 1 1 1 3 1 2  3  2 

23 4 1 3  2 1 1 1 1 3 

24  1 1 5 1   1 3  

25   1   2 1    

26   1 1  3   1  

27   1 1  1 1 1 2  

28 1          
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29  2    1     

[30-34]   1 1   2  2  

[35-39]        2   

>=40  1        1 

Total 6 6 9 11 4 10 5 8 9 6 

Data informe: 08/11/2018 
Font: URV en xifres.  
ACRM06 - Accés dels estudiants segons via d'entrada 
 
 
 
 

MATRÍCULA 

 

E.1. Taula 6. Alumnes matriculats segons edat i gènere 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Edat 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home 

<=18           

19           

20           

21           

22           

23      1     

24   1        

25    1       

26           

27        1   

28           

29           

[30-34]  1  1  1     

[35-39]           

>=40 1      1    

Total 1 1 1 2 0 2 1 1 0 0 

 
 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Edat 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home 

<=18           

19           

20           
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21           

22 1 1 1 3 1 2  3  2 

23 5 3 4 1 3 3 2 3 1 6 

24 3 3 4 6 4  2 2 4 1 

25 1  1  1 7 2   1 

26   1 1 1 3  1 2  

27  2 1 1 1 2 1 4 2  

28 1 1   1   1 1 1 

29  2 1   1     

[30-34]  1 1 3 1  2 1 4  

[35-39]        2  2 

>=40  1  1  1    1 

Total 11 14 14 16 13 19 9 17 14 14 

Data informe: 20/11/2018 
Font: URV en xifres. ACRM03 - Número d’estudiants matriculats 

 

E.1. Taula 7. Estudiants matriculats per tipus de matrícula (Temps Complet / Temps 

Parcial)  

Titulació    
2013-

14 
2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 
2017-

18 

Màster en Arqueologia del 
Quaternari i Evolució 
Humana (2010) 

Temps complet 2 2 2 2 0 

Temps parcial 0 1 0 0 0 

Total 2 3 2 2 0 

Mitjana crèdits ordinaris matriculats 39,00 49,33 45,50 44,00 0,00 

Màster Erasmus Mundus en 
Arqueologia del Quaternari 
i Evolució Humana (2012) 

Temps complet 24 30 31 26 27 

Temps parcial 1 0 1 0 1 

Total 25 30 32 26 28 

Mitjana crèdits ordinaris matriculats 60,04 60,83 60,19 61,19 59,71 

Data informe: 14/11/2018 
Font: URV en xifres.  
ACRM03 - Número d’estudiants matriculats 

 

E.1. Taula 8. Estudiants de màster segons país de procedència 

 Nacionalitat 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

      

ESPANYA 2 3 2 2 0 

Total 2 3 2 2 0 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

ALGÈRIA 2 1 1 1  
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ARMÈNIA     1 

BRASIL 1    1 

XILE  1 1 2 2 

CUBA 1     

ETIÒPIA 1 1    

FRANÇA  1 1   

GEÒRGIA 1 1    

GRÈCIA 1 1    

ITÀLIA 1 1 1  2 

MÈXIC 1 1    

ROMANIA  1    

ESPANYA 15 20 26 22 21 

TUNÍSIA 1     

REGNE UNIT     1 

VENEÇUELA  1 2 1  

Total 25 30 32 26 28 

Data informe: 20/11/2018 
Font: URV en xifres. ACRM03 - Número d’estudiants matriculats 
  



 

 TAULES I INDICADORS  

AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ/ INFORME DE SEGUIMENT 

 

 

83 

 

Annex 2. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 2 

E.2. Taula 1. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors 

de les titulacions de Màster 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 

ESTUDIS 

Nombre de places ofertes 

Requisits d’admissió 

Preinscripció en línia 

Perfil recomanat 

Objectius 

Competències 

Sortides professionals  

Trasllat d'expedient  

Préstecs sense interès per estudiar Màsters 

Universitaris 

Beques i ajuts 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/ 

 

http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/ 

 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/tramits/ 

 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio

-economica/ 

MATRÍCULA 

Normativa  

Automatrícula  

Preus 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/ 

PLA D’ESTUDIS 

Títol atorgat 

Modalitat 

Idioma 

Places de nou ingrés 

Cost del crèdit 

Accés al doctorat 

Contacte 

Institucions participants 

Presentació 

Pla d’estudis 

Itinerari 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/arq

ueologia-quaternari/  

PLANIFICACIÓ 

OPERATIVA DEL 

CURS 

Ensenyaments 

Assignatures (Informació; Professors; Horaris i 

dates d'exàmens) 

  Competències de l’assignatura 

  Planificació 

  Avaluació 

  Resultats d'aprenentatge 

  Metodologies 

  Fonts d'Informació 

  Continguts 

  Atenció personalitzada 

  Recomanacions 

Laboratoris (si escau) 

Biblioteca 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.

php?centre=12&any_academic=2017_18 

 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/ 

 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/ 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/tramits/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio-economica/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio-economica/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/arqueologia-quaternari/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/arqueologia-quaternari/
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2017_18
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2017_18
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

Pla d’Acció Tutorial 

PROFESSORAT 

Professorat de la titulació 

Informació de contacte 

Currículum del professorat 

http://www.urv.cat/html/docencia-per-

centre/index-professors-1278.php 

PRÀCTIQUES 

EXTERNES 

Objectius 

Normativa Pràctiques Externes 

Pràctiques Obligatòries/Optatives 

Assignatures lligades a les Pràctiques 

Institucions on es poden realitzar les Pràctiques 

 

http://www.fll.urv.cat/perfils/estudiants/practique

s-externes/ 

 

http://www.fll.urv.cat/perfils/estudiants/practique

s-externes/normativa-aplicable/ 

PROGRAMES DE 

MOBILITAT 

Programes de mobilitat 

Beques per estudiants de postgrau 

Altres opcions per fer estades a l’estranger 

Objectius 

Normativa mobilitat 

Institucions amb convenis signats 

Estudiants Internacionals 

http://www.urv.cat/ca/vida-

campus/serveis/mobilitat/ 

 

http://www.urv.cat/international/en_index.html 

TREBALL DE FI 

DE MÀSTER 

Marc General 

Normativa 

http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/nor

mativa-treball-fi-grau-master/ 

 

http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-

propies-de-la-facultat/normativa-tfm/ 

GARANTIA DE LA 

QUALITAT 

Política de Qualitat de la Facultat/Escola 

Manual de Qualitat de la Facultat/Escola 

Memòria de verificació 

Informes de seguiment de titulació 

Taxes i indicadors sobre demanda i 

desenvolupament de la titulació 

Autoinforme d’acreditació 

Enllaç a EUC Informes 

Enllaç a EUC Estudis (Coneix la Qualitat) 

Enllaç a la pàgina dels títols al RUCT 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/ 

Data informe: 14/11/2018 
Font: Elaboració pròpia  

http://www.urv.cat/html/docencia-per-centre/index-professors-1278.php
http://www.urv.cat/html/docencia-per-centre/index-professors-1278.php
http://www.fll.urv.cat/perfils/estudiants/practiques-externes/
http://www.fll.urv.cat/perfils/estudiants/practiques-externes/
http://www.fll.urv.cat/perfils/estudiants/practiques-externes/normativa-aplicable/
http://www.fll.urv.cat/perfils/estudiants/practiques-externes/normativa-aplicable/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/
http://www.urv.cat/international/en_index.html
http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/normativa-treball-fi-grau-master/
http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/normativa-treball-fi-grau-master/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfm/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfm/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/
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Annex 3. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 3 

E.3. Taula 1. Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès 

Id. 
Instrument /Mecanisme 

(1) 

Dimensions o ítems 
de satisfacció 

inclosos 
Abast Format Periodicitat 

Últimes dades 
disponibles 

Percentatge de participació Estàndards 
d’acreditació 
relacionats 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Estudiants 

  
“Bloc Comú” ENQUESTA 
PROFESSORAT DEL 
MÀSTER 

●Experiència educativa 

Màster Virtual 
Quadrimestral i 
anual 

Últim 
quatrimestre 

finalitzat 
X X X X X E6 ●Altres dimensions del 

programa formatiu i 
serveis (2)   

  
“Bloc Específic” ENQUESTA 
PROFESSORAT DEL 
MÀSTER 

●Actuació docent del 
professorat 

Màster Virtual 
Quadrimestral i 
anual 

Últim 
quatrimestre 

finalitzat 
X X X X X E4 

  
“Bloc TFM” ENQUESTA 
PROFESSORAT DEL 
MÀSTER 

●Execucions clau  Màster Virtual 
Segon 
quatrimestre 

Últim 
quatrimestre 

finalitzat 
X X X X X 

E4 
E6 

  
“Bloc Pràctiques externes” 
ENQUESTA PROFESSORAT 
DEL MÀSTER 

●Execucions clau  Màster Virtual 
Segon 
quatrimestre 

Últim 
quatrimestre 

finalitzat 
X X X X X 

E4 
E6 

  
ENQUESTA SOBRE 
L'ORGANITZACIÓ DEL 
MÀSTER 

●Altres dimensions del 
programa formatiu i 
serveis (2)   

Màster Virtual Anual 
Últim curs 
finalitzat 

X X X X X 

E1 
E2 
E3 
E5 
E6 

Professorat i responsable de la titulació 

  
Enquesta de satisfacció de 
professorat 

●Estructura del pla 
d’estudis (matèries i el 
seu pes). 

Grau i 
Màster 

Virtual Anual             

 

●Perfil de competències 
(resultats 
d’aprenentatge 
previstos) de la titulació. 
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Id. 
Instrument /Mecanisme 

(1) 

Dimensions o ítems 
de satisfacció 

inclosos 
Abast Format Periodicitat 

Últimes dades 
disponibles 

Percentatge de participació Estàndards 
d’acreditació 
relacionats 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

●Perfil dels estudiants 
que han accedit a la 
titulació. 

●Organització del 
desplegament del pla 
d’estudis (grups, 
horaris, etc.). 

●Coordinació docent i la 
comunicació interna. 

●Metodologies docents i 
les estratègies 
d’avaluació. 

●Recursos docents 
disponibles. 

●Treball i la dedicació 
dels estudiants. 

●Resultats de 
l’aprenentatge obtinguts 
pels estudiants. 

Graduats  

  
Enquesta de satisfacció 
dels titulats recents de 
grau  (AQU Catalunya) 

●Formació rebuda  
●Experiència educativa 
●Altres dimensions del 
programa formatiu i 
serveis (2)   

Grau Virtual Anual 
Graduats  
2016-17 

-- --       

E1 
E2 
E4 
E5 
E6 

 
Enquesta de satisfacció 
dels titulats recents de 
màster (AQU Catalunya) 

●Formació rebuda  
●Experiència educativa 
●Altres dimensions del 
programa formatiu i 
serveis (2)   

Grau Virtual Anual Graduats  
2016-17 

-- -- 
   

E1 
E2 
E4 
E5 
E6 

  
Enquesta d'inserció laboral 
als graduats i graduades 
(AQU Catalunya) 

●Formació rebuda 
●Ocupació i la 
satisfacció de l’ocupació. 

Grau Virtual Trianual 
Estudi del 2017 
Titulats 12-13 i 
Medicina 09-10 

          E6 
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Id. 
Instrument /Mecanisme 

(1) 

Dimensions o ítems 
de satisfacció 

inclosos 
Abast Format Periodicitat 

Últimes dades 
disponibles 

Percentatge de participació Estàndards 
d’acreditació 
relacionats 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

  

Estudi de la inserció laboral 
de la població titulada de 
màster oficial de les 

universitats catalanes (AQU 
Catalunya) 

●Formació rebuda 
●Ocupació i la 
satisfacció de l’ocupació. Màster Virtual Trianual 

Estudi del 
2017. Titulats 

11-12 i 12-13 

          E6 

 

Llegenda: 

(1) Cal identificar l’enquesta o els altres procediments emprats, com per exemple grups de discussió, informes de comissions, etc. 
(2) Inclou: PAT, serveis d’orientació professional, serveis bibliotecaris, instal·lacions docents i altres serveis especialitzats. 
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E.3. Taula 2. Resultats enquesta Avaluació Professorat 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Curs Alumnes potencials Enquestes valorades 

2016-17 26 22 

2017-18 28 33 

 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Pregunta 
Curs 2016-17 Curs 2017-18 

Titulació  URV Titulació  URV 

El professorat que ha impartit l'assignatura ha 

coordinat bé el temari (en el cas d'haver-hi un 

sol docent, deixeu-la en blanc). 

7,20 7,85 9,92 7,84 

Els continguts de l'assignatura m'han resultat 

interessants. 
8,23 7,80 9,55 7,82 

La bibliografia recomanada és valuosa i la 

disponibilitat suficient. 
7,18 7,75 9,82 7,62 

Els materials proporcionats de suport a la 

docència són adequats i de qualitat. 
6,82 7,72 9,58 7,66 

L'assignatura m'ha proporcionat les 

competències i habilitats esperades per a la 

meva formació. 

7,82 7,53 9,58 7,50 

Les condicions d'aules, laboratoris i altres 

mitjans han permès el desenvolupament 

adequat de l'assignatura. 

8,09 7,84 9,82 7,69 

Les activitats d'avaluació (exàmens, treballs, 

resolució de problemes, etc.) estan 

equilibrades i s'adeqüen als continguts i 

objectius de l'assignatura. 

7,86 7,70 9,61 7,60 

Data informe: 15/11/2018 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17 I 2017-18.  
ENQ_S12. Enquesta Avaluació del Professorat de Màster.  
ENQ_S05. Enquesta de participació comptant fulls d’enquesta (titulació). 
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E.3. Taula 3. Resultats enquesta organització del màster 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Curs Alumnes potencials Enquestes valorades 

2016-17 26 3 

2017-18 28 6 

 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Pregunta 
Curs 2016-17 Curs 2017-18 

Titulació  URV Titulació  URV 

A la pàgina web de la URV vau trobar la informació 
adequada sobre el màster. 

6,33 7,31 7,00 7,32 

Considereu que heu rebut una atenció 
personalitzada adequada per part de: la persona 
que ha coordinat el màster. 

3,33 6,76 9,33 6,72 

Considereu que heu rebut una atenció 
personalitzada adequada per part de: la secretaria 

del centre. 

8,50 7,21 9,33 7,16 

Considereu que heu rebut una atenció 
personalitzada adequada per part de: l'Escola de 
Postgrau i Doctorat. 

4,00 5,89 9,33 6,15 

Considereu que heu rebut una atenció 

personalitzada adequada per part de: l'I-Center. 
3,67 5,66 9,33 6,01 

Els tràmits de la matrícula han estat senzills. 6,67 7,39 8,67 7,60 

La coordinació entre les diferents universitats ha 
estat eficaç (en cas que el màster que curseu sigui 

interuniversitari). 

3,00 5,56 9,00 5,90 

La informació sobre el procés de preinscripció i 
matrícula ha estat adequada. 

6,67 7,26 8,83 7,58 

La informació sobre els ajuts econòmics ha estat 
adequada. 

5,00 6,30 7,17 6,34 

La preinscripció en línia ha estat fàcil. 6,67 7,82 8,33 7,96 

La Universitat us ha facilitat informació per trobar 
residència. 

2,33 4,88 7,00 5,21 

La Universitat us ha facilitat la documentació 
necessària per obtenir el visat. 

5,00 6,92 9,00 7,00 

La URV us ha facilitat els tràmits següents o 
processos administratius: obtenció d'assistència 
sanitària. 

2,50 4,83 5,00 5,14 
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Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Pregunta 
Curs 2016-17 Curs 2017-18 

Titulació  URV Titulació  URV 

La URV us ha facilitat els tràmits següents o 
processos administratius: sol·licitud del NIE. 

5,00 5,90 6,50 6,19 

L'atenció rebuda a través del correu electrònic ha 
estat adequada. 

5,33 7,57 7,83 7,64 

Les assignatures de màster estan ben coordinades i 
no hi ha superposició de continguts. 

3,33 5,47 7,83 5,50 

Quan vau arribar la comunitat universitària us va 
acollir bé. 

5,33 6,97 9,00 7,14 

Us va ser fàcil assabentar-vos que s'organitzava 
aquest màster. 

7,33 7,07 8,83 7,46 

Data informe: 18/11/2018 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17 i 2017-18.  
ENQ_S12. Enquesta organització del màster.  
ENQ_S05. Enquesta de participació comptant fulls d’enquesta (titulació). 
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Annex 4. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 4 

E.4. Taula 1. Perfil general del professorat de la titulació 

Titulació 
Nre. 
PDI 

% PDI  
doctor 

% Hores 
impartides  
PDI doctor 

Mitjana  
edat 

% dones 

Màster en Arqueologia del 
Quaternari i Evolució Humana 
(2010) 

Màster Erasmus Mundus en 

Arqueologia del Quaternari i 
Evolució Humana (2012) 

24 100,00% 100,00% 52,72 33,33% 

Data informe: 15/11/2018 
Font: URV en xifres. Curs 2017-18.  
ACRM13 - Perfil general del professorat de les titulacions de màster per categoria, edat i sexe. 

 

E.4. Taula 2. Perfil del professorat per categoria  

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Categoria 

% PDI Total  

Nre. 

PDI 

% Hores impartides 

No 

Doctor 
Doctor 

No 

Doctor 
Doctor 

Catedràtic d'Escola 

Universitària 
0% 4,17% 1 0% 0,87 

Catedràtic d'Universitat 0% 8,33% 2 0% 6,11 

Investigador Postdoctoral 0% 25,00% 6 0% 35,25 

Professor associat 0% 41,67% 10 0% 35,43 

Professorat Agregat 0% 4,17% 1 0% 13,18 

Professorat Visitant 0% 8,33% 2 0% 6,11 

Titular d'Universitat 0% 8,33% 2 0% 3,05 

Total 0% 100,00% 24 0% 100,00 
Data informe: 25/11/2018 
Font: URV en xifres. Curs 2017-18.  
ACRM13 - Perfil general del professorat de les titulacions de màster per categoria, edat i sexe. 

 

E.4. Taula 3. Professorat per categoria i segons doctorat  

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

 
Permanents  

1 
Permanents 

2 
Lectors Associats Altres Total 

% 
Professorat 

acreditat 

Doctors 6 0 0 10 8 24 37,50% 

No 
doctors 

0 0 0 0 
0 0 

0% 

Total 6 0 0 10 8 24 37,50% 

Data informe: 15/11/2018 
Font: URV en xifres. Curs 2017-18.  
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ACRM14 - Professorat i hores impartides segons categoria del PDI i doctorat en estudis de màster. 
ACRM17 - Nivell de qualificació del professorat de màster 
Permanents 1: professorat permanent per al qual és necessari ser doctor (CC, CU, CEU, TU, agregat i assimilables en 
centres privats); Permanents 2: professorat permanent per al qual no és necessari ser doctor (TEU, col·laboradors i 
assimilables en centres privats); Altres: professorat visitant, becaris, etc. 
El professorat funcionari (CU, TU, CEU i TEU) es considerarà acreditat. 

 

E.4. Taula 4. Hores de docència impartida per categoria i segons doctorat  

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

 
Permanents  

1 
Permanents 

2 
Lectors Associats Altres Total 

% hores 
Professorat 

acreditat 

Doctors 266 0 0 406 474 1.146 39,52% 

No 
doctors 

0 0 0 0 0 0 0% 

Total 266 0 0 406 474 1.146 39,52% 

Data informe: 15/11/2018 
Font: URV en xifres. Curs 2017-18.  
ACRM14 - Professorat i hores impartides segons categoria del PDI i doctorat en estudis de màster. 
ACRM15.1 - Docència impartida segons trams del PDI en estudis de màster  
Permanents 1: professorat permanent per al qual és necessari ser doctor (CC, CU, CEU, TU, agregat i assimilables en 
centres privats). 
Permanents 2: professorat permanent per al qual no és necessari ser doctor (TEU, col·laboradors i assimilables en 
centres privats). 
Altres: professorat visitant, becaris, etc. 
El professorat funcionari (CU, TU, CEU i TEU) es considerarà acreditat. 

 

E.4. Taula 5. Assignatures del pla d’estudis 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Codi 
assignatura 

Assignatura Curs  Tipus crèdit ECTS 
Alum 
matric. 

Professor Dept 
Categ. 
PDI 

Hores 
imp. 

12785101 
INFORMÀTICA I  
ESTADÍSTICA APLICADES 
A L'ARQUEOLOGIA 

1 OBLIGATÒRIA 5 17 
Lorenzo Merino, Carlos DHHA PAGR 40 

Lozano Pérez, Sergio DHHA PV 20 

12785102 
GEOLOGIA DEL 
QUATERNARI 

1 OBLIGATÒRIA 5 16 Vallverdú Poch, Josep DHHA PA 50 

12785103 
PREHISTÒRIA D'ÀSIA I 
OCEANIA 

1 OBLIGATÒRIA 4 15 
Rodríguez Álvarez, 
José Pedro 

DHHA PIPD 40 

12785104 PREHISTÒRIA D'EUROPA 1 OBLIGATÒRIA 4 16 Canals Salomó, Antoni DHHA PIPD 40 

12785105 PREHISTÒRIA D'ÀFRICA 1 OBLIGATÒRIA 4 17 Rosell Ardévol, Jordi DHHA PIPD 40 

12785106 

MÈTODES D'EXCAVACIÓ I 
REGISTRE EN 
ARQUEOLOGIA DEL 
QUATERNARI 

1 OBLIGATÒRIA 6 18 
Mosquera Martínez, 
Marina 

DHHA PIPD 60 

12785107 PALEOECOLOGIA HUMANA 1 OBLIGATÒRIA 4 16 
Rivals ., Florent Joseph 
Louis 

DHHA PA 40 

12785108 
EPISTEMOLOGIA I TEORIA 
DEL CONEIXEMENT EN 
ARQUEOLOGIA 

2 OBLIGATÒRIA 4 14 

Agusti Ballester, Jorge DHHA PA 10 

Lozano Pérez, Sergio DHHA PV 10 

Sala Ramos, Robert DHHA TU 10 
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12785109 EVOLUCIÓ HUMANA 2 OBLIGATÒRIA 5 16 Lorenzo Merino, Carlos DHHA PAGR 50 

12785110 
ELABORACIÓ DE TESI DE 
MÀSTER 

2 OBLIGATÒRIA 6 13 

Carbonell Roura, 
Eudald 

DHHA CU 45 

Lorenzo Merino, Carlos DHHA PAGR 15 

12785201 ETNOARQUEOLOGIA 
Sense 
Definir 

OPTATIVA 4 16 
Vaquero Rodríguez, 
Manuel 

DHHA PIPD 40 

12785202 
RESTITUCIÓ 

PALEOAMBIENTAL 

Sense 

Definir 
OPTATIVA 4 12 

Burjachs Casas, 

Francesc 
DHHA PA 40 

12785203 

CARACTERITZACIÓ 
CRISTAL·LOGRÀFICA I 
QUÍMICA DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS 

Sense 
Definir 

OPTATIVA 5 10 

Aguiló Díaz, Magdalena QFQI CU 25 

Ruisanchez 
Capelastegui, María 
Iciar 

QAQO TU 25 

12785205 
PREHISTÒRIA DE LA 
PENÍNSULA IBÈRICA 

Sense 
Definir 

OPTATIVA 4 16 
Vaquero Rodríguez, 
Manuel 

DHHA PIPD 40 

12785206 PREHISTÒRIA D'AMÈRICA 
Sense 
Definir 

OPTATIVA 4 11 
Rodríguez Álvarez, 
José Pedro 

DHHA PIPD 40 

12785208 

SISTEMES DE 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
EN ARQUEOLOGIA 
PLISTOCÈNICA 

Sense 
Definir 

OPTATIVA 4 11 
Prats Domenech, Josep 
Maria 

DHHA PA 40 

12785209 
ARQUEOLOGIA DE LA 
MENT I COGNICIÓ 

Sense 
Definir 

OPTATIVA 3 14 
Mosquera Martínez, 
Marina 

DHHA PIPD 30 

12785210 
ARQUEOLOGIA 
EXPERIMENTAL 

Sense 
Definir 

OPTATIVA 4 19 
Vergès Bosch, Josep 
Maria 

DHHA PA 40 

12785211 TECNOLOGIA LÍTICA 
Sense 
Definir 

OPTATIVA 4 17 Ollé Cañellas, Andreu DHHA PA 40 

12785212 
ZOOARQUEOLOGIA I 
TAFONOMIA 

Sense 
Definir 

OPTATIVA 4 19 

Cáceres Cuello de Oro, 
Isabel 

DHHA PIPD 20 

Rosell Ardévol, Jordi DHHA PIPD 20 

12785214 
ANÀLISI MICROSCÒPICA 
EN ARQUEOLOGIA 

Sense 
Definir 

OPTATIVA 4 13 

Gavaldà Martínez, 
Josefa 

QFQI CEU 10 

Ollé Cañellas, Andreu DHHA PA 15 

Vergès Bosch, Josep 
Maria 

DHHA PA 15 

12785216 

CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ EN 
ARQUEOLOGIA 
PLISTOCÈNICA 

Sense 
Definir 

OPTATIVA 4 21 Gómez Merino, Gala DHHA PV 40 

12785217 
PALEONTOLOGIA DE 
MAMÍFERS: SISTEMÀTICA 

I  EVOLUCIÓ 

Sense 
Definir 

OPTATIVA 4 12 
Martínez Navarro, 
Bienvenido 

DHHA PA 40 

12785301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 2 
PROJECTE FI 
DE CARRERA 

30 13 

Allue Marti, Ethel Ann DHHA PA 12 

Burjachs Casas, 
Francesc 

DHHA PA 12 

Cáceres Cuello de Oro, 
Isabel 

DHHA PIPD 18 

Lorenzo Merino, Carlos DHHA PAGR 46 

Ollé Cañellas, Andreu DHHA PA 6 

Rivals ., Florent Joseph 
Louis 

DHHA PA 6 

Rosell Ardévol, Jordi DHHA PIPD 6 

Saladié Ballesté, 
Palmira 

DHHA PA 18 

Vallverdú Poch, Josep DHHA PA 16 

Vaquero Rodríguez, 
Manuel 

DHHA PIPD 10 

Vergès Bosch, Josep 
Maria 

DHHA PA 6 
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Data informe: 15/11/2018 
Font: URV en xifres. Curs 2017-18.  
ACRM16 - Assignatures dels plans d'estudis de màster.  
CU Catedràtic/a d’Universitat, CEU Catedràtic/a Escola d’Universitat, TU Titular d’Universitat, PIPD Investigador/a 
Postdoctoral, PA Professorat Associat/da, PV Professorat Visitant, PVC Professorat Visitant Contractat, PAGR Professorat 
Agregat/da. 
DHHA Departament d’Història i Història de l’Art, DQAQO Departament de Química Analítica i Química Orgànica, DQFQI 
Departament de Química Física i Inorgànica 

 

E.4. Taula 6. Hores i percentatge d’hores impartides de docència segons trams 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Tram de recerca (hores) Tram docent (hores) 

Sense 
Amb tram  

no viu 

Amb tram 
viu 

Sense 
Amb tram  

no viu 

Amb tram 
viu 

880 0 266 880 45 221 

 
 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Tram de recerca (percentatge) Tram docent (percentatge) 

Sense 
Amb tram  

no viu 

Amb tram 

viu 
Sense 

Amb tram  

no viu 

Amb tram 

viu 

76,79% 0,00% 23,21% 76,79% 3,93% 19,28% 

Data informe: 15/11/2018 
Font: URV en xifres. Curs 2017-18.  
ACRM15 - Docència impartida segons trams del PDI en estudis de màster. 

 

E.4. Taula 7. Relació estudiants per PDI 

Curs Nombre PDI ETC Estudiants ETC 
Ràtio Estudiants 

ETC - PDI ETC 

2015 5,31 30,95 5,82 

2016 5,21 25,48 4,89 

2017 4,78 27,87 5,84 

2018 4,00 18,88 4,72 

Data informe: 15/11/2018 
Font: URV en xifres. Curs 2017-18.  

ACRM18 - Relació estudiants ETC per PDI ETC en estudis de màster. 
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E.4. Taula 8. Satisfacció dels estudiants amb el professorat 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Curs Alumnes potencials Enquestes valorades 

2016-17 26 4 

2017-18 28 5 

 

Pregunta 
Curs 2016-17 Curs 2017-18 

Titulació  URV Titulació  URV 

En els plantejaments inicials de l'assignatura, 

especifica clarament els objectius, el programa i els 
criteris d'avaluació. 

8,36 8,06 9,67 8,10 

Les activitats docents s'ajusten als objectius, 
continguts, sistema d'avaluació i competències que 
preveia la guia docent. 

8,11 7,84 9,54 7,95 

La metodologia d'ensenyament s'adequa als objectius 
de l'assignatura. 

7,96 7,64 9,51 7,72 

Explica els continguts amb claredat. 7,70 7,76 9,41 7,79 

Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que se 

li plantegen. 
8,25 7,96 9,59 8,01 

Es preocupa per estimular l'interès de l'alumnat en 
l'assignatura. 

7,96 7,70 9,36 7,69 

Manté un bon clima de relació personal i comunicació 

amb els estudiants. 
8,29 8,07 9,64 8,09 

Compleix amb l'horari de classe i d'atenció 
personalitzada fora de l'aula. 

8,00 8,34 9,67 8,40 

El volum de treball és coherent i proporcionat als 
crèdits de l'assignatura. 

8,46 7,79 9,74 7,84 

Globalment considero que és un/a bon/a professor/a. 7,82 7,94 9,62 7,94 

Data informe: 16/10/2018 
Font: URV en xifres. Curs 2016-17 i 2017-18.  
ENQD2. Dades globals per titulació (Avaluació Professorat Màster).  
ENQ_S05. Enquesta de participació comptant fulls d’enquesta (titulació). 

 

E.4. Taula 9. Satisfacció dels estudiants amb el professorat. Evolució 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Pregunta 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Globalment considero que és un/a bon/a 
professor/a. (*) 

6,53 5,65 7,82 9,62 
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Data informe: 15/11/2018 
Font: URV en xifres.  
ENQD2 – Dades globals per titulació (Avaluació Professorat Màster).  
(*): les dades del curs 2014-15 i 2015-16 són en relació a una puntuació màxima de 7. Les corresponents al curs 2016-
17 i 2017-18 són en relació a una puntuació màxima de) 10 

 

SUPORT AL PROFESSORAT 

E.4. Taula 10. Dades generals PROFID 
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Detall cursos PROFID. 2016-17 

 

Detall pla general PROFID  
Nre. Cursos 

oferts 
Nre. 

Assistents 

Acció Institucional 3 25 

Desenvolupament docent i 

investigador 
44 413 

Docència Universitària 14 161 

Eines per al treball docent 7 32 

Gestió Universitària 2 16 

Idiomes 15 110 

SPRL 23 189 

TOTAL 108 946 

 

Enquesta satisfacció PROFID Mitjana ponderada 

Organització  8,32 

Objectius i continguts  8,3 

En cas d’haver realitzat casos 
pràctics  

7,45 

Material  7,47 

Adequació i aprofitament del curs  8,09 

Formador/a 8,84 

VALORACIÓ GENERAL DEL CURS   8,55 

Data: 16/10/2018 

Font: Institut de Ciències de l’Educació 

 

E.4. Taula 11. Formació realitzada pel professorat del centre 

DEPARTAMENT 
Pla  

General 

Pla  

Específic 
TOTAL 

Antropologia, Filosofia i Treball Social 18 28 46 

Estudis Anglesos i Alemanys 29 7 29 

Estudis de Comunicació 33 0 40 

Filologia Catalana 10 1 11 

Filologies Romàniques 26 16 42 

Història i Història de l’Art 36 4 40 

TOTAL FLL 152 56 208 

TOTAL URV 1.170 603 1.773 
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Data: 16/10/2018 

Font: Institut de Ciències de l’Educació 

 

E.4. Taula 12. Professorat acreditat PLA DANG 

Pla DANG Certificats Any 2017 Codi PDI Període Durada 

Departament d’Estudis de Comunicació Dang2017 1 2017 1 any 

Data informe: 16/10/2018 
Font: ICE. Pla DANG
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E.4. Taula 13. Projectes d’innovació docent del professorat del centre 

CURS  Codi Nom projecte Inici Finalització Coordinador Persones involucrades 

2016-
2017 

A05/16 Grup d’Innovació Docent de la 
Facultat de Ciències 
Jurídiques 

01/09/2016 01/07/2017 Villó Travé, 
Cristina 

Deusdad Ayala, Blanca 

García Moreno, Cristina 

Puig Cruells, Carmina 

Torrens Bonet, Ramona 

Forns Fernández, Maria Victòria 

2016-
2017 

C02/20 Internacionalització, anàlisi i 
difusió de la millora 
introduïda al laboratori de 
Tecnologia Mecànica 

01/09/2016 01/07/2017 Fabregat 
Sanjuan, Albert 

Martin Mota, Sidney 

2016-
2017 

D01/16 Desenvolupament i aplicació 
de les competències 
transversals de la URV 

    - Capdevila Gómez, Arantxa 

Castell Vicente, Andreu 

Rius Dalmau, Maria Inmaculada 

Style, John Glenmore 

Oriol Carazo, Maria del Carme 

Català Torres, Natàlia 

Moreno Villanueva, José Antonio 

Pérez-Portabella López, Antoni 

2016-
2017 

D02/16 Xarxa de professorat en 
estratègia internacional 

    - Gutiérrez-Colón Plana, Mar 

Andreu Jiménez, Cristina 

Casanovas Codina, Joan 

2015-
2016 

A21/14 MOOC. Escribir para triunfar 01/09/2014 01/08/2015 Herrera Rodrigo, 
María 

Herrera Rodrigo, María 

Gimeno Puyol, María Dolores 

Jiménez López, María Dolores 

Rodríguez Campillo, María José 

2015-
2016 

A24/15 Xarxa docent per a la 
promoció de l'Aprenentatge-
Servei i la Recerca basada en 
la Comunitat a la URV 

01/09/2015 01/09/2016 Pérez-Portabella 
López, Antoni 

Pérez-Portabella López, Antoni 

Camps Llauradó, Cori 

Franquet Sugrañes, Maria 
Teresa 

Marquès Banqué, Maria 

Marqués Molías, Luís 

Ponce Alifonso, Carmen 

Torrens Bonet, Ramona 

Holgado García, Josep 

Saladié Gil, Sergi 

Dueñas i Cid, David 

De la Varga Pastor, Aitana 

Contreras Iglesias, Sandra 

Gutiérrez Palomero, Aarón 

Forcadell Vericat, Cinta 

Barberà  Escoí, Carlos 

Puigjaner Riba, Dolors 

Merino Sancho, Victor Manuel 

Casas Casajuana, Jessica 

Verrier Delahie, Jacky 

Torres Sabaté, M. Concepció 

Monterde Pérez, Sonia 

Salvat Salvat, Isabel 

Arias Oliva, Mario 

Celma Tafalla, Margarita 

2015-
2016 

C01/14 Aprendre a participar i a 
representat 

01/09/2014 01/06/2016 Pérez-Portabella 
López, Antoni 

Pérez-Portabella López, Antoni 

Arias Oliva, Mario 

Dueñas Cid, David 

Verrier Delahaie, Jaime 

Sánchez Cervelló, Josep 
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2015-
2016 

A22/15 Actualització de material 
docent virtual per a 
competències bàsiques 
relacionades amb la traducció 

01/09/2015 01/08/2016 Pym, Anthony Pym, Anthony 

Ayvazyan, Nune 

Fuentes Puerta, Albert 

Style, John 

Torres-Simón, Ester 

2014-
2015 

A04/14 Xarxa docent per a la 
promoció de l’Aprenentatge-
Servei i la Recerca basada en 
la Comunitat a la URV 

01/09/2014 01/09/2015 Pérez-Portabella 
López, Antoni 

Pérez-Portabella López, Antoni 

Camps Llauradó, Misericòrdia 

Franquet Sugrañes, Maria 
Teresa 

García Famoso, Montserrat 

Gavaldà Casado, Jordi 

Marquès Banqué, Maria 

Marquès Molías, Luís 

Merino Sancho, Victor 

Ponce Alifonso, Carmen 

Torrens Bonet, Ramona 

Holgado García, Josep 

Setó Pàmies, Maria Dolors 

Saladié Gil, Sergi 

Dueñas Cid, David 

de la Varga Pastor, Aitana 

Contreras Iglesias, Sandra 

Gutiérrez Palomero, Aaron 

Forcadell Vericat, Cinta 

Vicens Calderón, Paloma 

Barberà Escoí, Carlos 

Puigjaner Riba, Dolors 

Morales Vives, Fàbia 

Casas Casajuana, Jèssica 

Torres Sabaté, Maria Concepció 

Monterde Pérez, Sonia 

Tierno García, Juana María 

Salvat Salvat, Isabel 

2014-
2015 

A24/14 Una eina didàctica per a 
treballar les  
competències d’expressió a 
les classes de llengües 
extrangeres 

01/09/2014 01/09/2015 Rius Dalmau, 
Maria 
Immaculada 

Rius Dalmau, Maria Immaculada 

Carranza Torrejón, Ana María 

Castell Vicente, Andreu 

Ferran Larraz, Elena 

Sánchez Hernández, Ángeles 

2013-
2014 

C05/13 E-Learning art history 01/09/2013 01/09/2014 Buttà, Licia Buttà, Licia 

Carbonell Pallarès, Jorge Ángel 

Salcedo Miliani, Antonio 

Suárez Fernández, José Carlos 

Tamarit Sumalla, Maria Rosa 

2013-
2014 

A32/13 El tractament dels valors 
cooperatius a l'escola 

01/09/2013 01/09/2014 Gavaldà 
Torrents, Antoni 

Gavaldà Torrents, Antoni 

Castillo García, Victòria 

Clara Resplandís, Josep 

Oller Freixa, Montserrat 

Suñé Morales, Jordi 

Torrents Buxó, Jacint 

Vila Bosqued, Gemma 

2013-
2014 

A03/13 El telèfon mòbil com a eina de 
suport per a la millora de la 
competència oral dels 
alumnes del Grau d'Anglès 

01/09/2013 01/09/2014 Gutiérrez-Colón 
Plana, Mar 

Gutiérrez-Colón Plana, Mar 

Hryckiewicz, Olga 

Oltra Massuet, Isabel 

2013-
2014 

A05/13 Disseny i implimentació d'una 
wiki interdisciplinar per a la 
gestió del coneixement en 
llengua i literatura 

01/09/2013 01/08/2014 Jiménez López, 
María Dolores 

Jiménez López, María Dolores 

Calle Romero, María Isabel 

Gibert Escofet, María Isabel 

Iglesia Martín, Sandra 
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Rodríguez Campillo, María José 

Rodríguez Moranta, Inmaculada 

Reverté Soler, Alexandra 

2013-
2014 

B01/13 Laboratoris didàctics per a 
pràctiques eficients: anàlisi de 
l'aplicació i dels resultats 
obtinguts 

01/09/2013 01/09/2014 Pons Altés, 
Josep Maria 

Pons Altés, Josep Maria 

Casanovas Prat, Josep 

Gil Duran, Núria 

Girondo Pérez, Luisa 

Macaya Ruiz, Albert 

Salvat Altés, Agustí 

2013-
2014 

C01/13 SMILE (Students of Mobility & 
Studying English 

01/09/2013 01/06/2014 Russell Brown, 
Elizabeth 

Russell Brown, Elizabeth 

Buj Espriu, Maria del Carmen 

Escarcelle Comes, Mònica 

Espada Sánchez, Ana 

Pérez Grau, Anna 

2013-
2014 

A10/13 Desenvolupament de 
ponències i classes on-line 
amb finalitats de docència i 
Promoció 

- - Style, John 
Glenmore 

Style, John Glenmore 

Andreu Jiménez, Cristina 

Castell Vicente, Andreu 

Collellmir Morales, Dolors 

Ferran Larraz, Elena 

Fuertes Puerta, Alberto 

Gallardo Torrano, Pere 

Gutiérrez-Colón Plana, Mar 

Lamarca Margalef, Jordi 

Oltra Massuet, Isabel 

Pym, Anthony 

Riutort Riutort, Macià 

Russell Brown, Elizabeth 

Data informe: 16/10/2018 
Font: ICE. Dades d’Innovació Docent. Elaboració pròpia. 

 

E.4. Taula 14. Accions de mobilitat del PDI en el programa ERASMUS 

PDI Departament Programa Inici Fi 
Durada 
(dies) 

País de 
destí 

Institució de 
destí 

Deusdad Ayala, 
Blanca 

Departament 
d’Antropologia, Filosofia 
i Treball Social 

Erasmus - 
STA 

23/05/2017 01/06/2017 10 Islàndia Háskóli Íslands 

Rivals ., Florent 
Joseph Louis 

Departament d’Història i 
Història de l’Art 

Erasmus - 
STA 

03/04/2017 05/04/2017 3 França 
Muséum National 
d'Histoire Naturelle 

Chacón Navarro, 

María Gema 

Departament d’Història i 

Història de l’Art 

Erasmus - 

STA 
06/04/2017 14/04/2017 9 Hongria 

Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 

Buttà ., Licia 
Departament d’Història i 
Història de l’Art 

Erasmus - 
STA 

27/03/2017 01/04/2017 6 Itàlia 
Università degli 
Studi di Trento 

Belzunegui Eraso, 
Angel Gabriel 

Departament d’Història i 
Història de l’Art I-Networks 03/04/2017 11/04/2017 9 Costa Rica 

Instituto 
Tecnológico de 
Costa Rica 

Nomdedeu Rull, 
Antonio 

Departament de 
Filologies Romàniques 

Erasmus - 
STA 

20/03/2017 24/03/2017 5 Dinamarca Aarhus Universitet 

Torres Simón, 
Ester 

Departament d'Estudis 
Anglesos i Alemanys 

Erasmus - 
STA 

27/03/2017 31/03/2017 5 Grècia 
Aristoteleio 
Panepistimio 
Thessalonikis 

Style ., John 
Glenmore 

Departament d'Estudis 
Anglesos i Alemanys 

Erasmus - 
STA 

13/03/2017 17/03/2017 5 Romania 
Universitatea 
'Babes-Bolyai' din 
Cluj-Napoca 
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Romero Gallego, 
Joaquin 

Departament d'Estudis 
Anglesos i Alemanys 

Erasmus 
International 
- STA 

15/05/2017 19/05/2017 5 Japó 
Hiroshima 
University 

Quílez Esteve, 
Laia 

Departament d'Estudis 
de Comunicació 

Erasmus - 
STA 

03/04/2017 07/04/2017 5 Irlanda 
University of 
Limerick 

Araüna Baro, 
Nuria 

Departament d'Estudis 
de Comunicació 

Erasmus - 
STA 

03/04/2017 07/04/2017 5 Irlanda 
University of 
Limerick 

Data informe: 16/10/2018 
Font: I-Center. Dades de mobilitat PDI. Elaboració pròpia. 
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Annex 5. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 5 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

E.5. Taula 1. Nombre d’assistents als tallers d’orientació professional 

Assistents 
URV 

Assistents 
FLL 

947 6 

 

TALLER DATA  ENSENYAMENT 

Com fer més atractiu el CV 

i carta presentació 
07/10/2016 Ex-alumne; 1220-GRAU D'HISTÒRIA (2008) 

Com fer més atractiu el CV 

i carta presentació 
07/10/2016 

Ex-alumne; 1221-GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART 

(2008) 

Inserció laboral AKÍ-

Bricolage 
27/10/2016 Ex-alumne; 1220-GRAU D'HISTÒRIA (2008) 

 FÒRUM 29/03/2017 1227-GRAU D'ANGLÈS (2009) 

 FÒRUM 29/03/2017 
1285-ENSENYAMENT DE LLENGÜES: ESPANYOL 

COM A LLENGUA ESTRANGERA (2015) 

 FÒRUM 29/03/2017 
1285-ENSENYAMENT DE LLENGÜES: ESPANYOL 

COM A LLENGUA ESTRANGERA (2015) 
Data informe: 
Font: Curs 2016-17. OOU 

 

E.5. Taula 2. Nombre d’assistents a les sessions d’orientació individuals 

Assistents 

URV 

Assistents 

FLL 

116 4 

 

SESSIÓ CENTRE TITULACIÓ 

SESSIÓ 14 
Facultat de 

Lletres 

1281-ANTROPOLOGIA URBANA, MIGRACIONS I 

INTERVENCIÓ SOCIAL (2013) 

SESSIÓ 45 
Facultat de 

Lletres 

1281-ANTROPOLOGIA URBANA, MIGRACIONS I 

INTERVENCIÓ SOCIAL (2013) 

SESSIÓ 48 
Facultat de 

Lletres 

1223-GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 

(2009) 

SESSIÓ 116 
Facultat de 

Lletres 
1227-GRAU D'ANGLÈS (2009) 

Data informe: 
Font: Curs 2016-17. OOU 
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E.5. Taula 3. Nombre d’estudiants de mobilitat IN 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Programa 
Curs 

Acadèmic 

Tipus de 

mobilitat 
País Institució 

Nº 

estudiants 

Erasmus 2017-18 Incoming Portugal 
Instituto Politécnico 

de Tomar 
1 

Erasmus 2017-18 Incoming França 
Muséum National 

d'Histoire Naturelle 
3 

Erasmus 2017-18 Incoming Itàlia 
Università degli 

Studi di Ferrara 
5 

Data informe: 15/11/2018 
Font: I-Center.  
Dades de mobilitat Incoming. Elaboració pròpia. 

 

E.5. Taula 4. Nombre d’estudiants de mobilitat OUT 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Programa 
Curs 

Acadèmic 

Tipus de 

mobilitat 
País Institució 

Nº 

estudiants 

Erasmus 2017-18 Outgoing Portugal 
Instituto Politécnico 

de Tomar 
3 

Erasmus 2017-18 Outgoing França 
Muséum National 

d'Histoire Naturelle 
6 

Erasmus 2017-18 Outgoing Itàlia 
Università degli 

Studi di Ferrara 
3 

Data informe: 15/11/2018 
Font: I-Center.  
Dades de mobilitat Incoming. Elaboració pròpia. 

 

DISPONIBILITAT, ÚS I ADEQUACIÓ DELS RECURSOS MATERIALS 

E.5. Taula 5. Dades anuals corresponents al CRAI 

 

 

 
CRAI 

Campus 
Catalunya 

Suma/mitjana 
(valor màxim) 

Satisfacció dels usuaris amb el CRAI  

Satisfacció general dels usuaris amb el CRAI (3, 4) 7,71 / 8,93 7,96 / 8,84 

Satisfacció general dels usuaris amb el personal del CRAI (3, 4) 8,25 / 9,12 8,40 / 9,27 

Dades anuals corresponents al Centre de Recursos 

per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) 
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Satisfacció general dels usuaris amb les instal·lacions i els 
equipaments del CRAI (3, 4) 

6,94 / 8,44 7,41 / 8,77 

Satisfacció general dels usuaris amb els recursos documentals del 
CRAI (3, 4) 

7,31 / 8,20 7,71 / 8,59 

Satisfacció general dels usuaris amb els serveis del CRAI (3, 4) 7,82 / 8,84 7,94 / 8,83 

Satisfacció de l'usuari amb els cursos de competències 
informacionals del CRAI (3, 4) 

8,17 / 8,67 8,40 / 8,86 

Valoració de la utilitat dels grups de conversa en anglès per als 
usuaris (3, 4) 

7,67 / 8,87 7,84 / 8,84 

Satisfacció amb els serveis que es reben de la Factoria (3, 4) 7,90 / 8,88 8,00 / 8,85 

Satisfacció del PDI amb la formació PROFID (3, 4) nd / 8,87 nd / 8,99 

Ús del CRAI 

    Presencial     

Dies d'obertura per any (5) 261 227 (261) 

Hores d'obertura CRAI per any (5) 3.202 2.546 (3.202) 

Nombre d'accessos d'usuaris al CRAI per any  290.101 959.346 

Nombre mig d'accessos diaris al CRAI de campus  1.111 4.091 

Nombre d'accessos per usuari potencial del campus i any (6) 73 63 

    Virtual  

Nombre de pàgines vistes del web   734.994 

Nombre de consultes virtuals al CRAI   434 

Nombre de descàrregues de material d'autoaprenentatge (guies i 
tutorials) 

  24.942 

Nombre de sessions realitzades al repositori institucional   5.154 

Fons documental 

Nombre total de exemplars en el catàleg bibliogràfic (14) 233.326 693.484 

Nombre de monografies en paper (exemplars) (14) 220.676 652.329 

Nombre de publicacions periòdiques en paper que es reben 
actualment per compra 

270 482 

Nombre de publicacions periòdiques electròniques a les quals 
s'accedeix des del catàleg bibliogràfic 

  15.017 

Nombre de títols de publicacions electròniques accessibles des de 
l'eina ejournals2.0 

  67.408 

Nombre de monografies electròniques a les quals s'accedeix des del 
catàleg bibliogràfic 

  20.077 

Nombre de títols de monografies electròniques accessibles des de 
l'eina ebooks2.0 

  75.568 

Nombre de bases de dades a les quals s'accedeix des del catàleg 
bibliogràfic 

  248 

Serveis 

Préstec (7) 

Nombre de préstecs de documents de la URV per any  56.496 156.663 

Nombre de documents de la URV prestats per usuari potencial del 
campus i any (6) 

14,19 9,43 

Nombre de préstecs de documents de la URV a la comunitat 
universitària per any  

  148.098 

Nombre de documents sol·licitats per la URV a biblioteques que 
pertanyen al CSUC per any (8) 

  6.085 

Nombre de documents sol·licitats per la URV a altres biblioteques a 
través de préstec interbibliotecari per any 

  1.233 

Nombre de préstecs de documents de la URV a usuaris consorciats 
per any 

  4.320 
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Nombre de préstecs d'espais de treball en grup per any 7.626 21.397 

Nombre de préstecs d'espais de treball en grup per estudiant 
potencial del campus i any (6) 

2,30 1,55 

Nombre de préstecs d'ordinadors portàtils per any  12.952 42.826 

Nombre de préstecs d'ordinadors portàtils per estudiant potencial 
del campus i any (6) 

3,90 3,10 

Nombre de préstecs d'altres equipaments 1.412 13.219 

Accés biblioteca digital 

Cerques o consultes a les publicacions periòdiques electròniques de 
pagament o amb llicència 

  43.304 

Documents descarregats de les publicacions periòdiques 
electròniques de pagament o amb llicència 

  596.409 

Cerques o consultes a les monografies electròniques de pagament o 
amb llicència 

  13.632 

Documents descarregats de les monografies electròniques de 
pagament o amb llicència 

  30.399 

Cerques o consultes a les bases de dades de pagament o amb 
llicència 

  196.575 

Documents descarregats de les bases de dades de pagament o amb 

llicència 
  7.279 

Accions de suport a la formació 

Nombre d'assistents per curs acadèmic al suport realitzat pel CRAI 
en la competència CT2/C3 (Gestionar la informació i el coneixement 

mitjançant l’ús eficient de les TIC) (9) 

1.470 2.437 

Nombre d'assistents al suport realitzat pel CRAI en la competència 

CT2/C3 per estudiant potencial de grau i curs acadèmic (9) 
0,50 0,21 

Nombre de sessions per curs acadèmic al suport realitzat pel CRAI 
en la competència CT2/C3 (Gestionar la informació i el coneixement 
mitjançant l’ús eficient de les TIC) (9) 

63 115 

Nombre d'assistents per curs acadèmic als cursos de recursos 
específics adreçats als estudiants de màster i doctorat (9) 

84 198 

Nombre de sessions per curs acadèmic als cursos de recursos 
específics adreçats als estudiants de màster i doctorat (9) 

8 21 

Nombre d'assistents per curs acadèmic a la formació PROFID que 
realitza el personal del CRAI (9, 10) 

63 454 

Nombre de sessions per curs acadèmic a la formació PROFID que 
realitza el personal del CRAI (9, 10) 

6 44 

Nombre d'assistents per curs acadèmic als grups de conversa en 
anglès (9) 

  616 

Nombre de sessions per curs acadèmic als grups de conversa en 
anglès (9) 

  171 

Nombre d'assistents per curs acadèmic a les sessions de formació 
de suport a la competència CT2/C2 (Gestionar la informació i el 

coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC) realitzats per la 
Factoria (9) 

  106 

Nombre de sessions per curs acadèmic a les sessions de formació 
de suport a la competència CT2/C2 (Gestionar la informació i el 
coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC) realitzats per la 

Factoria (9) 

  6 

Nombre d'assessoraments realitzats per la Factoria per any   348 

Nombre d'usos autònoms de la Factoria per part de l'usuari per any   142 

Accions de promoció del CRAI 
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Nombre d'assistents per curs acadèmic a les Jornades d'acollida dels 
estudiants de nou ingrés (9) 

462 1.757 

Nombre de sessions per curs acadèmic a les Jornades d'acollida dels 
estudiants de nou ingrés (9) 

21 45 

Nombre d'assistents per curs acadèmic a les Jornades de portes 
obertes (9) 

627 1.791 

Nombre de sessions per curs acadèmic a les Jornades de portes 
obertes (9) 

32 94 

Nombre d'assistents per curs acadèmic a les visites guiades (9) 751 1.651 

Nombre de sessions per curs acadèmic a les visites guiades (9) 53 114 

Espais i equipaments CRAI  

Espais 

Superfície útil CRAI (m2) (11) 3.578 12.361 

Superfície útil CRAI (m2) per usuari potencial del campus (6) 0,90 0,74 

Superficie útil CRAI (m2) per accés diari mig al CRAI de campus 3,22 3,02 

Seients de tipologia diversa 

Nombre total de seients 751 3.261 

Nombre total de seients per estudiant potencial del campus (6) 0,23 0,24 

Equipaments 

Nombre d'ordinadors a l'Aula d'Informàtica 111 287 

Nombre d'ordinadors portàtils en préstec 42 189 

Nombre d'ordinadors portàtils en préstec per estudiant potencial del 
campus (6) 

0,01 0,01 

Nombre d'espais de treball en grup 12 41 

Nombre de seients en espais de treball en grup 84 290 

Xarxes socials 

Seguidors del twitter del CRAI   769 

      

Nombre d'estudiants potencials (Grau). Matrícula curs 2016-17 2.937 11.364 

Nombre d'estudiants potencials (Màster i Doctorat). Matrícula curs 
2016-17 (12) 

384 2.472 

Nombre de PDI (dades a 31 de desembre de 2017) 459 2.042 

Nombre de PAS (dades a 31 de desembre de 2017) (13) 201 729 

(1) CRAI Campus Bellissens inclou el Centre de Documentació Europea. Alguna de les dades corresponents al CRAI Medicina 
i Ciències de la Salut inclouen les referents a la Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus 
i la Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Cal tenir en compte que hi ha certs 
ràtios que no podem subministrar per la manca de coneixement exacte dels usuaris que assisteixen a cadascun dels tres 
espais. 

(2) Altres inclou les dades corresponents a la Fundació Marta Mata Garriga, Vinseum, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 
Hemeroteca Fundació Catalunya-La Pedrera, Fundació Quer Alt  i Monestir de Poblet.  Cal tenir en compte que s'ha inclòs 
tot el fons de la Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona perquè encara que no tot 
ell pertany a la URV, sí que és accessible en la seva totalitat. 

(3) S'inclouen, en primer lloc, les dades corresponents a l'enquesta adreçada als estudiants i, en segon lloc, les dades 
corresponents a l'enquesta del PDI. L'enquesta dels estudiants va dur-se a terme el curs 2014-15 i la del PDI el curs 2017-
18. L'escala de puntuació d'ambdues enquestes és 1-10. La participació corresponent a l'enquesta dels estudiants va ser 
del 12,9% i del 19,4% per al PDI. 

(4) Les dades de satisfacció d'usuaris corresponents al CRAI Medicina i Ciències de la Salut no es troben desagregades de 
les corresponents a la Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i les corresponents a la 
Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. 

(5) Donem entre parèntesi el nombre màxim de dies i hores que l'usuari pot accedir a algun CRAI de campus. 
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(6) En els càlculs per CRAI de campus no hem tingut en compte el nombre d'estudiants de doctorat, degut a la dificultat 
per adjudicar aquests estudiants a cada campus. 

(7) Inclou dades de préstec i de renovacions del préstec.  

(8) CSUC: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Aquest préstec no representa cap cost per a l'usuari. 

(9) Dades corresponents al curs acadèmic 2016-17. 

(10) A Altres s'inclouen 106 assistents (8 sessions) corresponents a la formació realitzada per la Secció d'Organització i 
Millora, 60 assistents (6 sessions) corresponents a la formació de la Secció de Recursos Documentals, 65 assistents (8 
sessions) corresponents a la formació de l'Espai d'Aprenentatge de Llengües i 39 assistents (4 sessions) corresponents a 
la formació de la Factoria (total 270 assistents i 26 sessions). 

(11) Dades facilitades pel Servei de Recursos Materials. S'inclou la superfície útil corresponent als Serveis Centrals a 
l'apartat Altres.  

(12) S'inclouen 1.218 estudiants corresponents a tots els programes de doctorat de la URV durant el curs acadèmic 2016-
17. 

(13) En el valor total s'inclouen 61 persones del col·lectiu del Personal d'Administració i Serveis que desenvolupen la seva 
feina a Rectorat. 

(14) Les dades de la Biblioteca de la Unitat docent de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus es donen agregades amb 
les del CRAI Medicina i Ciències de la Salut. 

Elaborat per: Revisat per: Aprovat per:  

Coordinadora d'explotació de resultats del CRAI/Cap de la Secció de 
Recursos Documentals/Cap de la Secció de Serveis als 
Usuaris/Coordinador/Responsable del CRAI de campus  

Coordinadora 
d'explotació de 
resultats del CRAI 

Cap del CRAI 

Data informe: 18/10/2018 
Font: CRAI – URV 

 

E.5. Taula 6. Dades ús de Moodle 

 

TITULACIÓ 

ESPAIS PROFESSORS/ES ESTUDIANTS/ES 

totals actius 
% 

actius 
totals actius 

% 
actius 

totals actius 
% 

actius 

Centre (inclou llicenciatures i 

d'altres titulacions en 
extinció) 

422 365 86,49% 274 146 53,18% 1.521 1.051 69,09% 

Arqueologia del Quaternari i 
Evolució Humana (2010) 

26 18 69,23% 25 7 28,84% 43 18 42,19% 

Arqueologia del Quaternari i 
Evolució Humana (Erasmus 
Mundus) (2012) 

26 18 69,23% 27 7 26,96% 42 18 43,14% 

Data informe: 23/11/2017 
Font: Servei de Recursos Educatius 
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Annex 6. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 6 

E.6. Taula 1. Metodologies vs. Avaluació de les titulacions a fer el seguiment 

 
 
 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010)  

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus) (2012) 

Activitat formativa 
Avalua 

ció 
Hores 

%Total 
Avaluació 

%Total 
Hores 

Subtotal 
Avaluació 

Subtotal 
Hores 

 

M1 Activitats Introductòries 0 83 0,0% 2,5% 
3,5% 21,5% TEORIA 

M2 Sessió Magistral 2 638 3,5% 19,0% 

M3 Esdeveniments científics i/o 
divulgatius 

0 75 0,0% 2,2% 

 

70,2% 

 

48,4% 
PRÀCTICA 

M5 Debats 3 69 5,3% 2,1% 

M6 Presentacions / exposicions 3 22 5,3% 0,7% 

M7 Resolució de problemes, 
exercicis a l'aula ordinària 

4 122 7,0% 3,6% 

M8 Pràctiques a través de TIC en 
aules informàtiques 

0 4 0,0% 0,1% 

M9 Pràctiques a laboratoris 2 185 3,5% 5,5% 

M11 Pràctiques de camp/ sortides 4 221 7,0% 6,6% 

M16 Treballs 19 705 33,3% 21,0% 
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M18 Estudis previs 1 88 1,8% 2,6% 

M19 Resolució de problemes, 
exercicis 

4 124 7,0% 3,7% 

M20 Pràctiques a través de TIC 0 13 0,0% 0,4% 

M42 Selecció/assignació del treball 
de fi de màster 

0 11 0,0% 0,3% 

 

3,5% 

 

26,4% 

TREBALL DE 
FI DE 

MÀSTER 

M43 Mecanismes de coordinació i 
seguiment del treball de 

fi de màster 

0 19 0,0% 0,6% 

M44 Elaboració del treball de fi de 

màster 
1 825 1,8% 24,5% 

M45 Presentació i defensa pública 
del treball de fi de màster 

1 31 1,8% 0,9% 

M47 Atenció personalitzada 0 54 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

ATENCIÓ 

PERSONA

LITZADA 

P1 Proves de desenvolupament 12 68 21,1% 2,0% 
 

22,8% 

 

2,1% 
PROVES P4 Proves mixtes 1 2 1,8% 0,1% 

P5 Proves pràctiques 0 2 0,0% 0,1% 

TOTAL TITULACIÓ 57 3361 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Data informe: 13/12/2018 
Font: Servei de Recursos Educatius. Elaboració pròpia. Curs 2017-18 
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E.6. Taula 2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació 

 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

 

Assignatura Curs Tipologia ECTS 
Mida 
de 

grups 

N
º
 m

a
tr

ic
. 

a
s
s
ig

n
a
tu

r
a
 

Metodologies Proves 

T
e
m

p
s
 p

r
e
s
. 

P
r
o
fe

s
s
. 

T
e
m

p
s
 t

re
b

a
ll
 

a
u

tò
n

o
m

 e
s
t.

 

H
o
r
e
s
 t

o
ta

ls
 

1 2 5 6 7 8 9 11 16 18 19 20 42 43 44 45 47 1 4 5 

INFORMÀTICA I  ESTADÍSTICA APLICADES A 

L'ARQUEOLOGIA 
1 Obligatòria 5  19                     50 75 125 

GEOLOGIA DEL QUATERNARI 1 Obligatòria 5  13                     50 75 125 

PREHISTÒRIA D'ÀSIA I OCEANIA 1 Obligatòria 4  21                     40 60 100 

PREHISTÒRIA D'EUROPA 1 Obligatòria 4  14                     40 60 100 

PREHISTÒRIA D'ÀFRICA 1 Obligatòria 4  19                     40 60 100 

MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE EN 

ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI 
1 Obligatòria 6  14                     60 90 150 

PALEOECOLOGIA HUMANA 1 Obligatòria 4  17                     40 60 100 

EPISTEMOLOGIA I TEORIA DEL 

CONEIXEMENT EN ARQUEOLOGIA 
2 Obligatòria 4  19                     40 60 100 

EVOLUCIÓ HUMANA 2 Obligatòria 5  21                     50 75 125 

ELABORACIÓ DE TESI DE MÀSTER 2 Obligatòria 6  5                     60 90 150 

ETNOARQUEOLOGIA  Optativa 4  16                     40 60 100 

RESTITUCIÓ PALEOAMBIENTAL  Optativa 4  12                     40 60 100 

CARACTERITZACIÓ CRISTAL·LOGRÀFICA I 

QUÍMICA DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS 
 Optativa 5  9                     50 75 125 
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* Metodologies: 1 Activitats introductòries, 2 Sessió Magistral, 5 Debats, 6 Presentacions / exposicions, 7 Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària, 8 Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques, 

9 Pràctiques a laboratoris, 11 Pràctiques de camp/sortides, 16 Treballs, 18 Estudis previs, 19 Resolució de problemes, exercicis, 20 Pràctiques a través de TIC, 42 Selecció/assignació del treball de fi de 

màster, 43 Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster, 44 Elaboració del treball de fi de màster, 45 Presentació i defensa pública del treball de fi de màster, 47 Atenció personalitzada. 
Proves: 1 Proves de desenvolupament, 4 Proves mixtes, 5 Proves pràctiques. En gris, les metodologies i proves d’avaluació. 

 

Data informe: 19/11/2018  

Font: URV Docnet, Pla d’Ordenació Acadèmica (per a la mida de grup i nombre d’estudiants matriculats per assignatura) 

 

PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA  Optativa 4  13                     40 60 100 

PREHISTÒRIA D'AMÈRICA  Optativa 4  11                     56 44 100 

SISTEMES DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EN 

ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA 
 Optativa 4  10                     40 60 100 

ARQUEOLOGIA DE LA MENT I COGNICIÓ  Optativa 3  13                     30 45 75 

ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL  Optativa 4  11                     40 60 100 

TECNOLOGIA LÍTICA  Optativa 4  13                     40 58 98 

ZOOARQUEOLOGIA I TAFONOMIA  Optativa 4  19                     40 60 100 

ANÀLISI MICROSCÒPICA EN ARQUEOLOGIA  Optativa 4  13                     40 60 100 

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN 

ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA 
 Optativa 4  9                     40 60 100 

PALEONTOLOGIA DE MAMÍFERS: 

SISTEMÀTICA I  EVOLUCIÓ 
 Optativa 4  8                     40 60 100 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 2 Obligatòria 30  14                     23 865 888 

Total assignatures que avaluen amb una metodologia i/o prova 0 2 3 3 4 0 2 4 19 1 4 0 0 0 1 1 0 11 1 0 1.029 2.332 3.361 

 1 2 5 6 7 8 9 11 16 18 19 20 42 43 44 45 47 1 4 5    

 Metodologies Proves    
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E.6. Taula 3. Llistat dels TFM del curs acadèmic en curs 

* El Llistat dels TFM del curs acadèmic en curs es posarà a disposició del CAE a través del Moodle 

 

E.6. Taula 4. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent 

Unitat enquesta 
Alum 

pot unit 
Alum 

enq unit 

Informàtica i Estadística Aplicades a l'Arqueologia 15 2 

Geologia del Quaternari 14 4 

Prehistòria d'Àsia i Oceania 14 3 

Prehistòria d'Europa 14 2 

Prehistòria d'Àfrica 14 2 

Mètodes d'Excavació i Registre en Arqueologia del Quaternari 15 2 

Paleoecologia Humana 15 1 

Epistemologia i Teoria del Coneixement en Arqueologia 13 -- 

Evolució Humana 13 -- 

Elaboració de Tesi de Màster 13 -- 

Etnoarqueologia 14 3 

Restitució Paleoambiental 10 2 

Caracterització Cristal·logràfica i Química de Materials 
Arqueològics 

7 1 

Prehistòria de la Península Ibèrica 13 1 

Prehistòria d'Amèrica 8 -- 

Sistemes de Documentació Gràfica en Arqueologia Plistocènica 8 1 

Arqueologia de la Ment i Cognició 11 2 

Arqueologia Experimental 16 3 

Tecnologia Lítica 14 3 

Zooarqueologia i Tafonomia 16 2 

Anàlisi Microscòpica en Arqueologia 10 2 

Conservació i Restauració en Arqueologia Plistocènica 17 3 

Paleontologia de Mamífers: Sistemàtica i Evolució 12 -- 

Treball de Fi de Màster  13 -- 

 

Pregunta 
1278

5101 

1278

5102 

1278

5103 

1278

5104 

1278

5105 

1278

5106 

1278

5107 

1278

5108 

1278

5109 

Compleix amb l'horari de classe i d'atenció 
personalitzada fora de l'aula. 

10,00 9,33 9,67 7,00 9,50 9,50 10,00 -- -- 

El volum de treball és coherent i 

proporcionat als crèdits de l'assignatura. 
10,00 9,67 10,00 7,50 9,50 10,00 10,00 -- -- 
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En els plantejaments inicials de 
l'assignatura, especifica clarament els 

objectius, el programa i els criteris 
d'avaluació. 

10,00 9,67 10,00 8,50 10,00 10,00 10,00 -- -- 

Es preocupa per estimular l'interès de 
l'alumnat en l'assignatura. 

10,00 8,67 9,67 6,50 10,00 9,50 10,00 -- -- 

Explica els continguts amb claredat. 10,00 8,67 9,67 7,00 10,00 9,50 10,00 -- -- 

Globalment considero que és un/a bon/a 
professor/a. 

10,00 9,00 9,67 6,50 10,00 10,00 10,00 -- -- 

La metodologia d'ensenyament s'adequa 

als objectius de l'assignatura. 
10,00 9,33 10,00 7,00 10,00 10,00 10,00 -- -- 

Les activitats docents s'ajusten als 
objectius, continguts, sistema d'avaluació i 
competències que preveia la guia docent. 

10,00 9,33 9,67 7,50 10,00 9,50 10,00 -- -- 

Manté un bon clima de relació personal i 
comunicació amb els estudiants. 

10,00 9,00 10,00 7,00 10,00 10,00 10,00 -- -- 

Resol satisfactòriament els dubtes o 
preguntes que se li plantegen. 

10,00 9,67 10,00 7,50 9,50 10,00 10,00 -- -- 

 

 

Pregunta 
1278

5110 

1278

5201 

1278

5202 

1278

5203 

1278

5205 

1278

5206 

1278

5208 

1278

5209 

1278

5210 

Compleix amb l'horari de classe i d'atenció 
personalitzada fora de l'aula. 

-- 10,00 9,50 10,00 10,00 -- 10,00 10,00 9,50 

El volum de treball és coherent i 
proporcionat als crèdits de l'assignatura. 

-- 10,00 9,50 10,00 10,00 -- 10,00 10,00 9,50 

En els plantejaments inicials de 
l'assignatura, especifica clarament els 
objectius, el programa i els criteris 
d'avaluació. 

-- 10,00 10,00 10,00 10,00 -- 10,00 10,00 10,00 

Es preocupa per estimular l'interès de 
l'alumnat en l'assignatura. 

-- 10,00 8,50 10,00 10,00 -- 10,00 10,00 9,50 

Explica els continguts amb claredat. -- 10,00 8,00 10,00 10,00 -- 10,00 10,00 10,00 

Globalment considero que és un/a bon/a 
professor/a. 

-- 10,00 8,50 10,00 10,00 -- 10,00 10,00 9,50 

La metodologia d'ensenyament s'adequa 
als objectius de l'assignatura. 

-- 10,00 9,00 10,00 10,00 -- 10,00 10,00 9,50 

Les activitats docents s'ajusten als 
objectius, continguts, sistema d'avaluació i 
competències que preveia la guia docent. 

-- 10,00 9,50 10,00 10,00 -- 10,00 10,00 9,50 

Manté un bon clima de relació personal i 
comunicació amb els estudiants. 

-- 10,00 9,00 10,00 10,00 -- 10,00 10,00 9,50 

Resol satisfactòriament els dubtes o 
preguntes que se li plantegen. 

-- 10,00 9,00 10,00 9,00 -- 10,00 10,00 9,50 
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Pregunta 
1278
5211 

1278
5212 

1278
5214 

1278
5216 

1278
5217 

1278
5301 

Mitj 
titul. 

Mitj 
URV 

Compleix amb l'horari de classe i d'atenció 
personalitzada fora de l'aula. 

-- 10,00 10,00 10,00 -- -- 9,67 8,40 

El volum de treball és coherent i 
proporcionat als crèdits de l'assignatura. 

10,00 10,00 10,00 9,67 -- -- 9,74 7,84 

En els plantejaments inicials de 

l'assignatura, especifica clarament els 
objectius, el programa i els criteris 
d'avaluació. 

10,00 10,00 7,33 9,67 -- -- 9,67 8,10 

Es preocupa per estimular l'interès de 
l'alumnat en l'assignatura. 

10,00 10,00 7,33 10,00 -- -- 9,36 7,69 

Explica els continguts amb claredat. 10,00 10,00 7,67 10,00 -- -- 9,41 7,79 

Globalment considero que és un/a bon/a 
professor/a. 

10,00 10,00 10,00 10,00 -- -- 9,62 7,94 

La metodologia d'ensenyament s'adequa 
als objectius de l'assignatura. 

10,00 10,00 7,67 9,67 -- -- 9,51 7,72 

Les activitats docents s'ajusten als 

objectius, continguts, sistema d'avaluació i 

competències que preveia la guia docent. 

10,00 10,00 7,67 10,00 -- -- 9,54 7,95 

Manté un bon clima de relació personal i 
comunicació amb els estudiants. 

10,00 10,00 9,67 9,67 -- -- 9,64 8,09 

Resol satisfactòriament els dubtes o 
preguntes que se li plantegen. 

10,00 10,00 8,67 9,67 -- -- 9,59 8,01 

Data informe: 20/11/2018 
Font: Elaboració pròpia amb dades: 
URV en xifres: ENQD3 Dades globals per assignatura. Curs 2017-18. (La puntuació és en base a 10). 
-- Sense dades 
12785101 Informàtica i Estadística Aplicades a l'Arqueologia 
12785102 Geologia del Quaternari 
12785103 Prehistòria d'Àsia i Oceania 
12785104 Prehistòria d'Europa 
12785105 Prehistòria d'Àfrica 
12785106 Mètodes d'Excavació i Registre en Arqueologia del Quaternari 
12785107 Paleoecologia Humana 
12785108 Epistemologia i Teoria del Coneixement en Arqueologia 
12785109 Evolució Humana 
12785110 Elaboració de Tesi de Màster 
12785201 Etnoarqueologia 
12785202 Restitució Paleoambiental 

12785203 Caracterització Cristal·logràfica i Química de Materials Arqueològics 
12785205 Prehistòria de la Península Ibèrica 
12785206 Prehistòria d'Amèrica 
12785208 Sistemes de Documentació Gràfica en Arqueologia Plistocènica 
12785209 Arqueologia de la Ment i Cognició 
12785210 Arqueologia Experimental 
12785211 Tecnologia Lítica 
12785212 Zooarqueologia i Tafonomia 
12785214 Anàlisi Microscòpica en Arqueologia 
12785216 Conservació i Restauració en Arqueologia Plistocènica 
12785217 Paleontologia de Mamífers: Sistemàtica i Evolució 
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12785301 Treball de Fi de Màster  

 

E.6. Taula 5. Satisfacció dels estudiants amb l’experiència educativa global 

 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució 

Humana (2012) 

Curs 2017 

Població 12 

Mostra 4 

% resposta 33,33% 

 

 

Ítem de valoració 
% No 

satisfets 

% 

Indiferents 

% 

Satisfets 

Valoració 
mitjana (0 al 

10) 

ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

El contingut de les assignatures (actualització, 
nivell superior al grau, etc.) s’adequa al perfil 
formatiu del màster. 

16,67 % 0,00 % 83,33 % 7,92 

El màster està ben organitzat (estructura, 
coordinació i seqüenciació d’assignatures, 
horaris, calendari, etc.) 

60,00 % 0,00 % 40,00 % 4,50 

El meu nivell acadèmic d’accés era adient per 
al seguiment del màster. 

20,00 % 0,00 % 80,00 % 7,50 

El volum de treball exigit és coherent amb el 
nombre de crèdits de les assignatures i el 

TFM. 

16,67 % 16,67 % 66,67 % 7,50 

Els sistemes d’avaluació han permès reflectir 
adequadament el meu aprenentatge. 

33,33 % 0,00 % 66,67 % 7,08 

Estic satisfet/a amb el professorat. 16,67 % 0,00 % 83,33 % 7,50 

La metodologia docent ha afavorit el meu 

aprenentatge. 
20,00 % 20,00 % 60,00 % 6,50 

RESULTATS 

El màster m’ha donat oportunitats d’accedir a 
una comunitat de recerca i/o professional. 

16,67 % 16,67 % 66,67 % 7,08 

El màster m’ha facilitat l’accés a possibles 
oportunitats laborals. 

16,67 % 16,67 % 66,67 % 6,67 

Estic satisfet amb els coneixements, les 

habilitats i les aptituds adquirits en el màster. 
16,67 % 0,00 % 83,33 % 7,92 

SUPORT A L'ESTUDIANT 

La informació pública sobre el màster és 
accessible, completa i està actualitzada. 

33,33 % 0,00 % 66,67 % 6,25 
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Les instal·lacions i els recursos especialitzats 
(aules, laboratoris, equips informàtics, 

biblioteca, equipaments de recerca, etc.) han 
estat adequats. 

0,00 % 0,00 % 100,00 % 9,58 

VALORACIÓ PRÀCTIQUES EXTERNES 

Estic satisfet amb les pràctiques externes. 0,00 % 0,00 % 100,00 % 9,00 

VALORACIÓ DEL TFM 

Estic satisfet/a amb el TFM. 0,00 % 0,00 % 100,00 % 9,17 

SATISFACCIÓ GLOBAL 

Estic satisfet/a amb el màster. 16,67 % 0,00 % 83,33 % 7,92 

MATEIXA TITULACIÓ 

Si hagués de començar de nou, triaria el 

mateix màster. 
33,33 % 0,00 % 66,67 % 6,67 

MATEIXA UNIVERSITAT 

Si hagués de començar de nou, triaria la 
mateixa universitat. 

16,67 % 0,00 % 83,33 % 8,33 
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Data informe: 05/10/2018 
Font: Enquesta de satisfacció dels titulats recents de màster (AQU Catalunya). 
Agrupació Arqueologia.
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E.6. Taula 6. Rendiment acadèmic per assignatura 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Assignatura Tipus crèdit Curs Durada Est. 
Tipus 
Conv. 

NO 
PRESENTAT 

SUSPENS APROVAT NOTABLE EXCEL·LENT 
MATRÍC. 
HONOR 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

GEOLOGIA DEL QUATERNARI OBLIGATÒRIA 1 Acta única AN 14 JUNY 2 14,29% 0 0,00% 2 14,29% 7 50,00% 2 14,29% 1 7,14% 

PREHISTÒRIA D'EUROPA OBLIGATÒRIA 1 Acta única AN 14 JUNY 1 7,14% 2 14,29% 1 7,14% 5 35,71% 5 35,71% 0 0,00% 

PREHISTÒRIA D'ÀSIA I 
OCEANIA 

OBLIGATÒRIA 1 Acta única AN 14 JUNY 2 14,29% 0 0,00% 1 7,14% 8 57,14% 3 21,43% 0 0,00% 

PREHISTÒRIA D'ÀFRICA OBLIGATÒRIA 1 Acta única AN 14 JUNY 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 100% 0 0,00% 

PALEOECOLOGIA HUMANA OBLIGATÒRIA 1 Acta única AN 15 JUNY 2 13,33% 0 0,00% 4 26,67% 2 13,33% 6 40,00% 1 6,67% 

INFORMÀTICA I  
ESTADÍSTICA APLICADES A 
L'ARQUEOLOGIA 

OBLIGATÒRIA 1 Acta única AN 15 JUNY 3 20,00% 0 0,00% 1 6,67% 4 26,67% 6 40,00% 1 6,67% 

MÈTODES D'EXCAVACIÓ I 
REGISTRE EN ARQUEOLOGIA 

DEL QUATERNARI 

OBLIGATÒRIA 1 Acta única AN 15 JUNY 2 13,33% 0 0,00% 3 20,00% 8 53,33% 2 13,33% 0 0,00% 

EVOLUCIÓ HUMANA OBLIGATÒRIA 2 Acta única AN 13 JUNY 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 12 92,31% 0 0,00% 

EPISTEMOLOGIA I TEORIA DEL 
CONEIXEMENT EN 
ARQUEOLOGIA 

OBLIGATÒRIA 2 Acta única AN 13 JUNY 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 9 69,23% 3 23,08% 0 0,00% 

ELABORACIÓ DE TESI DE 

MÀSTER 
OBLIGATÒRIA 2 Acta única AN 13 

JUNY 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 30,77% 6 46,15% 0 0,00% 

SET. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 0 0,00% 

CARACTERITZACIÓ 
CRISTAL·LOGRÀFICA I 
QUÍMICA DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS 

OPTATIVA 
Sense 
Definir 

Acta única AN 7 JUNY 1 14,29% 0 0,00% 1 14,29% 2 28,57% 3 42,86% 0 0,00% 
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SISTEMES DE DOCUMENTACIÓ 
GRÀFICA EN ARQUEOLOGIA 
PLISTOCÈNICA 

OPTATIVA 
Sense 
Definir 

Acta única AN 8 JUNY 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 25,00% 4 50,00% 1 12,50% 

PREHISTÒRIA D'AMÈRICA OPTATIVA 
Sense 
Definir 

Acta única AN 9 JUNY 0 0,00% 0 0,00% 1 11,11% 5 55,56% 3 33,33% 0 0,00% 

RESTITUCIÓ 
PALEOAMBIENTAL 

OPTATIVA 
Sense 
Definir 

Acta única AN 10 JUNY 1 10,00% 0 0,00% 1 10,00% 5 50,00% 3 30,00% 0 0,00% 

ANÀLISI MICROSCÒPICA EN 
ARQUEOLOGIA 

OPTATIVA 
Sense 
Definir 

Acta única AN 10 JUNY 2 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 20,00% 6 60,00% 0 0,00% 

ARQUEOLOGIA DE LA MENT I 
COGNICIÓ 

OPTATIVA 
Sense 
Definir 

Acta única AN 11 JUNY 1 9,09% 0 0,00% 2 18,18% 5 45,45% 1 9,09% 1 9,09% 

PALEONTOLOGIA DE 
MAMÍFERS: SISTEMÀTICA I  
EVOLUCIÓ 

OPTATIVA 
Sense 
Definir 

Acta única AN 12 JUNY 2 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 8,33% 8 66,67% 1 8,33% 

PREHISTÒRIA DE LA 
PENÍNSULA IBÈRICA 

OPTATIVA 
Sense 
Definir 

Acta única AN 13 JUNY 3 23,08% 0 0,00% 3 23,08% 3 23,08% 4 30,77% 0 0,00% 

TECNOLOGIA LÍTICA OPTATIVA 
Sense 
Definir 

Acta única AN 14 JUNY 1 7,14% 2 14,29% 5 35,71% 4 28,57% 1 7,14% 1 7,14% 

ETNOARQUEOLOGIA OPTATIVA 
Sense 
Definir 

Acta única AN 14 JUNY 2 14,29% 0 0,00% 3 21,43% 5 35,71% 4 28,57% 0 0,00% 

ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL OPTATIVA 
Sense 

Definir 
Acta única AN 16 JUNY 2 12,50% 0 0,00% 1 6,25% 6 37,50% 5 31,25% 1 6,25% 

ZOOARQUEOLOGIA I 
TAFONOMIA 

OPTATIVA 
Sense 
Definir 

Acta única AN 16 JUNY 1 6,25% 0 0,00% 1 6,25% 6 37,50% 7 43,75% 1 6,25% 

CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ EN 
ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA 

OPTATIVA 
Sense 
Definir 

Acta única AN 17 JUNY 2 11,76% 0 0,00% 1 5,88% 5 29,41% 8 47,06% 1 5,88% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 
PROJECTE FI 
DE CARRERA 

2 
Convocatòria 
única AN 
sense addic. 

13 
SETE
MBRE 

1 7,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 11 84,62% 0 0,00% 

Data informe: 20/11/2018 
Font: URV en xifres. Curs 2017-18. 
ACRM10. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria)  
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E.6. Taula 7. Taxa d’èxit i Taxa de rendiment  

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Assignatura Tipus crèdit Taxa d'èxit 
Taxa de 

rendiment 

ELABORACIÓ DE TESI DE MÀSTER OBLIGATÒRIA 100,00% 84,62% 

EPISTEMOLOGIA I TEORIA DEL 
CONEIXEMENT EN ARQUEOLOGIA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

EVOLUCIÓ HUMANA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

GEOLOGIA DEL QUATERNARI OBLIGATÒRIA 100,00% 85,71% 

INFORMÀTICA I  ESTADÍSTICA 
APLICADES A L'ARQUEOLOGIA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 80,00% 

MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE EN 
ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI 

OBLIGATÒRIA 100,00% 86,67% 

PALEOECOLOGIA HUMANA OBLIGATÒRIA 100,00% 86,67% 

PREHISTÒRIA D'EUROPA OBLIGATÒRIA 84,62% 78,57% 

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

PREHISTÒRIA D'ÀSIA I OCEANIA OBLIGATÒRIA 100,00% 85,71% 

ANÀLISI MICROSCÒPICA EN 

ARQUEOLOGIA 
OPTATIVA 100,00% 80,00% 

ARQUEOLOGIA DE LA MENT I COGNICIÓ OPTATIVA 100,00% 81,82% 

ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL OPTATIVA 100,00% 81,25% 

CARACTERITZACIÓ CRISTAL·LOGRÀFICA 
I QUÍMICA DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS 

OPTATIVA 100,00% 85,71% 

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN 
ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA 

OPTATIVA 100,00% 88,24% 

ETNOARQUEOLOGIA OPTATIVA 100,00% 85,71% 

PALEONTOLOGIA DE MAMÍFERS: 

SISTEMÀTICA I  EVOLUCIÓ 
OPTATIVA 100,00% 83,33% 

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

PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA 
IBÈRICA 

OPTATIVA 100,00% 76,92% 

RESTITUCIÓ PALEOAMBIENTAL OPTATIVA 100,00% 90,00% 

SISTEMES DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
EN ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA 

OPTATIVA 100,00% 87,50% 

TECNOLOGIA LÍTICA OPTATIVA 84,62% 78,57% 

ZOOARQUEOLOGIA I TAFONOMIA OPTATIVA 100,00% 93,75% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 
PROJECTE FI DE 

CARRERA 
100,00% 92,31% 

Data informe: 20/11/2018 
Font: URV en xifres. Curs 2017-18 
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ACRM08 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment 
* Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits matriculats) 

 

E.6. Taula 8. Indicadors de resultats acadèmics  

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2012) 

Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Titulats 13 9 17 12 10 

Taxa de rendiment acadèmic 98,60% 92,66% 96,42% 96,92% 88,16% 

Taxa de rendiment acadèmic a 
1r curs 

97,63% 83,23% 93,80% 99,42% 84,41% 

Taxa d’abandonament  6,25% 0,00% 10,00% 7,14% 

Taxa d'èxit 99,06% 100,00% 99,79% 100,00% 98,93% 

Taxa de graduació  87,50% 83,33% 90,00% 85,71% 

Taxa d’eficiència 98,05% 97,30% 97,79% 97,56% 98,85% 

Durada mitjana dels estudis 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Data informe: 20/11/2018 
Font: URV en xifres.  
ACRM05 - Resultats acadèmics 
ACRM07 - Resultats acadèmics de 1er curs 
ACRM09 - Titulats de màster 
ACRM11 - Taxa d’abandonament de màster 
ACRM12 - Taxa de graduació de màster 
 

E.6. Taula 9. Satisfacció del responsable/coordinador de la titulació  

Participació 

Titulació Potencials Participants 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució 
Humana (2012) 

1 1 

 

 

Pregunta Valoració 

Utilitat del SIGQ per: 

Dissenyar les propostes de les titulacions Alta 

Fer el seguiment intern del desenvolupament de les titulacions Alta 

Per a la millora i, si escau, modificació de les titulacions Alta 

Preparar/disposar de les evidències per a l'acreditació Alta 

De la verificació a l'acreditació. Valoreu: 

El suport institucional (formació/consulta/unitats centrals) per a l'elaboració de 
l'autoinforme 

Alta 

La utilitat per a la millora de la titulació dels informes de seguiment i 
d'acreditació 

Alta 



 

 TAULES I INDICADORS  

AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ/ INFORME DE SEGUIMENT 
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L'adequació i utilitat del feedback d'AQU en els diferents processos d'avaluació 
(VSMA) 

Alta 

El grau de col·laboració del professorat en l'aportació d'evidències pels 
informes de seguiment i acreditació 

Normal 

L'adequació del perfil d'ingrés establert respecte al perfil dels estudiants 
matriculats 

Alta 

Satisfacció amb: 

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu pes) Alta 

El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) de la titulació Alta 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació del TFG/TFM Alta 

L'adequació de l'enfocament, organització i avaluació de les Pràctiques 
externes (si escau) 

-- 

El perfil del professorat que ha impartit les diferents matèries del pla d'estudis Alta 

Percepció de la satisfacció del professorat amb el resultat final de la 
implantació de la titulació 

Alta 

Data informe: 10/12/2018 
Font: Enquesta Gabinet de Qualitat 

 

E.6. Taula 10. Satisfacció del professorat de la titulació  

Participació 

Titulació Potencials Participants 

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i 
Evolució Humana (2012) 

24 11 

 

Categoria 
docent 

CU CEU TU 
Agregat/

da 
Associat/

da 
Visitant 

Investiga
dor/a 

Total 

Respostes 
0 – 

0,00% 
0 – 

0,00% 
1 – 

9,09% 
0 – 

0,00% 
4 – 

36,36% 
0 – 

0,00% 
6 – 

54,55% 
11 

CU Catedràtic/a d’Universitat, CEU Catedràtic/a Escola Universitària, TU Titular d’Universitat 

 

Pregunta 
Molt 
Alta 

Alta 
Norma

l 
Baixa 

Molt 
Baixa 

No 
Aplica 

Aspectes generals. Valoreu: 

El suport institucional (formació/consulta/unitats 
centrals) per al desenvolupament de l'activitat docent 

0 - 
0,00% 

2 – 
18,18% 

9 - 
81.82% 

0 - 
0,00% 

0 - 
0,00% 

0 - 
0,00% 

La coordinació docent de la titulació 
0 - 

0,00% 
4 - 

36.36% 
6 - 

54.55% 
1 – 

9,09% 
0 - 

0,00% 
0 - 

0,00% 

L'adequació dels sistemes interns d'informació 
0 - 

0,00% 
2 – 

18,18% 
9 - 

81.82% 
0 - 

0,00% 
0 - 

0,00% 
0 - 

0,00% 



 

 TAULES I INDICADORS  

AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ/ INFORME DE SEGUIMENT 
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La pertinència de la demanda de dades i evidències 
que heu rebut per als informes de seguiment i 
acreditació 

0 - 
0,00% 

1 – 
9,09% 

10 - 
90.91% 

0 - 
0,00% 

0 - 
0,00% 

0 - 
0,00% 

Indiqueu la vostra satisfacció amb: 

El perfil d'ingrés dels estudiants 
0 - 

0,00% 
5 - 

45.45% 
5 - 

45.45% 
1 – 

9,09% 
0 - 

0,00% 
0 - 

0,00% 

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu pes) 
1 – 

9,09% 
5 - 

45.45% 
5 - 

45.45% 
0 - 

0,00% 
0 - 

0,00% 
0 - 

0,00% 

El perfil de competències (resultats d'aprenentatge 
previstos) en la titulació  

0 - 
0,00% 

7 - 
63.64% 

3 – 
27,27% 

0 - 
0,00% 

0 - 
0,00% 

0 - 
0,00% 

L'organització del desplegament del pla d'estudis 
(grups, horaris, etc.) 

0 - 
0,00% 

4 - 
36.36% 

5 - 
45.45% 

2 – 
18,18% 

0 - 
0,00% 

0 - 
0,00% 

Les metodologies docents que heu utilitzat 
2 – 

18,18% 
6 - 

54.55% 
3 – 

27,27% 
0 - 

0,00% 
0 - 

0,00% 
0 - 

0,00% 

Les estratègies d'avaluació que heu utilitzat 
1 – 

9,09% 
6 - 

54.55% 
4 - 

36.36% 
0 - 

0,00% 
0 - 

0,00% 
0 - 

0,00% 

El treball i la dedicació dels estudiants 
1 – 

9,09% 
4 - 

36.36% 
6 - 

54.55% 
0 - 

0,00% 
0 - 

0,00% 
0 - 

0,00% 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i 
l'avaluació del TFG/TFM (si escau) 

3 – 
27,27% 

4 - 
36.36% 

3 – 
27,27% 

0 - 
0,00% 

0 - 
0,00% 

1 – 
9,09% 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i 
l'avaluació de les Pràctiques externes (si escau) 

0 - 
0,00% 

3 – 
27,27% 

3 – 
27,27% 

0 - 
0,00% 

0 - 
0,00% 

4 - 
36.36% 

Els recursos docents disponibles 
1 – 

9,09% 

3 – 

27,27% 

6 – 

54,55% 

1 – 

9,09% 

0 - 

0,00% 

0 - 

0,00% 

Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels 
estudiants de les matèries que impartiu 

0 - 
0,00% 

7 - 
63.64% 

4 - 
36.36% 

0 - 
0,00% 

0 - 
0,00% 

0 - 
0,00% 

Beneficis que aporta la mobilitat entrant i sortint de 
l'alumnat 

3 – 
27,27% 

6 – 
54,55% 

2 – 
18,18% 

0 - 
0,00% 

0 - 
0,00% 

0 - 
0,00% 

Els equipaments i les instal·lacions 
1 – 

9,09% 
3 – 

27,27% 
6 – 

54,55% 
1 – 

9,09% 
0 - 

0,00% 
0 - 

0,00% 

 

Pregunta Alta Normal Baixa 
Molt 
Baixa 

Percepció de la satisfacció del professorat amb el resultat final 
de la implantació de la titulació (1 Alta – 4 Molt baixa) 

2 – 
18,18% 

 
0 - 

0,00% 

0 - 

0,00% 

Data informe: 10/12/2018 
Font: Enquesta OPINA Gabinet de Qualitat  
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