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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 

977 55 81 01, degafll@urv.cat  

 

Responsables de l’elaboració de l’autoinforme 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Jordi Diloli Fons Responsable d’ensenyament 

del Grau d’Història 

Apartats de l’informe que fan 

referència a la titulació a acreditar. 

Rosa Tamarit Sumalla Responsable d’ensenyament 

del Grau d’Història de l’Art 

Apartats de l’informe que fan 

referència a la titulació a acreditar. 

Carlos Lorenzo Merino Coordinador del màster 

Erasmus Mundus en 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana  

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. 

Arantxa Capdevila 

Gómez*/ Assumpció 

Huertas Roig 

Vicedegana de la Facultat de 

Lletres 

Apartats de l’informe que fan 

referència al centre. 

Miquel Àngel Pradilla 

Cardona 

Secretari de la Facultat de 

Lletres 

Apartats de l’informe que fan 

referència al centre. 

Andreu Castell Vicente Responsable del Sistema 

Intern de la Garantia de la 

Qualitat 

Apartats de l’informe que fan 

referència a la implantació del SIGQ. 

Jordi Carreté Aixalà Tècnic de l’Oficina de Suport 

al Deganat de la Facultat de 

Lletres 

Suport en els apartats de l’informe 

que fan referència al centre. 

Belén Roda Martín 

 

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. 

* La vicedegana, Arantxa Capdevila Gómez, va deixar el càrrec a la Facultat de Lletres per a 

ocupar el de vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària de la URV en data 

03/06/2014. Des d’aquesta data, la vicedegana de la Facultat de Lletres és Assumpció Huertas 

Roig. 

 

 

mailto:degafll@urv.cat
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Titulacions impartides al Centre 

Denominació Codi RUCT Crèdits 

ECTS 

Any 

d’implantació 

Responsable 

ensenyament/ 

Coordinador de 

màster 

GRAUS 

Història 2500116 240 2008-09 Jordi Diloli Fons 

Història de l’Art 2500117 240 2008-09 Rosa Tamarit 

Sumalla 

Anglès 2500433 240 2009-10 Andreu Castell 

Vicente 

Llengua i Literatura Catalanes 2500434 240 2009-10 Miquel Àngel 

Pradilla Cardona 

Llengua i Literatura Hispàniques 2500435 240 2009-10 Natàlia Català 

Torres 

Comunicació Audiovisual 2500447 240 2009-10 Arantxa Capdevila 

Gómez*/ 

Assumpció Huertas 

Roig 

Periodisme 2500450 240 2009-10 Arantxa Capdevila 

Gómez* / 

Assumpció Huertas 

Roig 

Publicitat i Relacions Públiques 2500451 240 2009-10 Arantxa Capdevila 

Gómez* / 

Assumpció Huertas 

Roig 

MÀSTERS (coordinats per la URV) 

Antropologia Mèdica i Salut 

Internacional 

4311411 120 2006-07 

2010-11 

Àngel Martínez 

Hernáez 

Arqueologia Clàssica 4310837 90 2006-07 

2010-11 

Eva Subías Pascual 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana 

4310838 120 2010-11 

2012-13 

(Erasmus 

Mundus) 

Carlos Lorenzo 

Merino 

Ciències Socials del 

Desenvolupament: Cultures i 

Desenvolupament a Àfrica 

4312134 120 2010-11 Antoni Pérez-

Portabella López 

Comunicació Estratègica en la 

Societat del Risc 

4313338 60 2010-11 

(Comunic. 

Política, Instit. 

i Corpor. en 

Paul Capriotti Peri 
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Entorns de 

Crisi i de Risc) 

2012-13 

Ensenyament de Llengües 

Estrangeres 

4310839 60 2007-08 

2010-11 

Esther Forgas 

Berdet (itinerari 

Espanyol) 

Mar Gutiérrez-

Colon Plana 

(itinerari Anglès) 

Estudis Superiors de Llengua, 

Literatura i Cultura Catalanes 

4311415 60 2010-11 Xavier Rull 

Muruzàbal 

Migracions i Mediació Social 4311420 120 2010-11 Montserrat 

Soronellas Masdeu 

Patrimoni Artístic i Cooperació 

Cultural 

4313317 60 2012-13 Antonio Salcedo 

Miliani 

Relacions Euromediterrànies 4312782 120 2011-12 Enric Olivé Serret 

Societats Històriques i Formes 

Polítiques a Europa 

4310321 60 2009-10 Joan M. Thomàs 

Andreu 

* La responsable d’ensenyament del PFG en Comunicació, Arantxa Capdevila Gómez, va deixar 

el càrrec a la Facultat de Lletres per a ocupar el de vicerectora de Docència, Estudiants i 

Comunitat Universitària de la URV en data 03/06/2014. Des d’aquesta data, la responsable 

d’ensenyament del PFG en Comunicació de la Facultat de Lletres és Assumpció Huertas Roig. 

 

A més, a la Facultat de Lletres s’imparteixen també els següents màsters interuniversitaris, 

coordinats per altres universitats:  

- Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, coordinat per la Universitat de Barcelona (UB) 

- Identitat Europea Medieval, coordinat per la Universitat de Lleida (UdL) 

- Joventut i Societat, coordinat per la Universitat de Girona (UdG) 

- Música com a Art Interdisciplinària, coordinat per la Universitat de Barcelona (UB) 

 

Referència/data de la sol·licitud d’acreditació:  

Està previst sol·licitar l’acreditació del Grau d’Història i del Grau d’Història de l’Art abans del 

28/05/2016, i del Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

abans del 30/05/2015, dates de venciment de les verificacions corresponents.  

 

Data d’aprovació: 

Pendent d’aprovació per Junta de Facultat de la Facultat de Lletres, prevista pel proper 22 

d’octubre de 2014. 

 

Signatura Responsable SIGQ FLL 
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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 el curs acadèmic 1992-93 

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

En l’actualitat, el centre acull uns 2.000 alumnes repartits entre els diversos ensenyaments 

que ofereix. 

La taula següent mostra els estudiants matriculats als ensenyaments adaptats a l’EEES en el 

curs 2012-13: 

Titulació 
Estudiants matriculats 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

GRAUS 

Història 39 79 123 156 172 

Història de l’Art 32 48 79 109 97 

Anglès  50 93 133 173 

Llengua i Literatura Catalanes  29 56 77 88 

Llengua i Literatura Hispàniques  30 50 79 87 

Comunicació Audiovisual  33 60 81 107 

Periodisme  34 64 94 121 

Publicitat i Relacions Públiques  31 70 91 127 

MÀSTERS (coordinats per la URV) 

Antropologia Mèdica i Salut 

Internacional 
31 37 40 34 28 

Arqueologia Clàssica 27 36 37 38 29 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana 
28 33 30 31 33 

Ciències Socials del 

Desenvolupament: Cultures i 

Desenvolupament a Àfrica 

  24 23 30 

Comunicació Estratègica en la 

Societat del Risc 
  20 27 18 

Ensenyament de Llengües 35 40 46 66 56 
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Estrangeres 

Estudis Superiors de Llengua, 

Literatura i Cultura Catalanes 
17 16 21 18 14 

Migracions i Mediació Social 24 28 29 26 21 

Patrimoni Artístic i Cooperació 

Cultural 
    6 

Relacions Euromediterrànies    18 29 

Societats Històriques i Formes 

Polítiques a Europa 
 16 14 21 11 

Total FLL 233 547 860 1.129 1.248 

 

Així mateix, referent al nombre de graduats, per al curs 2012-13 únicament es pot mostrar 

una petita evolució de dos cursos en les graus d’Història i d’Història de l’Art, que es van 

implantar el curs 2008-09, donat que la resta de graus de la FLL es van implantar el curs 

2009-10. Aquestes serien les dades: 

Titulació 
Graduats 

2011-12 2012-13 

Història 

Curs inici 2008-09 

Curs inici 2009-10 

17 

3 

4 

9 

Història de l’Art 

Curs inici 2008-09 

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2011-12 

6 

 

1 

3 

4 

Anglès 

Curs inici 2009-10  25 

Llengua i Literatura Catalanes 

Curs inici 2009-10  7 

Llengua i Literatura Hispàniques 

Curs inici 2009-10  10 

Comunicació Audiovisual 

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11  
17 

1 

Periodisme 

Curs inici 2009-10  13 

Publicitat i Relacions Públiques 

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11  
18 

1 
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Pel que fa al professorat amb docència a graus i màsters de la Facultat de Lletres, el nombre 

de docents ha experimentat un lleuger augment en els darrers anys fins a situar-se en 278 

professors/res el curs 2012-13: 

Facultat de Lletres 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Nombre de professors/res 

que imparteixen docència 
103 146 210 239 278 

 

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 palesen els convenis Erasmus, els convenis amb 

universitats americanes i els convenis amb diferents Universitats de la República Popular Xina 

(Dalian, Nanjing, Sichuan,Tianjin, Shenzhen, Binhai i Hebei) concretats en l'organització, a 

través del Centre d’Estudis Hispànics, integrat recentment a la FLL. 

La Facultat de Lletres compta amb una pàgina web: http://www.fll.urv.cat/  

 

 

http://www.fll.urv.cat/
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2. Procés d’elaboració de l’autoinforme  

 

Per a l’elaboració de l’autoinforme s’ha pres com a referència el procés P.1.5-01 Procés 

d’anàlisi dels resultats i millora del programa formatiu del SIGQ, 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. 

La responsabilitat de l’elaboració del present informe ha estat assumida pel responsable 

d’ensenyament del grau d’Història (Jordi Diloli Fons), la responsable d’ensenyament del grau 

d’Història de l’Art (Rosa Tamarit Sumalla), el coordinador del màster Erasmus Mundus en 

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Carlos Lorenzo Merino), i el responsable del 

Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la FLL (Andreu Castell Vicente). A més, s’ha comptat 

amb la participació del l’equip deganal de la Facultat, així com de tots els responsables 

d’ensenyament i coordinadors de màster de la FLL. Així mateix, han ofert el seu suport el 

Tècnic de l’Oficina de Suport al Deganat (TOSD) i la tècnica de Suport a la Qualitat Docent 

(TSQD) de la FLL, la Unitat de Qualitat del Gabinet Tècnic del Rectorat (GTR) i el Servei de 

Recursos Educatius (SREd) de la URV. 

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

de la FLL, l’Internacional Center, l’Oficina de Suport al Deganat de la FLL, la Secretaria de la 

FLL, el Servei de Recursos Humans i el Servei de Recursos Educatius, l’Escola de Postgrau i 

Doctorat, Centre d’Atenció al Estudiants, entre d’altres. 

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

1. Recollida d’informació 

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

Tècnic del Rectorat de la URV i vehiculada a través de l’aplicatiu web Sínia. La informació 

específica del centre ha estat recollida per la TSQD de la FLL. 

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 l’apartat 3.2. del present informe.  

2. Elaboració de l’informe 

La redacció de l’informe ha estat un procés que ha involucrat diversos agents amb diferents 

responsabilitats: 

Agents Tasques 

Responsables d’ensenyament i coordinadors 

de màster de la FLL 

Elaboració dels Informes de Seguiment dels 

respectius ensenyaments. 

Proposta d’accions de millora per al Pla de 

Millora del Centre. 

Responsable d’ensenyament del grau 

d’Història 
Redacció de l’autoinforme 

Responsable d’ensenyament del grau 

d’Història de l’Art 
Redacció de l’autoinforme 

Coordinador del màster Erasmus Mundus en 

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana  
Redacció de l’autoinforme 

Responsable del Sistema Intern de Garantia 

de Qualitat de la FLL 
Redacció de l’autoinforme 

Equip deganal de la FLL 

Reunions periòdiques al llarg dels cursos 

2012-13 i 2013-14 per estudiar i analitzar la 

situació de la FLL així com de les seves 

titulacions de grau i màster.  
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Redacció de l’autoinforme 

Tècnic de l’Oficina de Suport al Deganat de la 

FLL 
Suport a la redacció de l’autoinforme 

Tècnica de Suport a la Qualitat Docent de la 

FLL 
Suport a la redacció de l’autoinforme 

Unitat de Qualitat del Gabinet Tècnic del 

Rectorat (GTR) 

Servei de Recursos Educatius (SREd) 

Elaboració del Document de suport per a la 

realització d’autoinformes d’acreditació de la 

URV. 

Revisió tècnica de l’autoinforme. 

 

3. Exposició pública 

Un cop elaborat i enviat l’autoinforme, en versió inicial, a l’agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), s’ha obert del 17 al 30 de setembre de 

2014 un període d’exposició pública, donat que fer-ho des de meitat del mes de juny al mes de 

juliol no tenia cap garantia d’èxit perquè hi havia poca docència i activitat al centre, en estar 

fora del període lectiu. L’informe s’ha publicat, en el període anteriorment esmentat, a la 

pàgina web de la FLL i s’ha informat via correu electrònic a tots els col·lectius de la Facultat 

per tal de fomentar la seva participació. 

Un cop recollides les diferents aportacions, contemplades a l’annex 4, aquestes han estat 

considerades pels responsables de l’autoinforme en la present versió definitiva de l’informe, 

que es tramet de nou a AQU Catalunya.  

4. Aprovació de l’informe 

L’informe, un cop elaborat i tancat com a definitiu, amb les recomanacions d’AQU i les 

aportacions de l’exposició pública contemplades, s’aprovarà per la Junta de la Facultat de 

Lletres, en la seva sessió del proper 22 d’octubre de 2014. 

Cal destacar que aquest document és el segon autoinforme d’acreditació que s’elabora a la 

URV. Considerem que el procés ha estat exitós, ja que ha culminat en un informe d’acreditació 

que dóna resposta a les directrius d’AQU. No obstant, un cop finalitzat aquest primer procés 

d’acreditació farem una reflexió sobre quins són els aspectes que podem millorar de cara als 

propers cursos, a partir de la nostra pròpia experiència i de les valoracions rebudes per part 

del Comitè d’Avaluació Externa.  

De moment hem detectat dues àrees de millora: 

- Ajustament als terminis establerts. 

- Facilitat d’accés a la informació que ens demana aquest informe d’acreditació i que no 

s’utilitza habitualment per als informes de seguiment de les titulacions.  
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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. 

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

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

duu a terme en tres nivells de concreció diferents. 

 

Vídeo de la planificació docent a la URV  
http://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1 

En el primer nivell, trobem el Projecte Formatiu de la Titulació, que es concreta en la Memòria 

Oficial del Títol. Abans de la implantació del títol, les memòries han obtingut l’informe 

favorable de l’AQU i la resolució de verificació per part del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

Denominació 

Memòria Oficial del Títol 

Resolució 

verificació 
Enllaç memòria del títol 

GRAUS 

Història 06/05/2008 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaGraus/memoria_historia.pdf  

Història de l’Art 06/05/2008 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaGraus/memoria_historia_art.pdf  

Anglès 02/04/2009 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaGraus/memoria_ingles.pdf  

Llengua i Literatura 

Catalanes 

02/04/2009 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaGraus/memoria_catala.pdf  

Llengua i Literatura 

Hispàniques 

13/05/2009 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaGraus/memoria_hispanicas.pdf  

Comunicació 

Audiovisual 

09/02/2009 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaGraus/Comunicacio_audiovisual.pdf  

Periodisme 09/02/2009 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaGraus/Periodisme.pdf  

Publicitat i 

Relacions Públiques 

09/02/2009 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaGraus/Publicitat_relacions_publiques.pdf  

MÀSTERS (coordinats per la URV) 

Antropologia 

Mèdica i Salut 

Internacional 

22/06/2009 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaMasters/Antropologia_medica_salut_inte

rnacional.pdf  

Arqueologia 

Clàssica 

25/05/2009 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_classica.pdf  

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

http://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/memoria_historia.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/memoria_historia.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/memoria_historia_art.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/memoria_historia_art.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/memoria_ingles.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/memoria_ingles.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/memoria_catala.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/memoria_catala.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/memoria_hispanicas.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/memoria_hispanicas.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/Comunicacio_audiovisual.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/Comunicacio_audiovisual.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/Periodisme.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/Periodisme.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/Publicitat_relacions_publiques.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaGraus/Publicitat_relacions_publiques.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Antropologia_medica_salut_internacional.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Antropologia_medica_salut_internacional.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Antropologia_medica_salut_internacional.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_classica.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_classica.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_Classica_2013_valeg.pdf
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qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_Classica_2013_val

eg.pdf (nou màster, pla 2013) 

Arqueologia del 

Quaternari i 

Evolució Humana 

25/05/2009 

26/06/2012 

(verificació 

Erasmus 

Mundus) 

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

qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_quaternari_evoluci

o_humana.pdf  

Ciències Socials del 

Desenvolupament: 

Cultures i 

Desenvolupament a 

Àfrica 

30/04/2010 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaMasters/Ciencies_socials_desenvolupam

ent_Africa.pdf  

Comunicació 

Estratègica en la 

Societat del Risc 

24/07/2012 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaMasters/Comunicacio_estrategica_societ

at%20risc.pdf  

Ensenyament de 

Llengües 

Estrangeres 

25/05/2009 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaMasters/Ensenyament_llengues_estrang

eres.pdf  

Estudis Superiors 

de Llengua, 

Literatura i Cultura 

Catalanes 

13/07/2009 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaMasters/Estudis_superiors_llengua_liter

atura_cultura_catalana.pdf  

Migracions i 

Mediació Social 

13/07/2009 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaMasters/Migracions_mediacions_socials.

pdf  

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

qualitat/memoriaMasters/MAUMIS_valeg.pdf (nou màster 

Antropologia, Migracions i Intervenció social, pla 2013) 

Patrimoni Artístic i 

Cooperació Cultural 

01/06/2012 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaMasters/Patrimoni_artistic_cooperacio_c

ultural.pdf  

Relacions 

Euromediterrànies 

12/07/2011 http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/memoriaMasters/Relacions_euromediterranies.pd

f  

Societats 

Històriques i 

Formes Polítiques a 

Europa 

29/05/2009 

 

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

qualitat/memoriaMasters/Societats_historiques_formes_p

olitiques_Europa.pdf  

 

En un segon nivell, les guies docents de les assignatures, publicades abans de la matrícula, 

detallen els resultats d’aprenentatge, continguts, distribució amb ECTS, sistema d’avaluació, 

bibliografia, entre altres. 

En el cas dels Graus, en aquest segon nivell s’elabora també el Mapa de Competències, en el 

que es fa una planificació de en quines assignatures s’avaluarà l’adquisició per part dels 

alumnes de les competències i resultats d’aprenentatge previstos per al conjunt de la titulació. 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_Classica_2013_valeg.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_Classica_2013_valeg.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Arqueologia_quaternari_evolucio_humana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Ciencies_socials_desenvolupament_Africa.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Ciencies_socials_desenvolupament_Africa.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Ciencies_socials_desenvolupament_Africa.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Comunicacio_estrategica_societat%20risc.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Comunicacio_estrategica_societat%20risc.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Comunicacio_estrategica_societat%20risc.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Ensenyament_llengues_estrangeres.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Ensenyament_llengues_estrangeres.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Ensenyament_llengues_estrangeres.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Estudis_superiors_llengua_literatura_cultura_catalana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Estudis_superiors_llengua_literatura_cultura_catalana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Estudis_superiors_llengua_literatura_cultura_catalana.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Migracions_mediacions_socials.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Migracions_mediacions_socials.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Migracions_mediacions_socials.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/MAUMIS_valeg.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/MAUMIS_valeg.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Patrimoni_artistic_cooperacio_cultural.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Patrimoni_artistic_cooperacio_cultural.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Patrimoni_artistic_cooperacio_cultural.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Relacions_euromediterranies.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Relacions_euromediterranies.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Relacions_euromediterranies.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Societats_historiques_formes_politiques_Europa.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Societats_historiques_formes_politiques_Europa.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/memoriaMasters/Societats_historiques_formes_politiques_Europa.pdf
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Les guies docents dels graus i dels màsters i els mapes de competències dels graus es poden 

consultar en el següent enllaç:  

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

ademic=2013_14  

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

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

d’avaluació. El Pla de Treball es desenvolupa a l’espai de docència de l’entorn virtual de 

formació de la URV (Moodle) i és d’us intern, una vegada l’estudiant s’ha matriculat. L’objectiu 

és buscar la distribució òptima del treball de l’estudiant pel que fa a càrregues i distribució 

temporal on la coordinació docent n’és la clau. 

A l’actualitat, la sistematització en l’elaboració de Plans de Treball s’està portant a terme, des 

de la Facultat de Lletres, en termes de grau. Tot i això, es preveu en un futur elaborar Plans de 

Treball també per a titulacions de màster. S’aprofita el procés d’acreditació per començar en el 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana aquesta implantació 

progressiva. 

 

Respecte a l’adequació del perfil d’accés, les titulacions a acreditar aporten una reflexió i 

anàlisi sobre el perfil i valorant l’adequació del seu accés: 

A. GRAU D’HISTÒRIA 

 

Les formes d’accés al Grau d’Història apareixen descrites als informes o a la web de la URV, i 

les considerem correctes, amb opcions per als alumnes provinents de batxillerat (82,15 % per 

al curs 2011-12), de cicles formatius de grau superior (10,71 %) i més grans de 25 anys (7,14 

%), superant les proves i requisits pertinents. Tal com especificàvem en el seu moment a 

l’informe del curs 2011-12, i la tendència s’ha mantingut, hi ha una demanda que supera 

l’oferta (50 noves places anuals), permetent-se l’accés dins dels paràmetres permesos sempre 

i quan això no vagi en detriment de la qualitat docent. Possiblement al no haver-hi numerus 

clausus l’accés és més assequible i això possibilita aquest nombre de matriculats, però a 

l’efectuar la matriculació per ordre a partir de l’expedient acadèmic dels alumnes i tenir un 

nombre de places determinat, en cas d’una possible sobre-demanda realment s’està generant 

un numerus clausus intern. 

 

B. GRAU D’HISTÒRIA DE L’ART 

 

Caldria potser treballar en l'ampliació dels col·lectius susceptibles d'interessar-se pels 

ensenyaments artístics. Tanmateix, ampliar el ventall de possibilitats de convalidació per a 

possible alumnat provinent de cicles formatius de grau superior i estudiar seriosament com 

incloure en aquestes correspondències a l'alumnat que ha assolit als conservatoris el Grau 

Superior de Música o de Dansa. 

 

C. MÀSTER ERASMUS MUNDUS EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA 

 

La recerca en evolució humana implica la col·laboració entre moltes disciplines de diferents 

camps de coneixement. Així, per comprendre i extreure la totalitat d’informació que pot 

aportat un jaciment sobre el passat requereix la complementarietat de diferents punts 

d’enfocament. El MU Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana te l’objectiu de reflectir 

aquesta interdisciplinarietat en la seva formació i que es converteixi en atractiu de diferents 

titulats. Doncs, els perfil d’entrada de la titulació reflecteixen les diferents disciplines que 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=null&any_academic=2013_14
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=null&any_academic=2013_14
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poden contribuir a estudiar i comprendre el registre arqueològic d’un jaciment prehistòric. Tot i 

que la majoria d’estudiants que cursa aquest màster procedeixen de titulacions d’Història i 

Humanitats, al llarg de tot el període d’implantació també hem tingut alumnes procedents de 

les altres titulacions com Antropologia Social i Cultural, Geografia, en Estudis de Conservació i 

Restauració de Bens Culturals, Química, Física, Biologia i Geologia. 

La procedència geogràfica dels alumnes al MU Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

és molt diversa amb un alt percentatge d’alumnes de fora de Catalunya i d’estrangers. La 

majoria d’alumnes coneix el màster mitjançant els projectes científics i d’excavació que realitza 

l’equip de recerca. La nostra valoració sobre l'entrada d'alumnes estrangers és molt positiva i 

te repercussions positives sobre la resta d'alumnes. Enllaça a l'estratègia general de la 

Universitat d'impulsar la internacionalització dels estudis. A més, hi ha una gran diversitat de 

procedència dels alumnes estrangers que indica una diversitat en la captació d’aquests 

alumnes. El motiu d'aquesta presència d'alumnes estrangers és que és un màster Eramus 

Mundus, alguns d’ells amb beques per cursar els estudis. 

 

A més a més, per les titulacions a acreditar s’han tramitat les següents modificacions: 

Grau d’Història  

- Actualitzacions dels termes de mencions així com incorporació de les assignatures que 

les formen. En aquest tràmit de modificació s’aprofita per informar de canvis menors, 

com són 1) la transformació de l’assignatura de Pràctiques Externes de 12 ECTS en 

dues de 6 ECTS cadascuna, i 2) incorporar la informació referent al reconeixement de 

crèdits de l’apartat 4.4. -> Informe favorable d’AQU en data 17/07/2012. 

 

- Incorporació d’una optativa en la menció d’Història de les Formacions Socials i 

Polítiques -> Informe favorable d’AQU en data 11/04/2013.  

 

 

Grau d’Història de l’Art 

- Actualitzacions dels termes de mencions. En aquest tràmit de modificació s’aprofita per 

informar de canvis menors, com són: 1) incorporar la informació referent al 

reconeixement de crèdits de l’apartat 4.4., i 2) incorporar informació del professorat-> 

Informe favorable d’AQU en data 17/07/2012. 

 

Per aquests dos graus, en el subapartat 4.3. Propostes de modificació de la memòria, dins de 

l’apartat 4. Valoració final i propostes de millora d’aquest autoinforme, s’informa de les 

propostes de millora previstes referents a la revisió de les competències del Programa 

Formatiu de Grau dels graus d’Història i d’Història de l’Art -aquesta proposta, informada a 

AQU, ha estat avaluada positivament donat que es considera que no canvia ni objectius, ni 

continguts ni el perfil de la titulació-. 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

- Es sol·licita que en el títol hi figuri, a més a més de les universitats que ja consten, el 

Muséum National d’Histoire Naturelle de París-> Informe favorable d’AQU en data 

17/10/2013. 
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- Es pren el compromís de tramitar una modificació del títol, un cop rebut l’informe final 

del Comitè d’Avaluació Externa, per completar la informació faltant de la SEDE. Es 

recorda que a l’aplicatiu del Ministerio únicament hi consten emplenats els apartats 

requerits per a la verificació de l’Erasmus Mundus. 

 

En resum,  per tot plegat, es valora que s'assoleix l'estàndard 1.
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Pel que fa a la informació, la Facultat de Lletres ha facilitat l’accés a la informació pública sobre 

la garantia de qualitat mitjançant la creació d’un apartat específic dins la web del centre 

(http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/ ). En aquest es pot trobar la Política de 

Qualitat del Centre, el Manual de Qualitat del Centre –que inclou la definició i abast del SIGQ 

en què s’emmarquen les titulacions i els processos que en formen part-, les memòries 

verificades de les titulacions, els indicadors de seguiment dels ensenyaments que s’hi 

imparteixen, informació sobre els resultats del seguiment i acreditació si s’escau, a més 

d’altres documents o informació d’interès relatives als processos de garantia de qualitat del 

centre. Així, la informació està disponible per a tots els agents implicats, tant interns com 

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

A l’annex 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. 

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 SIGQ del 

centre. I la URV i el Centre disposen de mecanismes que permeten garantir la publicació 

periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.  

 

Cal destacar que a l’informe d’avaluació del seguiment de les titulacions a acreditar (grau 

d’Història i grau d’Història de l’Art amb data 17/11/2011, i màster Erasmus Mundus en 

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana amb data 22/11/2012) d’AQU Catalunya es 

valora molt positivament la informació pública tant en estructura, contingut, accessibilitat i 

claredat, i la considera una bona pràctica. En aquest informe es fan les següents propostes de 

millora que el centre ha intentat implantar en la mesura del possible: 

 

Grau d’Història i d’Història de l’Art 

- Incorporar informació sobre el perfil acadèmic del professorat, a on realitzar les Pràctiques 

Externes o el Treball de Fi de Grau -> En l’apartat de Qualitat a la web del centre s’han penjat 

els informes de seguiment del curs 2011-12 on s’ofereix informació sobre el perfil de 

professorat, Pràctiques Externes i Treball de Fi de Grau. Cada any, un cop finalitzat el procés 

de seguiment, s’actualitzarà la informació. 

- La Comissió considera que la informació de la titulació s’hauria de concentrar en una única 

pàgina amb enllaços si convé, ja que el desplegament o repetició de la informació en diferents 

pàgines web (universitat, facultat, departament) pot conduir a errors de consistència de la 

informació-> S’ha intentat unificar la informació proporcionada per les diferents pàgines web i 

des del centre i departament vincular-se a la pàgina de la universitat, com a pàgina principal, i 

a la guia docent. 

 

 

Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

- Es recomana millorar l’accessibilitat de la informació del professorat i de la informació dels 

programes de mobilitat mitjançant un enllaç directe a la pàgina del màster. Es troba a faltar el 

perfil del professorat. Pel que fa als programes de mobilitat, enllaça directament amb la pàgina 

Erasmus Mundus Màster. Es recomana incloure, a través dels enllaços al web de la universitat, 

els objectius, la normativa general i, si escau, les relacions institucionals existents del 

http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/
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programa de mobilitat de la URV -> En aquest cas, s’ha realitzat diferents millores a la pàgina 

web comuna del màster Erasmus Mundus (https://sites.google.com/a/unife.it/quaternary-

prehistory/) incorporant perfils del professorat (IMQP Teachers), informació d’altres beques de 

mobilitat i facilitant més informació sobre el funcionament del màster en tots els centres que 

s’imparteix. 

 

 

 

En resum,  pel ja exposat anteriorment, es valora que s'assoleix amb qualitat l'estàndard 2.

https://sites.google.com/a/unife.it/quaternary-prehistory/
https://sites.google.com/a/unife.it/quaternary-prehistory/
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de 

la titulació 

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

en la garantia de la qualitat dels ensenyaments. Dins d'aquest context, la Facultat de Lletres  

ha dissenyat i aprovat el Manual de qualitat del Centre, on es defineixen i documenten els 

processos que conformen el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat. 

La Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili va començar a treballar en la implantació 

del Sistema Intern de Gestió de la Qualitat el curs 2008-09. En la implantació del SIGQ al 

centre han intervingut diversos agents amb la voluntat d’involucrar en el foment de la cultura 

de la qualitat el màxim nombre de col·lectius de la comunitat universitària.  

Una figura clau en el procés d’implantació del SIGQ ha estat la Comissió de Qualitat de la FLL, 

integrada per: responsable del SIGQ i degà de la FLL (president), responsables 

d’ensenyament, representants d’ensenyaments de màster, coordinador/a del Pla d’Acció 

Tutorial, tècnica de Suport a la Qualitat Docent (secretària) i tècnic de l'Oficina de Suport al 

Deganat.  

Des de la implantació de les primeres titulacions a la Facultat de Lletres fins a l’actualitat, 

s’han assolit els  següents objectius:  

- Definir i aprovar la política de qualitat de la FLL, aprovada per Junta de Facultat el 2 de juliol 

de 2009: 

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

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

el 27 de d’octubre de 2010: 

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

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

d’acord amb les directrius de l’AQU: 

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

De l’experiència d’aquests anys se’n desprèn que el model plantejat el curs 2008-09 és 

adequat per a assegurar la qualitat i la millora contínua de les titulacions. 

 

3.1. Disseny i aprovació de les titulacions 

En el procés 1.1-01 Procés per garantir la qualitat dels programes formatius es descriuen els 

mecanismes implantats a la URV per assegurar la participació de tots els grups d’interès en el 

disseny i aprovació dels programes formatius amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat de 

les noves propostes de titulació.  

El procés contempla que abans de trametre qualsevol proposta de nova titulació a verificar, cal 

sotmetre-la a l’aprovació de diferents òrgans de govern a nivell de centre i d’universitat. Cal 

destacar que tant en el Consell de Govern com en la Junta de Facultat hi ha una representació 

de tots els col·lectius de la comunitat universitària.  

http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/#politica-qualitat
http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/#manual-qualitat
http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/
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La principal evidència de la idoneïtat d’aquest procés ha estat l’obtenció dels informes 

favorables de verificació dels 9 Graus i 11 màsters (coordinats per la URV) que hi ha 

actualment implantats a la FLL. 

 

3.2. Recollida d’informació i de resultats per a la gestió de les titulacions 

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 dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les 

titulacions. Aquests instruments es defineixen i se’n fa el seguiment i anàlisi de resultats en el 

marc dels processos del SIGQ “P.1.2.-07 Procés de gestió de les reclamacions, incidències, 

suggeriments i felicitacions”, i en el “P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels resultats i millora del 

programa formatiu”. 

Actualment el centre compta amb els següents instruments per a la recollida d’informació 

relacionada amb la satisfacció del diferents grups d’interès: 

Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès 

Instrument Estat 

Grau Enquesta del Servei de Gestió Acadèmica de satisfacció del procés 

de matrícula d'estudiants de Grau 
Implantat 

Enquesta d’inserció laboral i de satisfacció d’egressats 

(coordinada per AQU) 
Implantat 

Estudi de primer curs primer quadrimestre (1Q1R). Adreçat als 

estudiants de nou accés 
Implantat 

Enquestes de valoració de l’activitat docent Implantat 

Enquesta de satisfacció amb el Pla d’Acció Tutorial (per a 

estudiants) 
Implantat 

Enquesta de satisfacció amb el Pla d’Acció Tutorial (per als tutors i 

tutores) 
Implantat 

Estudi de Percepció de la Docència (EPD) Implantat 

Enquesta al professorat de la titulació* Fase pilot 

Enquesta al responsable d’ensenyament de la titulació* Fase pilot 

Reunions periòdiques dels responsables d’ensenyament amb els 

estudiants de Grau 
Implantat 

Màster Enquesta d’inserció laboral i de satisfacció d’egressats 

(coordinada per AQU) 
Implantat 

Enquestes de valoració de l’activitat docent Implantat 

Enquestes específiques de màster Implantat 

Enquesta al professorat de la titulació* Fase pilot 

Enquesta al coordinador de la titulació* Fase pilot 

* Resultats a l’annex 3. 

Pel que fa al procés de recollida dels resultats, cal destacar la implantació de l’aplicatiu web 

Sínia que agrupa tota la informació de les diferents unitats administratives de la URV que 

poden ser d’interès per a la gestió universitària. El Sínia 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. 

 



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions – Facultat de Lletres    21 

3.3. Seguiment i millora contínua de les titulacions 

El procés P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels resultats i millora del programa formatiu detalla el 

procés de seguiment de les titulacions que s’estructura en tres nivells d’anàlisi: l’ensenyament, 

el centre i la Universitat. El model dissenyat identifica clarament els processos més significatius 

per al seguiment del desenvolupament dels ensenyaments i els indicadors més adequats per a 

valorar cada procés, tal com es pot veure en els informes de seguiment elaborats a nivell 

d’ensenyament (IST), centre (ISC) i Universitat (ISU). 

L’experiència dels darrers anys demostra que el SIGQ constitueix una bona eina per identificar 

aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua. El 

procés de seguiment de les titulacions ajuda als responsables d’ensenyament i coordinadors de 

màster a avaluar i retre compte dels resultats de les mateixes mitjançant l’anàlisi d’indicadors 

concrets. Aquest procés facilita l’elaboració dels informes de seguiment que permeten fer una 

anàlisi global de desenvolupament  de les titulacions i de la Facultat. El resultat final és el pla 

de millora de centre que facilita la millora contínua de les titulacions. 

Per tal d’aprofundir en la participació de tots els col·lectius universitaris en el seguiment i 

millora de les titulacions, aquest curs acadèmic s’ha decidit sotmetre els Informes de Qualitat 

dels ensenyaments i (properament) l’autoinforme d’acreditació de la FLL a l’aprovació de la 

Junta de Facultat. 

Cal destacar també que el Manual de Qualitat de la FLL descriu els procediments a seguir en 

cas que del procés de seguiment de les titulacions se’n derivi una modificació de la Memòria 

verificada (1.1-01 Procés per garantir la qualitat dels programes formatius) o bé l’extinció d’un 

ensenyament (P.1.1-02 Procés per a la Suspensió dels ensenyaments). 

Actualment, s’està donant que un nombre considerable de màsters de la FLL, a partir del 

seguiment de les titulacions, estan revisant els seus plans d’estudis i els estan verificant de 

nou, tot extingint els anteriors plans. Això ha passat i està passant amb titulacions com: 

Arqueologia Clàssica, Antropologia Mèdica i Salut Internacional (Antropologia Mèdica i Salut 

Global a partir del 2014-15), Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social (antics 

màsters d’Antropologia Urbana i de Migracions i Mediació Social), Ensenyament de Llengües 

Estrangeres (amb dues noves propostes per al curs 2015-16), Estudis Superiors en Llengua, 

Literatura i Cultura Catalanes (amb nova proposta per al curs 2015-16), Societats Històriques i 

Formes Polítiques a Europa (amb nova proposta per al curs 2015-16) i Relacions 

Euromediterrànies (amb nova proposta per al curs 2015-16). 

 

3.4. Acreditació de les titulacions 

Actualment el SIGQ de la FLL no compta amb cap procés específic per descriure el procés 

d’acreditació de les titulacions. Donat que aquest és el primer any en que es posa en marxa 

l’avaluació externa de les titulacions per a la seva acreditació, creiem convenient esperar a la 

finalització de la primera avaluació per part d’AQU i incorporar properament aquest procés al 

SIGQ. Mentrestant, el procés de referència per a la realització de l’autoinforme d’acreditació ha 

estat el P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels resultats i millora del programa formatiu. 

 

3.5. Revisió i actualització del SIGQ 

La implantació del SIGQ a la FLL s’ha concebut com un procés gradual, que cal anar millorant 

any rere any. En la definició del Manual de Qualitat de la FLL es contempla la figura de la 

Comissió de Qualitat de la FLL com l’òrgan encarregat de fer periòdicament un seguiment de la 
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implantació del SIGQ i de proposar-ne les actualitzacions i millores que consideri necessàries. 

Cal destacar en aquest sentit, que a l’informe de seguiment de centre que s’elabora anualment 

es fa una reflexió sobre el desenvolupament del SIGQ i es fan propostes de millora. 

A partir de la valoració feta en els darrers cursos s’identifiquen tres grans àrees de millora 

respecte la implantació del SIGQ: 

1. Actualització del Manual de Qualitat de la FLL. Un cop implantat tots els cursos de Grau de 

la FLL s’imposa començar de cara als propers cursos una revisió exhaustiva del Manual de 

Qualitat de Centre per tal d’harmonitzar els plantejaments inicials, dissenyats en una fase 

incipient de la implantació de les noves titulacions adaptades a l’EEES i del procés de 

seguiment i acreditació de les titulacions, amb el funcionament actual del centre fruit de 

l’experiència adquirida en els darrers cursos i de l’adaptació a les diferents directrius definides 

per l’AQU respecte els processos de verificació, modificació, seguiment i acreditació dels 

ensenyaments. 

2. Integració del seguiment de la qualitat. Cal replantejar el calendari de les accions de 

seguiment per tal de facilitar que aquest es vagi fent cada vegada més de forma gradual al 

llarg del curs, a mesura que es van disposant dels indicadors i evidències de cada procés. 

L’objectiu és aconseguir que el seguiment de la qualitat no es concentri en uns mesos concrets 

de l’any sinó que sigui un procés tranversal al llarg de tot el curs, de forma que les accions de 

millora es puguin desenvolupar de forma més àgil i efectiva. 

3. La correcta implantació del SIGQ requereix de la implicació de tots els col·lectius de la 

comunitat universitària. En aquest sentit, és especialment important fer que tot el PDI i PAS de 

la FLL comparteixi l’interès per la cultura de la qualitat. De la mateixa manera, cal seguir 

treballant per potenciar la participació de l’alumnat.  

 

En resum,  pel ja exposat anteriorment, es valora que s'assoleix l'estàndard 3.



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions – Facultat de Lletres    23 

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Perfil del professorat 

A continuació es detalla, a partir de diferents taules, el perfil del professorat de les titulacions 

de la FLL.  

 

Taula 1. Nombre de docents de les titulacions de Grau segons Doctor/No Doctor.  

Curs 2012-13 

 

Titulació de Grau 

No Doctor Doctor  

Total 
N % N % 

Història 5 12,50% 35 87,50% 40 

Història de l’Art 6 20,00% 24 80,00% 30 

Anglès 20 44,44% 25 55,56% 45 

Llengua i Literatura Catalanes 19 42,22% 26 57,78% 45 

Llengua i Literatura Hispàniques 11 27,50% 29 72,50% 40 

Comunicació Audiovisual 20 51,28% 19 48,72% 39 

Periodisme 22 52,38% 20 47,62% 42 

Publicitat i Relacions Públiques 21 50,00% 21 50,00% 42 

Total 124 38,39% 199 61,61% 323 

Font: SINIA 

Data informe: 24/02/2014 

 

Taula 2. Nombre de docents de les titulacions de Màster segons Doctor/No Doctor.  

Curs 2012-13 

 

Titulació de Màster 

No Doctor Doctor  

Total N % N % 

Antropologia Mèdica i Salut Internacional 
4 36,36% 7 63,64% 11 

Arqueologia Clàssica 8 30,77% 18 69,23% 26 

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 2 8,70% 21 91,30% 23 

Ciències Socials del Desenvolupament: 

Cultures i Desenvolupament a Àfrica 1 7,00% 13 93,00% 14 

Comunicació Estratègica en la Societat del 8 40,00% 12 60,00% 20 
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Risc 

Ensenyament de Llengües Estrangeres 11 50,00% 11 50,00% 22 

Estudis Superiors de Llengua, Literatura i 

Cultura Catalanes 1 7,14% 13 92,86% 14 

Migracions i Mediació Social 12 35,29% 22 64,71% 34 

Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural 1 7,14% 13 92,86% 14 

Relacions Euromediterrànies 1 9,09% 10 90,91% 11 

Societats Històriques i Formes Polítiques a 

Europa 6 25,00% 18 75,00% 24 

Total  55 25,82% 158 74,18% 213 

Font: SINIA 

Data informe: 24/02/2014 

 

 

Taula 3. Nombre de docents per categoria segons Doctor/No Doctor del Grau 

d’Història.  

Curs 2012-13 

 N % 

DOCTOR 

Associat/da Laboral 1 2,50% 

Catedràtic/a d’Escola Universitària 1 2,50% 

Catedràtic/a d’Universitat 5 12,50% 

Investigador/a ordinari/ària 2 5,00% 

Professor/a en Comissió de Serveis 1 2,50% 

Professorat Agregat 4 10,00% 

Professorat Emèrit URV – Pla Renov.Prof- 4 10,00% 

Professorat Lector 6 15,00% 

Titular d’Escola Universitària 1 2,50% 

Titular d’Universitat 10 25,00% 

Total Doctor 35 87,50% 

NO DOCTOR 

Associat/da Laboral 2 5,00% 

Becari/ària Predoc. URV amb S. Social 3 7,50% 

Total No Doctor 5 12,50% 
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Total 40 100,00% 

Font: SINIA 

Data informe: 24/02/2014 

 

Taula 4. Nombre de docents per categoria segons Doctor/No Doctor del Grau 

d’Història de l’Art.  

Curs 2012-13 

 N % 

DOCTOR 

Associat/da Laboral 3 10,00% 

Catedràtic/a d’Escola Universitària 1 3,33% 

Catedràtic/a d’Universitat 1 3,33% 

Professor/a en Comissió de Serveis 1 3,33% 

Professorat Agregat 3 10,00% 

Professorat Col·laborador Permanent 1 3,33% 

Professorat Lector 4 13,33% 

Titular d’Escola Universitària 1 3,33% 

Titular d’Universitat 9 30,00% 

Total Doctor 24 80,00% 

NO DOCTOR 

Associat/da Laboral 3 10,00% 

Becari/ària Predoc. URV amb S. Social 3 10,00% 

Total No Doctor 6 20,00% 

Total 30 100,00% 

Font: SINIA 

Data informe: 24/02/2014 

 

Taula 5. Nombre de docents per categoria segons Doctor/No Doctor del Màster 

Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana.  

Curs 2012-13 

 N % 

DOCTOR 

Associat/da Laboral 4 17,39% 
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Catedràtic/a d’Escola Universitària 1 4,35% 

Catedràtic/a d’Universitat 1 4,35% 

Inv ICREA 3 13,04% 

Inv Postdoctoral 7 30,43% 

Professorat Lector 1 4,35% 

Professorat Visitant 2 8,70% 

Titular d’Universitat 2 8,70% 

Total Doctor 21 91,30% 

NO DOCTOR 

Professorat Visitant 2 8,70% 

Total No Doctor 2 8,70% 

Total 23 100,00% 

Font: SINIA 

Data informe: 24/02/2014 

 

Taula 6. Càrrega docent del professorat de Grau segons Doctor/No Doctor.  

Curs 2012-13 

Titulació de Grau 
Càrrega docent (%) 

No Doctor Doctor 

Història 5,77% 94,23% 

Història de l’Art 14,87% 85,13% 

Anglès 37,50% 62,50% 

Llengua i Literatura Catalanes 31,63% 68,37% 

Llengua i Literatura Hispàniques 20,89% 79,11% 

Comunicació Audiovisual 45,55% 54,45% 

Periodisme 52,92% 47,08% 

Publicitat i Relacions Públiques 56,59% 43,41% 

Total 33,21% 66,79% 

Font: SINIA 

Data informe: 24/02/2014 

 

Taula 7. Càrrega docent del professorat de Màster segons Doctor/No Doctor. 

Curs 2012-13 
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Titulació de Màster 
Càrrega docent (% ) 

No doctor Doctor 

Antropologia Mèdica i Salut Internacional 19,80% 80,20% 

Arqueologia Clàssica 4,92% 95,08% 

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 6,95% 93,05% 

Ciències Socials del Desenvolupament: 

Cultures i Desenvolupament a Àfrica 7,14% 92,85% 

Comunicació Estratègica en la Societat del 

Risc 25,49% 74,51% 

Ensenyament de Llengües Estrangeres 55,94% 44,06% 

Estudis Superiors de Llengua, Literatura i 

Cultura Catalanes 20,20% 79,80% 

Migracions i Mediació Social 28,56% 71,44% 

Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural 38,64% 61,36% 

Relacions Euromediterrànies 12,64% 87,36% 

Societats Històriques i Formes Polítiques a 

Europa 1,22% 98,78% 

Total 20,14% 79,86% 

Font: SINIA 

Data informe: 24/02/2014 

 

Taula 8. Càrrega docent per categoria segons Doctor/No Doctor del Grau d’Història. 

Curs 2012-13 

 
Càrrega 

docent 
% 

DOCTOR 

Associat/da Laboral 8,36 4,95% 

Catedràtic/a d’Escola Universitària 1,20 0,71% 

Catedràtic/a d’Universitat 28,40 16,80% 

Investigador/a ordinari/ària 1,30 0,77% 

Professor/a en Comissió de Serveis 8,05 4,76% 

Professorat Agregat 14,81 8,76% 

Professorat Emèrit URV – Pla Renov.Prof- 10,00 5,91% 

Professorat Lector 26,30 15,55% 

Titular d’Escola Universitària 1,50 0,89% 
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Titular d’Universitat 59,40 35,13% 

Total Doctor 159,33 94,23% 

NO DOCTOR 

Associat/da Laboral 7,50 4,44% 

Becari/ària Predoc. URV amb S. Social 2,25 1,33% 

Total No Doctor 9,75 5,77% 

Total 169,08 100,00% 

Font: SINIA 

Data informe: 24/02/2014 

 

Taula 9. Càrrega docent per categoria segons Doctor/No Doctor del Grau d’Història 

de l’Art.  

Curs 2012-13 

 
Càrrega 

docent 
% 

DOCTOR 

Associat/da Laboral 
19,96 13,05% 

Catedràtic/a d’Escola Universitària 
1,20 0,78% 

Catedràtic/a d’Universitat 
6,00 3,92% 

Professor/a en Comissió de Serveis 
3,00 1,96% 

Professorat Agregat 
21,96 14,35% 

Professorat Col·laborador Permanent 
4,15 2,71% 

Professorat Lector 
10,65 6,96% 

Titular d’Escola Universitària 
6,75 4,41% 

Titular d’Universitat 
56,60 36,99% 

Total Doctor 
130,28 85,13% 

NO DOCTOR 

Associat/da Laboral 
20,50 13,40% 

Becari/ària Predoc. URV amb S. Social 
2,25 1,47% 

Total No Doctor 
22,75 14,87% 

Total 153,03 100,00% 

Font: SINIA 

Data informe: 24/02/2014 
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Taula 10. Càrrega docent per categoria segons Doctor/No Doctor del Màster Erasmus 

Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana.  

Curs 2012-13 

 
Càrrega 

docent 
% 

DOCTOR 

Associat/da Laboral 
11,20 16,92% 

Catedràtic/a d’Escola Universitària 
0,50 0,76% 

Catedràtic/a d’Universitat 
1,25 1,89% 

Inv ICREA 
5,60 8,46% 

Inv Postdoctoral 
27,30 41,25% 

Professorat Lector 
9,60 14,51% 

Professorat Visitant 
2,00 3,02% 

Titular d’Universitat 
4,13 6,24% 

Total Doctor 
61,58 93,05% 

NO DOCTOR 

Professorat Visitant 
4,60 6,95% 

Total No Doctor 
4,60 6,95% 

Total 66,18 100,00% 

Font: SINIA 

Data informe: 24/02/2014 

 

 

 

4.1. Perfil del professorat  

 

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. Cal destacar que en la gran 

majoria d’ensenyaments de la Facultat es compleixen els estàndards que estableixen un mínim 

d’un 50% de professorat doctors per a graus i per a màsters professionalitzadors, i d’un 80% 

en el cas dels màsters amb un itinerari de recerca.  

De fet, els únics ensenyaments en que s’ha observat que no s’assolien aquests criteris de 

qualitat han estat en els Graus de Comunicació Audiovisual i Periodisme, degut a que el 

professorat encarregat de la docència d’aquests graus és fonamentalment professorat associat, 

expert en l’àmbit de la comunicació audiovisual i del periodisme i amb perfils professionals 

adients i necessaris però que no té necessàriament el grau de doctor. En aquest punt, seria 

interessant poder enfortir la plantilla amb contractació permanent però, donada la situació 

econòmica general i les retallades en educació es pressuposa que, malauradament, no podrem 

millorar per ara aquest punt.  

El professorat implicat en la docència dels ensenyaments de grau presenta una experiència 

docent i investigadora adequada per garantir la qualitat de la docència, la investigació i la 

formació professional dels estudiants, així com una qualificació suficient per a la impartició de 
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docència i la formació d'estudiants. Més del 60% del professorat dels graus de la FLL són 

doctors, i la seva càrrega docent en aquestes titulacions suposa quasi un 67%. A més, tots els 

ensenyaments compten també, amb major o menor mesura, amb professorat amb experiència 

professional. Així doncs, el nostre professorat té suficient experiència, professional i de 

recerca, en àmbits fonamentals per les nostres titulacions. Cal admetre també que hi ha un 

elevat nombre de professor associat en alguns dels ensenyaments de grau. En aquest sentit, 

cal explicar que els departaments implicats en la docència dels ensenyaments de la FLL 

prioritzen que la docència bàsica i obligatòria estigui impartida per personal a temps complert. 

Mentre que el professorat associat s’encarrega, habitualment, d’assignatures més 

especialitzades amb una major orientació pràctica i/o professionalitzadora 

Respecte als màsters, el percentatge de doctors és superior. Gairebé el 75% dels docents dels 

màsters de la FLL són doctors, i la seva docència en aquestes titulacions és de quasi el 80%.  

Podem veure que en les titulacions a acreditar hi ha un nombre significatiu de professorat de 

categories que exigeixen una dedicació exclusiva a la Universitat i una àmplia experiència 

docent i investigadora, com els Titulars d’Universitat i els Catedràtics d’Universitat. D’altra 

banda, el cos de professorat de les titulacions a acreditar compta amb reconegut prestigi dins 

els seus àmbits professionals. Aquesta experiència queda palesa en l’ampli ventall d’activitats, 

col·laboracions professionals i  creacions del professorat, que repercuteixen de forma directa i 

molt positiva sobre l'alumnat, que hi pren part. La Facultat de Lletres està preparant un recull 

d’evidències d’aquestes activitats per tal de mostrar-les al comitè d'avaluació externa en el 

transcurs de la visita. 

En el cas del grau d’Història, el nombre de docents doctors és marcadament superior al de no 

doctors, essent alhora el percentatge de doctors més alt dels ensenyaments impartits a la 

Facultat de Lletres (87,50%), de forma que es garanteix perfectament la qualitat de 

l’ensenyament, tant en els aspectes docents com en els de recerca. Si a més observem la 

càrrega docent de doctors i no doctors, el 94,23% està distribuït entre el professorat doctor, 

essent de nou el més alt de la Facultat de Lletres.  

D’altra banda, el nombre de professors a temps complet és molt superior al professorat 

associat, que no arriba ni al 10% del total, que passa a ser d’un 15% si sumem als/les 

becaris/es amb càrrega docent, fet que incideix positivament en l’ensenyament, per la 

dedicació i experiència dels professors. Si consultem la càrrega docent del professorat que no 

té dedicació completa (associats) veiem que no arriba a un 10% del total. 

Aquestes dades es veuen reflectides a l’enquesta de la valoració de l’activitat docent, doncs la 

mitjana del Grau d’Història se situa en tots els ítems lleugerament per sobre de la mitjana de 

la URV. 

En el grau d’Història de l’Art, es compta entre el professorat associat amb persones altament 

especialitzades en el camp de la Museologia, la recerca centrada en el coneixement del 

territori, o en la gestió cultural. En un 66%, aquest professorat també ha assolit el grau de 

Doctor. Es consideraria òptim, en un futur, poder ampliar el ventall d'especialistes externs, ja 

que aporten una perspectiva professionalitzadora al nostre estudiantat que enriqueix la visió 

de les persones dedicades plenament a la Universitat.  

Pel que fa al màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, la 

major part del professorat és doctor (93%). El màster te una orientació cap a la recerca i, per 

tant, cal comptar amb professorat específic per cada matèria que difícilment és substituïble. 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 (IPHES) en plena 

activitat investigadora. A més tenim la participació puntual de professors visitants d’altres 

centres d’Espanya. La presència d’un percentatge de docents no doctors es relaciona amb la 
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participació de tècnics especialistes en conservació, restauració i en divulgació del patrimoni 

que estan plenament capacitats per impartir la seva docència per la seva experiència 

professional.  

A les taules A de l’annex 2 es mostren les dades respecte a l’experiència docent i a 

l’experiència en recerca del professorat de les tres titulacions a acreditar. Així mateix, en 

aquests mateixes taules, es proporciona també la diferent informació requerida per AQU 

corresponent a la formació per a la millora de la pràctica docent, al perfeccionament de la seva 

àrea d’especialització i al perfil dels professors que actuen com a tutors del TFG/TFM així com 

la ràtio dels treballs dirigits per professor.  

 

 

4.2. Idoneïtat del nombre i la dedicació del professorat  

 

La càrrega docent necessària per dur a terme el pla d'estudis proposat queda completament 

assumida per la plantilla actual de professorat dels departaments implicats en la docència de 

les diferents titulacions. L’organització i assignació de professorat per donar resposta a les 

necessitats dels diferents ensenyaments s’articula a partir del Pla d’Ordenació Acadèmica que 

cada any elaboren conjuntament l’Equip directiu del centre, els departaments implicats i el  

Vicerectorat de Política Acadèmica i Científica i aprova el Consell de govern de la URV. 

Tal com hem comentat en l’apartat anterior 4.1, es considera que el perfil del professorat és 

adequat per impartir les titulacions i atendre els estudiants del centre. No obstant, és cert que 

les actuals restriccions pressupostàries han implicat un augment de la càrrega docent del 

professorat, fet que es considera que podria comprometre la qualitat de les titulacions i que 

caldria redreçar en el futur. 

Pel que fa a la satisfacció de l’alumnat, cal destacar la bona puntuació que obtenen les 

titulacions a acreditar en els ítems relacionats amb l’atenció de l’alumnat al seu procés 

d’aprenentatge. Concretament, el professorat del màster Erasmus Mundus en Arqueologia del 

Quaternari i Evolució Humana obté un puntuació molt superior a la mitjana de la URV en els 

següents aspectes: “Manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els estudiants” 

(6,34/7), “Compleix amb l'horari de classe i d'atenció personalitzada fora de l'aula” (6,23/7) i 

“El volum de treball és coherent i proporcionat als crèdits de l'assignatura” (6,22/7). 

 

4.3. Suport i oportunitats al professorat per a millorar la qualitat de l’activitat docent 

La URV ofereix suport adequat i oportunitats per a millorar la qualitat de l’activitat docent del 

professorat, complint així amb escreix aquest estàndard. De fet, la millora de la qualitat docent 

és un dels objectius prioritaris de la URV. Per això, el suport al professorat per aconseguir-ho 

ha estat una de les línies de treball essencial en el Pla Estratègic de Docència (PLED). En 

aquest sentit, el PLED inclou dues línies estratègiques cabdals: 

- Estratègia 1.2. Dotar a la Universitat d’una estructura de suport 

- Estratègia 2.1. Dotar els professors d’eines i incentius perquè millorin l’acció docent 

Dins les dues línies, s’han desenvolupat gran nombre d’actuacions i projectes: 

S’ha activat la figura dels responsables d’ensenyament de grau i de coordinadors de màster, 

s’ha dotat a cada centre amb la figura de tècnic de suport a la qualitat docent i es van posar 

en marxa consells d’ensenyament i comissions assessores. En el cas de la FLL, la coordinació 

acadèmica dels ensenyaments s’articula a partir de les figures dels 7 responsables 

d’ensenyaments de Graus i els 11 coordinadors de màster. A més, els Graus compten amb un 

http://wwwa.urv.cat/formacio_academica/10_pled/pled.pdf
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Consell d’Ensenyament en el que participa tot els professorat de l’ensenyament. En el cas dels 

màsters, recentment s’han creat les Comissions Acadèmiques de Màster. Per altra banda, la 

facultat compta amb un consell assessor en el que participen responsables d’institucions 

públiques relacionades amb les Arts i les Humanitats, col·legis professionals de professions 

afins i professionals del camp de les Arts i de les Humanitats.  

Es proporciona al professorat suport tècnic i metodològic per part del Servei de Recursos 

Educatius, que treballa per tal d’afavorir el desenvolupament i implementació de processos 

d’ensenyament-aprenentatge de qualitat a la URV, promoure la integració de les Tecnologies 

de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en l’activitat docent i, a la vegada, gestionar i vetllar 

per la qualitat de la producció audiovisual de la URV. Els diferents àmbits de treball són: àmbit 

metodològic (Avaluació per competències, Programació, planificació i desenvolupament docent,  

Pla d’Acció tutorial i Virtualització de la docència), àmbit audiovisual, tecnologies de 

l’aprenentatge i la comunicació i entorn virtual de formació. 

S’han implantat els Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), que 

integren en un entorn comú amb tots els serveis universitaris 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). Dins la Factoria, el professorat troba l’assessorament i 

el suport necessari per incorporar aquestes tecnologies les seves activitats acadèmiques. Dins 

l’Espai l’Autoaprenentatge de Llengües (EAL), els professors i tota la comunitat universitària 

troben suport a l’aprenentatge lingüístic ja sigui de forma presencial o en línia (anglès, català i 

espanyol). 

El CRAI de la URV ha obtingut recentment el certificat ISO 9001 de gestió de qualitat per a 

totes les seves activitats. 

En el Servei Lingüístic, el professorat i tota la comunitat universitària troben suport i 

assessorament per al coneixement i el perfeccionament de llengües, que és cada vegada més 

necessari en la docència, la investigació, el món laboral i les relacions universitàries (català, 

espanyol, anglès, francès i italià). Aquest Servei també assessora en matèria lingüística 

(consultes lingüístiques i terminològiques, i correcció i traducció de textos). I facilitat la 

normalització lingüística promovent l’ús del català a la Universitat.  

El professorat de la URV disposa també del suport de l’Institut de Ciències de l’Educació, que 

és l’organisme encarregat1 de promoure accions de millora de la formació i innovació docent. 

És un col·laborador actiu del desenvolupament de les polítiques universitàries relatives a la 

innovació i a la millora de la qualitat de la docència, especialment a través de la formació del 

professorat, però també en d’altres camps ben variats com la innovació i la recerca educativa.  

L’ICE impulsa i dóna suport a les convocatòries de projectes d’innovació docent i als grups 

d’innovació docent, a la difusió de les bones pràctiques en aquest àmbit i gestiona el Pla de 

Formació del PDI de la URV (PROFID), que està organitzat en 3 programes: Pla General de 

Formació, Pla Específic de Formació i Ajuts per al desenvolupament d’accions de formació 

externa i de terceres llengües. En el Gràfic 1 de l’annex 2, es pot veure l’evolució de l’oferta de 

cursos i nombre de participants del programa PROFID, que durant el curs 2012-13 va oferir als 

professors/res 183 cursos als que van assitir un total de 1.741 professors/res de la URV.  

Un altre programa propi de la URV és Pacte de Dedicació del PDI (PdD), element clau de 

coordinació i col·laboració per a la planificació docent. El PdD  és també un instrument que 

permet a cada departament regular de forma flexible la dedicació del seu personal docent i 

investigador i facilitar, en el si d'aquest col·lectiu, la distribució de les activitats que li són 

encomanades, tant pel que fa a l'encàrrec docent com a la resta d'activitats que cal 

                                                           
1
 Font: Memòria d’activitats 2011-12 de l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV 

http://www.sre.urv.es/web/
http://www.sre.urv.es/web/
http://www.urv.cat/crai/
http://www.urv.cat/crai/que-es-el-crai/la-factoria.html
http://www.urv.cat/crai/que-es-el-crai/espai-aprenentatge-llengues.html
http://www.urv.cat/a_mes_estudiar/aprendre_idiomes/
http://www.ice.urv.es/
http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/norm_pacte_ded.htm
http://www.ice.urv.cat/docICE/memories/memoria11_12.pdf
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desenvolupar per a l'assoliment dels seus objectius. D'aquesta manera també esdevé un 

instrument de rendició de comptes i de reconeixement de la feina realitzada pel PDI. El PdD ha 

estat reconegut externament com una bona pràctica. Va obtenir el Premio a las Buenas 

Prácticas de Gestión Interna, concedit pel Ministerio de Administraciones Públicas el 2006 i ha 

estat inclòs a la base de dades de bones pràctiques de gestió universitària del TELESCOPI 

CUDU, Observatori de Bones Pràctiques en Direcció i Gestió Universitària de la Càtedra Unesco 

de Direcció Universitària de la UPC. 

Pel que fa a l’avaluació de la qualitat docent, la URV ha dissenyat i implantat un model 

d’avaluació del col·lectiu docent i investigador, acreditat per AQU Catalunya, que està orientat 

a millorar l’activitat docent de cada professor/a, potenciant la qualitat dels ensenyaments 

impartits i fomentant les iniciatives d’innovació docent dutes a terme pel professorat de la 

Universitat. Aquesta avaluació de l’activitat docent està lligada a l’avaluació per a la obtenció 

del Complement Autonòmic per Mèrits Docent (CAMD), i també al Complement Bàsic de 

Docència (CBD) de la URV, que són dos elements de reconeixement i d’incentiu força 

importants. 

Un altre element d’incentiu i reconeixement a la qualitat docent són els Premis a la Qualitat 

Docent, convocats pel Consell Social de la URV per 14a vegada aquest 2014. El seu objectiu 

principal és identificar i reconèixer l’esforç del professorat de la Universitat per millorar la 

qualitat de la docència mitjançant la innovació en els mètodes docents aplicats.  

Tots aquests mecanismes estan resultant útils i eficaços i valorats pel professorat, tal com ho 

demostren l’èxit d’assistència als cursos del PROFID, els successius informes de seguiment de 

les titulacions, les distincions a la qualitat docent externes obtingudes i els resultats de les 

enquestes de valoració de l’activitat docent, o el percentatge d’èxit del procés d’avaluació 

docent. 

 

Respecte a la coordinació docent, les titulacions a acreditar aporten una reflexió sobre com ha 

estat els seu funcionament: 

A. GRAU D’HISTÒRIA 

 

L’activitat docent del professorat és un element bàsic per garantir la formació de l’alumnat dins 

dels paràmetres marcats per l’EEES. Tal com expressa EL PRESENT autoinforme, la millora de 

la qualitat docent és un dels objectius prioritaris de la URV, i dins d’aquesta, la coordinació 

docent és un element essencial per tal de garantir el bon funcionament de cada ensenyament, 

doncs aquesta coordinació ha de permetre la generació d’estratègies comunes entre docents 

i/o assignatures, a nivell teòric o pràctic, ha de regular els horaris i la càrrega acadèmica dels 

alumnes o ha de ser el marc on solucionar possibles problemes pràctics derivats de la docència 

impartida a l’ensenyament . 

En el cas del Grau d’Història, aquesta coordinació docent l’efectua principalment el responsable 

de l’ensenyament, que és qui organitza i elabora els horaris de les diferents assignatures, amb 

les classes teòriques, presencials i les pràctiques, a l’aula o externes i controla el calendari de 

l’avaluació. Si és necessari, el responsable de l’ensenyament compta amb l’ajuda del/la  

tècnic/a de suport a la qualitat docent i del Servei de Recursos Educatius. 

En quant als horaris, el responsable de l’ensenyament elabora els diferents cronogrames i els 

envia a tot el PDI de l’ensenyament per a que pugui revisar-los i manifestar el seu parer. Així 

mateix se sol·licita informació sobre la intenció de realitzar les pràctiques a l’aula o externes, i 

si seran individuals o coordinades amb altres assignatures, doncs una de les tasques més 

complexes dins dels horaris és encaixar les sortides, tant si son de mitja jornada (4-5 hores), 

un dia (8 hores) o més d’un dia, ja que impliquen a tot un curs i a cops a vàries assignatures. 

http://tramits.urv.cat:82/continguts/rrhh/intranet/Aval_prof/Model_2008.pdf
http://tramits.urv.cat:82/continguts/rrhh/intranet/Aval_prof/Model_2008.pdf
http://www.aqu.cat/professorat/merits_docencia/mad.html
http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/index.html
http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/index.html
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Quan s’ha solucionat aquest tema es publiquen els horaris. En el cas dels imprevistos 

(conferències, seminaris, visites no programades, etc.) , els /les professors/es ho comuniquen 

al responsable de l’ensenyament, que ho estudia i transmet la informació a la resta de 

professorat implicat. 

El responsable controla també la distribució de les proves avaluables de les assignatures, per 

tal que no hi hagi excessiva càrrega en períodes determinats. Aquesta tasca es pot fer a través 

de reunions directes amb els/les professors/es o revisant els diferents Plans de Treball, on hi 

ha anotades detalladament les activitats avaluables que els estudiants han de portar a terme a 

cada assignatura. Com que en un tant per cent elevat d’assignatures del Grau d’Història 

l’última prova sol ser de les que tenen més pes en la nota final, el responsable de 

l’ensenyament elabora el calendari d’aquestes proves per que no hi hagi superposicions i que 

les proves/activitats no signifiquin una càrrega massa gran per als estudiants. Aquest calendari 

es passa als diferents professors/es per a que manifestin el seu acord o els possibles 

inconvenients, i un cop hi ha acord es publica. 

Com que el Pla de Treball és una eina força important per controlar l’eficàcia del funcionament 

de l’ensenyament, des de l’ICE es programen cursos regularment per a que tot el professorat 

conegui el seu funcionament. 

 

B. GRAU D’HISTÒRIA DE L’ART 

 

La coordinació del Grau està basada en el consens i en són testimoni el continuat intercanvi de 

correus entre la Responsable i el professorat i la manera com es pacta cada any el POA, 

l'activació d'optatives i la implantació de les dues mencions en els darrers dos cursos, a més a 

més dels horaris. El fet que s'hagin passat enquestes a l'alumnat per conéixer les seves 

preferències a l'hora de coordinar l'optativitat és un altre dels punts forts de l'Ensenyament. 

A més a més de les reunions periòdiques amb l'alumnat, el professorat de l'àrea fa reunions 

parcials o generals en funció de les necessitats i els requeriments de la titulació, que es 

convoquen a través  d'un mailing específic. 

Hi ha també en tot moment la possibilitat de contacte directe amb la Responsable, tant de 

forma presencial com a través del correu electrònic. A més a més, tant el professorat com tot  

l'alumnat disposen del mòbil personal de la coordinadora. 

 

C. MÀSTER ERASMUS MUNDUS EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA 

 

A les reunions de professorat no s’aixeca acta i és convoca a tot el professorat del màster. 

L’assistència normalment és alta el que permet solucionar la major part d’afers. Els aspectes 

que normalment es tracten són: afers d’informació relatius al màster, convocatòries de beques 

i possibles subvencions al màster, modificacions del programa docent, assignació dels tutors 

del treballs de recerca, seguiment dels treball de recerca, i afers relacionats amb la mobilitat 

dels estudiants, tan dels estudiants d’entrada com de sortida. 

 

La URV posa a disposició de les titulacions eines per a la planificació i coordinació docent: guia 

docent, pla de treball i e-tutories. Ha estat una aposta institucional implementar-ho a nivell 

informàtic per disposar de dades per analitzar-ho en clau de millora docent. 

Amb la guia docent i el mapa de competències el professorat de la titulació distribueix les 

competències i els resultats d’aprenentatge a les assignatures d’acord amb la Memòria 

verificada. Serveix per activar dinàmiques de coordinació docent en el disseny de les 

assignatures i avaluació per competències. En el cas del Grau d’Història i del Grau d’Història de 
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l’Art ens ha conduït asol·licitar una modificació del disseny de competències. (veure sol·licitud 

en l’apartat 4.3.) 

Amb el pla de treball el responsable d’ensenyament extreu informació que li permet 

coordinar-se amb el professorat a nivell acadèmic i d’assignatura. D’una banda pot observar 

les càrregues de treball de l’estudiant a través d’un calendari amb les dates de lliurament. 

D’altra banda pot observar si les activitats avaluatives donen resposta al perfil 

competencial de la titulació. 

 
Vista de calendari de pla de treball 
 

 
Vista competències de pla de treball 
 
 

Amb e-tutories, s’activa un espai virtual per a la coordinació de l’acció tutorial a Moodle.  Els 

usuaris d’aquest espai són: el coordinador del Pla d’Acció Tutorial, els tutors i la Tècnica de 

Suport a la Qualitat Docent. Des d’aquest espai es facilita als tutors recursos d’acció tutorial i 

informació de la titulació que els pugui ser d’utilitat per a les tutories. Aquest espai també 

disposa dels fòrums necessaris per a facilitar la comunicació dels tutors amb la Coordinació del 

PAT.  
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D’altra banda, des de la Coordinació del PAT també es disposa d’un sistema virtual d’extracció 

d’informes sobre l’acció tutorial realitzada amb la finalitat de poder realitzar un seguiment i 

valoració de la mateixa (veure apartat 5.1. del present informe). 

 

En resum,  pel conjunt d’evidències analitzades, es valora que s'assoleix amb qualitat 

l'estàndard 4.
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Serveis d’orientació acadèmica i professional 

 

Pla d’Acció Tutorial 

A continuació presentem els resultats relacionats amb el desenvolupament del Pla d’Acció 

Tutorial (PAT, a partir d’ara). Aquests es poden veure en més detall a l’Informe d’Avaluació del 

PAT de la Facultat de Lletres. 

La Facultat de Lletres disposa d’un Pla d’Acció Tutorial (PAT) on hi consten totes les accions 

d’orientació destinades als estudiants. Entre aquestes hi consta la figura del tutor de titulació. 

El PAT va ser aprovat per la Junta de Facultat de la FLL el 10 de desembre del 2008, i la última 

revisió i modificació ha estat aprovada el 27 de juny del 2012. El pla d’Acció Tutorial de la FLL 

actualment està implantat a tots els cursos de Grau. 

El document del PAT és d’accés públic: http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-

qualitat/PAT_facultat-lletres_URV.pdf  

Cada curs acadèmic s’elabora un informe d’avaluació del PAT per tal de fer un seguiment del 

desenvolupament del projecte i realitzar accions de millora.  

A l’inici de curs s’ofereix un taller formatiu per als nous tutors. 

Des de la Coordinació del PAT es realitza cada curs acadèmic una reunió a l’inici de curs amb 

tots els tutors/res de la Facultat per tal de fer un seguiment del desenvolupament de les 

tutories.  

Durant les Jornades d’acollida es realitza una sessió informativa sobre el PAT destinada als 

estudiants. 

A petició d’AQU, es facilita la següent informació per tal d’aportar evidències sobre el nivell 

d’acompliment d’alguns processos del SIGQ de centre respecte a les tutories: 

a) Assistència del professorat (dels títols a acreditar) als tallers que s’ofereixen per a 

tutors 

 

Evolució dels inscrits als cursos de formació d’e-tutories dirigits als tutors de la Facultat de 

Lletres. 

Centre 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Facultat de 

Lletres 
8 25 5 17 No es fa formació 

10 

Grau 

d’Història 
4 3 0 5 No es fa formació 

0 

Grau 

d’Història 

de l’Art 

3 3 0 2 No es fa formació 
0 

Erasmus 

Mundus en 

Arqueologia 

- - - - - - 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/PAT_facultat-lletres_URV.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/PAT_facultat-lletres_URV.pdf
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del 

Quaternari i 

Evolució 

Humana 

Font: Servei de Recursos Educatius i Institut de ciències de l’educació. 

NOTES: 

El descens al llarg dels cursos en el nombre d’assistents en les formacions d’e-tutories es deu a 

que la majoria de tutors es van formar a l’inici de la implantació dels graus (els graus 

d’Història i d’Història de l’Art es van implantar el curs 2008-09, com a graus pilot). En la resta 

de cursos s’ofertava la formació per als nous tutors i per a qui volgués reciclar-se. En el curs 

2011-12 el nombre d’assistents va augmentar donat a que es va fer formació específica als 

tutors dels graus del Programa Formatiu de Grau en Comunicació per al pilot del portafoli 

emmarcat en el Programa d’Avaluació per Competències. 

En els màsters no es sistematitzen les tutories, amb l’eina d’e-tutories de Moodle, com en el 

cas dels graus. Tot i això se’ls hi facilita l’accés si així ho desitgen. En el cas del Màster 

Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana no han efectuat les tutories 

mitjançant les e-tutories sinó que eren orals o per correu electrònic. 

 

b) Exemple d’informe de revisió del PAT 

 

Segons indicacions, es facilita l’enllaç de la web de la FLL amb el PAT actual del centre (aquest 

enllaç ja s’havia proporcionat anteriorment en aquest apartat, però es facilita de nou): 

http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/#pla-accio-tutorial  

Com a principal novetat i conclusió d’aquesta versió actual del PAT respecte a les anteriors 

seria que s’adapta en el PAT la manera de fer de la FLL, sent més flexible el procés de 

tutorització i sense tanta obligatorietat, ja que també s’incorpora l’aspecte de presencialitat 

mitjançant el control d’assistència a els sessions informatives transversals, com són: Jornades 

d’Acollida, sessions de mobilitat, Pràctiques Externes, TFG, reunions periòdiques amb els 

responsables per informar sobre optatives o altres aspectes d’interès sobre la titulació... 

 

A continuació es presenten les dades de desenvolupament del PAT durant el curs 2012-13: 

Taula 11. Nombre d’estudiants per tutor/a.  

Curs 2012-13 

Titulació 

Nº 

estudiants 

tutoritzats 

Nº de tutors 

que té el 

centre i les 

titulacions 

Ràtio 

d'estudiants 

per tutor 

FLL 1.142 75 15 

Història 221 20 11 

Història de l’Art 149 9 16 

Anglès 188 11 17 

Llengua i Literatura Catalanes 99 10 10 

http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/#pla-accio-tutorial
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Titulació 

Nº 

estudiants 

tutoritzats 

Nº de tutors 

que té el 

centre i les 

titulacions 

Ràtio 

d'estudiants 

per tutor 

Llengua i Literatura Hispàniques 104 10 10 

Comunicació Audiovisual 119 8 15 

Periodisme 130 6 22 

Publicitat i Relacions Públiques 132 7 19 

Font: e-tutories - Moodle 

Data informe: 04/07/2013 

 

 

Taula 12. Participació dels estudiants a la tutoria acadèmica.  

Curs 2012-13 

Centre/Titulació 

Nº 

estudiants 

tutoritzats 

Estudiants 

que han 

emplenat 

fitxa de 

perfil 

Estudiants 

que han 

participant 

a les 

tutories 

Nº % Nº % 

FLL 1.142 519 45% 440 39% 

Història 221 105 48% 64 29% 

Història de l’Art 149 84 56% 50 34% 

Anglès 188 102 54% 73 39% 

Llengua i Literatura Catalanes 99 46 46% 47 47% 

Llengua i Literatura Hispàniques 104 53 51% 55 53% 

Comunicació Audiovisual 119 31 26% 47 40% 

Periodisme 130 56 43% 50 38% 

Publicitat i Relacions Públiques 132 42 32% 54 41% 

Font: e-tutories - Moodle 

Data informe: 04/07/2013 

 

Taula 13. Tutories realitzades.  

Curs 2012-13 

 

Centre/Titulació 

Nº de 

tutors/es 

totals 

Nº fitxes 

seguiment 

Tipus de tutories 

Indiv. Grup Presencial Virtual 

FLL 75 528 435 93 457 71 

Història 20 76 62 14 74 2 
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Centre/Titulació 

Nº de 

tutors/es 

totals 

Nº fitxes 

seguiment 

Tipus de tutories 

Indiv. Grup Presencial Virtual 

Història de l’Art 9 74 59 15 52 22 

Anglès 11 111 104 7 89 22 

Llengua i 

Literatura 

Catalanes 

10 80 59 21 73 7 

Llengua i 

Literatura 

Hispàniques 

10 85 77 8 80 5 

Comunicació 

Audiovisual 

8 38 32 6 36 2 

Periodisme 6 16 5 11 16 0 

Publicitat i 

Relacions 

Públiques 

7 48 37 11 37 11 

Font: e-tutories - Moodle 

Data informe: 04/07/2013 

 

 

Per tal de recollir la satisfacció dels alumnes es realitza una enquesta de satisfacció respecte el 

PAT: 

Taula 14. Enquestes satisfacció PAT valorades.  

Curs 2012-13 

Titulació 
Alum 

potencials 

 

Nº enq 

valorades 

Història 174 38 

Història de l’Art 99 16 

Anglès 177 42 

Llengua i Literatura Catalanes 90 12 

Llengua i Literatura Hispàniques 92 17 

Comunicació Audiovisual 111 12 

Periodisme 123 9 

Publicitat i Relacions Públiques 127 15 

Font: SINIA 

Data informe: 27/09/2013 
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Taula 15. Resultats preguntes enquesta satisfacció PAT per grau.  

Curs 2012-13 

 
Mitjana pregunta  

Pregunta 
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La difusió de la tutoria (saber què es, en què 

consisteix i qui és el meu tutor) ha estat 

correcta. 

5,97 6,46 7,08 7,91 8,31 8,7 8,67 7,38 

El moment d'inici de la tutoria ha estat 

adequat. 
6,42 6,17 7,24 8,18 8,19 8,4 8,33 6,69 

El nombre de tutories realitzades ha estat 

suficient. 
5,61 6,42 6,49 8,18 8,19 8,1 8,33 6 

El tutor ha propiciat un bon clima de relació 

personal i de comunicació.  
7,71 7,42 7,42 8,36 8,94 8,9 8,5 7,85 

Els temes tractats a les tutories han donat 

resposta a les meves necessitats. 
6,78 7 6,62 7,91 8,81 8,3 7,67 6,77 

Estic satisfet del desenvolupament de les 

tutories.  
6,39 6,75 6,78 8,18 8,81 8,4 7,83 6,69 

Recomanaria a un company parlar amb el seu 

tutor en cas que tingués algun dubte o 

problema relacionat amb la titulació. 

7,23 6,75 7,35 8,36 9,31 9,1 8,83 7,23 

Conèixer les competències que he d'assolir al 

llarg de la carrera. 
5,69 6 5,43 6,75 6,75 7,8 7,67 6,38 

Decidir en quines assignatures m'he de 

matricular. 
5 4,75 4,92 6,44 5,88 6,8 5 4,54 

Veure en quines competències vaig avançant  4,94 4,92 5,27 6,56 6,69 6,8 5,33 4,85 

Planificar accions concretes que em permetin 

millorar   
5,29 5,25 5,5 7 6,5 6,8 6,17 4,85 

Reflexionar sobre el camp en què m'agradaria 

treballar. 
5,28 6,08 5,22 6,67 7,06 7,2 5,5 5,17 

Reflexionar sobre les meves preferències dins 

dels estudis. 
5,36 6,17 5,11 6,78 6,94 7,3 6,67 4,69 

Conèixer els serveis universitaris a disposició 

dels estudiants. 
5,06 5,92 5,32 7,5 7,06 7 6,5 4,08 
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És fàcil d'utilitzar. 5,56 6,33 8,17 7 9,33 8,83 8 7,33 

És útil per planificar trobades amb el tutor. 5,56 3,67 8 6,5 9,67 8,83 5,33 9 

És útil per compartir informació entre tutor i 

estudiant. 
5,44 4,5 6,67 4 9,33 9 5,33 5 

Augmenta la sensació de suport per part d'un 

tutor. 
5,06 4,17 5,8 6,5 10 8,67 4,67 3,67 

És un bon recurs per millorar l'orientació de 

l'estudiant. 
5,28 4,17 6,83 5,5 9,67 8,67 4,33 4,33 

Jornada d'acollida 5,62 4 5,54 5 5,89 7 7 7,14 

Sessió informativa sobre portafolis  3,3 2,25 5,22 4,5 5 5,25 3,67 5,29 

Sessió informativa sobre optatives  3,92 4,6 5,17 7 6,63 5,4 6 3 

Sessió informativa sobre mobilitat  4,1 3,4 6,81 3,5 5,86 6,6 0 3,8 

Sessió informativa sobre Pràctiques Externes  4,3 4,25 5,22 1 4,67 4,75 7 2,4 

Sessió informativa sobre sortides professionals  4,27 1 5,89 1 5,43 4,33 0 2,75 

Sessió informativa sobre Treball de Fi de Grau  4,75 3 6,6 6,5 4,88 4,67 7 2,25 

Aporta canals de comunicació entre tutor i 

estudiant 
5,65 4,5 7 6,5 9 8,83 5,67 5 

Font: SINIA 

Data informe: 27/09/2013 

 

 

Per tal de recollir la satisfacció dels tutors es realitza una enquesta de satisfacció respecte el 

PAT: 

Taula 16. Enquestes satisfacció PAT per part dels tutors. 

Curs 2012-13 

 

Tutors 

potencials 

Tutors 

participants 

Facultat de Lletres 75 35 

Font: Formulari Google Docs 

Data informe: 27/09/2013 

 

La valoració que realitzen els tutors ha estat recollida a través d’un qüestionari de Googledocs 

amb preguntes elaborades per l’SRE i adaptades pel centre. Aquest qüestionari es va facilitar 

als tutors mitjançant un enllaç electrònic des del fòrum de l’espai d’Eines per als Tutors de la 

FLL. 

El número de tutors participants ha estat de 35 (47% del total de tutors). 

No es pot facilitar a quines titulacions pertanyen els tutors participants en l’enquesta de 

satisfacció donat que són enquestes anònimes.  

 

Taula 16 bis. Satisfacció dels tutors/es.  
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Curs 2012-13 

 

Grau de satisfacció dels tutors en quant a: 

Positiu     

Negatiu 

Difusió de la tutoria: Creus que la informació que rep l’estudiant 

des del centre sobre les tutories és suficient? 
74% 

Número de tutories realitzades: Quin mínim de tutories 

recomanes per estudiant i curs? 
2 (59%) 

3 (21%) 

Moment en que s’ha realitzat la tutoria: Creus que és adequada 

la planificació plantejada? 
94% 

Moment en que s’ha realitzat la tutoria: En quins moments han 

sigut més útils les tutories? 

 

Inici de curs (27%) 

Mitjans de curs (39%) 

Finals de curs (33%) 

Continguts de la tutoria: Consideres adequats els continguts 

tractats a les tutories? 
94% 

Utilitat de la tutoria: Valora de l'1 al 10 la utilitat de les tutories. 
Entre 5 i 6 (26%) 

Entre 7 i 8 (41%) 

Formació de tutor: Has rebut la formació que necessites per 

realitzar tutories? 
70% 

Participació dels estudiants: Estàs satisfet/a amb la participació 

dels estudiants a les tutories? 
63% 

Ús de Moodle per a la tutoria: Trobes adequat l'ús de Moodle per 

a les tutories acadèmiques? 
80% 

Espai a Moodle d’Eines (espai de centre): Consideres que és útil 

l'espai d'eines que hi ha a Moodle per als tutors i tutores? 
69% 

Propostes de millora realitzades pels tutors:  

 

DESCONEIXEMENT / INFORMACIÓ DELS ESTUDIANTS I TUTORS 

- que els alumnes coneguin què suposen les tutories. 

- els alumnes tenen sobresaturació d'informació i confonen les tutories acadèmiques amb 

les reunions dels primers dies amb els responsables. 

- aproximadament la meitat dels alumnes tutoritzats no busquen la informació i no 

llegeixen la documentació. 

- es desconeix la informació que reben els estudiants sobre les tutories. 

- s'hauria de crear una oficina específica que passés als tutors la informació sensible per 
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a l'alumne tutoritzat. Aquesta informació (que pot anar des de les beques i les 

convocatòries de les beques a convocatòries de qualsevol mena) s'hauria de passar al 

professor. 

- cal més formació específica per poder informar i respondre adequadament les qüestions 

que plantegen els estudiants. 

 

ORGANITZACIÓ 

- es recomana que es faci una tutoria acadèmica a l'any, cap a finals de curs per poder 

avaluar com ha anat tot i si la implementació del Grau és adequada. 

- seria molt útil veure en quines assignatures s'ha matriculat l'alumne/a tutoritzat/da. 

Ara només es veu l'expedient, però no es pot saber quines assignatures estan cursant els 

tutoritzats fins que no queden signades les actes de qualificació.  

- s'ha de prioritzar el tracte directe i personal entre tutor i estudiant i a vegades les 

qüestions burocràtiques i els aplicatius van en el seu detriment. 

- alguns alumnes, tot i a les indicacions, no han assistit a las reunions.  

- en línies generals la participació de l'alumnat és baixa. 

- s'hauria d'insistir en el fet que la seva participació és fonamental per tal que les tutories 

tinguin el sentit pel qual van se creades. 

- molts alumnes 'passen' de les tutories. Tot i que, quan els alumnes et necessiten, ja et 

venen a buscar. 

- la majoria de tutories no serveixen de gaire (per no dir que serveixen ben poc). Més val 

fer tutories específiques quan un estudiant ho demana.  

Font: Formulari Google Docs 

Data informe: 27/09/2013 

 

En el cas dels màsters, tot i formar part del Pla d’acció Tutorial,  cada ensenyament planifica 

les seves pròpies estratègies d’orientació i tutorització de l’alumnat d’acord amb les seves 

característiques específiques. El coordinador/ra del màster juntament amb els tutors de 

Pràctiques Externes i Treball Fi de Màster són els encarregats d’orientar, donar suport 

acadèmic i tutoritzar l’alumnat d’acord amb les seves necessitats individuals. 

En el màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana els moments 

clau en el procés d’orientació i tutorització de l’alumnat estan organitzats al llarg dels dos 

cursos acadèmics i són els següents:  

1) A començaments del primer curs, el coordinador del màster es reuneix amb l’alumnat 

per presentar el funcionament i organització dels estudis (estructura, calendari docent, 

organització de la mobilitat, participació en excavacions,...). En aquest primer moment 

la persona de referència per ells és el propi coordinador. A més, ofereix informació 

sobre els temes de recerca i possibles tutors de treball de fi de màster per 

desenvolupar.  

2) Durant el primer curs s’ha de definir el Treball de Fi de Màster i assignar un tutor/a que 

a partir d’aquell moment es convertirà en la segona persona de referència de 

l’alumne/a. També es planifica la mobilitat de cada alumne/a (durada, centre de 

mobilitat, sol·licitud de beques Erasmus, ...). 
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3) L’objectiu del segon curs és la finalització dels cursos lectius de l’alumne/a, la 

realització de la mobilitat i la finalització del treball de fi de màster. El coordinador del 

màster organitza les qüestions relacionades amb la mobilitat dels estudiants. En el 

segon curs, la funció d’orientació i tutorització recau majoritàriament sobre el tutor/a 

del Treball de Fi de Màster que realitza el seguiment personalitzat, mitjançant reunions 

o tutories individuals. El coordinador del màster vetlla pel correcte funcionament i 

evolució dels alumnes i dels seus treballs, mitjançant reunions i consultant directament 

als diferents tutors/es i alumnat. 

 

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

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

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

ajuda, etc. 

 

Per tant, i com s’ha comentat anteriorment, el coordinador realitza diverses accions tutorials 

de tipus conjunt i individual: 

- Les accions tutorials conjuntes consisteixen en reunions periòdiques (aproximadament 

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

problemàtiques, etc. 

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

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

movilitat. 

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

mantindre tutories individuals amb el coordinador. Molts alumnes  superen amb escreix 

aquestes tutories mínimes.  

Aquestes tutories són orals o per correu electrònic, l'única evidència existent són els correus 

electrònics. 

 

 

Recursos materials 

Taula 17. Resultats enquesta satisfacció alumnes de nou accés (1Q-1R). Dades 

relacionades amb els recursos materials. FLL (puntuacions sobre 4).  

Curs 2012-13 

Pregunta 
Mitj preg 

centre 

Desv preg 

centre 

Mitj preg 

URV 

Desv preg 

URV 

Els recursos necessaris per a les 

assignatures són fàcilment 

accessibles (biblioteca, web, 

copisteria, material, laboratoris, 

etc.). 

3,24 0,67 3,20 0,79 

M'he mogut amb facilitat pels 

espais de la facultat / escola 
3,28 0,63 3,28 0,72 

Tinc els recursos informàtics que 

necessito a l'abast (casa, 

residència habitual, etc.). 

3,63 0,67 3,59 0,62 

Els recursos informàtics que la 

Universitat posa al meu abast com 

a estudiant són suficients i útils. 

3,36 0,66 3,19 0,78 

Font: SINIA 

Data informe: 18/06/2014 
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Taula 17 bis. Resultats enquesta satisfacció alumnes de nou accés (1Q-1R). Dades 

relacionades amb els recursos materials. Graus a acreditar (puntuacions sobre 4).  

Curs 2012-13 

Pregunta 

Mitj 

preg 

HIST 

Desv 

preg 

HIST 

Mitj 

preg 

HART 

Desv 

preg 

HART 

Mitj 

preg 

centre 

Desv 

preg 

centre 

Els recursos necessaris per a les 

assignatures són fàcilment 

accessibles (biblioteca, web, 

copisteria, material, laboratoris, 

etc.). 

3,07 0,70 3,25 0,50 3,24 0,67 

M'he mogut amb facilitat pels 

espais de la facultat / escola 
3,27 0,70 3,50 0,58 3,28 0,63 

Tinc els recursos informàtics que 

necessito a l'abast (casa, 

residència habitual, etc.). 

3,67 0,72 3,75 0,50 3,63 0,67 

Els recursos informàtics que la 

Universitat posa al meu abast com 

a estudiant són suficients i útils. 

3,27 0,70 3,25 0,50 3,36 0,66 

Font: SINIA 

Data informe: 03/10/2014 

 

Taula 18. Resultats enquesta satisfacció alumnes (EPD). Dades relacionades amb els 

recursos materials. FLL (puntuacions sobre 4).  

Curs 2012-13 

Pregunta 
Mitj preg 

centre 

Desv preg 

centre 

Mitj preg 

URV 

Desv preg 

URV 

Els recursos necessaris per a les 

assignatures són fàcilment 

accessibles (biblioteca, web, 

copisteria, material, laboratoris, 

etc.). 

3,02 0,86 2,90 0,89 

Tinc els recursos informàtics que 

necessito a l'abast (casa, 

residència habitual, etc.). 

3,49 0,72 3,54 0,68 

Els recursos informàtics que la 

Universitat posa al meu abast com 

a estudiant són suficients i útils. 

2,81 0,97 2,76 0,93 

Les instal·lacions (aules, 

laboratoris...) em resulten 

còmodes i correctament 

condicionades 

2,50 1,01 2,38 1,00 

Font: SINIA 

Data informe: 18/06/2014 

 

Taula 18 bis. Resultats enquesta satisfacció alumnes (EPD). Dades relacionades amb 

els recursos materials. Graus a acreditar (puntuacions sobre 4).  

Curs 2012-13 

Pregunta 

Mitj 

preg 

HIST 

Desv 

preg 

HIST 

Mitj 

preg 

HART 

Desv 

preg 

HART 

Mitj 

preg 

centre 

Desv 

preg 

centre 

Els recursos necessaris per a les 

assignatures són fàcilment 

accessibles (biblioteca, web, 

copisteria, material, laboratoris, 

etc.). 

2,95 0,94 2,84 0,76 3,02 0,86 
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Tinc els recursos informàtics que 

necessito a l'abast (casa, 

residència habitual, etc.). 

3,35 0,81 3,63 0,60 3,49 0,72 

Els recursos informàtics que la 

Universitat posa al meu abast com 

a estudiant són suficients i útils. 

2,75 0,97 2,68 1,00 2,81 0,97 

Les instal·lacions (aules, 

laboratoris...) em resulten 

còmodes i correctament 

condicionades 

2,50 1,05 2,21 0,98 2,50 1,01 

Font: SINIA 

Data informe: 03/10/2014 

 

 

Taula 19. Dades ús de Moodle FLL.  

Curs 2012-13 

Titulació 
Nombre 

espais 

Espais 

actius 

(%) 

Professors 

actius  

(%) 

Alumnes 

actius 

(%) 

FLL 623 96% 57% 66% 

Graus 

Història 
54 98% 61% 76% 

Història de l’Art 
44 100% 69% 77% 

Anglès 
57 100% 72% 79% 

Llengua i Literatura Catalanes 
53 98% 63% 79% 

Llengua i Literatura Hispàniques 
54 100% 66% 79% 

Comunicació Audiovisual 
40 98% 57% 79% 

Periodisme 
38 97% 57% 79% 

Publicitat i Relacions Públiques 
38 97% 57% 79% 

Màsters (coordinats per la URV) 

Antropologia Mèdica i Salut 

Internacional 
25 100% 47% 67% 

Arqueologia Clàssica 21 100% 30% 53% 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana 
27 100% 27% 49% 

Ciències Socials del 

Desenvolupament: Cultures i 

Desenvolupament a Àfrica 

2 100% 56% 54% 

Comunicació Estratègica en la 

Societat del Risc 
17 100% 69% 70% 

Ensenyament de Llengües 

Estrangeres 
37 100% 80% 77% 

Estudis Superiors de Llengua, 11 100% 42% 47% 
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Literatura i Cultura Catalanes 

Migracions i Mediació Social 28 100% 64% 74% 

Patrimoni Artístic i Cooperació 

Cultural 
15 100% 53% 53% 

Relacions Euromediterrànies 46 30% 50% 15% 

Societats Històriques i Formes 

Polítiques a Europa 
16 100% 58% 68% 

Font: SREd 

Data informe: 02/04/2014 

 

 

 

5.1. Serveis d’orientació acadèmica i professional  

La Facultat de Lletres disposa d’un Pla d’acció tutorial (PAT) que té com a objectiu general 

facilitar a l’alumnat l’ajut i les directrius necessàries per tal de millorar la seva integració a la 

Universitat i afavorir l’èxit acadèmic. De fet, si ens fixem en els indicadors de èxit i rendiment 

acadèmic de les titulacions del centre que s’analitzen en els respectius informes de seguiment 

de les titulacions (http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/#titulacions) els 

alumnes no tenen masses dificultats per superar les assignatures.  

Si analitzem les dades de satisfacció dels alumnes respecte el PAT (taula 19) veiem que les 

puntuacions són més aviat altes, sovint per sobre del 7. Cal destacar que els alumnes donen 

una bona puntuació a algunes preguntes clau per avaluar el desenvolupament del PAT com la 

satisfacció amb el desenvolupament del PAT (entre 6,39 i 8,81), la recomanació de fer-ne ús 

del PAT a altres companys (entre 6,75 i 9,31) i els temes tractats a les tutories han donat 

resposta a les meves necessitats (entre 6,67 i 8,81). Per altra banda, els punts en els que cal 

seguir millorant són l’orientació rebuda respecte el portafolis, les assignatures optatives, la 

mobilitat, les Pràctiques Externes, les sortides professionals i el TFG.  

Val a dir que aquestes dades reflecteixen la poca participació dels estudiants a les diverses 

enquestes que se’ls hi proposa. En aquest sentit, caldria plantejar-se alguna proposta de 

millora per tal de incrementar la participació com ara donar més informació fàcil i clara sobre 

la necessitat, utilitat i importància de participar en aquestes enquestes. 

Pel que fa a la satisfacció de tutor/res, cal assenyalar que un dels punt febles que es detecten 

respecte el desenvolupament del PAT és la implicació de l’alumnat. En general els alumnes 

només perceben la utilitat de les tutories quan tenen algun problema concret a resoldre i sinó 

no hi participen gaire. Aquesta és una de les línies de millora que es dibuixen de cara al futur, 

no obstant, cal tenir en compte que es tracta d’una qüestió cultural del col·lectiu d’estudiants 

que difícilment es podrà canviar a mig termini. De fet, l’opció de centre en aquests moments 

ha estat flexibilitzar el nombre de tutories previstes inicialment, de tal manera que es 

recomana una tutoria individual per l’alumne al llarg de tots els cursos i que la resta es facin 

en el moment que els alumnes tinguin una necessitat concreta d’orientació. 

Pel que fa a l’orientació professional, cal assenyalar que el PAT de la FLL treballa també  

l’orientació professional. Tots els alumnes que ho sol·liciten poden demanar suport al seu 

tutor/ra per a que els orienti sobre les possibilitats d’incorporació al mercat de treball. 

En el cas del grau d’Història, l’aplicació del PAT s’ha comprovat eficient en molts aspectes, 

doncs l’assignació de tutors/es serveix per orientar als alumnes durant la seva trajectòria 

acadèmica. Aquests tutors/es, nomenats a l’inici del curs, convoquen als/les estudiants i 

http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/#titulacions
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redacten una primera fitxa de dades, que serveix per conèixer millor a l’alumne/a 

tutoritzat/da. Val a dir, que durant les jornades d’acollida el responsable d’ensenyament 

consulta als/les estudiants interessant-se per les seves preferències dins les possibles 

especialitats de coneixement històric (en el cas que en tinguin) i procura que els tutors/es 

siguin els més adients per a les preferències i orientació dels alumnes. Es procura que la ràtio 

d’estudiants per tutor estigui equilibrada, i que al menys es facin tres tutories anuals. Encara i 

així, hem de dir que els estudiants no participen massa activament en les tutories, a no ser 

que tinguin algun problema concret. Aquest fet queda ben reflectit a la taula 15, on s’observa 

que la puntuació de la satisfacció de les tutories no és tan alta al Grau d’Història com en altres 

ensenyaments, excepte en dos punts bàsics, la bona relació amb el tutor/a (quan es produeix), 

amb un 7,71, i la recomanació entre estudiants de consultar al tutor/a quan hi ha un problema 

(7,23). Es veu també que s’ha de potenciar la difusió de la tutoria i les sessions informatives 

als/les alumnes sobre optativitat, mobilitat, Pràctiques Externes, professionalització i 

elaboració del TFG. 

En el grau d’Història de l’Art es segueix el criteri inicial d'assignar tutors en relació als 

interessos de cada estudiant, sempre que això sigui possible i es pugui conservar una 

proporcionalitat. En aquest sentit, durant l'acollida es demana al nou estudiantat de definir 

aquestes línies. Un dels eixos de la coordinació del Grau és la proximitat i atenció 

individualitzada i, precisament per l'accessibilitat a la qual s'acostuma l'estudiantat, sovint es 

fan innecessàries actuacions o intervencions de les tutores o els tutors que esdevindrien 

estratègiques en estudis més massificats. 

El màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana te una orientació 

investigadora i durant el dos cursos acadèmics del màster, però principalment al segon curs, 

s’ofereix informació als alumnes sobre les possibilitats de continuïtat en el seu 

desenvolupament com a científics i en les possibilitats d’inserció en el mercat laboral.  

S’explica la carrera científica i les oportunitats de beques predoctorals, tant nacionals com 

internacionals. La mobilitat que realitzen els alumnes també els hi permet la introducció en 

altres àmbits acadèmics i centres de recerca que augmenten les oportunitats de treball dels 

alumnes. 

A nivell institucional, el Centre d’Atenció a l’Estudiant ha posat en marxa el Servei d'Orientació 

Professional de la URV amb l’objectiu de proporcionar als estudiants un programa de 

desenvolupament de la carrera, facilitar la seva integració a la vida universitària i donar suport 

al seu desenvolupament acadèmic i professional. Mitjançant accions i programes formatius, es 

vol que l'estudiant pugui assolir i utilitzar estratègies, habilitats i coneixements adients per 

planificar i implementar el seu desenvolupament professional i personal.  

Ocupació URV ofereix:  

 Orientació individual per a estudiants de totes les disciplines acadèmiques i els 

nivells de grau, màster i doctorat poden rebre assistència individual amb la 

tècnica d’orientació professional. Són sessions en privat de dos tipus: cita llarga, 

amb cita prèvia o cita exprés, en el mateix dia (veure més informació a l’espai 

Orientació individual) 

 Tallers d’orientació, sessions de formació en grup poden versar sobre diverses 

àrees, amb l’objectiu de millorar el potencial dels estudiants i aconseguir un 

desenvolupament integral per assolir un futur professional exitós (consultat 

programa a Tallers d’Orientació) 

 Publicacions. Recursos, per ajudar als estudiants, com a futurs graduats, en tot 

el procés de recerca d’ocupació. Per exemple: Guia d'orientació per a l'ocupació, 

Recursos d'orientació per la recerca d'ocupació., Recursos bibliogràfics per a 

trobar feina (a través del CRAI) (veure més informació a l’espai Publicacions) 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/oindividual.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/Tallers2.html
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/orientacioe.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/RECURSOS%20PARA%20LOS%20ESTUDIANTES%20SOBRE%20ORIENTACION%20PROFESIONAL.pdf
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/buscarfeina.html
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/buscarfeina.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/publicacions.html
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 Un servei d’intermediació laboral mitjançant una plataforma de gestió de les 

oportunitats professionals: el portal de la Borsa de Treball. Un cop registrats al 

portal, poden accedir als processos de selecció de les empreses i entitats que 

col·laboren amb la Borsa de Treball de la URV.  

 Un servei de gestió i promoció de Pràctiques Externes en empreses i institucions. 

 Organització d'altres accions de foment de la inserció laboral dels graduats de la 

URV: Fòrum de l'Ocupació Universitària. 

S’estan desenvolupant eines i mecanismes per tal d’obtenir informació directa sobre el grau de 

satisfacció dels usuaris d’aquests serveis. En els propers cursos s’anirà disposant d’aquesta 

informació, que serà molt útil per a la millora continuada d’aquestes activitats. 

 

A petició d’AQU, es facilita la següent informació per tal d’aportar evidències sobre la rendició 

de comptes del procés del SIGQ 1.2.05 Procés d’Orientació professional: 

- S’informa que a nivell de la URV s’està procedint a una revisió general del SIGQ que es 

farà durant l'any 2015, ja que la versió vigent i publicada és la d’implantació dels graus 

i s’hauria d’actualitzar perquè fos la de seguiment. Inicialment, un centre de la 

universitat actua com a pilot del procés de revisió i posteriorment s’estendrà a la resta 

de centres. Això suposa que encara no està implantat del tot i no es poden mostrar 

resultats, així com que està en un procés embrionari i no es pot documentar ni amb 

taules ni amb informació. 

 

- A la URV existeix el Servei d’Orientació Professional, el qual és relativament nou 

Funciona a nivell d’URV i la majoria de dades són tractades per campus. Es facilita 

l’enllaç a la web de l’esmentat servei: 

 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/  

 

A les Taules I de l’annex 2 es faciliten els documents de rendiment de comptes que 

actualment estan elaborant des del Centre d’Atenció a l’Estudiant de la URV. 

 

 

5.2. Adequació recursos materials  

Des del curs 2008-2009 la Facultat de Lletres s'ubica en un edifici de nova planta dissenyat 

d'acord amb les necessitats que la formació universitària actual i la de l'immediat futur 

exigeixen. Aquesta ubicació es refereix al Campus Catalunya. En aquesta campus la Facultat 

de Lletres comparteix espais amb altres centres de la nostra universitat, com són la Facultat 

de Ciències Jurídiques i la Facultat d’Infermeria, de manera que els espais propis es veuen 

completats, en moments i necessitats puntuals, pels espais d'aquests altres centres, oferint, 

per tant, la possibilitat d'utilitzar un aulari més ampli. 

Cal destacar especialment les instal·lacions del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 

Investigació (CRAI) situats al Campus Catalunya (veure taules B de l’annex 2). En aquestes 

espais es combinen els serveis clàssics de Biblioteca amb espais dissenyats per a l’estudi 

individual, la realització de treballs en grup, la realització de videoconferències, 

l’autoprenentatge d’idiomes, suport en l’ús de tecnologies informàtiques i audiovisuals 

aplicades al procés a formatiu i el préstec d’ordinadors i e-readers. Es pot consultar més 

informació sobre els serveis que ofereix a: http://www.urv.cat/crai/que-es-el-crai/index.html.  

Pel que fa al fons de la Biblioteca (veure taules B de l’annex 2), cal assenyalar que hi ha una 

preocupació constant per a oferir als estudiants els recursos bibliogràfics més adequats per a 

la seva formació. L’actualització dels recursos es fa mitjançant dos mecanismes. D’una banda, 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/borsa_treball.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/empreses-practiques.html
http://www.urv.cat/forumocupacio
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/
http://www.urv.cat/crai/que-es-el-crai/index.html
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a l’inici del curs acadèmic la Biblioteca s’assegura de tenir disponibles suficients còpies dels 

recursos bibliogràfics que es detallen en la guia docent de les assignatures com a Bibliografia 

bàsica. Per altra banda, tant alumnes com professors poden fer peticions específiques de 

compra de nous recursos en cas que ho considerin necessari. També és important assenyalar 

les possibilitats de demanar en préstec fons d’altres biblioteques a través del servei de préstec 

interbibliotecari (http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/servei-prestec/documents.html ). 

Tal com es pot veure en les taules B de l’annex 2, els membres de la comunitat universitària 

utilitzen de forma habitual els serveis que els ofereix el CRAI. Cal assenyalar que d’acord amb 

els resultats de les enquestes de satisfacció (incloses en aquestes taules B) els usuaris 

d’aquestes serveis els valoren molt positivament.  

Cal destacar també que a més de les instal·lacions per a la docència i l’estudi presencials, la 

URV disposa d’un Entorn virtual d’ensenyament-aprenentatge basat en la plataforma Moodle. 

Així, per a cada assignatura i curs acadèmic es crea una aula virtual compartida per els 

professors/res i estudiants que participen en l’assignatura. D’aquesta manera, ambdós 

col·lectius poden beneficiar-se de les múltiples funcionalitats que ofereix aquest entorn virtual 

(videoconferència, compartició de fitxers, fòrums, wikis, entre d’altres) per a complementar les 

activitat docents presencials. Els alts percentatges d’ús d’aquests espais, que es poden veure a 

la Taula 20, n’avalen la seva utilitat i idoneïtat.  

 

Així mateix, en el cas del grau d’Història, a l’informe de seguiment del curs 2011-12 es feia 

esment sobre la necessitat d’un laboratori d’arqueologia on es poguessin efectuar tasques com 

ara el rentat, siglat i classificació de materials arqueològics. Aquesta mancança ha estat 

solucionada mitjançant la redistribució de diversos espais al Campus. En aquest sentit, per 

necessitats logístiques, les aules assignades com a laboratoris d’arqueologia clàssica i 

prehistòria han passat a ser aules normals, destinades a la docència, i la seva funcionalitat 

inicial ha estat transferida a un altre edifici del campus, on han quedat espais buits pel trasllat 

de l’ensenyament de Geografia a la Facultat de Turisme i Geografia a Vila-seca. En aquests 

nous espais, distribuïts per àrees de coneixement, es poden efectuar pràcticament tots els 

treballs de laboratori –siglat i classificació de materials- o de processament de dades –dibuix 

de materials, cartografia, SIG, etc.- relacionats amb les tasques arqueològiques. Cal indicar 

que l’interès per la prehistòria i l’arqueologia és una de les motivacions més manifestades pels 

alumnes de nou ingrés.   

Història de l’Art, també en l’informe de seguiment del curs 2011-12, exposava la necessitat de 

l'adequació dels espais on s'imparteixen les classes, sobre la il·luminació de les aules i el seu 

equipament (canons, etc). L’ensenyament considera que pel que fa als equipaments, cal 

assenyalar que s'ha avançat en el camp de l'adaptació de les aules del Campus a les 

necessitats específiques de l'Ensenyament. Es podria fins i tot establir una relació entre el 

primer curs acadèmic, quan s’havien d'enfrontar a uns espais que ni tan sols tenien la 

possibilitat d'impedir l'entrada de llum pels finestrals (inviable per tant la projecció d'imatges), 

i l'abandonament de l'estudiantat d'aquella promoció, la que es va graduar durant el curs 

2012-2013. En aquest sentit, també han anat millorant els canons projectors, s'ha pogut 

instal.lar un cablejat que millora la qualitat de les imatges (essencial per a les metodologies 

pròpies de les disciplines artístiques) i s'han fet intents d'il.luminar certes aules amb llum 

graduable. 

L'Ensenyament ha reivindicat també equipaments especials, com ara una aula on impartir 

Tècniques Artístiques, projectar pel.lícules o on poder organitzar petits actes multidisciplinaris. 

Un dels propòsits assolits ha estat poder disposar d'un piano de cúa Blüthner dins l'aula 314 

per a les sessions d'Història de la Música. És important assenyalar que s'havia reivindicat 

durant anys com a equipament docent ordinari, això vol dir, com a eina d'aprenentatge dins la 

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/servei-prestec/documents.html
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mateixa aula i no només com a ornament per a les grans ocasions (com és el cas del magnífic 

Yamaha s6 de l'Aula Magna, del qual també es fa ús en sessions especials de conferència-

concert relacionades amb l'Ensenyament). Actualment s’està en tràmits amb el deganat per 

negociar la possibilitat de convertir l'aula 314 en un laboratori d'Arts, sempre des de la idea 

multidisciplinària del Grau. 

A continuació es presenten les millores tècniques, aportades per l’Oficina de Logística del 

Campus Catalunya, per optimitzar la projecció d’imatges a 4 aules (516, 415, 314, 307): 

 

- Canvi de model de projector per models amb entrades HDMI, més lumens i més resolució. Es 

compren dos projectors de la marca Mitsubishi model EX321U i s'aprofiten dos més del model 

EX320U que ja disposava el Campus Catalunya. Es detallen les característiques: 

Tecnología: DLP - Brilliant Color - 3D Ready 

Resolución: XGA (1024 x 768 píxeles) 

Luminosidad: 3000 ANSI Lumens 

Contraste: 2700:1 

Ratio de proyección: 0,6:1 

Observaciones: 
Digital Keystone Correction; 3D Ready; HDMI 

LAN (RJ-45); Silence fan 28dBA 

Dimensiones y Peso: 282 X 92 X 229 mm (An x Al x Pr)  Peso: 2,9 kg 

Lámpara: VLT-EX320LP; Lámpara de 230W y hasta 5000 horas 

 

- Es canvia el cablejat antic VGA per cablejat HDMI des del projector fins al rack on està l' 

ordinador de l'aula. 

 

- Per continuar donant els serveis de l'aula amb pissarres digitals amb conexions VGAi les 

connexions per a portàtils mitjançant cablejat VGA es compren dos distribuïdors d'imatge 

HDMI i dos conversors de HDMI-VGA. El models de distribuïdors són de les marques KRAMER 

(model VS211H) i FONESTAR (model FO382 ) mentre que els conversors són FONESTAR model 

FO396. S'adequa tot el rack amb cablejat nou. 

 

Com a conclusió general, podem afirmar que els recursos materials de la Facultat de Lletres 

són adequats per tal de donar cobertura a les necessitats de desenvolupament de les 

titulacions que s’imparteixen al centre. De fet, així ho reflecteixen les dades estretes de 

l’enquesta de satisfacció als estudiants que avalen que els recursos que la universitat posa al 

seu abast (biblioteca, web, copisteria, material, laboratoris, laboratoris) són molt satisfactoris. 

 

En resum,  pel conjunt d’evidències analitzades, es valora que s'assoleix l'estàndard 5.
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

A la URV la planificació, programació i avaluació de les competències en el model docent es 

duu a terme en tres nivells de concreció tal i com s’ha exposat en l’estàndard 1. Us suggerim 

veure el vídeo:   

Vídeo de la planificació docent a la URV  
http://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1 

Per tal de facilitar l’accés del Comitè Extern d’Avaluació a les evidències de l’estàndard 6.1. i 

6.2. que no són públiques a la web, s’ha habilitat un usuari d’accés a l’entorn virtual de 

formació Moodle de les assignatures seleccionades. A través de l’enllaç 

http://moodle.urv.net/moodle/, el membres del comitè podran accedir a aquest aplicatiu.  

Per accedir a la informació poden utilitzar el següent usuari: 

 

 

Un cop identificats, els membres del comitè tindran accés a les titulacions a acreditar, i dins 

d’aquestes, als espais Moodle de les assignatures seleccionades amb tota la informació que els 

professors comparteixen amb els alumnes a través del Moodle.  

Pel que fa al procés d’acreditació són especialment rellevants dues informacions que es troben 

en l’espai Moodle de totes les assignatures: 

- El Pla de treball: On es troba la informació que reben els alumnes respecte les activitats 

formatives i els sistemes d’avaluació.  

- La carpeta d’ ‘Evidències per a l’acreditació’: Una carpeta a la que els alumnes no hi tenen 

accés i on s’ha fet un recull d’una mostra de les execucions dels estudiants, de manera que es 

cobreix tot l’espectre de les qualificacions obtingudes.  

S’informa que les evidències dels treballs dels estudiants del màster Erasmus Mundus en 

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana estan en format pdf i incorporen comentaris del 

professorat cap a l'estudiant. Per poder veure aquests comentaris cal descarregar-se el pdf a 

l'ordinador i visualitzar-ho amb el programari client d'Adobe enlloc de amb el navegador. 

 

Resultats personals 

El Programa de Formació i Avaluació per Competències de la URV (PFAC) aprovat per 

Consell de Govern el desembre de 2010 ha fet avançar a la URV en el desplegament del Model 

docent centrat en l’estudiant i definit a partir de competències. Aquest posa l’accent en 

l’avaluació de les competències. 

La planificació per competències es troba en el Projecte Formatiu de totes les titulacions de 

grau i màster dissenyades d’acord el RD-1393/2007, modificat pel RD-861/2010. 

Aquesta planificació es concreta amb les guies docents de manera pública i amb el pla de 

treball a Moodle quan l’estudiant ja està matriculat.  

El curs 2010-11 s’inicia el desplegament del Programa de Formació i Avaluació per 

Competències on participen de manera pilot la Facultat de Turisme i Geografia i el Programa 

Formatiu de Grau en Comunicació de la Facultat de Lletres. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1
http://moodle.urv.net/moodle/
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El 30 de gener de 2013 s’organitzen la Jornada d’Innovació i Bones Pràctiques Docents, Cap a 

una avaluació del procés d’aprenentatge: El portafolis de competències, amb l’objectiu de 

compartir experiències entre les titulacions de la URV. 

Durant el curs 2012-13 els centres defineixen el model de formació i avaluació per 

competències amb l’experiència acumulada, les jornades i el suport metodològic del SREd. 

D’aquesta manera tots els centres de la URV han definit el seu model. 

Paral·lelament el PFAC  posa a disposició de tots els Centres recursos i formació específica 

orientats a l’avaluació per competències: 

 Banc de Recursos i Instruments per l’Avaluació per Competències (BRICO). Aquí els 

professors poden trobar instruments per avaluar competències transversals i nuclears. 

 Banc de Recursos per a l’Aprenentatge (BRAC). Els estudiants poden trobar a BRAC 

instruments, recursos i cursos que li permetin desenvolupar competències transversals i 

nuclears. 

Amb el perfil acreditador podeu accedir a aquests recursos (veure en el desplegable “cursos 

actuals”) 

En el cas de la FLL, el document de referència per a la implantació de l’avaluació per 

competències és el Programa de Formació i Avaluació per Competències (PFAC) de la 

Facultat de Lletres. A la Facultat de Lletres hi conviuen diferents models de Formació i 

Avaluació per Competències, els quals presenten característiques diferenciades. Aquestes 

tipologies de models són: 

1. Basat en el Pla de Treball i amb el suport del portafoli Mahara per recollir les evidències 

-> PFG en Comunicació 

2. Basat en el Pla de Treball -> PFG en Llengües i Literatures, i PFG en Història i Història 

de l’Art 

3. Segons sistema i plataforma de la UOC -> Grau d’Antropologia i Evolució Humana (URV 

+ UOC) 

 

En aquests moments el desplegament del PFAC se centra en les titulacions de grau per, 

progressivament fer-se extensiu a les titulacions de màster. No obstant, el disseny del màster 

Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, tal com s’explicita en la 

memòria verificada, ja se centra en la formació i avaluació per competències. La planificació 

docent de la titulació assegura l’assoliment de les competències transversals i nuclears de la 

titulació al llarg de la carrera. Aquestes competències es treballen i s’avaluen de forma 

conjunta amb les competències específiques i estan repartides entre les diferents assignatures 

del pla d’estudis. A més, les assignatures de Treball de Fi de Màster i de Pràctiques Externes 

serveixen com a reforç per a assegurar que els alumnes hagin assolit correctament aquestes 

competències abans de titular-se.  
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EVIDÈNCIES DE LES TITULACIONS 

A l’hora d’analitzar aquest estàndard ens hem centrat en les titulacions que s’han d’acreditar: 

el Grau d’Història, el Grau d’Història de l’Art i el Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del 

Quaternari i Evolució Humana. 

 

A. GRAU D’HISTÒRIA 

Evidències del desenvolupament 

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

(AQU, Novembre 2013) de cara a la recollida d’evidències del desenvolupament de 

l’ensenyament s’han seleccionat les següents assignatures del grau d’Història: 

Codi de 

l’assignatura 

Nom de l’assignatura  ECTS  Tipologia 

12204004 Societat i Cultura a l’Antiguitat 6 Formació Bàsica 

12204101 Història del Cinema i Altres Arts 

Audiovisuals 

6 Obligatòria 

12204116 Història Medieval de la Corona 

d’Aragó 

6 Obligatòria 

12204110 Món Actual 6 Obligatòria 

12204301 Treball de Fi de Grau 12 Treball de Fi de Grau 

 

Resultats d’aprenentatge 

Els resultats d’aprenentatge de cada assignatura estan descrits a la seva Guia docent. L’accés 

a les guies docents del grau d’Història és públic a través del següent enllaç: 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1220&consul

ta=assignatures&any_academic=2013_14 

 

Indicadors acadèmics 

Taula 20. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment 

(crèdits superats/crèdits matriculats). Grau d’Història.  

Curs 2012-13 

Assignatura Tipus crèdit Taxa d’èxit 
Taxa de 

rendiment 

ANTROPOLOGIA CULTURAL 

FORMACIÓ 

BÀSICA 92,11% 70,00% 

ARQUEOLOGIA OBLIGATÒRIA 100,00% 96,77% 

ARXIVÍSTICA OBLIGATÒRIA 97,73% 87,76% 

CONFLICTES DEL SEGLE XX OPTATIVA 100,00% 83,33% 

EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA OBLIGATÒRIA 94,12% 91,43% 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1220&consulta=assignatures&any_academic=2013_14
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1220&consulta=assignatures&any_academic=2013_14
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FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA 

FORMACIÓ 

BÀSICA 100,00% 84,62% 

FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA 

DEMOCRÀCIA 
OPTATIVA 

100,00% 76,92% 

GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I 

FORMACIÓ 

BÀSICA 92,86% 83,87% 

GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II 

FORMACIÓ 

BÀSICA 100,00% 83,05% 

HISTORIOGRAFIA OBLIGATÒRIA 100,00% 82,76% 

HISTÒRIA ANTIGA OBLIGATÒRIA 86,49% 84,21% 

HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA 

IBÈRICA 
OPTATIVA 

100,00% 94,12% 

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA OBLIGATÒRIA 100,00% 93,94% 

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA OPTATIVA 100,00% 94,44% 

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA OBLIGATÒRIA 100,00% 97,62% 

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE LES DONES OPTATIVA 100,00% 71,43% 

HISTÒRIA D'AMÈRICA OBLIGATÒRIA 96,97% 84,21% 

HISTÒRIA D'EUROPA OPTATIVA 100,00% 96,00% 

HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I 

PRIMERA EDAT MIJANA 
OPTATIVA 

90,91% 76,92% 

HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES 

POLÍTIQUES 
OPTATIVA 

100,00% 95,65% 

HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS 

AUDIOVISUALS 
OBLIGATÒRIA 

100,00% 93,02% 

HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS OPTATIVA 100,00% 83,33% 

HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA OPTATIVA 93,75% 83,33% 

HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA OPTATIVA 100,00% 93,33% 

HISTÒRIA MEDIEVAL OBLIGATÒRIA 83,78% 72,09% 

HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA OPTATIVA 100,00% 92,86% 

HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA 

D'ARAGÓ 
OBLIGATÒRIA 

100,00% 84,78% 

HISTÒRIA MODERNA OBLIGATÒRIA 100,00% 94,59% 

HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA OPTATIVA 100,00% 95,00% 

HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA 

D'ARAGÓ 
OBLIGATÒRIA 

100,00% 89,36% 

HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX) OPTATIVA 100,00% 88,89% 
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ICONOGRAFIA 

FORMACIÓ 

BÀSICA 92,59% 71,43% 

LITERATURA I SOCIETAT 

FORMACIÓ 

BÀSICA 90,91% 71,43% 

LLENGUATGES ARTÍSTICS 

FORMACIÓ 

BÀSICA 90,91% 74,63% 

METODOLOGIA HISTÒRICA OBLIGATÒRIA 97,62% 89,13% 

MUSEOLOGIA OBLIGATÒRIA 100,00% 82,14% 

MÓN ACTUAL OBLIGATÒRIA 95,65% 78,57% 

NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES 

CIÈNCIES HUMANES 
OBLIGATÒRIA 

100,00% 100,00% 

PALEOGRAFIA OPTATIVA 100,00% 81,82% 

PREHISTÒRIA OBLIGATÒRIA 100,00% 95,12% 

PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA OPTATIVA 100,00% 90,00% 

PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL 

FORMACIÓ 

BÀSICA 100,00% 82,93% 

PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA OPTATIVA 90,00% 90,00% 

PRÀCTIQUES EXTERNES I OPTATIVA 100,00% 92,86% 

SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT 

FORMACIÓ 

BÀSICA 81,03% 67,14% 

SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA 

FORMACIÓ 

BÀSICA 71,67% 56,58% 

SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA 

FORMACIÓ 

BÀSICA 100,00% 78,95% 

SOCIETAT I CULTURA EN LA 

CONTEMPORANEITAT 
OBLIGATÒRIA 

100,00% 91,18% 

TREBALL DE FI DE GRAU 

PROJECTE FI DE 

CARRERA 100,00% 65,22% 

TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA 

CONSTRUCCIÓ 

FORMACIÓ 

BÀSICA 88,89% 77,42% 

Font: SINIA 

Data informe: 10/02/2014 

 

Taula 21. Indicadors de resultats acadèmics del grau d’Història 

Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Taxa de rendiment 

acadèmic 72,48% 76,82% 77,63% 82,80% 

Taxa de rendiment 

acadèmic a 1r curs 63,64% 73,03% 58,82% 75,95% 

Taxa d'abandonament 

a 1r 23,91% 25,93% 28,30% 16,98% 

Taxa d'èxit 88,45% 91,44% 91,77% 95,24% 
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Font: SINIA 

Data informe: 10/02/2014 

 

 

Taules 22. Seguiment de la inserció laboral dels llicenciats d’Història de la URV – 

Promoció 2010 

 
Mostra 

(n) 
Ocupat 

Aturat amb 

experiència 

Aturat sense 

experiència 
Inactius 

Situació laboral 

actual 12 66,67% 16,67% 16,67% - 

 

 
Mostra 

(n) 
Si No 

Jornada laboral 

a temps complet 9 44,44% 55,56% 

 

 
Mostra 

(n) 
Fix Autònom Temporal Becari 

Sense 

contracte 

Tipus de 

contracte 10 - 10% 70% 10% 10% 

 

Font de les taules: AQU Catalunya 

Data informe: 24/07/2014 (consulta dades) 

 

Qualificacions de les assignatures 

Es faciliten les taules amb la informació corresponent a les qualificacions de les assignatures 

del grau d’Història a l’annex 2 (taules C). 

 

Treball de Fi de Grau 

A l’annex 2 d’aquest document, a les taules D, hi ha el llistat de treballs de fi de grau de la 

titulació de grau d’Història del curs 2013-14. 

 

Pràctiques Externes (optativa) 

A l’annex 2 d’aquest document, a les taules E, hi ha la relació de centres de pràctiques de les 

assignatures de Pràctiques Externes (optatives) del grau d’Història dels cursos 2012-13 i 2013-

14. 

 

Satisfacció dels estudiants respecte al professorat 

Cal destacar dels resultats de satisfacció del grau d’Història (veure taules F de l’annex 2), que 

els estudiants d’aquest grau consideren que les activitats s’ajusten als objectius (5,58/7), que 

el professorat explica amb claredat (5,47/7) i es preocupa per estimular l’interès de l’alumnat 

(5,52/7). En definitiva, els estudiants de la titulació del grau d’Història (5,72/7) consideren 

que, globalment, són bons professionals.  

En referència, doncs, a aquesta valoració podem comprovar com en tots els ítems les dades de 

la FLL són lleugerament superiors a la mitjana de la universitat, tant en el cas del conjunt de la 

FLL com en el concret de les titulacions a acreditar. Es considera que aquesta dada remarca 



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions – Facultat de Lletres    59 

l’esforç del professorat del centre en donar una docència de qualitat i un tracte humà als 

estudiants de la FLL. 

 

B. GRAU D’HISTÒRIA DE L’ART 

Evidències del desenvolupament  

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

(AQU, Novembre 2013) de cara a la recollida d’evidències del desenvolupament de 

l’ensenyament s’han seleccionat les següents assignatures del grau d’Història de l’Art: 

Codi de 

l’assignatura 

Nom de l’assignatura  ECTS  Tipologia 

12214004 Societat i Cultura a l’Antiguitat 6 Formació Bàsica 

12214108 Història del Cinema i Altres Arts 

Audiovisuals 

6 Obligatòria 

12214102 Art Clàssic 6 Obligatòria 

12214110 Art i Multiculturalitat 6 Obligatòria 

12214301 Treball de Fi de Grau 12 Treball de Fi de Grau 

 

Resultats d’aprenentatge 

Els resultats d’aprenentatge de cada assignatura estan descrits a la seva Guia docent. L’accés 

a les guies docents del grau d’Història de l’Art és públic a través del següent enllaç: 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1221&consul

ta=assignatures&any_academic=2013_14  

Indicadors acadèmics 

Taula 23. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment 

(crèdits superats/crèdits matriculats). Grau d’Història de l’Art.  

Curs 2012-13 

Assignatura Tipus crèdit Taxa d’èxit 
Taxa de 

rendiment 

ANTROPOLOGIA CULTURAL 

FORMACIÓ 

BÀSICA 86,67% 61,90% 

ART ALTMEDIEVAL I ROMÀNIC OBLIGATÒRIA 85,00% 65,38% 

ART CATALÀ MEDIEVAL OBLIGATÒRIA 92,31% 77,42% 

ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI OBLIGATÒRIA 100,00% 95,83% 

ART CLÀSSIC OBLIGATÒRIA 100,00% 92,31% 

ART DEL BARROC OBLIGATÒRIA 100,00% 95,45% 

ART DEL BARROC A ESPANYA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ART DEL PRÒXIM ORIENT OBLIGATÒRIA 100,00% 91,67% 

ART DEL RENAIXEMENT OBLIGATÒRIA 100,00% 90,91% 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1221&consulta=assignatures&any_academic=2013_14
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1221&consulta=assignatures&any_academic=2013_14


 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions – Facultat de Lletres    60 

ART DEL RENAIXEMENT A ESPANYA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ART DEL SEGLE XIX OBLIGATÒRIA 85,71% 78,26% 

ART DEL SEGLE XX OBLIGATÒRIA 95,83% 92,00% 

ART GÒTIC OBLIGATÒRIA 70,00% 65,63% 

ART I MULTICULTURALITAT OBLIGATÒRIA 100,00% 96,55% 

ART LLATINOAMERICÀ CONTEMPORANI OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ART MEDIEVAL A ESPANYA OPTATIVA 100,00% 90,00% 

FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA 

FORMACIÓ 

BÀSICA 100,00% 60,00% 

GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I 

FORMACIÓ 

BÀSICA 96,43% 81,82% 

GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II 

FORMACIÓ 

BÀSICA 95,45% 75,00% 

HISTORIA DEL CINEMA A ESPAÑA OPTATIVA 88,89% 88,89% 

HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE 

L'ESPECTACLE OBLIGATÒRIA 76,92% 68,97% 

HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES OBLIGATÒRIA 91,67% 78,57% 

HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS 

AUDIOVISUALS OBLIGATÒRIA 100,00% 90,91% 

HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

ICONOGRAFIA 

FORMACIÓ 

BÀSICA 84,00% 63,64% 

INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI OPTATIVA 100,00% 88,89% 

LITERATURA ARTÍSTICA OBLIGATÒRIA 100,00% 89,66% 

LITERATURA I SOCIETAT 

FORMACIÓ 

BÀSICA 83,33% 62,50% 

LLENGUATGES ARTÍSTICS 

FORMACIÓ 

BÀSICA 96,43% 79,41% 

MUSEOLOGIA I OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

MUSEOLOGIA II OPTATIVA 100,00% 100,00% 

NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES 

CIÈNCIES HUMANES OBLIGATÒRIA 100,00% 88,89% 

PATRIMONI I SOCIETAT OPTATIVA 100,00% 100,00% 

PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL 

FORMACIÓ 

BÀSICA 100,00% 76,47% 

PRÀCTIQUES EXTERNES OPTATIVA 100,00% 100,00% 
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SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT 

FORMACIÓ 

BÀSICA 73,53% 60,98% 

SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA 

FORMACIÓ 

BÀSICA 71,43% 52,08% 

SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA 

FORMACIÓ 

BÀSICA 100,00% 70,97% 

SOCIETAT I CULTURA EN LA 

CONTEMPORANEITAT OBLIGATÒRIA 100,00% 86,36% 

TEORIA DE L'ART OBLIGATÒRIA 100,00% 92,31% 

TREBALL DE FI DE GRAU 

PROJECTE FI DE 

CARRERA 100,00% 77,78% 

TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA 

CONSTRUCCIÓ 

FORMACIÓ 

BÀSICA 95,83% 76,67% 

ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES OPTATIVA 100,00% 87,50% 

Font: SINIA 

Data informe: 10/02/2014 

  

Taula 24. Indicadors de resultats acadèmics del grau d’Història de l’Art 

Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Taxa de rendiment 

acadèmic 60,09% 67,73% 67,00% 80,31% 

Taxa de rendiment 

acadèmic a 1r curs 60,00% 60,29% 52,23% 75,11% 

Taxa d'abandonament 

a 1r 42,86% 25,49% 42,31% 12,50% 

Taxa d'èxit 88,70% 87,33% 87,02% 93,00% 

Font: SINIA 

Data informe: 10/02/2014 

 

Taules 25. Seguiment de la inserció laboral dels llicenciats d’Història de l’Art de la 

URV – Promoció 2010 

 
Mostra 

(n) 
Ocupat 

Aturat amb 

experiència 

Aturat sense 

experiència 
Inactius 

Situació laboral 

actual 17 64,71% 35,29% - - 

 

 
Mostra 

(n) 
Si No 

Jornada laboral 

a temps complet 17 47,06% 52,94% 

 

 
Mostra 

(n) 
Fix Autònom Temporal Becari 

Sense 

contracte 

Tipus de 

contracte 17 52,94% 5,88% 41,18% - - 

 

Font de les taules: AQU Catalunya 

Data informe: 24/07/2014 (consulta dades) 
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Qualificacions de les assignatures 

Es faciliten les taules amb la informació corresponent a les qualificacions de les assignatures 

del grau d’Història de l’Art a l’annex 2 (taules C). 

 

Treball de Fi de Grau 

A l’annex 2 d’aquest document, a les taules D, hi ha el llistat de treballs de fi de grau de la 

titulació de grau d’Història de l’Art del curs 2013-14. 

 

Pràctiques Externes (optativa) 

A l’annex 2 d’aquest document, a les taules E, hi ha la relació de centres de pràctiques de 

l’assignatura de Pràctiques Externes (optativa) del grau d’Història de l’Art dels cursos 2012-13 

i 2013-14. 

 

Satisfacció dels estudiants respecte al professorat 

Cal destacar dels resultats de satisfacció del grau d’Història de l’Art (veure taules F de l’annex 

2), que els estudiants d’aquest grau consideren que les activitats s’ajusten als objectius 

(5,67/7), que el professorat explica amb claredat (5,55/7) i es preocupa per estimular l’interès 

de l’alumnat (5,44/7). En definitiva, els estudiants de la titulació de grau d’Història de l’Art 

(5,72/7) consideren que, globalment, són bons professionals. 

En referència, doncs, a aquesta valoració podem comprovar com en tots els ítems les dades de 

la FLL són lleugerament superiors a la mitjana de la universitat, tant en el cas del conjunt de la 

FLL com en el concret de les titulacions a acreditar. Es considera que aquesta dada remarca 

l’esforç del professorat del centre en donar una docència de qualitat i un tracte humà als 

estudiants de la FLL. 

 

C. MÀSTER ERASMUS MUNDUS EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA 

Evidències del desenvolupament  

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

(AQU, Novembre 2013) de cara a la recollida d’evidències del desenvolupament de 

l’ensenyament s’han seleccionat les següents assignatures del màster en Erasmus Mundus en 

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana: 

Codi de 

l’assignatura 

Nom de l’assignatura  ECTS  Tipologia 

12785101 Informàtica i Estadística Aplicades a 

l’Arqueologia 

5 Obligatòria 

12785108 Epistemologia i Teoria del 

Coneixement en Arqueologia 

4 Obligatòria 

12785301 Treball de Fi de Màster 12 Treball de Fi de Grau 
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Resultats d’aprenentatge 

Els resultats d’aprenentatge de cada assignatura estan descrits a la seva Guia docent. L’accés 

a les guies docents del màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució 

Humana és públic a través del següent enllaç: 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1278&consul

ta=assignatures&any_academic=2013_14  

 

Indicadors acadèmics 

Taula 26. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment 

(crèdits superats/crèdits matriculats). Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del 

Quaternari i Evolució Humana.  

Curs 2012-13 

Assignatura Tipus crèdit Taxa d’èxit 
Taxa de 

rendiment 

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

INFORMÀTICA I  ESTADÍSTICA APLICADES A 

L'ARQUEOLOGIA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE EN 

ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

PALEOECOLOGIA HUMANA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

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

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

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

ANÀLISI MICROSCÒPICA EN ARQUEOLOGIA OPTATIVA 80,00% 80,00% 

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

ARQUEOLOGIA DEL COMPORTAMENT 

SIMBÒLIC OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ARQUEOLOGIA ESPACIAL OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ARQUEOLOGIA MOLECULAR OPTATIVA 100,00% 100,00% 

CARACTERITZACIÓ CRISTAL·LOGRÀFICA I 

QUÍMICA DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS OPTATIVA 100,00% 100,00% 

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN 

ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ETNOARQUEOLOGIA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI I 
OPTATIVA 100,00% 100,00% 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1278&consulta=assignatures&any_academic=2013_14
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1278&consulta=assignatures&any_academic=2013_14
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SOCIALITZACIÓ DE L'ARQUEOLOGIA 

PALEONTOLOGIA DE MAMÍFERS: 

SISTEMÀTICA I  EVOLUCIÓ OPTATIVA 100,00% 100,00% 

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

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

RESTITUCIÓ PALEOAMBIENTAL OPTATIVA 100,00% 100,00% 

SISTEMES DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EN 

ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

TECNOLOGIA LÍTICA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

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

Font: SINIA 

Data informe: 24/02/2014 

 

Taula 27. Indicadors de resultats acadèmics i de titulats del màster Erasmus Mundus 

en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 

Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Taxa de rendiment 

acadèmic 90,35% 97,34% 94,94% 98,75% 

Taxa de rendiment 

acadèmic a 1r curs 88,98% 

  

97,76%  93,52% 98,75% 

Taxa d'abandonament 
(curs d’inici) 

0,00% 
(2007-08) 

0,00% 
(2008-09) 

11,11% 
(2009-10) 

6,67% 
(2010-11) 

Taxa d'èxit 98,51% 100,00% 99,49% 99,17% 

Taxa de graduació 
(curs d’inici) 

83,33% 
(2007-08) 

91,67% 
(2008-09) 

88,89% 
(2009-10) 

73,33% 
(2010-11) 

Titulats 14 13 11 16 

Taxa d’eficiència 93,08% 93,30% 91,16% 93,02% 

Durada mitjana dels 

estudis 2,13 2,22  2,50 2,40 

Font: SINIA 

Data informe: 24/02/2014 

 

Qualificacions de les assignatures 

Es faciliten les taules amb la informació corresponent a les qualificacions de les assignatures 

del màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana a l’annex 2 

(taules C). 

 

Treball de Fi de Màster 

A l’annex 2 d’aquest document, a les taules D, hi ha el llistat de treballs de fi de màster de la 

titulació de màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana del curs 

2013-14. 
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Satisfacció dels estudiants respecte al professorat 

Cal destacar dels resultats de satisfacció del màster Erasmus Mundus en Arqueologia del 

Quaternari i Evolució Humana (veure taules F de l’annex 2), que els estudiants d’aquest 

màster consideren que les activitats s’ajusten als objectius (6,02/7), que el professorat explica 

amb claredat (5,74/7) i es preocupa per estimular l’interès de l’alumnat (6,07/7). En definitiva, 

els estudiants de la titulació de màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (5,84/7) consideren que, globalment, són bons professionals. 

En referència, doncs, a aquesta valoració podem comprovar com en tots els ítems les dades de 

la FLL són lleugerament superiors a la mitjana de la universitat, tant en el cas del conjunt de la 

FLL com en el concret de les titulacions a acreditar. Es considera que aquesta dada remarca 

l’esforç del professorat del centre en donar una docència de qualitat i un tracte humà als 

estudiants de la FLL. 

 

CONCLUSIONS 

6.1. Coherència Activitats formatives 

Tal com s’evidencia en les Guies Docents i en els Plans de Treball, les activitats de formació i 

les metodologies docents emprades a la titulació són variades i adequades als objectius que es 

volen assolir en cadascuna de les assignatures. Així mateix, permeten el desenvolupament 

gradual de les diferents competències que l’alumnat haurà de demostrar haver assolit al 

finalitzar el seu procés formatiu.  

El moment clau de desplegament i, alhora, síntesi de totes les competències assolides el 

trobem en la realització i defensa pública del Treball de Fi de Grau i en el Treball de Fi de 

Màster. Donats els resultats satisfactoris que presenten els alumnes en aquestes matèries 

claus, corroborats pels tutors acadèmics, podem afirmar que les activitats de formació i les 

metodologies docents han estat útils per a l’assoliment dels objectius de la titulació.  

Per altra banda, si ens fixem en les evidències documentades dels assoliments dels estudiants 

podem concloure que el nivell de formació dels estudiants és adequat  i satisfà suficientment 

els requisits del nivell especificat en el MECES per a una titulació de grau i de màster.  

No volem deixar de mencionar altres aspectes que estan reforçant el valor formatiu de les 

activitats i de les metodologies docents desplegades en les diferents assignatures de les 

titulacions a acreditar. Ens referim a la càrrega de treball i la mida dels grup classe. La càrrega 

de treball és força equilibrada en les diferents assignatures i està ben distribuïda al llarg del 

temps per tal d’evitar moments d’excessiva càrrega i/o moments que requereixen escassa 

activitat per part de l’alumnat (es pot evidenciar en el mòdul de coordinació de Pla de Treball 

que té el Responsable d’Ensenyament). Pel que fa a la mida dels grup classe, aquesta permet 

que les activitats formatives siguin dinàmiques i interactives, reforçant-se així el seu valor 

formatiu i permetent l’assoliment de competències imprescindibles per a un futur professional. 

Respecte al Treball de Fi de Grau i al Treball de Fi de Màster, el sistema de supervisió i 

avaluació és adequat per a certificar els resultats d’aprenentatge relacionats amb el TFG i el 

TFM, respectivament. Si ens fixem en la mostra d’execucions dels estudiants d’aquesta 

assignatura veurem com responen al nivell MECES requerit per titulacions de grau i de màster.  
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6.2. Sistemes d’avaluació 

En referència al sistema d’avaluació de les assignatures, aquest permet certificar de manera 

fiable el grau d’assoliment dels objectius i de les competències de la titulació per part de 

l’alumnat, així com discriminar de manera fiable la qualitat dels aprenentatges. Tal com es 

posa de manifest a les Guies Docents i als Plans de Treball, també aquí ens trobem amb un 

acceptable nivell de diversificació d’activitats d’avaluació i de criteris d’avaluació que permet 

adaptar-se ala requeriments de cadascuna de les assignatures de les titulacions a acreditar. A 

més, tal com es pot veure en les taules G de l’annex 2, el sistema d’avaluació s’alinea amb les 

metodologies docents emprades. 

Fruit d’aquesta anàlisi s’observa una manca de diversificació d’us de metodologies d’avaluació. 

En aquest sentit es detecta una necessitat formativa de l’equip docent sobre ús de 

metodologies innovadores i d’avaluació. Creiem que una major incorporació d’aquestes 

metodologies i instruments i d’altres que permetin evidenciar que s’avalua en base a les 

competències en l’avaluació de les assignatures ens permetria calibrar millor els resultats 

obtinguts pels estudiants.  

Les evidencies documentals posen de manifest que l’accés a informació relativa a les activitats 

i els criteris de valoració, a través de les guies docents i dels plans de treball, és suficient. 

Pel que fa als TFG i TFM, estem en condicions d’afirmar que són avaluats amb criteris 

pertinents. La informació pública de tot allò concernent al sistema d’avaluació dels TFG/TFM la 

valorem com adequada..  

 

6.3. Indicadors acadèmics 

En el capítol dels indicadors acadèmics podem afirmar que són els adequats per a les 

característiques d’aquestes titulacions i, a més, estan molt en consonància amb el que es va 

preveure en la Memòria de Verificació tant dels graus com del màster a acreditar.  

En el cas del grau d’Història, a la Memòria es preveia una taxa de graduació del 40%, una taxa 

d’abandonament del 10% i una taxa d’eficiència del 95%. Si observem la taula 27, on 

s’expressen els indicadors dels resultats acadèmics, veiem com tant la taxa de rendiment 

acadèmic, com la d’èxit han anat creixent des del curs 2009-10, essent el 2012-13 el que 

mostra més bons resultats, amb valors que quasi bé arriben a un 5% més de rendiment i un 

4% més d’èxit. Així mateix, la taxa d’abandonament a primer curs, que era una de les 

principals preocupacions de l’ensenyament, s’ha reduït un 11,32%, quedant el 2012-13 en un 

16,98%, molt propera a l’especificada a la Memòria (10%), sent el primer curs en que es 

constata una forta davallada, quan els anteriors havia crescut lleugerament cada any. S’ha de 

remarcar també l’important augment del rendiment acadèmic a primer curs, on s’ha passat 

d’un 58,82% a un 75,95%, amb un augment d’un 17,13%. Aquestes xifres de millora a primer 

són molt importants, doncs els principals problemes en els resultats acadèmics (èxit i 

rendiment) es donen, com es veu a la taula 20, en assignatures de primer curs, compartides 

amb l’ensenyament d’Història de l’Art.  

En el grau d’Història de l’Art durant el curs en qüestió hi ha una dada molt interessant: tot i no 

haver pogut implantar encara les modificacions previstes per a un primer curs que l’alumnat 

reivindica més intens pel que fa a les matèries artístiques, i potser menys encarat a 

assignatures més perifèriques (com ara Geografia, Antropologia, etc.), s'ha passat d'un 

abandonament entre primer i segon del 48% al 12%. Actualment s’està treballant en un 

procés encaminat a millorar l'oferta de primer curs, sobretot pensant en incloure-hi 
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assignatures més consonants amb el perfil i els interessos del Grau, entenent que és clau 

poder seguir en la tònica descendent. 

Pel que fa al màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana no es 

van preveure taxes de graduació, abandonament i eficiència a la memòria verificada. Tal i com 

s’ha pogut observar a la taula 25, la taxa de rendiment acadèmic ha estat sempre alta però ha 

augmentat a l’any 2012-13 fins situar-se en el 98,75%. L’avaluació continuada amb 

convocatòria única al juny permet que l’alumne pugui tindre moltes possibilitats per superar 

les assignatures al llarg del curs.  Els alumnes que cursen el màster són conscients del cost 

dels estudis de postgrau i estan molt interessats en el màster en Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana. La taxa d’abandonament és baixa (6,67% al curs 12-13), i aquests 

abandonaments normalment corresponen a causes econòmiques. Hi ha molt pocs alumnes que 

abandonin els estudis d’aquest màster i reflexa la satisfacció general dels alumnes amb la 

docència que reben. Hi ha una forta motivació per part dels alumnes a cursar-ho i el màster 

cobreix les seves expectatives de formació. També hem observat en els darrers cursos una 

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

per matricular-se de forma parcial així redueixen el cost de la matrícula i també s’ha 

incrementat el nombre d’alumnes que decideix fer simultàniament estudis amb treballs.   

 

6.4. Indicadors d’inserció laboral 

Pel que fa als indicadors d’inserció laboral, la URV no disposa en aquests moments d’informació 

relativa a aquestes titulacions ja que l’enquesta d’inserció laboral i satisfacció d’egressats es 

realitza cada tres anys, sobre la cohort de titulats tres anys abans. En aquest moment estan 

finalitzant els treballs de camp de la propera edició de l’enquesta. Fins d’aquí a uns mesos no 

es disposarà dels resultats, que seran analitzats i incorporats als propers seguiments de les 

titulacions a acreditar. 

Únicament, i com a referència, s’aporten les dades corresponents a les llicenciatures d’Història 

i d’Història de l’Art extretes del  “Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris -

Promoció 2010” elaborat per AQU Catalunya. Per a màsters no s’ha trobat cap dada publicada. 

A partir d’aquestes dades es poden dibuixar els següents perfils: 

Titulat de Llicenciatura d’Història de la URV 

En una mostra de 12 titulats, el 66,67% està ocupat; en una mostra de 9, el 44,44% treballa 

en jornada a temps complet; i en una mostra de 10 el 70% és temporal. 

Titulat de Llicenciatura d’Història de l’Art de la URV 

En una mostra de 17 titulats, el 64,71% està ocupat, el 47,06% treballa en jornada a temps 

complet, i el 52,94% és fix. 

 

6.5. Altres aspectes rellevants de la titulació 

En el cas del grau d’Història s’ha de destacar l’evolució positiva de les Pràctiques Externes, que 

considerem molt important per als alumnes, doncs permet conèixer des de la realitat algunes 

de les possibilitats professionals dels estudis desenvolupats. En aquest sentit val a dir que la 

tasca efectuada per la professora que coordina aquesta assignatura ha permès tenir cada cop 

més entitats i empreses que s’interessen per una possible participació d’alumnes de 

l’ensenyament en la seva tasca quotidiana, i que la implicació dels estudiants és molt bona, tal 
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i com es pot veure als informes que realitzen les entitats participants. També volem apuntar la 

millora, a partir de l’experiència, en el desenvolupament del Treball de Fi de Grau, tant en el 

funcionament com en l’avaluació. S’han establert nous paràmetres, a partir de l’elaboració de 

la normativa de TFG de la Facultat de Lletres, i sobretot s’ha millorat la gestió: assignació de 

treballs, tutors/es, seguiment, avaluació, etc. Per tal d’assegurar el compliment i assoliment de 

les competències corresponents, un dels aspectes importants és l’associació de la recerca que 

s’ha d’efectuar en el marc del TFG amb una possible socialització dels resultats, per connectar 

la investigació amb la professionalització. Per últim, assenyalar que el pla d’estudis propicia i 

potència la continuïtat dels estudis en els màsters associats al Departament d’Història i Història 

de l’Art, i que el TFG es converteix, en alguns casos, en un camí de contacte amb aquests, a 

través dels tutors/es o dels propis temes de treball.  

Actualment, el professorat d’Història de l’Art es troba en ple procés de reflexió i adequació dels 

estudis al territori i a les necessitats  concretes de l’entorn i la societat en general. En aquest 

sentit, a més a més d'activar-se la menció de Patrimoni durant el curs 2013-2014, s’han 

realitzat diverses comissions de treball amb l’alumnat per tal de poder atendre i respondre a 

les seves necessitats i preocupacions sobre el futur immediat.  Després de revisar interessos i 

possibles itineraris, s'ha pogut afegir per al curs 2014-2015 la menció en Art i pensament. La 

visibilitat de les activitats artístiques i les propostes de formació vinculades al Grau i a les 

Aules o activitats d’Extensió universitària que hi tenen relació (Aula d’Art, Aula de Cinema, 

Òpera Oberta, Laboratori musical "ars alchimica") han guanyat posicions i participació, així 

com la preocupació per la captació. Durant el curs 2012-2013 ha estat possible mantenir 

l'oferta d'optativitat, ja que l'alumnat de quart curs es preveia que es triplicaria (com així ha 

estat) durant el curs 2013-2014. El fet que hagin sorgit del Grau dos projectes de Màster 

verificats oficialment, el de Música com a Art interdisciplinària per segona vegada i el de 

Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural, ha donat sentit també al plantejament de petites 

modificacions en l'oferta i la distribució de les assignatures dins el Pla d'Estudis. Pel que fa a 

les Pràctiques Externes ha estat un curs especialment rellevant ja que a la projecció habitual 

del nostre estudiantat en relació als museus i institucions del nostre entorn geogràfic 

(propiciada per la coordinadora de l’assignatura, que és a la vegada la Directora del Museu 

d’Art Modern de Tarragona) s’hi han afegit noves propostes que han quallat, ja durant el curs 

2013-14, en col·laboracions concretes i molt enriquidores, amb institucions com el MNAC. 

Aquestes col·laboracions es troben actualment en expansió i està previst ampliar-les amb la 

presència dels nostres practicants en altres museus, com ara el museu Marítim, i es vol 

projectar també a galeries i institucions privades relacionades amb temes artístics.  

Així mateix, es vol ressaltar que en l’ensenyament de grau d’Història de l’Art s’ofereix una 

assignatura com a Aprenentatge Servei. L’assignatura en qüestió és l’optativa “Patrimoni i 

Societat”. El resum d’aquesta experiència és que l'estudiantat s'adreça als avis que 

habitualment acudeixen a la Llar d'Avis del poble d'Alcover per tal d'elaborar diferents 

entrevistes. El destinatari del servei és el pròpi Ajuntament d'Alcover, que mitjançant les 

entrevistes volen recuperar la memòria històrica a través del coneixement i treball dut a terme 

per les persones més grans de la vila. L'estudiantat coneix com es vivia al poble fa molts anys, 

com era la vida durant la festa Major, descobreix aspectes inèdits de la gastronomia, del 

pensament, etc. d'aquest poble de l'Alt Camp. Amb el material que aporten els avis 

(fotografies antigues o material gràfic, es preparara una exposició al poble per a que tothom 

en pugui gaudir.  

Una altra experiència d’Aprenentatge Servei dins de la Facultat de Lletres, és la que presenten 

els graus de Comunicació Audiovisual i Periodisme amb l’assignatura optativa “Infodisseny”. 

Aquesta experiència suposa una Pràctica de grup on els estudiants es relacionen amb diverses 

associacions de veïns de Reus o Tarragona amb la finalitat d'analitzar els seus problemes i 

explicar-los als representants dels grups municipals de l'Ajuntament per obrir vies a noves 
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solucions. L'estudiantat enforteix competències per a la interpretació, la producció i la 

transmissió d'un missatge de manera eficaç a través de canals i mitjans diferents i per a 

públics diferents. Una  de les dues pràctiques finals vol englobar les eines i tècniques per 

presentar la informació que han desenvolupat fins aquell moment com són diagrames, 

gràfiques, animacions o mapes. L'estudiantat es documenta, realitza entrevistes, consulta 

arxius i altres fonts (durant mes i mig) de cara a generar una estratègia discursiva i material 

gràfic que presenta oralment en una jornada oberta al públic. L'objectiu de l'activitat, a més de 

desenvolupae el compromís social, és assolir habilitats comunicatives relacionades amb la 

construcció d'un discurs com poden ser l'estructura i a l'estratègia de l'exposició, aspectes de 

locució, comunicació no verbal o el disseny del material de la presentació. S'ha volgut per una 

banda, generar un entorn d'aprenentatge que proporcioni la motivació i tensió suficient a 

l'estudiantat per preparar-se adequadament la seva exposició i per un altre, experimentar i 

analitzar la recepció del seu missatge mentre es dirigeix al públic real. 

 

Per una altra banda, i continuant amb les titulacions a acreditar, el màster Erasmus Mundus en 

Arqueologia del Quaternari i Evolució forma part del consorci per la realització del International 

Master in Quaternary and Prehistory des de l'any 2004 i ha aconseguit la menció Erasmus 

Mundus en dues convocatòries consecutives, projecte 2004-2009 (Referència nº 

2004/0006/001) i projecte 2010-2014 (Referència nº 2010/2017-R04). El màster 

d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana 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 2012 es va verificar com a màster 

Erasmus Mundus, tot i que realment ja formava part del consorci Erasmus Mundus des de 

l'inici. 

Al llarg d’aquests 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 estat ben valorades i 

ha aconseguit atraure alumnes de totes les comunitats autònomes d’Espanya, de diferents 

països europeus, de Sud-Amèrica i del nord d’Àfrica. 

La trajectòria del màster durant aquests anys d'implantació ha estat molt estable. Podem 

destacar que l'experiència guanyada durant aquests anys ha fet millorar la qualitat docent 

general del màster, estabilitzant el professor i desenvolupant eines que milloren la percepció 

de l'alumnat. 

El màster d'Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana de la Universitat Rovira i Virgili ha 

rebut diferents reconeixements de la seva qualitat:  

- Menció Erasmus Mundus formant part del "International Master in Quaternary and 

Prehistory" 2004-2009 (Referència nº 2004/0006/001).  

- Menció Erasmus Mundus formant part del "International Master in Quaternary and 

Prehistory"  i 2010-2014 (Referència nº 2010/2017-R04). 

[https://sites.google.com/a/unife.it/quaternary-prehistory/] 

- "MOY-labelled program" per la Office Méditerranéen de la Jeunesse/Mediterranean Office 

for Youth a partir del curs 2012-13. Aquest programa permet obtenir beques de movilitat entre 

el Muséum National d’Histoire Naturelle, la Università degli studi di Ferrara i al Universitat 

Rovira i Virgili). [http://catalogue.mediterraneanofficeforyouth.com/#i=129] 
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- Forma part del programa de màsters d'Excel·lència de la Fundació Catalunya-La Pedrera 

des del curs 2010-11.  

- Reconeixement de l’AGAUR en el seu programa International Master’s Programme (2013 IMP 

00082 

 

6.6. Anàlisi dels resultats de l’enquesta del professorat de les titulacions a acreditar 

Segons les dades de les taules A de l’annex 3, el professorat del grau d’Història, del grau 

d’Història de l’Art i del màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució 

Humana que han contestat a l’enquesta, valoren com a alt-normal el suport institucional, la 

coordinació docent i l’adequació dels sistemes d’informació així com pertinència de dades i 

evidències.  

Per una altra banda, també mostren una satisfacció alta-normal amb les qüestions 

relacionades amb el perfil d’ingrés dels estudiants, el pla d’estudis, competències, 

metodologies, avaluació i recursos docents. En el grau d’Història es destaca com a alta la 

satisfacció del professorat amb les metodologies docents, estratègies d’avaluació i l’adequació 

de l’enfocament, l’organització i l’avaluació del TFG. En el cas del grau d’Història de l’Art, en 

gairebé tots els ítems consideren que la seva satisfacció és normal, sent la satisfacció més 

baixa per al treball i dedicació dels estudiants. Pel que fa al màster Erasmus Mundus en 

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana també es consideraria la satisfacció alta-normal 

en tots els ítems, assenyalant una satisfacció plena amb els beneficis que aporta la mobilitat 

entrant i sortint de l’alumnat, i considerant un alt percentatge dels enquestats els recursos 

docents disponibles com a normal.  

En totes tres titulacions, consideren normal el nivell formatiu dels estudiants titulats un cop 

finalitzats els seus estudis. 

 

 

6.7. Anàlisi dels resultats de l’enquesta dels responsables i coordinadors de les 

titulacions a acreditar 

Com es pot observar en les taules B de l’annex 3, en el cas del grau d’Història el responsable 

d’ensenyament opina que la majoria d’ítems són satisfactoris. Considera com a normal el grau 

de col·laboració del professorat en l’aportació d’evidències si bé pensa que el col·lectiu docent 

s’hauria d’implicar més en aquests temes, que percep com a molt burocràtics. També veu com 

a normal l’adequació del perfil d’ingrés establert per als estudiants. Com a satisfacció del 

professorat amb el resultat final de la implantació de la titulació, la percep alta-normal. Si bé 

l’estructura del pla d’estudis la considera normal, cal incidir en que apunta la possibilitat de 

fer-hi millores, fet en el que hi estan treballant actualment. 

Pel que fa al grau d’Història de l’Art, la majoria dels ítems estan puntuats amb alta satisfacció 

per la responsable d’ensenyament, llevat d’alguns normals dins de la utilitat del SIGQ així com 

dels processos de verificació a l’acreditació. Hi ha un ítem valorat com a molt baix com és el de 

la utilitat per a la millora de la titulació dels informes de seguiment i d’acreditació, ja que es 

considera que la burocratització és excessiva i treu temps, eines i recursos que es podrien 

dedicar més directament a la docència i investigació.  Finalment es percep la satisfacció del 

professorat amb el resultat final de la implantació del grau com a alta-normal. 
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I en el cas del màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, el 

coordinador del màster mostra total satisfacció a com s’està portant a terme i desenvolupant el 

màster, considerant tots els ítems amb la màxima puntuació, així com percebent la satisfacció 

del professorat amb el resultat final de la implantació del màster com a molt alta. 

D’aquestes opinions i consideracions dels responsables d’ensenyament i coordinador de màster 

de les titulacions a acreditar es desprèn que s’està fent una molt bona feina dins d’aquests 

ensenyaments, però que tot i això s’ha de seguir treballant per a millorar la qualitat dels plans 

d’estudis, de la docència i de les pròpies titulacions en sí. 

 

En resum,  pel conjunt d’evidències analitzades, es valora que s'assoleix amb qualitat 

l'estàndard 6 per a les tres titulacions.  
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4. Valoració final i propostes de millora  

Un cop analitzades totes les dades i evidències del seguiment de les titulacions que es 

presenten a acreditació i del funcionament i resultats dels processos del Sistema Intern de 

Garantia de Qualitat de la Facultat de Lletres, la valoració del compliment dels estàndards 

d'acreditació es resumeix a la taula següent: 

 

 

4.1. Valoració final a nivell de centre 

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, com la Política de Qualitat, el Manual de Qualitat que inclou els processos, la Memòria 

Verificada, informació relativa al Seguiment de les titulacions (IST), així com l’informe de 

seguiment de centre. 

Tot i que tal com s’ha comentat a les valoracions respecte l’estàndard 3 s’han identificat tres 

àrees de millora: 

HISTÒRIA HISTÒRIA ART ERASMUS MUNDUS

S’assoleix amb qualitat S’assoleix amb qualitat S’assoleix amb qualitat

S’assoleix amb qualitat S’assoleix amb qualitat S’assoleix amb qualitat

S’assoleix amb qualitat S’assoleix amb qualitat S’assoleix amb qualitat

S’assoleix amb qualitat S’assoleix amb qualitat S’assoleix amb qualitat

No aplica No aplica No aplica6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació

6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos que corresponen al nivell 

del MECES adequat per a la titulació.

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.

Valoració a nivell de titulació

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. S’assoleix amb qualitat

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per a millorar la qualitat de l’activitat docent del professorat S’assoleix amb qualitat

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge S’assoleix

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

professional faciliten la incorporació al mercat laboral.

S’assoleix

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i 

atendre els estudiants.

S’assoleix amb qualitat

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.

S’assoleix amb qualitat

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu S’assoleix amb qualitat

3.5. El SGIQ implementat es revisa periòdicament per a analitzar la seva adequació i, si escau, es proposa un pla de 

millora per optimitzar-lo.

S’assoleix

3.4. El SGIQ implementat facilita el procés d’acreditació de les titulacions i assegura el seu desenvolupament 

satisfactori.

S’assoleix

3.3. El SGIQ implementat facilita el procés de seguiment i, si escau, el procés de modificacions de les titulacions i 

garanteix la millora contínua de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives.

S’assoleix

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació S’assoleix

3.1. El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny i aprovació de les titulacions. S’assoleix amb qualitat

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 d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès.

S’assoleix

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que inclou 

els resultats del seguiment i, si escau, de l’acreditació de la titulació.

S’assoleix amb qualitat

2.3. La institució publica el SGIQ en el que s’emmarca la titulació. S’assoleix amb qualitat

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública S’assoleix amb qualitat

2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques de la titulació, el seu 

desenvolupament operatiu i els resultats assolits.

S’assoleix amb qualitat

1. 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 en el MECES.

S’assoleix

L’avaluació dels estàndards referents al SGIQ, a la pertinència de la informació pública, a l’adequació del professorat i a l’eficàcia del 

suport a l’aprenentatge es farà a escala de centre. En el cas dels estàndards corresponents als resultats de la titulació i a la qualitat del 

disseny del programa formatiu, l’avaluació serà a escala de titulació.

FACULTAT DE LLETRES (2014)

Ensenyaments inclosos:

- Història

- Història de l 'Art

-Màster Erasmus Mundus en Arqueologia Arqueologia del Quaternari i  Evolució Humana

Estàndar 1. Qualitat del programa formatiu S’assoleix



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions – Facultat de Lletres    73 

1. Actualitzar determinats processos del Manual de Qualitat de la FLL per tal d’harmonitzar-los 

amb les directrius respecte els processos de seguiment i acreditació de les titulacions d’AQU.  

2. Replantejar el calendari de les accions de seguiment per tal de facilitar que aquest es vagi 

fent cada vegada més de forma gradual al llarg del curs acadèmic. 

3. Fomentar la implicació de tots els col·lectius de la comunitat universitària.  

 

A nivell de la URV s’està procedint a una revisió general del SIGQ que es farà durant l'any 

2015, ja que la versió vigent i publicada és la d’implantació dels graus i s’hauria d’actualitzar 

perquè fos la de seguiment. Inicialment, un centre de la universitat actua com a pilot del 

procés de revisió i posteriorment s’estendrà a la resta de centres. Això suposa que encara no 

està implantat del tot i no es poden mostrar resultats, així com que està en un procés 

embrionari i no es pot documentar ni amb taules ni amb informació. 

 

Com a conclusió general, valorem 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. El SIGQ constitueix una bona eina per identificar aspectes que poden modificar-

se, i planificar i dur a terme accions de millora.  

 

 



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions - Facultat de Lletres   74 

4.2. Valoració final a nivell de titulació 

GRAU D’HISTÒRIA 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

 Es compleixen les especificacions de la memòria 

verificada? 
Si 

Si, però cal una 

actualització  

No, cal una 

modificació 

1.Planificació 

La justificació  que consta a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 
Si     

Els objectius que consten a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 
Si     

Les competències que consten a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 
 

Si (es descriu la 

millora en 

l’apartat 4.3.) 

  

 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da  Suficient  Cal millorar 

Es compleixen 

les 

especificacions 

de la memòria 

verificada? (*) 

Es proposen 

millores?  
Observacions 

2. Accés dels estudiants a la titulació 

El perfil d'ingrés dels estudiants es correspon amb el 

plantejat a la memòria? 
Si   * Si     

La demanda de la titulació és … Si   * Si     

El funcionament del procés d'accés i incorporació dels 

alumnes és 
Si   * Si     

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants és… Si           

La ràtio home/dona és … Si           

4. Personal acadèmic 

El nombre i perfil del professorat que imparteix docència a la 

titulació és … 
Si   * Si   

El percentatge de docència impartida per PDI doctor és .. Si   * Si   
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ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da  Suficient  Cal millorar 

Es compleixen 

les 

especificacions 

de la memòria 

verificada? (*) 

Es proposen 

millores?  
Observacions 

5. Personal de suport a la docència 

El nombre i perfil del personal de suport a la docència de la 

titulació és … 
Si   * Si     

6. Recursos materials i serveis 

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

 Si 
Augmentar les aules 

d’informàtica 

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

    

Els serveis de suport a la docència són … Si   
* Si 

    

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

    

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades a la titulació són, en 

global … 
Si   

* Si 
   

Els mètodes i criteris d'avaluació emprats a la titulació són, 

en global … 
  Si 

* Si 
Si 

Formació en relació a 

metodologies 

d’avaluació 

La coordinació docent a la titulació és … Si   
* Si 

   

La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i 

distribució, és... 
Si       

La mida dels grups de classe  és ... Si       

El desenvolupament de l'activitat tutorial és … Si   
* Si 

   

El desenvolupament de les Pràctiques Externes és  Si   
* Si 

   

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

   

El desenvolupament de les activitats d'orientació 

professional és … 

 

Si       



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions - Facultat de Lletres   76 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da  Suficient  Cal millorar 

Es compleixen 

les 

especificacions 

de la memòria 

verificada? (*) 

Es proposen 

millores?  
Observacions 

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu 

és… 
  Si  Si 

Els estudiants, a través 

d’enquestes, han indicat 

alguns punts de 

coincidència sobre la 

possibilitat de millorar el 

primer curs. S’està 

treballant en aquests 

canvis, per tal de fer 

més atractiu el 

programa formatiu. 

8. Resultats 

Els resultats acadèmics són obtinguts pels estudiants de la 

titulació són … 
Si   * Si   

Els resultats personals (assoliment competències) obtinguts 

pels estudiants de la titulació són … 
Si      

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

 

* No es valora en tots els ítems, només en els marcats (*). 
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GRAU D’HISTÒRIA DE L’ART 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

 Es compleixen les especificacions de la memòria 

verificada? 
Si 

Si, però cal una 

actualització  

No, cal una 

modificació 

1.Planificació 

La justificació  que consta a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 
Si     

Els objectius que consten a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 
Si     

Les competències que consten a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 
 

Si (es descriu la 

millora en 

l’apartat 4.3.) 

  

 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da  Suficient  Cal millorar 

Es compleixen 

les 

especificacions 

de la memòria 

verificada? (*) 

Es proposen 

millores?  
Observacions 

2. Accés dels estudiants a la titulació 

El perfil d'ingrés dels estudiants es correspon amb el 

plantejat a la memòria? 
Si   

* Si 
    

La demanda de la titulació és … Si   
* Si 

    

El funcionament del procés d'accés i incorporació dels 

alumnes és 
Si   

* Si 
    

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants és… Si           

La ràtio home/dona és … Si           

4. Personal acadèmic 

El nombre i perfil del professorat que imparteix docència a la 

titulació és … 
Si   

* Si 
 

Seria important poder 

comptar sempre amb 

una total 

correspondència entre 

perfil i assignatures 
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ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da  Suficient  Cal millorar 

Es compleixen 

les 

especificacions 

de la memòria 

verificada? (*) 

Es proposen 

millores?  
Observacions 

impartides, que només 

s'assoliria amb més 

desplegament de 

professorat i més 

recursos que permetin 

més optativitat. 

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

 

En general es troba al 

límit dels 24 crèdits o 

els supera, si hi sumem 

reduccions o docència 

en Màsters. 

5. Personal de suport a la docència 

El nombre i perfil del personal de suport a la docència de la 

titulació és … 
Si   * Si     

6. Recursos materials i serveis 

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

  

Caldria disposar 

d'espais específics per 

a assignatures com 

Història del cinema, 

Tècniques artístiques i 

Història de la Música i 

l'Espectacle, per poder 

abordar diferents 

projectes 

multidisciplinaris i donar 

cabuda a iniciatives 

creatives i de recerca 

de l'alumnat. 

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

  

Podrien millorar  

especialment pel que fa 

al disseny dels espais, 
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ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da  Suficient  Cal millorar 

Es compleixen 

les 

especificacions 

de la memòria 

verificada? (*) 

Es proposen 

millores?  
Observacions 

condicions acústiques i 

qualitat dels aparells 

Els serveis de suport a la docència són … Si   
* Si 

    

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

    

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades a la titulació són, en 

global … 
Si   

* Si 
   

Els mètodes i criteris d'avaluació emprats a la titulació són, 

en global … 
  Si 

* Si 
Si 

Formació en relació a 

metodologies 

d’avaluació 

La coordinació docent a la titulació és … Si   
* Si 

   

La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i 

distribució, és... 
Si       

La mida dels grups de classe  és ... Si       

El desenvolupament de l'activitat tutorial és … Si   
* Si 

   

El desenvolupament de les Pràctiques Externes és  Si   
* Si 

 

S’incrementa a cada 

curs les oportunitats 

d'inserció i contacte 

amb els Museus i 

empreses relacionades 

amb el món de l'Art. 

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

 

Es té una gran amb la 

qualitat dels continguts, 

presentació i avaluació. 

El desenvolupament de les activitats d'orientació 

professional és … 
Si       

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu 

és… 
  Si   

És relativa durant el 

primer curs, i  és per 
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ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da  Suficient  Cal millorar 

Es compleixen 

les 

especificacions 

de la memòria 

verificada? (*) 

Es proposen 

millores?  
Observacions 

aquest motiu que s’està 

treballant en proposar 

millores en la 

composició de les 

assignatures del 1r 

curs.  

8. Resultats 

Els resultats acadèmics són obtinguts pels estudiants de la 

titulació són … 
Si   * Si   

Els resultats personals (assoliment competències) obtinguts 

pels estudiants de la titulació són … 
Si      

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

No es pot valorar 

encara de forma 

exhaustiva ja que 

només hi ha tres 

promocions. 

 

* No es valora en tots els ítems, només en els marcats (*). 
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MÀSTER ERASMUS MUNDUS EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

 Es compleixen les especificacions de la memòria 

verificada? 
Si 

Si, però cal una 

actualització  

No, cal una 

modificació 

1.Planificació 

La justificació  que consta a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 
Si     

Els objectius que consten a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 
Si     

Les competències que consten a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 
Si     

 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da  Suficient  Cal millorar 

Es compleixen 

les 

especificacions 

de la memòria 

verificada? (*) 

Es proposen 

millores?  
Observacions 

2. Accés dels estudiants a la titulació 

El perfil d'ingrés dels estudiants es correspon amb el 

plantejat a la memòria? 
Si   * Si     

La demanda de la titulació és …   Si 
* Si 

Si 

Hem posat en marxa 

mecanismes per 

incrementar la difusió i 

captació d’alumnes 

nacionals i 

internacionals 

(Programa IMP, 

Sessions informatives 

de centre, conferències 

a centres de 

secundaria, plana web 

IPHES,...) 

El funcionament del procés d'accés i incorporació dels Si   
* Si 
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ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da  Suficient  Cal millorar 

Es compleixen 

les 

especificacions 

de la memòria 

verificada? (*) 

Es proposen 

millores?  
Observacions 

alumnes és 

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants és… Si         

La ràtio home/dona és … Si          

4. Personal acadèmic 

El nombre i perfil del professorat que imparteix docència a la 

titulació és … 
Si   

* Si 
  

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

  

5. Personal de suport a la docència 

El nombre i perfil del personal de suport a la docència de la 

titulació és … 
 Si  * Si     

6. Recursos materials i serveis 

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

    

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

    

Els serveis de suport a la docència són … Si   
* Si 

    

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

    

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades a la titulació són, en 

global … 
Si   

* Si 
   

Els mètodes i criteris d'avaluació emprats a la titulació són, 

en global … 
Si   

* Si 
   

La coordinació docent a la titulació és … Si   
* Si 

   

La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i 

distribució, és... 
Si       

La mida dels grups de classe  és ... Si       
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ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da  Suficient  Cal millorar 

Es compleixen 

les 

especificacions 

de la memòria 

verificada? (*) 

Es proposen 

millores?  
Observacions 

El desenvolupament de l'activitat tutorial és … Si   
* Si 

   

El desenvolupament de les Pràctiques Externes és  -   
* Si 

   

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

   

El desenvolupament de les activitats d'orientació 

professional és … 
Si       

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu 

és… 
Si       

8. Resultats 

Els resultats acadèmics són obtinguts pels estudiants de la 

titulació són … 
Si   * Si   

Els resultats personals (assoliment competències) obtinguts 

pels estudiants de la titulació són … 
Si      

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

 

* No es valora en tots els ítems, només en els marcats (*).



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions - Facultat de Lletres   84 

4.3. Propostes de modificació de la memòria 

Els graus d’Història i d’Història de l’Art proposen una millora en quant a la redacció i distribució 

de les competències (especialment les específiques).  

Després d’haver estudiat la possibilitat d’aprofitar aquest procés d’acreditació i presentar una 

modificació del primer curs del Programa Formatiu de Grau en Història i Història de l’Art (donat 

a que s’havia detectat que aquest curs no era prou atractiu per als estudiants així com per 

intentar donar resposta a l’elevada taxa d’abandonament a 1r curs), finalment ambdos graus 

presentaran les seves propostes en un altre tràmit. El grau d’Història ha detectat que les 

modificacions a presentar sobrepassen el marge permés en un procés de modificació i 

comportarien una modificació substancial amb una nova verificació i extinció de l’actual títol. 

En el cas del grau d’Història de l’Art, tot i que sí s’havia arribat a un consens unànim i 

presentaven una proposta tancada amb la modificació d’una assignatura del 1r curs, la 

modificació no es pot tramitar independentment del grau d’Història perquè com a Programa 

Formatiu de Grau comparteixen el 1r curs. Per tot això, es tramitaran en un futur les 

modificacions corresponents. 

En quant a la proposta de millora de les competències del Programa Formatiu de Grau de les 

titulacions d’Història i d’Història de l’Art, s’informa que es va fer un enviament previ a AQU per 

tal de conèixer la seva opinió prèvia a l’enviament de l’autoinforme. Tot just ha arribat ara la 

seva resposta i ha estat que “la Comissió específica d’avaluació d’Arts i Humanitats la 

considera correcte (la proposta de millora) atès que no suposaran, en ningun cas, un canvi en 

els objectius, continguts i perfil formatiu de la titulació”. 

És per això que s’aporta la proposta de millora de les competències del Programa Formatiu de 

Grau de les titulacions d’Història i d’Història de l’Art en les taules H de l’annex 2 d’aquest 

autoinforme, tot informant que es tindran en compte les consideracions rebudes per 

l’esmentada comissió de cara a la visita del CAE del mes d’octubre. 

En el cas del màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana es 

pren el compromís, per indicació d’AQU, d’iIncorporar la totalitat de la memòria a la SEDE, ja 

que actualment només hi consten els apartats requerits per a la verificació de l’Erasmus 

Mundus. Per tant, es tramitarà una modificació posterior al procés d’acreditació, incorporant la 

informació faltant segons el que consti en el material avaluat pel Comitè d’Avaluació Externa. 

 

4.4. Seguiment del Pla de millora de la FLL. Curs 2011-12  

Referent a les millores plantejades en l’Informe de Seguiment de Centre (ISC) del curs 2010-

11, s’han portat a terme les corresponents a: 

 En alguns graus, ja que el nombre de matriculats ha sigut superior al que s'havia 

previst, s’han segmentat els grups per graus i, en algunes assignatures, s’han creat 

més grups de pràctiques. 

 S’ha treballat en la difusió dels ensenyaments i en la captació d’alumnes, però s’ha de 

seguir treballant en aquesta línia. 

 S’ha modificat la web del centre i ara té la informació actualitzada, les memòries 

verificades incloses. També s’ha millorat el seu aspecte. 

 S’ha treballat en la conscienciació de l'alumnat per tal que participi en les tutories. Així i 

tot s’ha de seguir treballant per tal d’augmentar la implicació dels alumnes. 

 S’han realitzat sessions específiques per als professors i les professores de grau on se’ls 

donava suport per a l'elaboració dels plans de treball de les seves assignatures. S’ha 
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observat que el percentatge d’elaboració i publicació dels Plans de Treball ha 

augmentat. Tot i així es seguirà treballant per intentar assolir el 100%. 

 S’ha demanat a les unitats corresponents una major celeritat en el procés 

d’administració de les targetes URV per a l’estudiantat estranger. 

 

Seguint, doncs, l’anàlisi de les propostes de millora del curs 2010-11, així com el seu grau 

d’assoliment, s’elabora en el present pla de millora del centre pel període 2012-14. Per a fer-

ho, es parteix de les propostes de l’informe anterior no aconseguides o no implementades del 

tot, alhora que se n’aporten d’altres a partir de les propostes de millora extretes dels informes 

de seguiment de les titulacions del centre.  

 

Proposta de Pla de millora 

Àmbit de la 

millora 
Proposta de millora 

Responsable 

implantació 

d’aplicació 

Termini 

implantació 

ORGANITZACIÓ DEL 

CENTRE 

Augmentar la visibilitat de la Facultat de Lletres entre 

la comunitat universitària i la societat en general. 

Equip deganal de 

centre 
Període 2012-14 

DIFUSIÓ I CAPTACIÓ 
Incrementar i diversificar els mecanismes de difusió i 

captació. 
CAE / Centre  Període 2012-14 

TUTORIES 
Continuar fomentant la implicació dels alumnes en el 

sistema de tutories. 
Centre Període 2012-14 

AVALUACIÓ PER 

COMPETÈNCIES I 

PLANS DE TREBALL 

Fomentar l’avaluació per competències utilitzant com 

a eina principal el Pla de Treball. Assolir  el 100% pel 

que fa als Plans de Treball realitzats 

SRE / Centre Període 2012-14 

METODOLOGIES 

DOCENTS 

La introducció i potenciació de metodologies docents 

alternatives a la classe magistral, especialment de 

contingut pràctic. 

SRE / Centre Període 2012-14 

INTERNACIONALIT-

ZACIÓ 

Incrementar les assignatures que s’imparteixen en 

anglès per afavorir la internacionalització del títol. 
Centre Període 2012-14 

 

 

4.5. Pla de millora de centre i de les titulacions a acreditar. Curs 2012-13 

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 les 

titulacions a acreditar, i també les propostes de millora de la resta de titulacions del centre, 

recollides en els respectius Informes de Seguiment de Titulació (IST). 

Aquestes propostes es basen en la millora i consolidació de les propostes de millora 

efectuades en l’Informe de Centre del curs 2011-12, exposades en l’apartat 4.4., així com 

afegint les que s’han considerat rellevants d’entre el conjunt de propostes dels diferents 

IST del curs 2012-13. 

Així mateix, i respecte a les tres grans àrees de millora esmentades en l’apartat 4.1.: 
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1. Actualitzar determinats processos del Manual de Qualitat de la FLL per tal 

d’harmonitzar-los amb les directrius respecte els processos de seguiment i acreditació 

de les titulacions d’AQU.  

2. Replantejar el calendari de les accions de seguiment per tal de facilitar que aquest 

es vagi fent cada vegada més de forma gradual al llarg del curs acadèmic. 

3. Fomentar la implicació de tots els col·lectius de la comunitat universitària.  

es concreten, tant en el pla de millora de centre proposat a continuació (com serien la 2a i 

la 3a àrea), com en les qüestions plantejades a la Universitat en l’apartat 4.6. (la 1a àrea). 

Es recorda que aquest pla de millora proposat és general i resumit per a la Facultat de 

Lletres, a partir de les 66 propostes de millora recollides entre tots els graus i màsters del 

centre. Seguidament a aquest pla de millora genèric, es faciliten les propostes de millora 

concretes de les titulacions a acreditar. 

 

Àmbit de la millora Proposta de millora 

Responsable 

implantació 

d’aplicació 

Termini 

implantació 
Seguiment 

ORGANITZACIÓ DEL 

CENTRE 

Consolidar la visibilitat de la 

Facultat de Lletres entre la 

comunitat universitària i la societat 

en general 

Equip deganal de 

centre 
Període 2013-15 

En fase 

d’elaboració 

Replantejar el calendari de les 

accions de seguiment perquè es 

faci de forma gradual al llarg 

del curs acadèmic i fomentar la 

implicació de tots els col·lectius 

de la comunitat universitària en 

la revisió del SIGQ de centre 

Equip deganal de 

centre / RSIGQ 
Període 2013-15 

En fase 

d’elaboració 

DIFUSIÓ I CAPTACIÓ 

Incrementar i diversificar els 

mecanismes de difusió i captació. 

Intentar captar alumnat de fora de 

l’àmbit geogràfic natural de la URV 

CAE / Equip deganal 

de centre 
Període 2013-15 

En fase 

d’elaboració 

TUTORIES 

Continuar fomentant la implicació 

dels alumnes en el sistema de 

tutories 

Equip deganal de 

centre 
Període 2013-15 

En fase 

d’elaboració 

AVALUACIÓ PER 

COMPETÈNCIES I 

PLANS DE TREBALL 

Fomentar l’avaluació per 

competències utilitzant com a eina 

principal el Pla de Treball. Assolir  

el 100% pel que fa als Plans de 

Treball realitzats 

SRE / Equip deganal 

de centre 
Període 2013-15 

Percentatge de 

plans de treball 

realitzats 

METODOLOGIES 

DOCENTS 

Consolidar les metodologies 

docents alternatives a la classe 

magistral, especialment de 

contingut pràctic 

SRE / Equip deganal 

de centre 
Període 2013-15 

En fase 

d’elaboració 

DESENVOLUPAMENT 

DE LES PRÀCTIQUES 

EXTERNES 

Promoure i facilitar la realització de 

Pràctiques Externes, encara no 

implementades en alguns graus 

Equip deganal de 

centre 
Període 2013-15 

En fase 

d’elaboració 
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Àmbit de la millora Proposta de millora 

Responsable 

implantació 

d’aplicació 

Termini 

implantació 
Seguiment 

DESENVOLUPAMENT  

D’ACTIVITATS 

D’ORIENTACIÓ 

PROFESSIONAL 

Programar accions d’orientació 

professional d’acord amb els 

responsables d’ensenyament i els 

departaments 

Equip deganal de 

centre / Direcció 

Departaments 

Període 2013-15 
En fase 

d’elaboració 

INTERNACIONALIT-

ZACIÓ 

Incrementar les assignatures que 

s’imparteixen en anglès per 

afavorir la internacionalització del 

títol 

Equip deganal de 

centre 
Període 2013-15 

En fase 

d’elaboració 

Des del centre s’ha estat treballant des del mes de juliol en la priorització i concreció de les 

propostes de millora esmentades a l’anterior taula per tal de concretar més els terminis i 

accions concretes i disposar així d'una planificació operativa de la implantació de les 

millores. Aquestes serien algunes propostes que fa l’equip deganal, les quals s’han de 

contrastar amb les pròpies proposades pels Responsables d’Ensenyament i Coordinadors de 

Màster de la FLL: 

Àmbit de la millora Accions concretes 

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

- Realitzar el seguiment del nombre de visites del web de la Facultat de Lletres i la 

distribució geogràfica d'aquestes. 

- Fer una versió de la web de la Facultat en espanyol i en anglès. 

- Publicitar a la web de la Facultat totes les activitats en què participi el professorat. 

DIFUSIÓ I CAPTACIÓ 

- Atreure el professorat de secundària amb activitats de formació permanent. 

- Visitar centres de secundària a propòsit de la impartició de conferències adequades al 

nivell de l'alumnat i sobre temes especialment engrescadors. 

- Potenciar les jornades de portes obertes: és fonamental poder lluir les nostres 

instal·lacions. 

- Elaborar vídeos promocionals sobre els diferents ensenyaments i sobre la mateixa 

Facultat de Lletres. 

TUTORIES 

- Explicar el PAT a la reunió inicial de les Jornades d'Acollida. Explicació del nombre de 

tutories, la importància de l'assistència i les fitxes de seguiment. 

- Motivació als professors del seguiment del PAT, de la convocatòria i la realització de les 

tutories. 

AVALUACIÓ PER 

COMPETÈNCIES I PLANS DE 

TREBALL 

- Continuar oferint des del centre les formacions i tallers per a elaborar el Pla de Treball. 

- Seguir fent recordatoris de la necessitat de publicar el Pla de Treball un cop que s’hagi 

realitzat. 

- Animar als coordinadors de les assignatures que han deixat els seus Plans de Treball a 

mitges a que els finalitzin. 

- Continuar amb el suport i seguiment personalitzat de les assignatures de grau. 

METODOLOGIES DOCENTS 

- Anàlisi i discussió de notícies d'actualitat relacionades amb la matèria de classe i 

organització de debats sobre aquests temes. Posteriorment fer una síntesi amb les 

opinions majoritàries. 

- Debats a classe amb convidats foranis. 



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions - Facultat de Lletres   88 

DESENVOLUPAMENT DE LES 

PRÀCTIQUES EXTERNES 

- Activar l'assignatura de Pràctiques Externes en tots aquells ensenyaments de grau on 

sigui optativa. 

- Ampliar l'oferta d'empreses i institucions on els estudiants puguin realitzar pràctiques.  

- Explorar els àmbits de la pròpia universitat susceptibles d'acollir estudiants en 

pràctiques. 

DESENVOLUPAMENT  

D’ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ 

PROFESSIONAL 

- Jornades on els alumnes expliquin la seva experiència en les pràctiques professionals i 

explicació de l'experiència dels que s'han quedat treballant en els llocs de pràctiques. 

- Organitzar presentacions informatives dels màsters de la Facultat de Lletres adreçades 

als estudiants dels darrers cursos del graus. 

- Coordinació amb el Servei d’Orientació Professional de la URV per fomentar la 

participació dels estudiants de la Facultat en les accions i programes formatius dissenyats 

per aquest servei. 

INTERNACIONALITZACIÓ 

- Anar augmentant cada curs el nombre d'assignatures en anglès. 

- Facilitar la possibilitat de fer TFGs, TFMs i tesis en anglès.  

- 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. 

 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. 

 Sistematizar el registre de la mobilitat del PDI IN/OUT. 

 

Plans de millora de les titulacions a acreditar: 

GRAU D’HISTÒRIA 

Àmbit de la millora Proposta de millora 

Responsable 

implantació 

d’aplicació 

Termini 

implantació 
Seguiment 

ORGANITZACIÓ PLA 

D’ESTUDIS 

Revisar i reorganitzar el perfil i 

mapa de competències dels dos 

graus que composen el PFG en 

Història i Història de l’Art, sense 

variar objectius ni perfil, per 

agilitzar la seva gestió 

RE / Equip deganal de 

centre 
Període 2013-15 

Aquesta 

proposta de 

millora suposa 

una modificació 

de memòria 

Disminuir la taxa 

d’abandonament de 1r curs 

mitjançant el desdoblament de 

grups 

RE / Equip deganal de 

centre 
Període 2013-15 

Disminució de 

la taxa 

d'abandonamen

t a 1r curs 

Augmentar la taxa de rendiment 

de 1r curs mitjançant el 

desdoblament de grups 

RE / Equip deganal de 

centre 
Període 2013-15 

Augment de la 

taxa de 

rendiment a 1r 

curs 

DIFUSIÓ I CAPTACIÓ Fomentar la relació amb els 

centres de Secundària, tant a 
RE/ Equip deganal de Període 2013-15 Augment de 

Jornades i 
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Àmbit de la millora Proposta de millora 

Responsable 

implantació 

d’aplicació 

Termini 

implantació 
Seguiment 

nivell de professorat com 

d’alumnes, especialment a 

batxillerat, donant veu als 

docents de secundària a la 

Universitat i generant activitats 

al campus –tallers, xerrades, 

etc.- que permetin que els 

alumnes coneguin  millor els 

continguts de l’ensenyament.   

centre activitats 

relacionats amb 

Secundària 

MILLORA DOCENT / 

INTEGRACIÓ DE LA 

RECERCA 

Fer cursos/seminaris per als 

alumnes sobre temes d’interès 

sobre els que no es pot 

aprofundir suficientment durant 

el curs, impartits per 

especialistes en la matèria.  

RE/ PDI GRAU Període 2013-15 

Nivell de 

satisfacció dels 

alumnes 

 

GRAU D’HISTÒRIA DE L’ART 

Àmbit de la millora Proposta de millora 

Responsable 

implantació 

d’aplicació 

Termini 

implantació 
Seguiment 

ORGANITZACIÓ PLA 

D’ESTUDIS 

Revisar i reorganitzar el perfil i 

mapa de competències dels dos 

graus que composen el PFG en 

Història i Història de l’Art, sense 

variar objectius ni perfil, per 

agilitzar la seva gestió 

RE / Equip deganal de 

centre 
Període 2013-15 

Aquesta proposta 

de millora suposa 

una modificació 

de memòria 

DIFUSIÓ I CAPTACIÓ 

Fomentar la relació dels centres 

amb Secundària donant espai i 

veu a la Universitat (Jornades, 

activitats, etc.) al professorat de 

cicles i Batxillerat 

Equip deganal de 

centre Període 2013-15 

Augment de 

Jornades i 

activitats 

relacionats amb 

Secundària 

Reivindicar al Gabinet de 

Comunicació ja que el 

professorat organitza moltes 

activitats extraordinàries sense 

aconseguir projecció 

RE / Equip deganal de 

centre 
Període 2013-15 

Nombre de 

notícies i 

activitats de la 

web institucional 

vinculades al 

professorat 

d’Història de l’Art 

ESPAIS 

Per manca d’espais i 

equipament s’ha fet la petició en 

curs de material de qualitat i 

d’espai per a laboratori artístic  

Equip deganal de 

centre Període 2013-15 

Assoliment de les 

infraestructures 

sol·licitades 

MOBILITAT 

Oferir diversitat a la tria 

ampliant l’oferta establint nous 

convenis 

RE / Equip deganal de 

centre 
Període 2013-15 

Augment del 

nombre de 

convenis 
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Àmbit de la millora Proposta de millora 

Responsable 

implantació 

d’aplicació 

Termini 

implantació 
Seguiment 

PERSONAL DOCENT 

Augmentar el professorat 

vinculat al món professional 

mitjançant contactes amb 

centres d’art i cultura i 

responsables de museus, 

gestors culturals, auditoris, etc. 

RE / Equip deganal de 

centre 
Període 2013-15 

Augment de 

professorat 

professional 

 

MÀSTER ERASMUS MUNDUS EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA 

Àmbit de la millora Proposta de millora 

Responsable 

implantació 

d’aplicació 

Termini 

implantació 
Seguiment 

ORGANITZACIÓ DEL 

PLA D’ESTUDIS 

Incorporar la totalitat de la 

memòria a la SEDE, ja que 

actualment només hi consten 

els apartats requerits per a la 

verificació de l’Erasmus Mundus. 

CM / Equip deganal de 

centre 
Període 2013-15 

Aquesta 

proposta de 

millora suposa 

una modificació 

de memòria 

MATRÍCULA 

Incrementar la difusió i captació 

d’alumnes per augmentar la 

demanda 

CM / Equip deganal de 

centre / URV 
Període 2013-15 

Nombre de 

preinscrits  

INTERNACIONALIT-

ZACIÓ 

Incrementar la difusió i captació 

d’estudiants internacionals amb 

beques URV 

CM / Equip deganal de 

centre / URV 
Període 2013-15 

Nombre 

d’estudiants 

internacionals 

preinscrits  

Incrementar les assignatures 

que s’imparteixen en anglès 
CM / PDI màster Període 2013-15 

Nombre 

d’assignatures 

impartides en 

anglès 

(actualment ho 

són 

aproximadamen

t la meitat del 

pla d’estudis) 

EGRESSATS 

Enquestes o recopilació de 

dades dels egressats per tenir 

més informació sobre la seva 

activitat professional i posterior 

recorregut 

Centre / EPiD Període 2013-15 

Dades recollides 

dels egressats 

 

4.6. Qüestions adreçades a la universitat 

 

En aquest apartat s’inclouen les propostes de millora que ultrapassen les competències pròpies 

del centre i que es creu convenient que s’han de posar en coneixement de l’Equip de Govern 

de la Universitat. Aquestes són: 
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Referent al SIGQ (GTR i SREd) 

o Actualitzar els Manuals de Qualitat dels diferents centres de la URV (entre ells la FLL) 

per tal d’harmonitzar-los amb les directrius respecte els processos de seguiment i 

acreditació de les titulacions d’AQU, així com els processos d’acord a la revisió general 

del SIGQ que es farà durant l’any 2015 . 

 

Referent a beques i ajuts (I-Center i EPD) 

o Redefinir les beques de la URV per estrangers, ja que són insuficients per atreure 

estudiants estrangers als estudis oferts per la URV. En alguns països la dotació no és 

suficient per obtenir un visat d’estudis a Espanya. 

o Fomentar els ajuts a la mobilitat i a la formació en fase predoctoral. 

 

Referent als serveis materials (Oficina Logística de Campus) 

o Adequar les aules als requisits tècnics (il·luminació, temperatura, sorolls, grau 

d’humitat, prevenció de riscos de salut vocal, conservació de material sensible...). 

 

Referent a les tutories (Servei de Recursos Educatius) 

o Mantenir els cursos de formació sobre tutories en general i e-tutories en particular.  

o Proposar mecanismes per tal que els docents disposin de la informació necessària per 

fer tutories de forma correcta. 

 

Referent a la formació del PDI (Servei de Recursos Educatius i ICE) 

o Suport a la docència en Moodle i altres recursos virtuals.  

o Incentivar la formació del professorat. 

 

Referent a la inserció laboral i satisfacció d’egressats (vicerectorats competents) 

o Desenvolupar un mecanisme, a nivell global de la Universitat, per obtenir informació 

sobre els egressats dels graus i dels màsters i disposar d’informació sobre la satisfacció 

sobre el títol, així com d’altres dades que puguin ajudar a millorar l’oferta docent. 
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5. Relació d’evidències 

 

Evidència 
(Guia per a l'acreditació AQU) 

Evidència 
(Descripció URV) 

Institució que 
l’aporta 

Localització  

Memòria actualitzada per a la 
verificació de la titulació 

Memòria Oficial del Títol 
AQU / 
Universitat 

Apartat de 
Qualitat pàgina 
web FLL 

Informe de verificació de la titulació Informe de verificació de la titulació AQU Pàgina web AQU 

Web institució/titulació Web institució/titulació Universitat Pàgina web FLL 

Informes Seguiment Titulació (IST) Informes Seguiment Titulació (IST) 
AQU / 
Universitat 

Apartat de 
Qualitat pàgina 
web FLL 

Processos del SGIQ sobre informació 
pública, recollida d’informació i 
rendiment de comptes 

 P.1.1-01 Garantia de qualitat dels 
programes formatius 

 P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels 
resultats i millora del programa 
formatiu 

 P.1.6-01 Publicació d'informació 
sobre titulacions 

Universitat 
Apartat de 
Qualitat pàgina 
web FLL 

Documentació del SGIQ: 
· Procés de disseny i aprovació de les 
titulacions 
· Procés de seguiment de les titulacions 
· Procés de revisió del SGIQ 
· Procés d’acreditació de les titulacions. 

 P.1.0-01 Definició de la política i 
objectius de qualitat 

 P.1.1-01 Garantia de qualitat dels 
programes formatius 

 P.1.1-02 Suspensió d'ensenyaments 

 P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels 
resultats i millora del programa 

formatiu 

Notes: 

Procés de seguiment de titulacions i 

procés de revisió del SIGQ es porten a 

terme dins el Procés d'anàlisi de 

resultats i millora del programa 

formatiu (s'estudiarà possible revisió i 

adaptació a la nova Guia d'Acreditació 

d'AQU) 

Procés d'acreditació: procés no definit 

Universitat 
Apartat de 
Qualitat pàgina 
web FLL 

Informes de seguiment anuals: 
· Taula d'evolució dels indicadors  
· Plans i seguiment de les accions de 
millora de la titulació 

 Informes de seguiment de titulació 
anuals. 

 Informes de seguiment de centre 
anuals, que contenen el pla de 
millora i el seu seguiment 

AQU / 
Universitat 

Apartat de 
Qualitat pàgina 
web FLL 

Instruments per a la recollida de la 
satisfacció dels grups d’interès 

 P.1.2-07 Gestió de les reclamacions, 
incidències, suggeriments i 
felicitacions 

 Models d'enquestes, actes o resums 
de reunions on es tractin aquests 
temes, bústia de suggeriments, etc. 

Universitat / 
AQU 

SINIA/ 

Oficina de 
Suport al 
Deganat de la 
FLL 

Percentatge de doctors, acreditats i per 
categoria de permanents i laborals 

 Informe ACRG15 - PDI Doctor segons 
categoria que imparteix docència per 
Titulació. 

Universitat / 
AQU 

SINIA/ 
WINDDAT 

Apartat de 
Qualitat pàgina 
web FLL 

Desplegament del pla d’estudis (POA) 
corresponent al curs de la visita 
externa (assignació de professorat i 
àrea de coneixement) 

 Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) Universitat 
Oficina de 
Suport al 
Deganat 
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Evidència 
(Guia per a l'acreditació AQU) 

Evidència 
(Descripció URV) 

Institució que 
l’aporta 

Localització  

Experiència docent (quinquennis 
obtinguts en el marc de DOCENTIA) 

 - AQU   

Experiència de recerca (sexennis)  - AQU   

Experiència del professorat 
 Participació del professorat en grups i 

projectes de recerca 
Universitat 

Aplicatiu GREC ( 
Gestió de la 
recerca) 
(https://webgrec
.urv.es/cgi-
bin/DADREC/crg
en.cgi ) 

Indicadors de satisfacció dels 
estudiants 

 Resultats de les enquestes d'activitat 
docent 

 Resultats de l'informe PAT 

 Resultats de les enquestes de titulats 
(en fase pilot) 

 1Q1R i EPD 

Universitat / 
AQU 

SINIA 

Apartat de 
Qualitat pàgina 
web FLL 

 

Sobre el suport que rep el professorat  

 P.1.3-01.a Definició de la política de 
PDI 

 P.1.3-02.a Captació i selecció de PDI 

 P.1.3-03.a  Formació del PDI 

 P.1.3-04.a Avaluació, promoció i 
reconeixement del PDI 

 Pla de formació del professorat 
(PROFID) 

 Model d'Avaluació del Col·lectiu 
Docent i Investigador (acreditat per 
AQU) 

 Model del Pacte de Dedicació del PDI  

Universitat 
Pàgina web i 
intranet URV  

Pla d’acció tutorial  Pla d’Acció Tutorial (PAT) del centre Universitat 
Guies docents de 
la FLL 

Indicadors de satisfacció sobre les 
tutories acadèmiques 

 Informes de valoració del Pla d'Acció 
Tutorial. 

 Indicadors sobre satisfacció amb el 
PAT dins els IST i ISC 

Universitat / 
AQU 

SINIA 

Apartat de 
Qualitat pàgina 
web FCEP 

Pla d’actuació institucional per a 
facilitar la inserció laboral 

 Serveis i programes de la URV:  
- Àrea d'Orientació i Inserció del 
Centre d'Atenció a l'Estudiant: 
orientació individual, tallers 
d’orientació, Guia d'Orientació per a 
l'Ocupació, Borsa de Treball, 
Pràctiques Externes 

- Fòrum de l'Ocupació 
- Observatori de la Ocupació 
- Pràctiques a l'estranger  

Universitat 

Pàgina web del 
Àrea 
d'Orientació i 
Inserció (CAE) 

https://webgrec.urv.es/cgi-bin/DADREC/crgen.cgi
https://webgrec.urv.es/cgi-bin/DADREC/crgen.cgi
https://webgrec.urv.es/cgi-bin/DADREC/crgen.cgi
https://webgrec.urv.es/cgi-bin/DADREC/crgen.cgi
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Evidència 
(Guia per a l'acreditació AQU) 

Evidència 
(Descripció URV) 

Institució que 
l’aporta 

Localització  

Documentació del SGIQ sobre el procés 
de suport i orientació a l’estudiant 

 P.1.2-01.a/P.1.2-01.b Selecció, 
admissió i matrícula d'estudiants 

 P.1.2-02.a/P.1.2-02.b Orientació a 
l'estudiant 

 P.1.2-04 Gestió de la mobilitat de 

l'estudiant 

 P.1.2-05 Gestió de l'orientació 
professional 

 P.1.2-06.a / P.1.2-06.b Gestió de les 
Pràctiques Externes 

Evidències que es recullin d'aquests 

processos 

Universitat 

Secretaria de la 
FLL 

Oficina de 
Suport al 
Deganat 

Documentació del SGIQ sobre el procés 
de garantia de la qualitat dels recursos 
materials 

 P.1.4-01 Gestió dels recursos 
materials 

 P.1.4-02 Gestió dels serveis 

 P.1.4-05 Gestió dels serveis del 
centre 

 Manual de Gestió Integral d'Edificis 
Informe de seguiment de centre 
(ISC) 

Universitat 

Oficina de 
Suport al 
deganat 

Apartat de 
Qualitat pàgina 
web FLL 

Serveis bibliotecaris / Centres de 
recursos per a l’aprenentatge - 
Pertanyen al CBUC - 
· Indicadors d’ús i satisfacció 

 Indicadors d'ús i resultats de les 
enquestes de satisfacció dels usuaris 
del CRAI (pendents de sol·licitar al 
CRAI) 

Universitat 

Centre de 

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

Instal·lacions especialitzades 
(laboratoris, etc.) 
· Indicadors de satisfacció dels 
estudiants 

 Informació inclosa a l'IST i ISC sobre 
aquest particular 

Universitat / 
AQU 

 SINIA 

Documentació del SGIQ sobre els 
processos associats amb els 
desenvolupament dels programes 
formatius per afavorir l’aprenentatge 
de l’estudiant i la recollida i anàlisi dels 
resultats per a la millora dels 
programes formatius. 

 P.1.2-03 Desenvolupament de 
l'ensenyament 
P.1.5-01 Anàlisi dels resultats i 
millora del programa formatiu 
 

 Informació sobre els programes i 
activitats institucionals i de centre 
per afavorir l'aprenentatge de 
l'estudiant 

Universitat 

Apartat de 
Qualitat pàgina 
web FLL 

Oficina de 
Suport al 
Deganat 

Informació sobre els resultats 
d’aprenentatge, activitats de formació i 
sistemes d’avaluació 
  

La planificació docent a la URV  Universitat 

Guies docent de 
la FLL 

DOCnet 

Mostra de les execucions dels 
estudiants. 

Carpeta d’evidències per a l’acreditació 

al Moodle 
Universitat 

Espai virtual 
d’aprenentatge 
Moodle 
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Evidència 
(Guia per a l'acreditació AQU) 

Evidència 
(Descripció URV) 

Institució que 
l’aporta 

Localització  

Indicadors acadèmics 
 
- Taxa de graduació 
- Taxa d’abandonament 
- Taxa d’eficiència 
- Taxa de rendiment 

ACRM12 - Taxa Graduació de màster  

ACRG09 - Resultats acadèmics de 1r 

curs  

ACRG13 - Taxa d'abandonament de 

grau  

ACRM11 - Taxa Abandonament de 

màster  

ACRG11 - Titulats de grau 

ACRM09 - Titulats de màster 

ACRG07 - Resultats acadèmics 

ACRM05 - Resultats acadèmics 

ACRG09 - Resultats acadèmics de 1r 

curs 

ACRM07 - Resultats acadèmics de 1r 

curs 

Universitat/AQU 
SINIA, 
WINDDAT 

Indicadors d'inserció laboral: 
- Taxa d’ocupació 
- Taxa d’adequació  

- Mitjana de valoració de la utilitat de la 
formació teòrica  
- Mitjana de valoració de la utilitat de la 
formació pràctica  

 Indicadors de l'enquesta d'inserció 
laboral del titulats universitaris d'AQU 
Catalunya 

Universitat/AQU WINDDAT 

Llegenda: 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 
Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació  
Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 
Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
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6. Documents de referència 

 

Documents i guies de consulta per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació: 

 Guia per a l’acreditació de les titulacions de grau i màster. AQU Catalunya, octubre 

2013. 

 Directrius per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació. AQU Catalunya 

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

i màster (juny 2011). 

 Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. AQU Catalunya, maig 

2011. 

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

oficials. AQU Catalunya, juliol 2010. 
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Annex 1. Ubicació de la informació pública 

 

Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de les 

titulacions de Grau 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

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

http://www.urv.cat/estudis/1er_i_
2n_cicle/index1.html#5  

PREINSCRIPCIÓ 
Informació general 
Calendari de preinscripció 
Notes de tall 

http://www.urv.cat/futurs_estudia
nts/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_e
studiar_urv/preinscripcio.html  

MATRÍCULA 

Terminis 
Documentació 
Formalització 
Preus 

http://www.urv.cat/futurs_estudia
nts/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_e
studiar_urv/matricula.html  

ACOLLIDA 
Calendari 
Programa 

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

BEQUES I AJUTS Beques i ajuts 

  
http://www.urv.cat/futurs_estudia
nts/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_e
studiar_urv/beques_ajuts.html   

PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Normativa de la URV 
Normativa pròpia de la FLL 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_org
ans_govern/secretaria_general/le
gislacio/2_propia/auniversitaria/d
ocencia/html/norm_pract_externe

s_13_14.htm  
 
http://www.fll.urv.cat/media/uplo
ad/arxius/facultat/Normativa%20
practiques%20definitiva.pdf  

TREBALL DE FI 
DE GRAU 

Normativa de la URV 
Normativa pròpia de la FLL 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_org
ans_govern/secretaria_general/le
gislacio/2_propia/auniversitaria/d
ocencia/html/norm_treball_fi_gra
u.htm  
 
http://www.fll.urv.cat/media/uplo
ad/arxius/facultat/Normativa%20
TFG%20Facultat%20de%20Lletre
s.pdf  

PAT Pla d’Acció Tutorial 

http://www.fll.urv.cat/media/uplo
ad/arxius/garantia-
qualitat/PAT_facultat-
lletres_URV.pdf  

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

http://www.urv.cat/mobility/estud
iants-grau/index.html  

CONTINUACIÓ 
D'ESTUDIS, I 

ADAPTACIÓ I/O 
CANVI DE GRAU 

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

http://www.urv.cat/gestio_acade
mica/index_.html  

BIBLIOTECA 

Informació general 
Horaris 
Directori 
Biblioteques de la URV 
Catàleg i recursos d'informació 
Serveis 

http://www.urv.cat/biblioteca/info
rmacio_general/index.html   

http://www.urv.cat/estudis/1er_i_2n_cicle/index1.html#5
http://www.urv.cat/estudis/1er_i_2n_cicle/index1.html#5
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/preinscripcio.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/preinscripcio.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/preinscripcio.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/matricula.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/matricula.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/matricula.html
http://www.urv.cat/cae/acollida.html#1
http://www.urv.cat/cae/acollida.html#1
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/Normativa%20practiques%20definitiva.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/Normativa%20practiques%20definitiva.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/Normativa%20practiques%20definitiva.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_treball_fi_grau.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_treball_fi_grau.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_treball_fi_grau.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_treball_fi_grau.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_treball_fi_grau.htm
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/Normativa%20TFG%20Facultat%20de%20Lletres.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/Normativa%20TFG%20Facultat%20de%20Lletres.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/Normativa%20TFG%20Facultat%20de%20Lletres.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/Normativa%20TFG%20Facultat%20de%20Lletres.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/PAT_facultat-lletres_URV.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/PAT_facultat-lletres_URV.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/PAT_facultat-lletres_URV.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/PAT_facultat-lletres_URV.pdf
http://www.urv.cat/mobility/estudiants-grau/index.html
http://www.urv.cat/mobility/estudiants-grau/index.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://www.urv.cat/biblioteca/informacio_general/index.html
http://www.urv.cat/biblioteca/informacio_general/index.html
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

Com trobar informació 
Pregunt@ 
CRAI-SBID 

INFORMACIÓ 
PÚBLICA SOBRE 

INDICADORS 
Taxes i indicadors 

http://www.fll.urv.cat/media/uplo
ad/arxius/garantia-
qualitat/Indicadors_FLL_1213.pdf  

INFORMACIÓ 
PÚBLICA SOBRE 

L’SIGQ 

Política de Qualitat 
Manual de Qualitat 
Memòria de verificació 
Informes de seguiment de titulació 

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

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 

CURS: 
 

 Guia docent 
 

Pla de treball 

Pla d'estudis 
Web de SGA http://www.urv.cat/cae/graus/graudangles.html) 

http://www.urv.cat/estudis/1er_i_
2n_cicle/index1.html#5  

Guia docent: 
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 

Competències de la titulació 

Currículum Nuclear 

Pla de treball:  
Entorn Virtual de Formació  
Nom de l’activitat i descripció 

Criteris d’avaluació 

Data de lliurament 

https://moodle.urv.net/docnet/gui
a_docent/index.php?centre=12&a
partat=4&any_academic=2013_1
4  
 
 

http://moodle.urv.net/moodle/ 

Per accedir-hi cal indicar les 

següents dades: 

 

 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/Indicadors_FLL_1213.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/Indicadors_FLL_1213.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/Indicadors_FLL_1213.pdf
http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/
http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/
http://www.urv.cat/estudis/1er_i_2n_cicle/index1.html#5
http://www.urv.cat/estudis/1er_i_2n_cicle/index1.html#5
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&apartat=4&any_academic=2013_14
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&apartat=4&any_academic=2013_14
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&apartat=4&any_academic=2013_14
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&apartat=4&any_academic=2013_14
http://moodle.urv.net/moodle/
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Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de les 

titulacions de Màster 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

Itinerari 
Títol atorgat 
Modalitat 
Idioma 
Places de nou ingrés 
Cost del crèdit 
Accés al doctorat 
Contacte 
Institucions participants 
Presentació 
Requisits d’admissió 
Sortides professionals 
Preinscripció en línia 
Ajuts rebuts 
Beques i ajuts per estudiar un màster 

http://www.urv.cat/masters_oficials/masters_ofic
ials.html  

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

MATRÍCULA 

Normativa  
 
Automatrícula  
 
Preus 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/se
cretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitari
a/docencia/normat_acad_mat_master_12_13.pdf 
 
http://www.urv.cat/gestio_academica/automatric
ula/master/automatricula_master_nou.html  
 
http://www.urv.cat/gestio_academica/preus/preu

s_matricula_masters.html  

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

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

http://www.urv.cat/masters_oficials/prestecs.ht
ml 
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edp
d.html  

CONTACTE Escola de Postgrau i Doctorat 
http://www.urv.cat/masters_oficials/contacte.ht
ml  

CURRÍCULUM 
NUCLEAR 

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

CONTINUACIÓ 
D'ESTUDIS, I 

ADAPTACIÓ I/O 
CANVI DE GRAU 

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

http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.ht
ml  

PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Normativa de la URV 
Normativa pròpia de la FLL 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/se
cretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitari
a/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.ht
m  
 
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facult
at/Normativa%20practiques%20definitiva.pdf  

TREBALL DE FI DE 
MÀSTER 

Normativa de la URV 
Normativa pròpia de la FLL 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/se
cretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitari
a/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf  
 
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facult
at/Normativa_TFM_FLL_(amb_esmenes_web)%2
0(1).pdf  

MOBILITAT 

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

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

ESTUDIANTS 
INTERNACIONALS 

Estudiants Internacionals http://www.urv.cat/international/en_index.html  

BORSA 
D’HABITATGE 

Borsa d’Habitatge 
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_h
abitatge/index.html  

http://www.urv.cat/masters_oficials/masters_oficials.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/masters_oficials.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_master_12_13.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_master_12_13.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_master_12_13.pdf
http://www.urv.cat/gestio_academica/automatricula/master/automatricula_master_nou.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/automatricula/master/automatricula_master_nou.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/preus/preus_matricula_masters.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/preus/preus_matricula_masters.html
http://www.urv.cat/cae/acollida.html#1
http://www.urv.cat/masters_oficials/prestecs.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/prestecs.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/contacte.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/contacte.html
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/CN.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/Normativa%20practiques%20definitiva.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/Normativa%20practiques%20definitiva.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/Normativa_TFM_FLL_(amb_esmenes_web)%20(1).pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/Normativa_TFM_FLL_(amb_esmenes_web)%20(1).pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/Normativa_TFM_FLL_(amb_esmenes_web)%20(1).pdf
http://www.urv.cat/mobility/estudiants-postgrau/index.html
http://www.urv.cat/mobility/estudiants-postgrau/index.html
http://www.urv.cat/international/en_index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatge/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatge/index.html
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

BORSA DE TREBALL Borsa de Treball 
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_d
e_treball/index.html  

CONTINUACIÓ 
D'ESTUDIS, I 

ADAPTACIÓ I/O 
CANVI DE GRAU 

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

http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.ht
ml  

BIBLIOTECA 

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

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

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 

CURS: 
 

 Guia docent 
 

Pla de treball 

Guia docent: 
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 
Competències de la titulació 
Mapa de competències (Dimensió optativa) 
Currículum Nuclear 

Pla d’acció tutorial 

 

Pla de treball:  
Entorn Virtual de Formació  
Nom de l’activitat i descripció 

Criteris d’avaluació 

Data de lliurament 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index
.php?centre=12&apartat=4&any_academic=2013
_14  
 
 
http://moodle.urv.net/moodle/ 

Per accedir-hi cal indicar les següents dades: 

 

 

INFORMACIÓ 
PÚBLICA SOBRE 

INDICADORS 
Taxes i indicadors 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garan
tia-qualitat/Indicadors_FLL_1213.pdf  

INFORMACIÓ 

PÚBLICA SOBRE 
L’SIGQ 

Política de Qualitat 
Manual de Qualitat 
Memòria de verificació 
Informes de seguiment de titulació 

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

 

  

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://www.urv.cat/biblioteca/informacio_general/index.html
http://www.urv.cat/biblioteca/informacio_general/index.html
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&apartat=4&any_academic=2013_14
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&apartat=4&any_academic=2013_14
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&apartat=4&any_academic=2013_14
http://moodle.urv.net/moodle/
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/Indicadors_FLL_1213.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/arxius/garantia-qualitat/Indicadors_FLL_1213.pdf
http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/
http://www.fll.urv.cat/garantia-de-la-qualitat/index/
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Annex 2. Dades complementàries  

 

Gràfic 1. Evolució oferta i participació cursos del Pla de Formació del PDI de la URV 

(PROFID) 

 

 

Font: Informe del Rector al Claustre 2014 
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Taules A.  

 

a) Experiència docent i experiència en recerca del professorat de les titulacions a 

acreditar 

 

Curs 2012-13 

 

GRAU D’HISTÒRIA 

Nom Categoria 
Nº Trams de 

Docència 
Nº Trams de 

Recerca 

ALLUE MARTI, ETHEL ANN Profesor associat   

ARITZETA ABAD, MARGARIDA Catedràtic d'Escola Universitària 5 3 

ARNABAT MATA, RAMON Professorat  Lector 0 1 

BELLOT ., ANDREA ROXANA Investigador Predoctoral en 
formació   

BONET DONATO, MARIA Titular d'Universitat 4 3 

BUSTOS HERNÁNDEZ, 
MONTSERRAT 

Investigador Predoctoral en 
formació   

BUTTÀ ., LICIA Professorat Agregat 2 1 

CÁCERES CUELLO DE ORO, 
ISABEL 

Investigador Postdoctoral 
  

CASANOVAS CODINA, JOAN Titular d'Universitat 5 2 

CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL 
CORAL 

Titular d'Universitat 
4 3 

CUBELLS BARTOLOMÉ, MARIA 
RAMON 

Titular d'Universitat 
5 0 

DILOLI FONS, JORDI Professorat Agregat 2 2 

DUCH PLANA, MONTSERRAT Catedràtic d'Universitat 5 4 

FABREGAS ROIG, JOSÉ Professor en Comissió de Serveis   

FACI LACASTA, FRANCISCO 
JAVIER 

Professorat Emèrit 
6 3 

FERRAN MERCADÉ, JOAN Profesor associat   

FIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 
IGNACIO 

Professorat Agregat 
  

GIMENO PUYOL, MARIA 
DOLORES 

Professorat  Lector 
  

HUNTINGFORD ANTIGAS, 
ELISABET 

Titular d'Universitat 
6 0 

ISLA FREZ, AMANCIO Catedràtic d'Universitat 5 4 

LIAÑO MARTÍNEZ, EMMA 

MARÍA DEL PILAR 
Catedràtic d'Universitat 

6 4 

LORENZO MERINO, CARLOS Professorat  Lector 0 2 

MACAYA RUIZ, ALBERT Titular d'Escola Universitària 5 0 

MAR MEDINA, RICARDO Titular d'Universitat 0 4 

MORENO JULIÀ, XAVIER Professorat  Lector 0 1 

MOSQUERA MARTÍNEZ, 
MARINA 

Investigador Postdoctoral 
  

ROIG ROSICH, JOSEP MARIA Professorat Emèrit 4 3 

ROVIRA GÓMEZ, SALVADOR 
JOAN 

Professorat Emèrit 
6 3 

RUIZ DE ARBULO BAYONA, 

JOAQUIN 
Catedràtic d'Universitat 

4 3 

SALA RAMOS, ROBERT Titular d'Universitat 3 3 
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SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP Catedràtic d'Universitat 3 4 

SANMARTÍ ROSET, MARIA 
MONTSERRAT 

Professorat Emèrit 
6 1 

SERRANO COLL, MARTA Professorat  Lector   

SORONELLAS MASDEU, MARIA 

MONTSERRAT 
Titular d'Universitat 

4 0 

SUÁREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 
CARLOS 

Titular d'Universitat 
5 0 

SUBIAS PASCUAL, EVA Professorat Agregat 2 2 

THOMAS ANDREU, JOAN 
MARIA FRANCESC 

Titular d'Universitat 
3 3 

 

 

 

GRAU D’HISTÒRIA DE L’ART 

Nom Categoria 
Nº Trams de 

Docència 

Nº Trams de 

Recerca 

ALLUE MARTI, ETHEL ANN Profesor associat   

ARITZETA ABAD, MARGARIDA Catedràtic d'Escola Universitària 5 3 

ARNABAT MATA, RAMON Professorat  Lector 0 1 

BELLOT ., ANDREA ROXANA Investigador Predoctoral en 
formació   

BONET DONATO, MARIA Titular d'Universitat 4 3 

BUSTOS HERNÁNDEZ, 
MONTSERRAT 

Investigador Predoctoral en 
formació   

BUTTÀ ., LICIA Professorat Agregat 2 1 

CARBONELL PALLARÉS, JORGE 

ANGEL 
Titular d'Universitat 

4 3 

CUBELLS BARTOLOMÉ, MARIA 

RAMON 
Titular d'Universitat 

5 0 

DILOLI FONS, JORDI Professorat Agregat 2 2 

FABREGAS ROIG, JOSÉ Professor en Comissió de Serveis   

FERRAN MERCADÉ, JOAN Profesor associat   

FIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 
IGNACIO 

Professorat Agregat 
  

GIMENO PUYOL, MARIA 
DOLORES 

Professorat  Lector 
  

HUNTINGFORD ANTIGAS, 
ELISABET 

Titular d'Universitat 
6 0 

LIAÑO MARTÍNEZ, EMMA 

MARÍA DEL PILAR 
Catedràtic d'Universitat 

6 4 

MACAYA RUIZ, ALBERT Titular d'Escola Universitària 5 0 

MAR MEDINA, RICARDO Titular d'Universitat 0 4 

MATA DE LA CRUZ, SOFIA Profesor associat   

RICOMÀ VALLHONRAT, ROSA 
MARIA 

Profesor associat 
  

SALCEDO MILIANI, ANTONIO 
ENRIQUE 

Titular d'Universitat 
6 2 

SERRA MASDEU, ANNA ISABEL 
MARIA 

Profesor associat 
  

SERRANO COLL, MARTA Professorat  Lector   

SORONELLAS MASDEU, MARIA 
MONTSERRAT 

Titular d'Universitat 
4 0 

SUÁREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 

CARLOS 
Titular d'Universitat 

5 0 

TAMARIT SUMALLA, MARIA Professorat Col·laborador 2 0 
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ROSA Permanent 

THOMAS ANDREU, JOAN 
MARIA FRANCESC 

Titular d'Universitat 
3 3 

 

 

MÀSTER ERASMUS MUNDUS EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ 

HUMANA 

Persona Categoria 
Nº Trams de 

Docència 
Nº Trams de 

Recerca 

AGUILÓ DÍAZ, MAGDALENA Catedràtic d'Universitat 6 6 

BURJACHS CASAS, FRANCESC Investigador ICREA   

CÁCERES CUELLO DE ORO, 
ISABEL 

Investigador Postdoctoral 
  

CANALS SALOMÓ, ANTONI Investigador Postdoctoral   

GAVALDÀ MARTÍNEZ, JOSEFA Catedràtic d'Escola Universitària 6 4 

HORTOLÀ I GÓMEZ, POLICARP Investigador Postdoctoral   

LÓPEZ-POLIN 
DOLHABERRIAGUE, LUCÍA 

Professorat Visitant 
  

LORENZO MERINO, CARLOS Professorat  Lector 0 2 

MARTÍNEZ NAVARRO, 
BIENVENIDO 

Investigador ICREA 
  

MOSQUERA MARTÍNEZ, 
MARINA 

Investigador Postdoctoral 
  

OLLÉ CAÑELLAS, ANDREU Profesor associat   

PRATS DOMENECH, JOSEP 
MARIA 

Profesor associat 
  

RIU RUSELL, JORDI Titular d'Universitat 2 3 

RIVALS ., FLORENT JOSEPH 

LOUIS 
Investigador ICREA 

  

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, JOSÉ 
PEDRO 

Investigador Postdoctoral 
  

RODRÍGUEZ MÉNDEZ, JESÚS Professorat Visitant   

ROSELL ARDÉVOL, JORDI Investigador Postdoctoral   

SALA RAMOS, ROBERT Titular d'Universitat 3 3 

VALLVERDÚ POCH, JOSEP Profesor associat   

VAN DER MADE ., JOHANNES Professorat Visitant   

VAQUERO RODRÍGUEZ, 
MANUEL 

Investigador Postdoctoral 
  

VERGÈS BOSCH, JOSEP MARIA Profesor associat   

VIÑAS VALLVERDÚ, RAMON Professorat Visitant   

 

 
 

b) Formació per a la millora de la pràctica docent 

Evolució dels inscrits als cursos del PROFID, per departament. 

Departament 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

P.G. P.E. P.G. P.E. P.G. P.E. P.G. P.E. P.G. P.E. 

AS/PA 44 99 70 93 71 29 327 15 108 53 

CESDA 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

Uni. Arq. 23 0 50 0 26 0 11 0 34 1 

DQFI 90 34 81 10 64 21 46 10 61 29 
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DQAQO 105 2 96 13 84 6 53 10 60 27 

DPS 93 2 132 0 85 47 50 10 57 12 

DPED 131 15 116 72 112 21 78 22 59 48 

DMC 46 0 46 57 55 9 24 1 44 15 

DI 149 1 151 15 100 0 65 1 80 4 

DHHA 55 10 50 10 72 0 44 11 55 4 

DGE 153 160 226 237 184 98 119 144 115 73 

DGEO 28 0 36 0 45 0 28 5 41 9 

DFR 51 1 78 2 59 0 46 9 55 3 

DFC 28 1 26 4 33 0 15 1 22 2 

DEM 71 3 118 6 100 21 30 36 46 41 

DEQ 110 15 174 58 103 57 59 59 71 51 

DEIM 71 2 87 36 77 3 60 3 46 6 

DEEEA 67 21 85 26 50 21 35 17 54 1 

DEC 22 0 34 2 33 1 16 0 19 2 

DEAA 32 0 53 5 39 0 39 0 31 2 

DE 57 16 78 220 67 28 45 62 36 80 

DDPPF 59 87 69 60 54 32 33 50 62 34 

DDP 42 27 52 0 54 6 48 33 55 6 

DCMB 70 0 90 40 99 17 48 4 46 12 

DBB 100 2 137 13 106 14 74 9 86 71 

DAFTS 37 6 47 7 35 13 30 15 41 19 

SUBTOTAL  1.734 504 2.182 986 1.808 444 1.423 527 1.386 605 

TOTAL 2.238 3.168 2.252 1.950 1.991 

Font: Institut de Ciències de l’Educació. 

NOTES: 

Actualment, a causa d’un problema informàtic, no es poden donar les dades a títol personal.  

El Pla General (P.G.) de Formació inclou activitats anuals de formació permanent del 

professorat, com cursos, tallers, seminaris de treball, etc., amb l'objectiu de: 

 Facilitar l’accés del professorat universitari a la formació permanent. 

 Establir una cultura de formació permanent entre el professorat universitari i millorar la 

qualitat de la docència, la recerca i la gestió. 

 Oferir una formació de caràcter general que incideixi en temes comuns o interessos 

generals per al professorat de la Universitat. 

El Pla Específic (P.E.) de formació comprèn les activitats relacionades amb demandes 

específiques que provenen dels departaments i dels centres de la Universitat. En aquest sentit 

es pretén: 

 Facilitar ajuda i recursos per a donar resposta a les necessitats que sorgeixen dels 

interessos de cada col·lectiu. 

 Analitzar les demandes específiques de cada un d’aquests col·lectius. 

 Establir llaços de comunicació entre l’ICE i els diferents centres i departaments de la 

universitat. 
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c) Formació per al perfeccionament de l’àrea d’especialització 

En aquest apartat es comptabilitza l’assistència a congressos dels professors de les titulacions 

a acreditar, en els últims cinc anys. 

Professor 2009 2010 2011 2012 2013 Total general 

ANDREU TOMÀS, AGUSTÍN  1 1 3 
  

5 

ARNABAT MATA, RAMON  6 3 8 8 8 33 

BONET DONATO, MARIA  1 2 2 2 2 9 

BURJACHS CASAS, FRANCESC  1 3 11 1 
 

16 

BUTTÀ ., LICIA  2 1 1 2 2 8 

CÁCERES CUELLO DE ORO, ISABEL  
  

3 4 1 8 

CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL  
 

1 
 

5 
 

6 

DILOLI FONS, JORDI  3 6 4 1 3 17 

DUCH PLANA, MONTSERRAT  1 8 3 6 3 21 

FABREGAS ROIG, JOSÉ  
  

2 
 

4 6 

FIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO  
 

6 
   

6 

GIMENO PUYOL, MARIA DOLORES  5 
 

4 
  

9 

HORTOLÀ I GÓMEZ, POLICARP  
  

1 
  

1 

HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET  2 1 3 2 1 9 

ISLA FREZ, AMANCIO  
    

1 1 

LIAÑO MARTÍNEZ, EMMA MARÍA DEL PILAR  1 
 

2 
  

3 

LÓPEZ POLIN DOLHABERRIAGUE, LUCÍA  3 2 
  

2 7 

LORENZO MERINO, CARLOS  5 3 4 9 
 

21 

MAR MEDINA, RICARDO  1 5 1 
  

7 

MATA DE LA CRUZ, SOFIA  
 

1 2 
  

3 

MORENO JULIÀ, XAVIER  1 3 3 3 3 13 

MOSQUERA MARTÍNEZ, MARINA  4 2 9 3 5 23 

OLLÉ CAÑELLAS, ANDREU  5 3 3 4 10 25 

RIVALS ., FLORENT JOSEPH LOUIS  7 5 11 2 
 

25 

ROSELL ARDÉVOL, JORDI  
 

2 1 2 
 

5 

RUIZ DE ARBULO BAYONA, JOAQUIN  5 
 

2 1 
 

8 

SALA RAMOS, ROBERT  1 1 1 
  

3 

SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP  2 4 4 1 1 12 

SANMARTÍ ROSET, MARIA MONTSERRAT  
  

1 
  

1 

SERRA MASDEU, ANNA ISABEL MARIA  1 
    

1 

SERRANO COLL, MARTA  
 

1 2 1 1 5 

SORONELLAS MASDEU, MARIA MONTSERRAT  2 3 2 2 1 10 

SUÁREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ CARLOS  
 

1 2 
  

3 

SUBIAS PASCUAL, EVA  
 

3 
 

4 
 

7 

VALLVERDÚ POCH, JOSEP  
 

1 
   

1 

VAQUERO RODRÍGUEZ, MANUEL  4 6 
  

5 15 

VERGÈS BOSCH, JOSEP MARIA  3 6 2 2 1 14 

Total  67 84 97 65 54 367 

Font: GREC 
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d) Perfil dels professors que actuen com a tutors de TFG/TFM 

Curs 2012-13 

GRAU D'HISTÒRIA 

Persona 
Família CCE 

Empleat 
S/N 

Doctor 

Nre.  Trams 
de 

Docència 

Nre. Trams 
de 

Recerca 

Càrrega Grup 
Activitat Professor  

/ Assignatures 
Compartides 

ISLA FREZ, AMANCIO 
Catedràtic 
d'Universitat 

Sí 5,00 4,00 0,55 

RUIZ DE ARBULO 
BAYONA, JOAQUIN 

Catedràtic 
d'Universitat 

Sí 4,00 3,00 2,20 

CASANOVAS CODINA, 
JOAN 

Titular d'Universitat Sí 5,00 2,00 0,55 

MORENO JULIÀ, XAVIER Professorat  Lector Sí 0,00 1,00 0,55 

ARNABAT MATA, RAMON Professorat  Lector Sí 0,00 1,00 1,10 

CUADRADA MAJÓ, MARIA 
DEL CORAL 

Titular d'Universitat Sí 4,00 3,00 1,10 

DUCH PLANA, 
MONTSERRAT 

Catedràtic 
d'Universitat 

Sí 5,00 4,00 0,55 

LORENZO MERINO, 
CARLOS 

Professorat  Lector Sí 0,00 2,00 0,25 

ALLUE MARTI, ETHEL 
ANN 

Professor associat Sí - - 0,30 

FABREGAS ROIG, JOSÉ 
Professor en Comissió 
de Serveis 

Sí - - 0,55 

BONET DONATO, MARIA Titular d'Universitat Sí 4,00 3,00 0,80 

SÁNCHEZ CERVELLÓ, 
JOSEP 

Catedràtic 
d'Universitat 

Sí 3,00 4,00 1,10 

DILOLI FONS, JORDI Professorat Agregat Sí 2,00 2,00 2,00 

HUNTINGFORD ANTIGAS, 
ELISABET 

Titular d'Universitat Sí 6,00 0,00 1,10 

THOMAS ANDREU, JOAN 
MARIA FRANCESC 

Titular d'Universitat Sí 3,00 3,00 0,55 

MOSQUERA MARTÍNEZ, 
MARINA 

Investigador 
Postdoctoral 

Sí - - 0,55 

 

GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART 

Persona 
Família CCE 

Empleat 
S/N 

Doctor 

Nre. Trams 
de 

Docència 

Nre. Trams 
de 

Recerca 

Càrrega Grup 
Activitat Professor  

/ Assignatures 
Compartides 
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SUÁREZ FERNÁNDEZ, 
JOSÉ CARLOS 

Titular d'Universitat Sí 5,00 0,00 0,90 

CUBELLS BARTOLOMÉ, 
MARIA RAMON 

Titular d'Universitat Sí 5,00 0,00 0,90 

TAMARIT SUMALLA, 
MARIA ROSA 

Professorat 
Col·laborador 
Permanent 

Sí 2,00 0,00 1,15 

SERRA MASDEU, ANNA 

ISABEL MARIA 
Professor associat Sí - - 0,65 

BUTTÀ ., LICIA Professorat Agregat Sí 2,00 1,00 1,15 

 

ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA (EM) 

Persona 
Família CCE 

Empleat 
S/N 

Doctor 

Nre.  Trams 
de 

Docència 

Nre. Trams 
de 

Recerca 

Càrrega Grup 
Activitat Professor  

/ Assignatures 
Compartides 

RODRÍGUEZ MÉNDEZ, 
JESÚS 

Professorat Visitant Sí - - 0,50 

CANALS SALOMÓ, 
ANTONI 

Investigador 
Postdoctoral 

Sí - - 0,60 

VIÑAS VALLVERDÚ, 
RAMON 

Professorat Visitant No - - 0,60 

LORENZO MERINO, 
CARLOS 

Professorat  Lector Sí 0,00 2,00 2,60 

VAQUERO RODRÍGUEZ, 
MANUEL 

Investigador 
Postdoctoral 

Sí - - 0,80 

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, 
JOSÉ PEDRO 

Investigador 
Postdoctoral 

Sí - - 0,30 

OLLÉ CAÑELLAS, ANDREU Professor associat Sí - - 0,60 

VERGÈS BOSCH, JOSEP 
MARIA 

Professor associat Sí - - 0,60 

CÁCERES CUELLO DE 
ORO, ISABEL 

Investigador 
Postdoctoral 

Sí - - 1,40 

MOSQUERA MARTÍNEZ, 
MARINA 

Investigador 
Postdoctoral 

Sí - - 0,60 

ROSELL ARDÉVOL, JORDI 
Investigador 
Postdoctoral 

Sí - - 0,60 

RIVALS ., FLORENT 
JOSEPH LOUIS 

Investigador ICREA Sí - - 0,60 

 

 

e) Ràtio de TFM/TFG dirigits per professor. 

Curs 2012-13 
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Titulació Nre. treballs Nre. tutors 
Rati 

treballs/tutor 

GRAU D’HISTÒRIA 15 16 0,9375 

GRAU D’HISTÒRIA DE L’ART 7 5 1,4 

ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ 
HUMANA 

12* + 6 
*Erasmus 

Mundus 
12 1,5 

 

 

f) Relació de tutors de TFG/TFM i treballs tutoritzats, Curs 2012-13 

GRAU D’HISTÒRIA 

Persona 
Càrrega de crèdits del 

professor a 
l’assignatura 

CUADRADA MAJÓ, MARIA 
DEL CORAL 

1,10 

DUCH PLANA, MONTSERRAT 0,55 

MOSQUERA MARTÍNEZ, 
MARINA 

0,55 

HUNTINGFORD ANTIGAS, 
ELISABET 

1,10 

THOMAS ANDREU, JOAN 
MARIA FRANCESC 

0,55 

RUIZ DE ARBULO BAYONA, 
JOAQUIN 

2,20 

ARNABAT MATA, RAMON 1,10 

CASANOVAS CODINA, JOAN 0,55 

FABREGAS ROIG, JOSÉ 0,55 

BONET DONATO, MARIA 0,80 

ISLA FREZ, AMANCIO 0,55 

MORENO JULIÀ, XAVIER 0,55 

SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP 1,10 

ALLUE MARTI, ETHEL ANN 0,30 
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LORENZO MERINO, CARLOS 0,25 

DILOLI FONS, JORDI 2,00 

Total càrrega TFG 13,80 

 

GRAU D'HISTÒRIA DE L’ART 

Persona 
Càrrega de crèdits del 

professor a 
l’assignatura 

CUBELLS BARTOLOMÉ, 
MARIA RAMON 

0,90 

BUTTÀ ., LICIA 1,15 

SUÁREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 
CARLOS 

0,90 

SERRA MASDEU, ANNA 
ISABEL MARIA 

0,65 

TAMARIT SUMALLA, MARIA 
ROSA 

1,15 

Total càrrega TFG 5,40 

 

ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA (EM) 

Persona 
Càrrega de crèdits del 

professor a 
l’assignatura 

VAQUERO RODRÍGUEZ, 
MANUEL 

1,60 

OLLÉ CAÑELLAS, ANDREU 1,20 

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, JOSÉ 
PEDRO 

0,60 

ROSELL ARDÉVOL, JORDI 1,20 

CANALS SALOMÓ, ANTONI 1,20 

MOSQUERA MARTÍNEZ, 
MARINA 

1,20 

CÁCERES CUELLO DE ORO, 
ISABEL 

2,80 

RIVALS ., FLORENT JOSEPH 
LOUIS 

1,20 

VERGÈS BOSCH, JOSEP 
MARIA 

1,20 
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VIÑAS VALLVERDÚ, RAMON 1,20 

RODRÍGUEZ MÉNDEZ, JESÚS 1,00 

LORENZO MERINO, CARLOS 5,20 

Total càrrega TFM 21,60 
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Taules B. Centre de Recursos d’Aprenentatge i Investigació (CRAI) 

 

Instal·lacions i equipaments CRAI Catalunya. Any 2013 
 

 

 

Fons documental CRAI Catalunya. Any 2013 

 

* Les dades corresponen al total de fons que té en conjunt tot el CRAI URV, la resta de dades 

de fons, és el que disposa el CRAI Catalunya específicament. 
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Préstecs de documents i equipaments (inclou préstec i renovació). CRAI Catalunya. 

Any 2013 

PRÉSTECS  D’EQUIPAMENTS 
(Espais de treball en grup, portàtils, auriculars, 

videoconferència, càmera foto i vídeo) TOTAL 

57.713 
Total de préstecs 

documents i 
equipaments 

 

96.116 
PRÉSTEC DE DOCUMENTS 

 TOTAL 
44.403 

 

 

Registre d'accés al CRAI Catalunya. Any 2013 

 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol 

Agos
t 

Setembr
e 

Octubr
e 

Novembr
e 

Desembr
e 

TOTAL 
30.09

1 
25.07

8 
26.82

1 
35.61

2 
45.94

2 
24.45

0 
7.87

1 923 17.943 32.448 35.863 31.542 

MITJANA 
DIÀRIA 1.075 1.090 1.166 1.424 1.641 940 342 154 854 1.248 1.435 1.502 

TOTAL 
GENERAL 

314.583 

 
 
 
 

Satisfacció usuaris CRAI Catalunya. Escala de l’1 al 10. Any 2013 

Data 
Mitjana 

presencial 
taulell 

Mitjana 
presencial 

PAU 

Total 
mitjana 

presencial 

Mitjana 
telefònica  

taulell 

Mitjana 
telefònica 

PAU 

Total 
mitjana 

telefònica 

1r trim. 2013 9,2 9.1 9.2 9,5 9,1 9,3 

2n trim. 2013 9.3 9,7 9,5 9.4 10,0 9,7 

3r trim. 2013 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

4t trim. 2013 9.0 9,0 9,0 10,0 9,0 9,5 

Dades 
enquesta PDI:  8,519 (definit entre 0 i 10) 

 

 

 

Formació en xifres CRAI Catalunya. Any 2013 

 

Tipus d’activitat 
Número de 

sessions/visites 
Durada Assistents 

Col·laboració en la C3 – Gestió del 
coneixement 43 92 1.248 

Jornades d’acollida 
15 8 498 

Cursos sobre recursos específics 
8 19,5 219 

Jornades de portes obertes 
29 14,5 780 

Visites guiades 
16 16,75 231 

Profid 
5 16 79 
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Taules C. Rendiment acadèmic per assignatura per titulació 

 

Rendiment acadèmic per assignatura. Grau d’Història. Curs 2012-13 

Curs  
Assignatura 

Tipus 
crèdit 

Durada 

Estudia
nts 

assignat
ura 

Tipus 

convocatòr
ia 

Notes Estudiants 

APROVAT 
NO 

PRESENTAT 
NOTABLE SUSPENS 

EXCEL· 
LENT 

MATRÍCULA 
D'HONOR 

 

1 
ANTROPOLOGIA 
CULTURAL TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 50 JUNY 5 12 2 3 

  

1 
ANTROPOLOGIA 
CULTURAL TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 50 MAIG 9 10 16 12 1 2 

1 
FILOSOFIA MODERNA 
I CONTEMPORÀNIA TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 13 JUNY 4 2 

    

1 
FILOSOFIA MODERNA 
I CONTEMPORÀNIA TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 13 MAIG 1 3 5 3 

 
1 

1 

GEOGRAFIA: 
TERRITORI I 
SOCIETAT I TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 62 FEBRER 5 6 

 
4 

  

1 

GEOGRAFIA: 
TERRITORI I 
SOCIETAT I TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 62 GENER 37 6 10 9 

  

1 

GEOGRAFIA: 
TERRITORI I 
SOCIETAT II TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 59 JUNY 2 10 

    

1 

GEOGRAFIA: 
TERRITORI I 
SOCIETAT II TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 59 MAIG 16 9 29 3 2 

 

1 ICONOGRAFIA TRONCAL 
Segon 
quadrimestre 70 JUNY 6 16 1 4 

  

1 ICONOGRAFIA TRONCAL 
Segon 
quadrimestre 70 MAIG 20 22 19 5 4 

 

1 
LITERATURA I 
SOCIETAT TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 14 JUNY 3 3 

 
1 

  

1 
LITERATURA I 
SOCIETAT TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 14 MAIG 4 3 3 4 
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1 
LLENGUATGES 
ARTÍSTICS TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 67 FEBRER 14 12 2 5 

  

1 
LLENGUATGES 
ARTÍSTICS TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 67 GENER 26 31 6 2 

 
2 

1 
PROBLEMES DE LA 
SOCIETAT ACTUAL TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 41 JUNY 1 7 

    

1 
PROBLEMES DE LA 
SOCIETAT ACTUAL TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 41 MAIG 2 5 27 3 2 2 

1 
SOCIETAT I CULTURA 
A L'ANTIGUITAT TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 70 FEBRER 6 12 

 
11 

  

1 
SOCIETAT I CULTURA 
A L'ANTIGUITAT TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 70 GENER 27 16 13 12 

 
1 

1 
SOCIETAT I CULTURA 
A L'EDAT MITJANA TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 76 FEBRER 8 16 

 
17 

  

1 
SOCIETAT I CULTURA 
A L'EDAT MITJANA TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 76 GENER 21 34 10 7 2 2 

1 
SOCIETAT I CULTURA 
A L'ÈPOCA MODERNA TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 57 JUNY 9 12 

    

1 
SOCIETAT I CULTURA 
A L'ÈPOCA MODERNA TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 57 MAIG 24 21 12 

   

1 

TÈCNIQUES 
ARTÍSTIQUES I DE LA 
CONSTRUCCIÓ TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 62 FEBRER 3 8 

 
6 

  

1 

TÈCNIQUES 
ARTÍSTIQUES I DE LA 
CONSTRUCCIÓ TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 62 GENER 30 8 12 9 3 

 

2 ARQUEOLOGIA 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 31 FEBRER 

 
1 

    

2 ARQUEOLOGIA 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 31 GENER 4 1 12 

 
14 

 

2 
EVOLUCIÓ HUMANA I 
CULTURA 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 35 FEBRER 2 1 2 2 

  

2 
EVOLUCIÓ HUMANA I 
CULTURA 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 35 GENER 14 6 10 1 3 1 

2 HISTÒRIA ANTIGA 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 38 FEBRER 7 1 

 
5 

  

2 HISTÒRIA ANTIGA 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 38 GENER 11 8 9 5 4 1 

2 
HISTÒRIA 
CONTEMPORÀNIA 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 33 JUNY 3 2 
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2 
HISTÒRIA 
CONTEMPORÀNIA 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 33 MAIG 10 3 13 2 5 

 

2 HISTÒRIA D'AMÈRICA 
OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 38 JUNY 3 5 1 1 1 

 

2 HISTÒRIA D'AMÈRICA 
OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 38 MAIG 4 11 7 

 
15 1 

2 

HISTÒRIA DEL 
CINEMA I ALTRES 
ARTS AUDIOVISUALS 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 43 JUNY 3 3 

    

2 

HISTÒRIA DEL 
CINEMA I ALTRES 
ARTS AUDIOVISUALS 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 43 MAIG 14 6 20 

 
1 2 

2 HISTÒRIA MEDIEVAL 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 43 FEBRER 9 6 

 
6 

  

2 HISTÒRIA MEDIEVAL 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 43 GENER 10 15 10 6 

 
2 

2 HISTÒRIA MODERNA 
OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 37 JUNY 5 2 4 

   

2 HISTÒRIA MODERNA 
OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 37 MAIG 8 11 12 

 
5 1 

2 

NOVES 
TECNOLOGIES 
APLICADES A LES 
CIÈNCIES HUMANES 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 32 JUNY 1 

     

2 

NOVES 
TECNOLOGIES 
APLICADES A LES 
CIÈNCIES HUMANES 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 32 MAIG 2 1 20 

 
8 1 

2 

SOCIETAT I CULTURA 
EN LA 
CONTEMPORANEITAT 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 34 FEBRER 

 
3 

    

2 

SOCIETAT I CULTURA 
EN LA 
CONTEMPORANEITAT 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 34 GENER 5 3 19 

 
6 1 

3 ARXIVÍSTICA 
OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 49 JUNY 1 5 6 1 

  

3 ARXIVÍSTICA 
OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 49 MAIG 2 13 20 

 
12 2 

3 
HISTÒRIA ANTIGA DE 
LA PENÍNSULA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 34 JUNY 6 2 2 
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IBÈRICA 

3 

HISTÒRIA ANTIGA DE 
LA PENÍNSULA 
IBÈRICA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 34 MAIG 12 6 7 4 4 1 

3 

HISTÒRIA 
CONTEMPORÀNIA 
D'ESPANYA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 36 JUNY 4 2 1 

 
1 

 

3 

HISTÒRIA 
CONTEMPORÀNIA 
D'ESPANYA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 36 MAIG 10 7 12 1 5 1 

3 

HISTÒRIA 
CONTEMPORÀNIA DE 
CATALUNYA 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 42 JUNY 3 1 

    

3 

HISTÒRIA 
CONTEMPORÀNIA DE 
CATALUNYA 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 42 MAIG 9 3 22 1 6 1 

3 HISTÒRIA D'EUROPA OPTATIVA 
Primer 
quadrimestre 25 FEBRER 

 
1 2 

   

3 HISTÒRIA D'EUROPA OPTATIVA 
Primer 
quadrimestre 25 GENER 8 3 10 

 
3 1 

3 

HISTÒRIA DE LES 
ESTRUCTURES 
POLÍTIQUES OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 23 FEBRER 3 1 

  
1 

 

3 

HISTÒRIA DE LES 
ESTRUCTURES 
POLÍTIQUES OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 23 GENER 8 2 9 3 1 

 

3 
HISTÒRIA MEDIEVAL 
D'ESPANYA OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 14 FEBRER 2 1 

  
1 

 

3 
HISTÒRIA MEDIEVAL 
D'ESPANYA OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 14 GENER 6 4 3 

 
1 

 

3 

HISTÒRIA MEDIEVAL 
DE LA CORONA 
D'ARAGÓ 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 46 FEBRER 3 7 

    

3 

HISTÒRIA MEDIEVAL 
DE LA CORONA 
D'ARAGÓ 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 46 GENER 9 9 15 1 10 2 

3 
HISTÒRIA MODERNA 
D'ESPANYA OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 20 FEBRER 1 1 

    

3 
HISTÒRIA MODERNA 
D'ESPANYA OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 20 GENER 2 2 10 

 
5 1 
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3 

HISTÒRIA MODERNA 
DE LA CORONA 
D'ARAGÓ 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 47 JUNY 10 5 4 

   

3 

HISTÒRIA MODERNA 
DE LA CORONA 
D'ARAGÓ 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 47 MAIG 12 6 9 13 6 1 

3 
METODOLOGIA 
HISTÒRICA 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 46 FEBRER 3 4 1 1 

  

3 
METODOLOGIA 
HISTÒRICA 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 46 GENER 21 9 14 

 
2 

 

3 PREHISTÒRIA 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 41 FEBRER 7 2 

  
1 

 

3 PREHISTÒRIA 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 41 GENER 10 6 14 4 6 1 

3 
PREHISTÒRIA DE LA 
PENÍNSULA IBÈRICA OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 10 FEBRER 

 
1 

    

3 
PREHISTÒRIA DE LA 
PENÍNSULA IBÈRICA OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 10 GENER 2 1 5 

 
1 1 

3 
PRÀCTIQUES 
EXTERNES I OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 14 JUNY 

 
1 

  
2 

 

3 
PRÀCTIQUES 
EXTERNES I OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 14 MAIG 

 
3 4 

 
7 

 

4 
CONFLICTES DEL 
SEGLE XX OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 18 JUNY 

 
3 1 

   

4 
CONFLICTES DEL 
SEGLE XX OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 18 MAIG 

 
4 8 

 
5 1 

4 

FRANQUISME I 
TRANSICIÓ A LA 
DEMOCRÀCIA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 13 JUNY 

 
3 

    

4 

FRANQUISME I 
TRANSICIÓ A LA 
DEMOCRÀCIA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 13 MAIG 

 
3 6 

 
4 

 

4 HISTORIOGRAFIA 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 29 FEBRER 2 5 1 

 
1 

 

4 HISTORIOGRAFIA 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 29 GENER 13 8 4 1 2 1 

4 

HISTÒRIA 
CONTEMPORÀNIA DE 
LES DONES OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 7 JUNY 1 2 

  
3 

 4 HISTÒRIA OPTATIVA Segon 7 MAIG 
 

6 
   

1 
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CONTEMPORÀNIA DE 
LES DONES 

quadrimestre 

4 

HISTÒRIA DE 
L'ANTIGUITAT 
TARDANA I PRIMERA 
EDAT MIJANA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 13 JUNY 1 1 

 
1 

  

4 

HISTÒRIA DE 
L'ANTIGUITAT 
TARDANA I PRIMERA 
EDAT MIJANA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 13 MAIG 2 4 6 

  
1 

4 
HISTÒRIA DELS 
ESTATS UNITS OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 18 JUNY 1 3 3 

 
3 

 

4 
HISTÒRIA DELS 
ESTATS UNITS OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 18 MAIG 

 
10 2 

 
5 1 

4 

HISTÒRIA I 
ARQUEOLOGIA DE 
GRÈCIA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 18 JUNY 

 
2 2 1 1 

 

4 

HISTÒRIA I 
ARQUEOLOGIA DE 
GRÈCIA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 18 MAIG 1 6 10 

  
1 

4 

HISTÒRIA I 
ARQUEOLOGIA DE 
ROMA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 15 JUNY 

 
1 

    

4 

HISTÒRIA I 
ARQUEOLOGIA DE 
ROMA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 15 MAIG 4 1 6 

 
3 1 

4 
HISTÒRIA SOCIAL 
(SEGLES XIX-XX) OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 9 JUNY 

 
1 1 

 
3 

 

4 
HISTÒRIA SOCIAL 
(SEGLES XIX-XX) OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 9 MAIG 

 
5 3 

  
1 

4 MUSEOLOGIA 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 28 FEBRER 3 5 11 

 
4 

 

4 MUSEOLOGIA 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 28 GENER 

 
23 3 

 
2 

 

4 MÓN ACTUAL 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 28 FEBRER 7 5 6 1 4 

 

4 MÓN ACTUAL 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 28 GENER 1 21 2 2 1 1 

4 PALEOGRAFIA OPTATIVA 
Segon 
quadrimestre 11 JUNY 1 2 1 

 
2 
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4 PALEOGRAFIA OPTATIVA 
Segon 
quadrimestre 11 MAIG 1 6 1 

 
1 2 

4 
PROTOHISTÒRIA DE 
LA MEDITERRÀNIA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 10 JUNY 

   
1 

  

4 
PROTOHISTÒRIA DE 
LA MEDITERRÀNIA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 10 MAIG 1 1 4 

 
3 1 

4 
TREBALL DE FI DE 
GRAU 

PROJECTE 
FI DE 
CARRERA 

Convocatòria 
única AN sense 
addicional 23 JUNY 1 4 

  
7 1 

4 
TREBALL DE FI DE 
GRAU 

PROJECTE 
FI DE 
CARRERA 

Convocatòria 
única AN sense 
addicional 23 MAIG 

 
23 

    

4 
TREBALL DE FI DE 
GRAU 

PROJECTE 
FI DE 
CARRERA 

Convocatòria 
única AN sense 
addicional 23 SETEMBRE 1 4 

  
5 

  

Font: SINIA 

Data informe: 27/06/2014 
 

 

Rendiment acadèmic per assignatura. Grau d’Història de l’Art. Curs 2012-13 

Curs  
Assignatura 

Tipus 
crèdit 

Durada 

Estudia
nts 

assignat
ura 

Tipus 
convocatòr

ia 

Notes Estudiants 

APROVAT 
NO 

PRESENTAT 
NOTABLE SUSPENS 

EXCEL· 
LENT 

MATRÍCULA 
D'HONOR 

 

1 
ANTROPOLOGIA 
CULTURAL TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 21 JUNY 3 6 2 2 

  

1 
ANTROPOLOGIA 
CULTURAL TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 21 MAIG 5 9 3 4 

  

1 
FILOSOFIA MODERNA 
I CONTEMPORÀNIA TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 10 JUNY 

 
4 

    

1 
FILOSOFIA MODERNA 
I CONTEMPORÀNIA TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 10 MAIG 2 4 4 

   1 GEOGRAFIA: TRONCAL Primer 33 FEBRER 1 5 
 

1 
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TERRITORI I 
SOCIETAT I 

quadrimestre 

1 

GEOGRAFIA: 
TERRITORI I 
SOCIETAT I TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 33 GENER 20 6 6 1 

  

1 

GEOGRAFIA: 
TERRITORI I 
SOCIETAT II TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 28 JUNY 

 
6 

 
1 

  

1 

GEOGRAFIA: 
TERRITORI I 
SOCIETAT II TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 28 MAIG 9 7 10 

 
2 

 

1 ICONOGRAFIA TRONCAL 
Segon 
quadrimestre 33 JUNY 

 
8 1 4 

  

1 ICONOGRAFIA TRONCAL 
Segon 
quadrimestre 33 MAIG 6 10 10 3 3 1 

1 
LITERATURA I 
SOCIETAT TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 16 JUNY 1 4 

 
2 

  

1 
LITERATURA I 
SOCIETAT TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 16 MAIG 3 4 5 3 1 

 

1 
LLENGUATGES 
ARTÍSTICS TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 34 FEBRER 9 6 1 1 

  

1 
LLENGUATGES 
ARTÍSTICS TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 34 GENER 10 15 5 2 1 1 

1 
PROBLEMES DE LA 
SOCIETAT ACTUAL TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 17 JUNY 1 4 1 

   

1 
PROBLEMES DE LA 
SOCIETAT ACTUAL TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 17 MAIG 2 3 6 3 1 2 

1 
SOCIETAT I CULTURA 
A L'ANTIGUITAT TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 41 FEBRER 6 7 1 9 

  

1 
SOCIETAT I CULTURA 
A L'ANTIGUITAT TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 41 GENER 11 13 7 10 

  

1 
SOCIETAT I CULTURA 
A L'EDAT MITJANA TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 48 FEBRER 10 13 

 
10 1 

 

1 
SOCIETAT I CULTURA 
A L'EDAT MITJANA TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 48 GENER 7 32 4 2 1 2 

1 
SOCIETAT I CULTURA 
A L'ÈPOCA MODERNA TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 31 JUNY 6 9 1 

   

1 
SOCIETAT I CULTURA 
A L'ÈPOCA MODERNA TRONCAL 

Segon 
quadrimestre 31 MAIG 7 16 8 

   1 TÈCNIQUES TRONCAL Primer 30 FEBRER 2 6 
 

1 
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ARTÍSTIQUES I DE LA 
CONSTRUCCIÓ 

quadrimestre 

1 

TÈCNIQUES 
ARTÍSTIQUES I DE LA 
CONSTRUCCIÓ TRONCAL 

Primer 
quadrimestre 30 GENER 9 6 7 3 4 1 

2 
ART ALTMEDIEVAL I 
ROMÀNIC 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 26 FEBRER 2 6 1 3 

  

2 
ART ALTMEDIEVAL I 
ROMÀNIC 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 26 GENER 7 7 4 5 3 

 

2 ART CLÀSSIC 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 26 FEBRER 1 2 

  
1 

 

2 ART CLÀSSIC 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 26 GENER 15 4 7 

   

2 ART DEL BARROC 
OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 22 JUNY 

 
1 

  
1 

 

2 ART DEL BARROC 
OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 22 MAIG 1 2 12 

 
6 1 

2 
ART DEL PRÒXIM 
ORIENT 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 24 FEBRER 

 
2 2 

   

2 
ART DEL PRÒXIM 
ORIENT 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 24 GENER 9 4 5 

 
6 

 

2 
ART DEL 
RENAIXEMENT 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 22 JUNY 

 
2 

    

2 
ART DEL 
RENAIXEMENT 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 22 MAIG 2 2 9 

 
8 1 

2 ART GÒTIC 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 32 FEBRER 5 2 2 9 

  

2 ART GÒTIC 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 32 GENER 8 3 6 15 

  

2 

HISTÒRIA DEL 
CINEMA I ALTRES 
ARTS AUDIOVISUALS 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 33 JUNY 2 3 

    

2 

HISTÒRIA DEL 
CINEMA I ALTRES 
ARTS AUDIOVISUALS 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 33 MAIG 17 3 7 2 3 1 

2 

NOVES 
TECNOLOGIES 
APLICADES A LES 
CIÈNCIES HUMANES 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 27 JUNY 

 
3 

    2 NOVES OBLIGATÒ Segon 27 MAIG 3 3 19 
 

1 1 
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TECNOLOGIES 
APLICADES A LES 
CIÈNCIES HUMANES 

RIA quadrimestre 

2 

SOCIETAT I CULTURA 
EN LA 
CONTEMPORANEITAT 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 22 FEBRER 

 
3 2 

   

2 

SOCIETAT I CULTURA 
EN LA 
CONTEMPORANEITAT 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 22 GENER 6 5 11 

   

2 TEORIA DE L'ART 
OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 26 JUNY 4 2 

   
1 

2 TEORIA DE L'ART 
OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 26 MAIG 6 1 12 6 1 

 

3 
ART CATALÀ 
MEDIEVAL 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 31 FEBRER 4 5 

 
2 

  

3 
ART CATALÀ 
MEDIEVAL 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 31 GENER 6 5 8 6 5 1 

3 

ART CATALÀ 
MODERN I 
CONTEMPORANI 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 24 JUNY 

 
1 

    

3 

ART CATALÀ 
MODERN I 
CONTEMPORANI 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 24 MAIG 

 
1 20 

 
3 

 

3 ART DEL SEGLE XIX 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 23 FEBRER 3 2 

 
3 

  

3 ART DEL SEGLE XIX 
OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 23 GENER 8 3 6 5 1 

 

3 ART DEL SEGLE XX 
OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 25 JUNY 1 1 

 
1 

  

3 ART DEL SEGLE XX 
OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 25 MAIG 11 3 9 

 
2 

 

3 
ART I 
MULTICULTURALITAT 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 29 JUNY 4 1 4 

   

3 
ART I 
MULTICULTURALITAT 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 29 MAIG 8 4 5 5 7 

 

3 

HISTÒRIA DE LA 
MÚSICA I DE 
L'ESPECTACLE 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 29 FEBRER 2 3 4 6 1 

 

3 
HISTÒRIA DE LA 
MÚSICA I DE 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 29 GENER 5 10 3 6 5 
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L'ESPECTACLE 

3 
HISTÒRIA DE LES 
IDEES ESTÈTIQUES 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 28 FEBRER 9 4 2 2 

  

3 
HISTÒRIA DE LES 
IDEES ESTÈTIQUES 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 28 GENER 5 10 2 7 3 1 

3 

HISTÒRIA I 
CONCEPTE DE 
PATRIMONI 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 25 FEBRER 1 

 
2 

   

3 

HISTÒRIA I 
CONCEPTE DE 
PATRIMONI 

OBLIGATÒ
RIA 

Primer 
quadrimestre 25 GENER 6 3 10 

 
5 1 

3 
LITERATURA 
ARTÍSTICA 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 29 JUNY 1 3 1 

   

3 
LITERATURA 
ARTÍSTICA 

OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 29 MAIG 7 5 13 

 
4 

 

3 MUSEOLOGIA I 
OBLIGATÒ
RIA 

Segon 
quadrimestre 26 MAIG 6 

 
12 

 
7 1 

4 
ART DEL BARROC A 
ESPANYA OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 1 GENER 1 

     

4 

ART DEL 
RENAIXEMENT A 
ESPANYA OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 4 GENER 

    
3 1 

4 
ART MEDIEVAL A 
ESPANYA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 10 JUNY 

 
1 

    

4 
ART MEDIEVAL A 
ESPANYA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 10 MAIG 4 1 1 

 
3 1 

4 
HISTORIA DEL 
CINEMA A ESPAÑA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 9 JUNY 

   
1 1 

 

4 
HISTORIA DEL 
CINEMA A ESPAÑA OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 9 MAIG 2 2 

  
4 1 

4 
INTERPRETACIÓ DEL 
PATRIMONI OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 9 FEBRER 

 
1 1 

   

4 
INTERPRETACIÓ DEL 
PATRIMONI OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 9 GENER 

 
2 1 

 
6 

 

4 MUSEOLOGIA II OPTATIVA 
Primer 
quadrimestre 6 FEBRER 1 

     

4 MUSEOLOGIA II OPTATIVA 
Primer 
quadrimestre 6 GENER 

 
1 4 

 
1 

 

4 
PATRIMONI I 
SOCIETAT OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 4 FEBRER 

    
1 
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4 
PATRIMONI I 
SOCIETAT OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 4 GENER 

 
1 1 

 
2 

 

4 
TREBALL DE FI DE 
GRAU 

PROJECTE 
FI DE 
CARRERA 

Convocatòria 
única AN sense 
addicional 9 JUNY 

 
2 

  
3 

 

4 
TREBALL DE FI DE 
GRAU 

PROJECTE 
FI DE 
CARRERA 

Convocatòria 
única AN sense 
addicional 9 MAIG 

 
8 

   
1 

4 
TREBALL DE FI DE 
GRAU 

PROJECTE 
FI DE 
CARRERA 

Convocatòria 
única AN sense 
addicional 9 SETEMBRE 

    
3 

 

Sense 
Definir 

ART 
LLATINOAMERICÀ 
CONTEMPORANI OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 4 FEBRER 

  
1 

   

Sense 
Definir 

ART 
LLATINOAMERICÀ 
CONTEMPORANI OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 4 GENER 

 
1 1 

 
2 

 Sense 
Definir 

PRÀCTIQUES 
EXTERNES OPTATIVA 

Segon 
quadrimestre 8 MAIG 

  
1 

 
7 

 

Sense 
Definir 

ÚLTIMES 
TENDÈNCIES 
ARTÍSTIQUES OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 8 FEBRER 

 
1 1 

   

Sense 
Definir 

ÚLTIMES 
TENDÈNCIES 
ARTÍSTIQUES OPTATIVA 

Primer 
quadrimestre 8 GENER 

 
2 2 

 
2 2 

Font: SINIA 

Data informe: 27/06/2014 

 

 

Rendiment acadèmic per assignatura. Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana. Curs 2012-13 

Assignatura 
Tipus 
crèdit 

Durada 

Estudia
nts 

assignat
ura 

Tipus 
convocatòr

ia 

Notes Estudiants 

APROVAT 
NO 

PRESENTAT 
NOTABLE SUSPENS 

EXCEL· 
LENT 

MATRÍCULA 
D'HONOR 

 

ANÀLISI MICROSCÒPICA EN 
ARQUEOLOGIA OPTATIVA 

Acta única 
Anual 10 JUNY 1 2 

  
5 2 
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ARQUEOLOGIA DE LA MENT 
I COGNICIÓ OPTATIVA 

Acta única 
Anual 9 JUNY 2 2 1 

 
4 

 ARQUEOLOGIA DEL 
COMPORTAMENT SIMBÒLIC OPTATIVA 

Acta única 
Anual 7 JUNY 

 
6 

  
1 

 

ARQUEOLOGIA ESPACIAL OPTATIVA 
Acta única 
Anual 3 JUNY 1 2 

    ARQUEOLOGIA 
EXPERIMENTAL OPTATIVA 

Acta única 
Anual 14 JUNY 2 8 

  
4 

 

ARQUEOLOGIA MOLECULAR OPTATIVA 
Acta única 
Anual 6 JUNY 4 1 

  
1 

 CARACTERITZACIÓ 
CRISTAL·LOGRÀFICA I 
QUÍMICA DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS OPTATIVA 

Acta única 
Anual 5 JUNY 2 

   
3 

 CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ EN 
ARQUEOLOGIA 
PLISTOCÈNICA OPTATIVA 

Acta única 
Anual 3 JUNY 1 1 

  
1 

 

ETNOARQUEOLOGIA OPTATIVA 
Acta única 
Anual 9 JUNY 

 
5 

  
4 

 GEOLOGIA DEL 
QUATERNARI 

OBLIGATÒ
RIA 

Acta única 
Anual 14 JUNY 4 1 1 

 
8 

 INFORMÀTICA I  
ESTADÍSTICA APLICADES A 
L'ARQUEOLOGIA 

OBLIGATÒ
RIA 

Acta única 
Anual 15 JUNY 3 6 1 

 
5 

 INTERPRETACIÓ DEL 
PATRIMONI I SOCIALITZACIÓ 
DE L'ARQUEOLOGIA OPTATIVA 

Acta única 
Anual 3 JUNY 

    
3 

 MÈTODES D'EXCAVACIÓ I 
REGISTRE EN 
ARQUEOLOGIA DEL 
QUATERNARI 

OBLIGATÒ
RIA 

Acta única 
Anual 14 JUNY 7 3 1 

 
3 

 

PALEOECOLOGIA HUMANA 
OBLIGATÒ
RIA 

Acta única 
Anual 14 JUNY 4 1 1 

 
8 

 PALEONTOLOGIA DE 
MAMÍFERS: SISTEMÀTICA I  
EVOLUCIÓ OPTATIVA 

Acta única 
Anual 11 JUNY 1 6 

  
4 

 

PREHISTÒRIA D'AMÈRICA OPTATIVA 
Acta única 
Anual 3 JUNY 

 
1 

  
2 
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PREHISTÒRIA D'EUROPA 
OBLIGATÒ
RIA 

Acta única 
Anual 16 JUNY 4 1 

  
11 

 

PREHISTÒRIA D'ÀFRICA 
OBLIGATÒ
RIA 

Acta única 
Anual 14 JUNY 

 
6 

  
8 

 PREHISTÒRIA D'ÀSIA I 
OCEANIA 

OBLIGATÒ
RIA 

Acta única 
Anual 16 JUNY 4 5 

 
1 6 

 PREHISTÒRIA DE LA 
PENÍNSULA IBÈRICA OPTATIVA 

Acta única 
Anual 5 JUNY 1 4 

    RESTITUCIÓ 
PALEOAMBIENTAL OPTATIVA 

Acta única 
Anual 7 JUNY 2 5 

    SISTEMES DE 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
EN ARQUEOLOGIA 
PLISTOCÈNICA OPTATIVA 

Acta única 
Anual 6 JUNY 

 
5 1 

   

TECNOLOGIA LÍTICA OPTATIVA 
Acta única 
Anual 8 JUNY 5 

   
3 

 ZOOARQUEOLOGIA I 
TAFONOMIA OPTATIVA 

Acta única 
Anual 10 JUNY 2 2 

  
6 

 Font: SINIA 

Data informe: 27/06/2014 
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Taules D. Relació de TFG i TFM.  

 

Curs 2012-13 

GRAU D’HISTÒRIA 

Títol TFG Tipologia/Temàtica Qualificació 

Tàrraco al segle V dC. Canvis i transformacions 

des d’una perspectiva material 

Història Antiga / 

Arqueologia 

Excel·lent 

Musealización de piezas arqueológicas en el Museo 

Arqueológico Salvador Vilaseca de Reus "Los 

pebeteros de Deméter" 

Història Antiga / 

Arqueologia / 

Museologia 

Aprovat 

El lampadari antropomorf de la vil·la romana de la 

Llosa Revisió i proposta museogràfica 

Història Antiga / 

Arqueologia / 

Museologia 

Excel·lent 

Valoració sobre la difusió de la informació sobre el 

món Ibèric en els museus de la demarcació de 

Tarragona 

Història Antiga / 

Arqueologia / 

Museologia 

Excel·lent 

El jaciment protohistòric del Turó de la Font de la 

Canya 

Història Antiga / 

Arqueologia 

Excel·lent 

El mundo funerario de Tarraco romana y su área 

de influencia 

Història Antiga / 

Arqueologia 

Excel·lent 

La redefinició dels museus d’etnologia i 

l’emergència de nous patrimonis: el cas del Museu 

Comarcal a Montblanc i el Centre d’interpretació 

d’art rupestre de les Muntanyes de Prades 

Museologia Excel·lent 

El castillo de El Catllar: Aproximación didáctica al 

patrimonio local 

Història Medieval / 

Museologia 

Excel·lent 

Les dones Medievals a L’ Aleixar Història Medieval Aprovat 

La imatge del rei Pere el Cerimoniós en la 

cronística medieval 

Història Medieval Excel·lent 

Vila-Seca i Salou. Història d’una segregació Història 

Contemporània 

Excel·lent 

La colonització del Delta, El Poble Nou Història 

Contemporània 

Excel·lent 

La Cava i Jesús i Maria durant l'època de la 

Restauració i la seva problemàtica en la manca 

d'infraestructures (1895- 1916) 

Història 

Contemporània 

Excel·lent 

L’emigració del Camp de Tarragona a 

Llatinoamèrica (1778-1833) 

Història 

Contemporània 

Matrícula d’Honor 

La Conca de Barberà durant la Dictadura de Primo 

de Rivera (1923-1930). La repressió cultural 

Història 

Contemporània 

Excel·lent 

 

 

GRAU D’HISTÒRIA DE L’ART 

Títol TFG Tipologia/Temàtica Qualificació 

CONTORNOS Y CONTRARIOS. ARTE Y CULTURA 

VISUAL EN JAPÓN, 

Art oriental/Últimes 

tendències 

Excel.lent 9 

EL  PATRIMONI DE LA PEDRA EN SEC AL TERME Patrimoni/ Art i Excel.lent 9.5 



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions - Facultat de Lletres  

 129 

 

Títol TFG Tipologia/Temàtica Qualificació 

DE NULLES, paisatge 

L’ORIENTACIÓ RIZOMÀTICA DEL DISCURS 

VISUAL  

 

Estètica/ Art visual 

Neobarroc 

Excel.lent 9 

La dansa de Salomé en la pintura catalana del 

segle XIV. Estudi iconogràfic i apunts estilístics 

Art gòtic/Iconografia Excel.lent 9.5 

L'empoderament del Cos. El cos com a base 

artística de reflexió i reivindicació identitària 

Estètica/ Últimes 

tendències 

Excel.lent 9 

El teginat de l'Església de la Sang de Llíria. Estat 

de la qüestió i aproximació al seu repertori 

iconogràfic" 

Art 

medieval/Iconografia 

MH  10 

GÉNESIS DEL VÍDEO ARTE EN EL ESTADO 

ESPAÑOL  

Un soporte para la libertad de expresión 

Arts audiovisuals Excel.lent 10 

 

 

MÀSTER ERASMUS MUNDUS EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ 

HUMANA 

Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació 

“Les Remontages lithiques et groupes de variétes 

de matériaux fluviales du niveau TD10-2 de Gran 

Dolina (Sierra d'Atapuerca, Espagne)" 

Recerca / Indústria 

lítica 
D (6) 

 “El papel de la caliza en el nivel M del Abric 

Romaní: captación, actividades, remontajes y 

distribución espacial" 
Recerca/Indústria 

lítica 

B (9) 

 “The Fossil Large Mammals from La Lluera. 

Tarragona, Spain" 

Recerca / 

Paleontologia C (8) 

 “Comparative craniometric analysis of Mladec 1 

(Czech Republic)" 

Recerca / 

Paleoantropologia B (9) 

“Estimación de la duración de las ocupaciones 

neandertales en la Cova de les Teixoneres (Moià, 

Barcelona, España) a través del análisis del micro-

desgaste dental en ungulados” 

Recerca / 

Paleontologia 
C (8) 

“El consumo de pequeñas presas durante el 

Paleolitico medio. El caso de los lepóridos del nivel 

III de la Coiva de les Teixoneres (Moià, Barcelona, 

España” 

Recerca / 

Zooarqueologia 
B (9) 

“Subsistence Strategy and Raw Material Use in 

island Southeast Asia during the Pleistocene-

Holocene transition: Analysis of archeofaunal cut 

marks from Ille Cave, Palawan, Philippines” 

Recerca / 

Zooarqueologia 
B (9) 

“Análisis de marcas de corte experimentales y 

deteminación de la materia prima utilizada. 

Aplicacion arqueológica a la subunidad TD10-2 de 

Gran Dolina (Burgos, España)" 

Recerca / 

Zooarqueologia 
B (9) 

 “La cueva de la Fuente del Trucho: utilización de 

relieves parietales en representaciones abstractas 

Recerca / Art 

prehistòric C (8) 
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Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació 

de la vertiente sur de los Pirineos durante el 

Paleolítico superior" 

 “Studio petrografico sulla ceramica del Settore B 

del villaggio del Bronzo Antico 2 di Mursia 

(Pantelleria, Italia). Conseiderazioni sopra le fonti 

di approvvigionamento e la produzione ceramica 

dell'abitato preistorico" 

Recerca / 

Prehistòria recent 

C (8) 

 “Geografia Social e Cultural del arte paleolítico: la 

mano como elemento común" 

Recerca / Art 

prehistòric C (8) 

"Universo Simbólico Y Cosmovisión Humana" 
Recerca / 

Epistemologia 
D (6) 

 

A (EXCELLENT) = 10 (Sobresaliente/Matrícula de Honor) 

B (VERY GOOD) = 9 (Sobresaliente) 

C (GOOD) = 7-8 (Notable) 

D (SATISFACTORY) = 6 (Aprobado) 

E (PASS) = 5 (Aprobado) 

F (FAIL) = <5 (Suspenso) 
 
 

 

MÀSTER EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA 

Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació 

La Cova de la Font Voltada. Una aproximació a la 

indústria lítica. Revisió del material de les 

campanyes realitzades durant la dècada dels anys 

80 

Recerca / Industria 

lítica 

6,5 

Análisis funcional de los artefactos de cristal de 

roca de Cova Eirós. Aproximación experimental, 

análisis traceológico y de residuos 

Recerca / Industria 

lítica 

10 

Anàlisis de la variabilitat espaciotipològica de les 

estructures funeràries entre el III i el II mil·lenni 

cal. ANE a la muntanya d’Ares (Alt Urgell) 

Recerca / 

Arqueologia  

espacial 

10 

Zooarqueología y Tafonomía del subnivel de 

Pleistoceno Inferior TD6-3 del yacimiento de Gran 

Dolina, Sierra de Atapuerca (Burgos) 

Recerca / 

Zooarqueologia 

9 

Mecanismos de aprendizaje social en chimpancés. 

Evaluación experimental a través de dos tareas 

manipulativas 

Recerca / 

Arqueologia de la 

Cognició 

9 

El nivel 8-9 del Abric del Filador, una aproximación 

a la selección intencional del color en la fabricación 

de herramientas líticas 

Recerca / Industria 

lítica 

8 
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Taules E. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes dels graus d’Història i d’Història 

de l’Art.  

 

GRAU D’HISTÒRIA 

Curs 2012-13 

Centre 
Número 

d'estudiants 
Tipologia 

Arxiu Històric de Tarragona  1 Arxivística 

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona 1  Arxivística 

Arxiu Judicial del Departament de Justícia, 

Tarragona 

1 Arxivistica 

Arxiu Comarcal de l´Alt Camp 1 Arxivística 

Fundació Catalunya - La Pedrera, 

Hemeroteca, Tarragona 

2 Arxivística 

Institut Català de Paleoecologia i Evolució 

Social de la URV  

1  Excavacions i Laboratori 

URV, Excavacions a L´Assut, Àrea Història 

Antiga 

6 Excavacions i Laboratori 

Servei d´Arqueologia de la Diputació 

provincial de Castelló 

1 Excavacions i practiques 

Museu  

 

Curs 2013-14 

Centre 
Número 

d'estudiants 
Tipologia 

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona 1  Arxivística 

Arxiu Històric de Tarragona  1 Arxivística 

Arxiu Judicial del Departament de Justícia, 

Tarragona 

1 Arxivistica 

Centre de Lectura, Reus 1 Arxivistica 

Centre d´Investigacions Film-Història de la 

Universitat de Barcelona 

1 Documentació 

cinematogràfica 

Consell Comarcal del Baix Penedès 1 Arxivística 

Fundació Catalunya - La Pedrera, 

Hemeroteca, Tarragona 

1 Arxivística 
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Centre 
Número 

d'estudiants 
Tipologia 

Institut Català de Paleoecologia i Evolució 

Social de la URV  

1  Excavacions i Laboratori 

Museu d´Història de Tarragona, Ajuntament 1 Arxivística i Documentació 

Gràfica 

URV, Excavacions a L´Assut, Àrea Història 

Antiga 

5 Excavacions i Laboratori 

 
 

GRAU D’HISTÒRIA DE L’ART 

Curs 2012-13 

Centre 
Número 

d'estudiants 
Tipologia 

Fundació Pau Casals 1 Històrico-artística 

Museu Diocesà 2 Museística 

Fundació Forvm 1 Històrico-artística 

Museu de Valls 1 Museística 

Centre d’Art Tarragona 2 Històrico-artística 

Museu d’Art Modern 1 Museística 

 

Curs 2013-14 

Centre 
Número 

d'estudiants 
Tipologia 

Fundació Pau Casals 1 Històrico-artística 

Museu Diocesà 1 Museística 

Museu d’Art Modern 6 Museística 

Monestir Santes Creus 1 Històrico-artística 

Museu d’Història de Tarragona 1 Museística 

Museu de Reus 1 Museística 

CIMIR (Centre de la Imatge Mas Iglesias, 

Reus) 

2 Històrico-artística 

Museu de Cambrils 2 Museística 

Museu del Port 1 Museística 



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions - Facultat de Lletres  

 133 

 

 

Taules F. Enquestes de satisfacció dels estudiants respecte al professorat 

 

Resultats Enquesta Valoració de l’activitat docent. FLL (puntuacions sobre 7). Curs 

2012-13  

Pregunta 
Mitj preg 

centre 

Desv preg 

centre 

Mitj preg 

URV 

Desv 

preg 

URV 

En els plantejaments inicials de 

l'assignatura, especifica clarament els 

objectius, el programa i els criteris 

d'avaluació. 

5,80 1,47 5,60 1,57 

Les activitats docents s'ajusten als 

objectius, continguts, sistema 

d'avaluació i competències que preveia 

la guia docent. 

5,72 1,51 5,52 1,59 

La metodologia d'ensenyament 

s'adequa als objectius de l'assignatura. 
5,54 1,65 5,32 1,75 

Explica els continguts amb claredat. 5,55 1,71 5,28 1,84 

Resol satisfactòriament els dubtes o 

preguntes que se li plantegen. 
5,78 1,61 5,48 1,77 

Es preocupa per estimular l'interès de 

l'alumnat en l'assignatura. 
5,52 1,82 5,25 1,89 

Manté un bon clima de relació personal 

i comunicació amb els estudiants. 
5,85 1,62 5,54 1,74 

Compleix amb l'horari de classe i 

d'atenció personalitzada fora de l'aula. 
6,10 1,41 5,87 1,55 

El volum de treball és coherent i 

proporcionat als crèdits de 

l'assignatura. 

5,62 1,62 5,38 1,73 

Globalment considero que és un/a 

bon/a professor/a. 
5,76 1,58 5,51 1,69 

Font: SINIA 

Data informe: 18/06/2014 

 

Resultats Enquesta Valoració de l’activitat docent del Grau d’Història (puntuacions 

sobre 7). Curs 2012-13 

Pregunta 
Mitj preg 

titulació 

Desv preg 

titulació 

Mitj preg 

URV 

Desv 

preg 

URV 

En els plantejaments inicials de 

l'assignatura, especifica clarament els 

objectius, el programa i els criteris 

d'avaluació. 

5,63 1,61 5,60 1,57 

Les activitats docents s'ajusten als 

objectius, continguts, sistema 

d'avaluació i competències que preveia 

la guia docent. 

5,58 1,63 5,52 1,59 

La metodologia d'ensenyament 

s'adequa als objectius de l'assignatura. 
5,52 1,70 5,32 1,75 

Explica els continguts amb claredat. 5,47 1,75 5,28 1,84 
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Resol satisfactòriament els dubtes o 

preguntes que se li plantegen. 
5,73 1,65 5,48 1,77 

Es preocupa per estimular l'interès de 

l'alumnat en l'assignatura. 
5,52 1,83 5,25 1,89 

Manté un bon clima de relació personal 

i comunicació amb els estudiants. 
5,75 1,66 5,54 1,74 

Compleix amb l'horari de classe i 

d'atenció personalitzada fora de l'aula. 
6,02 1,51 5,87 1,55 

El volum de treball és coherent i 

proporcionat als crèdits de 

l'assignatura. 

5,51 1,73 5,38 1,73 

Globalment considero que és un/a 

bon/a professor/a. 
5,72 1,61 5,51 1,69 

Font: SINIA 

Data informe: 18/06/2014 

 

 

Resultats Enquesta Valoració de l’activitat docent del Grau d’Història de l’Art 

(puntuacions sobre 7). Curs 2012-13 

Pregunta 
Mitj preg 

titulació 

Desv preg 

titulació 

Mitj preg 

URV 

Desv 

preg 

URV 

En els plantejaments inicials de 

l'assignatura, especifica clarament els 

objectius, el programa i els criteris 

d'avaluació. 

5,70 1,36 5,60 1,57 

Les activitats docents s'ajusten als 

objectius, continguts, sistema 

d'avaluació i competències que preveia 

la guia docent. 

5,67 1,36 5,52 1,59 

La metodologia d'ensenyament 

s'adequa als objectius de l'assignatura. 
5,46 1,52 5,32 1,75 

Explica els continguts amb claredat. 5,55 1,55 5,28 1,84 

Resol satisfactòriament els dubtes o 

preguntes que se li plantegen. 
5,78 1,42 5,48 1,77 

Es preocupa per estimular l'interès de 

l'alumnat en l'assignatura. 
5,44 1,68 5,25 1,89 

Manté un bon clima de relació personal 

i comunicació amb els estudiants. 
5,91 1,41 5,54 1,74 

Compleix amb l'horari de classe i 

d'atenció personalitzada fora de l'aula. 
6,06 1,28 5,87 1,55 

El volum de treball és coherent i 

proporcionat als crèdits de 

l'assignatura. 

5,57 1,52 5,38 1,73 

Globalment considero que és un/a 

bon/a professor/a. 
5,72 1,46 5,51 1,69 

Font: SINIA 

Data informe: 18/06/2014 
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Resultats Enquesta Valoració de l’activitat docent del Màster Erasmus Mundus en 

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (puntuacions sobre 7). Curs 2012-13 

Pregunta 
Mitj preg 

titulació 

Desv preg 

titulació 

Mitj preg 

URV 

Desv 

preg 

URV 

En els plantejaments inicials de 

l'assignatura, especifica clarament els 

objectius, el programa i els criteris 

d'avaluació. 

6,03 1,45 5,60 1,57 

Les activitats docents s'ajusten als 

objectius, continguts, sistema 

d'avaluació i competències que preveia 

la guia docent. 

6,02 1,67 5,52 1,59 

La metodologia d'ensenyament 

s'adequa als objectius de l'assignatura. 
5,69 1,88 5,32 1,75 

Explica els continguts amb claredat. 5,74 1,83 5,28 1,84 

Resol satisfactòriament els dubtes o 

preguntes que se li plantegen. 
6,07 1,75 5,48 1,77 

Es preocupa per estimular l'interès de 

l'alumnat en l'assignatura. 
6,07 1,68 5,25 1,89 

Manté un bon clima de relació personal 

i comunicació amb els estudiants. 
6,34 1,34 5,54 1,74 

Compleix amb l'horari de classe i 

d'atenció personalitzada fora de l'aula. 
6,23 1,56 5,87 1,55 

El volum de treball és coherent i 

proporcionat als crèdits de 

l'assignatura. 

6,22 1,48 5,38 1,73 

Globalment considero que és un/a 

bon/a professor/a. 
5,84 1,77 5,51 1,69 

Font: SINIA 

Data informe: 18/06/2014 
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Taules G. Metodologies docents i proves d’avaluació 

 

Curs 2012-13 

Llegenda metodologies docents i proves d’avaluació: 

A Activitats 
Introductòres 

 

M1 Activitats Introductòries 

   
B Activitats 
Teòriques  

M2 Sessió Magistral 

 
M3 Esdeveniments científics i/o divulgatius 

   

C Activitats 
Pràctiques 

P
rà

ct
ic

a 
G

u
ia

d
a

 

M4 Seminaris 

M5 Debats 

M6 Presentacions / exposicions 
M7 Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 
M8 Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 

M9 Pràctiques a laboratoris 

M10 Pràctiques Clíniques 

M11 Pràctiques de camp/sortides 

M12 Taller (Arquitectura) 

M13 Mètode del cas (dret) 

M14 Tècnica Dilema 
M15 Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 

 

 

P
rà

ct
ic

a 
A

u
tò

n
o

m
a

 

M16 Treballs 

M17 Fòrums de discussió 

M18 Estudis Previs 
M19 Resolució de problemes, exercicis 

M20 Pràctiques a través de TIC 
M21 Supòsits pràctics/ estudi de casos 

   D Atenció 
Personalitzada 

 

M45 Atenció personalitzada 

   

F Metodologies 
Integrades 

 
M22 PBL (Problem Based Learning) /(ABP) 

 
M23 Portafolis/Carpeta d'aprenentatge 

 
M24 Simulació 

 
M25 Avantprojecte 

   

E Proves 

 
P1 Proves de desenvolupament 

 
P2 Proves objectives de preguntes curtes 

 
P3 Proves objectives de tipus test 

 
P4 Proves mixtes 

 
P5 Proves pràctiques 

 
P6 Proves orals 
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Font: Dades analitzades a partir de l’informe DOCnet del curs 12-13 
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Taules H. Propostes de modificació de la memòria 

 
MILLORA DE COMPETÈNCIES 

La proposta d’HISTÒRIA és: 

Proposta de millora de les competències 

actuals 

Competències actuals 

Competències Específiques 

A1. Conèixer, analitzar i transmetre la història 

general i la història pròpia del territori.  

A1. Conèixer, analitzar i transmetre la història general i la història pròpia del territori.  

A7. Conèixer, analitzar i interpretar la història local.  

A2. Conèixer, analitzar i interpretar l’estructura 

diacrònica de la Història i un o més períodes 

específics del passat de la humanitat. 

A2. Conèixer i analitzar l’estructura diacrònica de la història.  

A8. Conèixer, analitzar i interpretar la història de la integració europea.  

A9. Conèixer, analitzar i interpretar detalladament un o més períodes específics del passat de la 

humanitat.  

A14. Analitzar la visió diacrònica general de la història de l’art universal.  

A3. Analitzar i interpretar el registre arqueològic. A12. Analitzar i interpretar el registre arqueològic.  

A4. Analitzar i interpretar els diferents 

llenguatges, procediments i tècniques artístiques: 

arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, 

iconografia, fotografia, cinema, música, etc. 

A15. Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges 

(arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i 

tècniques de la producció artística al llarg de la història.  

A16. Interpretar les imatges (coneixements bàsics d’iconografia).  

A5. Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les 

ciències humanes. 

A13. Conèixer i usar mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.  
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A6. Usar, ordenar i interpretar les fonts 

històriques. 

A6. Usar, ordenar i interpretar les fonts històriques. 

A7. Conèixer, comprendre i saber usar les fonts 

historiogràfiques. 

A5. Conèixer i analitzar els temes i les problemàtiques objecte de debat historiogràfic.  

A10. Conèixer els instruments de recopilació d’informació com catàlegs bibliogràfics, inventaris 

d’arxius i referències electròniques, i tenir habilitat per utilitzar-los.  

A11. Comprendre, interpretar i elaborar textos historiogràfics o documents originals en la 

llengua pròpia.  

A21. Capacitat de reflexió i de raonament crític.  

A8. Entendre els sistemes socials, les dinàmiques 

que els han generat i els àmbits culturals i 

geogràfics on s’integren. 

A17. Conèixer els espais geogràfics regionals i els fonaments de la geografia humana i de la 

geografia física.  

A18. Elaborar, relacionar, sintetitzar i representar gràficament i cartogràficament informació 

geogràfica per a la comprensió i interpretació del territori.  

A19. Explicar la diversitat de llocs, regions i localitzacions interrelacionant els fenòmens 

geogràfics (medi físic i humà) a diferents escales territorials.  

A26. Manejar la terminologia bàsica de l’antropologia social i cultural.  

A27. Conèixer i comprendre a un nivell elemental els sistemes socials (parentesc, religió i visió 

del món, política, economia, gènere, art, etc.) i les seves dinàmiques dins de cultures 

específiques.  

A28. Conèixer i comprendre els processos contemporanis de multiculturalisme, interculturalitat 

i diversitat cultural. 

A9. Identificar i comprendre les teories dels 

principals pensadors i els referents filosòfics i 

A20. Conèixer les teories dels principals pensadors.  

A22. Conèixer i comprendre els referents filosòfics implicats en l’acció històrica moderna.  
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literaris compromesos en la construcció històrica. A23. Conèixer i comprendre les relacions ideològiques i estètiques entre la literatura i la 

societat.  

A24. Utilitzar el vocabulari tècnic bàsic per entendre els processos i les estructures de la creació 

literària i aplicar aquests coneixements a través d’anàlisis crítiques argumentades amb 

propietat oralment i per escrit.  

A25. Comprendre la literatura com una experiència cultural i estètica i com un espai de debat 

ideològic mitjançant diversos recursos creatius.  

A10. Aplicar la didàctica de la Història. A3. Conèixer i aplicar la didàctica de la història.  

A11. Interpretar la història com a disciplina en 

construcció. 

A4. Conèixer i interpretar la història com a disciplina en construcció.  

Competències Transversals 

B1. Aprendre a aprendre  B1. Aprendre a aprendre 

B2. Resoldre problemes de forma efectiva en el 

camp de la història  

B2. Resoldre problemes de forma efectiva en el camp de la història 

B3. Aplicar pensament analític, crític, lògic i 

creatiu, demostrant dots d'innovació  

B3. Aplicar pensament analític, crític, lògic i creatiu, demostrant dots d'innovació 

B4. Treballar de forma autònoma amb 

responsabilitat i iniciativa  

B4. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa 

B5. Treballar en equip de forma col·laborativa i 

amb responsabilitat compartida  

B5. Treballar en equip de forma col·laborativa i amb responsabilitat compartida 

B6. Comunicar informació, idees, problemes i 

solucions de manera clara i efectiva en públic o en 

àmbits tècnics concrets  

B6. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o 

en àmbits tècnics concrets 
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B7. Sensibilització en temes mediambientals  B7. Sensibilització en temes mediambientals 

Competències Nuclears 

C1. Dominar en un nivell intermedi una llengua 

estrangera, preferentment l’anglès.  

C1. Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès. 

C2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies 

de la informació i la comunicació.  

C2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. 

C3. Gestionar la informació i el coneixement.  C3. Gestionar la informació i el coneixement. 

C4. Expressar-se correctament de manera oral i 

escrita en una de les dues llengües oficials de la 

URV.  

C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de 

la URV. 

C5. Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat 

social com a ciutadà/ana i com a professional.  

C5. Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a 

professional. 

C6. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i 

professional. 

C6. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. 

 

  



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions - Facultat de Lletres   142 

 

La proposta d’HISTÒRIA DE L’ART és: 

Proposta de millora de les competències 

actuals 

Competències actuals 

Competències Específiques 

A1. Conèixer les coordenades espai-temps 

(diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions 

culturals de la història i de la història de l’art. 

A1. Conèixer les coordenades espaciotemporals (diacronia i sincronia), els límits i les 

interrelacions geogràfiques i culturals de la història de l’art.  

A2. Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal.  

A3. Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en el 

context europeu occidental i hispànic.  

A16. Conèixer els diferents períodes de la història universal.  

A20. Conèixer la història general i del territori.  

A21. Conèixer l'estructura diacrònica de la història.  

A2. Aplicar la metodologia científica en història de 

l’art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de 

l’obra d’art, replantejament de problemes, cerca 

d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, 

processos crítics de síntesi, formulació ordenada 

de conclusions. 

A9. Aplicar la metodologia científica en història de l'art: estats de la qüestió, anàlisis integrals 

de l'obra d'art, replantejament de problemes, recerca d’informació inèdita, plantejament 

d’hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions.  

A22. Conèixer els temes i les problemàtiques objecte de debat historiogràfic. 

A35. Conèixer i usar mètodes i tècniques d’altres ciències humanes. 

A3. Avaluar la història de la conservació i les 

problemàtiques actuals, criteris de restauració i 

gestió del patrimoni historicoartístic i cultural. 

A4. Interpretar els coneixements particulars i optatius de la història de l'art.  

A19. Conèixer la relació interdisciplinària de les humanitats: filosofia, llengües antigues, 

lingüística, semiòtica, història del teatre i la literatura, història de la música, mitologia clàssica, 

història de les grans religions, sociologia i antropologia.  
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A4.- Analitzar i interpretar els diferents 

llenguatges, procediments i tècniques artístiques: 

arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, 

iconografia, fotografia, cinema, música, etc.) 

A5. Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges 

(arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i 

tècniques de la producció artística al llarg de la història.  

A6. Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la història de l’art.  

A7. Interpretar les imatges (coneixements bàsics d'iconografia).  

A8. Aplicar les diferents metodologies d’aproximació a la història de l’art i de la seva 

contingència històrica (historiografia de l’art).  

A5. Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les 

ciències humanes. 

A29. Conèixer i comprendre les relacions ideològiques i estètiques entre la literatura i la 

societat.  

A30. Utilitzar el vocabulari tècnic bàsic per entendre els processos i les estructures de la creació 

literària i aplicar aquests coneixements a través d'anàlisis crítiques argumentades amb 

propietat oralment i per escrit.  

A31. Comprendre la literatura com una experiència cultural i estètica i com un espai de debat 

ideològic mitjançant diversos recursos creatius.  

A6. Aplicar els coneixements i aspectes bàsics de 

la museologia i la museografia. 

A10. Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, els criteris de 

restauració i la gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.  

A11. Conèixer els aspectes bàsics de la museologia i la museografia.  

A12. Conèixer la documentació, la composició dels materials i les tècniques constructives dels 

béns artístics mobles i immobles.  

A13. Conèixer la gestió de col·leccions d'art: inventari, documentació, catalogació, exposicions i 

difusió d'art.  

A14. Conèixer el mercat de l’art: antiquariat, galeries, taxació i mecenatge.  



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions - Facultat de Lletres   144 

 

A7. Conèixer i comprendre els referents filosòfics 

implicats en l’acció històrica. 

A26. Conèixer les teories dels principals pensadors.  

A27. Capacitat de reflexió i de raonament crític.  

A28. Conèixer i comprendre els referents filosòfics implicats en l’acció històrica moderna.  

A8. Conèixer i comprendre els sistemes socials, 

les dinàmiques que els han generat i els àmbits 

culturals i geogràfics on s’integren. 

A17. Conèixer a trets generals la geografia regional i humana.  

A23. Conèixer els espais geogràfics regionals i els fonaments de la geografia humana i de la 

geografia física.  

A24. Elaborar, relacionar, sintetitzar i representar gràficament i cartogràficament informació 

geogràfica per a la comprensió i interpretació del territori.  

A25. Explicar la diversitat de llocs, regions i localitzacions interrelacionant els fenòmens 

geogràfics (medi físic i humà) a diferents escales territorials.  

A32. Manejar la terminologia bàsica de l’antropologia social i cultural.  

A33. Conèixer i comprendre a un nivell elemental els sistemes socials (parentesc, religió i visió 

del món, política, economia, gènere, art, etc.) i les seves dinàmiques dins de cultures 

específiques.  

A34. Conèixer i comprendre els processos contemporanis de multiculturalisme, interculturalitat 

i diversitat cultural.  

A9. Gestionar els mitjans instrumentals aplicats a 

la història de l’art. 

A15. Conèixer els mitjans instrumentals aplicats a la història de l'art: gràfics, dibuix artístic i 

lineal, fotografia, imatge en moviment, informàtica, coneixements per interpretar les anàlisis de 

tipus material de la obra d’art (físiques, químiques, informes de restauració).  

A18. Conèixer de forma general o específica les tècniques historiogràfiques: epigrafia, 

paleografia, arxivística, diplomàtica, arqueologia.  

Competències Transversals 
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B1. Aprendre a aprendre B1. Aprendre a aprendre  

B2. Resoldre problemes de forma efectiva B2. Resoldre problemes de forma efectiva  

B3. Aplicar pensament analític, crític, lògic i 

creatiu, demostrant dots d'innovació  

B3. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu  

B4. Treballar de forma autònoma amb 

responsabilitat i iniciativa  

B4. Treballar de forma autònoma amb iniciativa  

B5. Treballar en equip de forma col·laborativa i 

amb responsabilitat compartida  

B5. Treballar de forma col·laborativa 

C5. Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat 

social com a ciutadà/ana i com a professional. 

B6. Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional 

B6. Comunicar informació, idees, problemes i 

solucions de manera clara i efectiva en públic o en 

àmbits tècnics concrets 

B7. Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat en l'entorn laboral i com a ciutadà  

B7. Sensibilització en temes mediambientals B8. Sensibilització en temes mediambientals 

Competències Nuclears 

C1. Dominar en un nivell intermedi una llengua 

estrangera, preferentment l’anglès. 

C1. Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.  

C2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies 

de la informació i la comunicació. 

C2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.  

C3. Gestionar la informació i el coneixement. C3. Gestionar la informació i el coneixement.  

C4. Expressar-se correctament de manera oral i 

escrita en una de les dues llengües oficials de la 

C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de 

la URV.  
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URV. 

C5. Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat 

social com a ciutadà/ana i com a professional. 

C5. Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a 

professional.  

C6. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i 

professional. 

C6. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. 
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Taules I. Documents elaborats pel Centre d’Atenció a l’Estudiant (CAE) 

 

Activitats realitzades pel CAE durant el curs 2013-14 

Descripció Codi Inscrits Assistents URV 

Assistents 

FLL 

COM POTS MILLORAR 

EL TEU CURRÍCULUM? 
10114 77 45 7 

L'ENTREVISTA DE 

SELECCIÓ 
10214 60 34 7 

ELS PROCESSOS DE 

SELECCIÓ 
10314 5 4 1 

AUTOCONEIXEMENT 

PERSONAL I 

PROFESSIONAL 

10414 5 2 - 

Font: Centre d’Atenció a l’Estudiant 
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Annex 3. Resultats de les enquestes 

 

Taules A. Resultats de les enquestes al professorat de les titulacions a 

acreditar 

GRAU D’HISTÒRIA 

Participació = 35% (13 enquestes rebudes / 37 enquestes enviades) 

 

1.- Categoria docent: 

Categoria docent Nombre 

Catedràtic d'Universitat 3 

Lector 3 

Titular 3 

Agregat 3 

Comissió de serveis 1 

 

2.- Nombre de crèdits impartits a la titulació: 

Nombre de crèdits Nombre 

6 crèdits 6 

12 crèdits 2 

18 crèdits 2 

21 crèdits 1 

23,65 crèdits 1 

24 crèdits 1 

 

3.- Aspectes generals: 

 

Alt Normal Baix 

Molt 

baix 

No 

aplica 

El suport institucional (formació/consulta/unitats 

centrals) per al desenvolupament de l'activitat 
docent 

6 5 - 1 1 

La coordinació docent de la titulació 3 6 2 1 1 

L'adequació dels sistemes interns d'informació 3 6 2 1 1 

La pertinència de la demanda de dades i 

evidències que heu rebut per als informes de 

seguiment i acreditació 

3 4 1 2 3 
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4.- Satisfacció amb: 

 

Alta Normal Baixa 

Molt 

baixa 

No 

aplica 

El perfil d'ingrés dels estudiants - 9 4 - - 

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu 

pes) 
1 8 2 1 1 

El perfil de competències en la titulació  

(resultats d'aprenentatge previstos)  
4 7 1 - 1 

L'organització del desplegament del pla d'estudis  

(grups, horaris, etc.) 
5 7 - 1 - 

Les metodologies docents que heu utilitzat 8 5 - - - 

Les estratègies d'avaluació que heu utilitzat 9 4 - - - 

El treball i la dedicació dels estudiants 4 7 2 - - 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i 

l'avaluació del TFG/TFM 
6 2 1 1 3 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i 

l'avaluació de les Pràctiques Externes (si escau) 
3 4 - - 6 

Els recursos docents disponibles 5 6 1 - 1 

Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels 

estudiants de les matèries que impartiu 
6 4 2 - 1 

 

 

 
 

 
 

5.- Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats del grau: 

Molt alt Normal Baixa Molt baix No aplica 

1 7 4 - 1 
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GRAU D’HISTÒRIA DE L’ART 

Participació = 44% (12 enquestes rebudes / 27 enquestes enviades) 

 

1.- Categoria docent: 

Categoria docent Nombre 

Catedràtic d’Universitat 2 

Professor agregat 4 

Associat 2 

Titular d’Universitat 3 

Lector 1 

 

2.- Nombre de crèdits impartits a la titulació: 

Nombre de crèdits Nombre 

3 crèdits 1 

6 crèdits 2 

7,5 crèdits 1 

18 crèdits 5 

23 crèdits 1 

24 crèdits 2 

 

3.- Aspectes generals: 

 

Alt Normal Baix 

Molt 

baix 

No 

aplica 

El suport institucional (formació/consulta/unitats 

centrals) per al desenvolupament de l'activitat 
docent 

5 5 1 - 1 

La coordinació docent de la titulació 3 5 2 1 1 

L'adequació dels sistemes interns d'informació 3 6 1 1 1 

La pertinència de la demanda de dades i 

evidències que heu rebut per als informes de 
seguiment i acreditació 

3 4 - 3 2 

 

 
 

 
 

4.- Satisfacció amb: 

 

Alta Normal Baixa 

Molt 

baixa 

No 

aplica 

El perfil d'ingrés dels estudiants - 6 4 1 1 



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions - Facultat de Lletres  

 151 

 

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu 

pes) 
2 6 1 2 1 

El perfil de competències en la titulació  

(resultats d'aprenentatge previstos)  
2 6 3 - 1 

L'organització del desplegament del pla d'estudis  

(grups, horaris, etc.) 
5 6 1 - - 

Les metodologies docents que heu utilitzat 5 7 - - - 

Les estratègies d'avaluació que heu utilitzat 5 7 - - - 

El treball i la dedicació dels estudiants 4 2 5 1 - 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i 

l'avaluació del TFG/TFM 
5 3 2 1 1 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i 

l'avaluació de les Pràctiques Externes (si escau) 
3 4 2 - 3 

Els recursos docents disponibles 3 6 2 - 1 

Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels 

estudiants de les matèries que impartiu 
5 4 2 - 1 

 

 

 
 

 
 

5.- Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats del grau: 

Molt alt Normal Baixa Molt baix No aplica 

2 6 1 2 1 
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MÀSTER ERASMUS MUNDUS EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ 
HUMANA 
 

Participació = 65% (15 enquestes rebudes / 23 enquestes enviades) 

 

1.- Categoria docent: 

Categoria docent Nombre 

Catedràtic 1 

PDI 1 

Professor associat 5 

Professor titular 2 

Professor visitant 3 

Investigador 3 

 

2.- Nombre de crèdits impartits a la titulació: 

Nombre de crèdits Nombre 

2’5 crèdits 2 

4 crèdits 6 

5,5 crèdits 1 

6 crèdits 4 

8 crèdits 2 

 

3.- Aspectes generals: 

 

Alt Normal Baix 

Molt 

baix 

No 

aplica 

El suport institucional (formació/consulta/unitats 

centrals) per al desenvolupament de l'activitat 
docent 

4 8 2 - 1 

La coordinació docent de la titulació 6 8 - - 1 

L'adequació dels sistemes interns d'informació 2 13 - - - 

La pertinència de la demanda de dades i 

evidències que heu rebut per als informes de 
seguiment i acreditació 

2 8 4 - 1 

 

 
 

 
 

 

4.- Satisfacció amb: 

 

Alta Normal Baixa 

Molt 

baixa 

No 

aplica 
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El perfil d'ingrés dels estudiants 3 7 5 - - 

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu 

pes) 
6 7 1 - 1 

El perfil de competències en la titulació  

(resultats d'aprenentatge previstos)  
7 7 - - 1 

L'organització del desplegament del pla d'estudis  

(grups, horaris, etc.) 
6 8 - - 1 

Les metodologies docents que heu utilitzat 7 8 - - - 

Les estratègies d'avaluació que heu utilitzat 7 7 - - 1 

El treball i la dedicació dels estudiants 4 8 3 - - 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i 

l'avaluació del TFG/TFM 
7 4 2 - 2 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i 

l'avaluació de les Pràctiques Externes (si escau) 
4 4 - 1 6 

Els recursos docents disponibles 2 10 2 1 - 

Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels 

estudiants de les matèries que impartiu 
4 8 2 - 1 

Beneficis que aporta la mobilitat entrant i sortint 

de l'alumnat 
11 - 2 1 - 

 

 
 

 
 

 
 

5.- Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats del màster: 

Molt alt Normal Baixa Molt baix 

2 10 2 1 
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Taules B. Resultats de les enquestes als responsables d’ensenyament i 

coordinador de màster de les titulacions a acreditar 

GRAU D’HISTÒRIA 

Participació = 100% (1 enquesta rebuda / 1 enquesta enviada) 

 
1.- Utilitat del SIGQ per: 

 Alta Normal Baixa Molt baixa 

Dissenyar les propostes de les titulacions - 1 - - 

Fer el seguiment intern del desenvolupament de 

les titulacions 
1 - - - 

Per a la millora i, si escau, modificació de les 

titulacions 
1 - - - 

Preparar/disposar de les evidències per a 

l'acreditació 
1 - - - 

 

2.- De la verificació a l'acreditació. Valoreu: 

 Alt Normal Baix Molt baix 

El suport institucional (formació/consulta/unitats 

centrals) per a l'elaboració de l'autoinforme 
1 - - - 

La utilitat per a la millora de la titulació dels 

informes de seguiment i d'acreditació 
1 - - - 

L'adequació i utilitat del feedback d'AQU en els 

diferents processos d'avaluació (VSMA) 
- 1 - - 

El grau de col·laboració del professorat en 

l'aportació d'evidències pels informes de 

seguiment i acreditació 

- 1 - - 

L'adequació del perfil d'ingrés establert respecte al 

perfil dels estudiants matriculats 
- 1 - - 

 

3.- Satisfacció amb: 

 Alta Normal Baixa Molt baixa 

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu 

pes) 
- 1 - - 

El perfil de competències (resultats 

d'aprenentatge previstos) de la titulació 
1 - - - 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i 

l'avaluació del TFG/TFM 
1 - - - 

L'adequació de l'enfocament, organització i 

avaluació de les Pràctiques Externes (si escau) 
1 - - - 

El perfil del professorat que ha impartit les 

diferents matèries del pla d'estudis 
1 - - - 

 

4.- Percepció de la satisfacció del professorat amb el resultat final de la implantació 

de la titulació: 

Molt alta 1 2 3 4 Molt baixa 
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GRAU D’HISTÒRIA DE L’ART 

Participació = 100% (1 enquesta rebuda / 1 enquesta enviada) 

 

1.- Utilitat del SIGQ per: 

 Alta Normal Baixa Molt baixa 

Dissenyar les propostes de les titulacions - 1 - - 

Fer el seguiment intern del desenvolupament de 

les titulacions 
- 1 - - 

Per a la millora i, si escau, modificació de les 

titulacions 
1 - - - 

Preparar/disposar de les evidències per a 

l'acreditació 
1 - - - 

 

2.- De la verificació a l'acreditació. Valoreu: 

 Alt Normal Baix Molt baix 

El suport institucional (formació/consulta/unitats 

centrals) per a l'elaboració de l'autoinforme 
1 - - - 

La utilitat per a la millora de la titulació dels 

informes de seguiment i d'acreditació 
- - - 1 

L'adequació i utilitat del feedback d'AQU en els 

diferents processos d'avaluació (VSMA) 
- 1 - - 

El grau de col·laboració del professorat en 

l'aportació d'evidències pels informes de 

seguiment i acreditació 

- 1 - - 

L'adequació del perfil d'ingrés establert respecte al 

perfil dels estudiants matriculats 
1 - - - 

 

3.- Satisfacció amb: 

 Alta Normal Baixa Molt baixa 

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu 

pes) 
- 1 - - 

El perfil de competències (resultats 

d'aprenentatge previstos) de la titulació 
1 - - - 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i 

l'avaluació del TFG/TFM 
1 - - - 

L'adequació de l'enfocament, organització i 

avaluació de les Pràctiques Externes (si escau) 
1 - - - 

El perfil del professorat que ha impartit les 

diferents matèries del pla d'estudis 
1 - - - 

 

4.- Percepció de la satisfacció del professorat amb el resultat final de la implantació 

de la titulació: 

Molt 

alta 1 2 

3 4 Molt 

baixa 
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MÀSTER ERASMUS MUNDUS EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ 

HUMANA 

Participació = 100% (1 enquesta rebuda / 1 enquesta enviada) 

 

1.- Utilitat del SIGQ per: 

 Alta Normal Baixa Molt baixa 

Dissenyar les propostes de les titulacions 1 - - - 

Fer el seguiment intern del desenvolupament de 

les titulacions 
1 - - - 

Per a la millora i, si escau, modificació de les 

titulacions 
1 - - - 

Preparar/disposar de les evidències per a 

l'acreditació 
1 - - - 

 

2.- De la verificació a l'acreditació. Valoreu: 

 Alt Normal Baix Molt baix 

El suport institucional (formació/consulta/unitats 

centrals) per a l'elaboració de l'autoinforme 
1 - - - 

La utilitat per a la millora de la titulació dels 

informes de seguiment i d'acreditació 
1 - - - 

L'adequació i utilitat del feedback d'AQU en els 

diferents processos d'avaluació (VSMA) 
1 - - - 

El grau de col·laboració del professorat en 

l'aportació d'evidències pels informes de 

seguiment i acreditació 

1 - - - 

L'adequació del perfil d'ingrés establert respecte al 

perfil dels estudiants matriculats 
1 - - - 

 

3.- Satisfacció amb: 

 Alta Normal Baixa Molt baixa 

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu 

pes) 
1 - - - 

El perfil de competències (resultats 

d'aprenentatge previstos) de la titulació 
1 - - - 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i 

l'avaluació del TFG/TFM 
1 - - - 

L'adequació de l'enfocament, organització i 

avaluació de les Pràctiques Externes (si escau) 
1 - - - 

El perfil del professorat que ha impartit les 

diferents matèries del pla d'estudis 
1 - - - 

 

4.- Percepció de la satisfacció del professorat amb el resultat final de la implantació 

de la titulació: 

Molt 

alta 1 2 

3 4 Molt 

baixa 

  



 

Autoinforme per a l’acreditació de titulacions - Facultat de Lletres  

 157 

 

Annex 4. Exposició pública 

 

L’exposició pública del present informe s’ha efectuat des del 17 fins el 30 de setembre de 

2014. 

La difusió d’aquesta acció es va fer mitjançant correu electrònic a tots els membres de la 

Facultat de Lletres (estudiants, PDI i PAS) aportant l’enllaç web de l’activitat a on hi constava 

el document en pdf. Així mateix, ha estat publicada la corresponent activitat a la pàgina web 

del centre, a la qual s’hi accedia des de la mateixa pàgina principal. 

Les consideracions i comentaris rebuts es recullen a continuació: 

- Des del col·lectiu d’estudiants agraeixen que es tinguin en compte i que es fomenti la 

informació i la transparència. 

- Es comenta que per a elaborar l’informe no s’ha tingut en compte l’opinió dels 

estudiants -> això no és del tot cert perquè es recullen respostes de diferents 

enquestes de satisfacció com són l’1Q-1R, e-tutories, avaluació del professorat... així 

com de les aportacions que els estudiants fan en les reunions amb els responsables de 

titulació. 

- S’opina que són molt adequades les reunions presencials que es fan al llarg del curs 

amb el responsable de la titulació. 

- Es comenta que, referent a l’apartat 6.5. Altres aspectes rellevants de la titulació dins 

de l’estàndard 3, quan es fa referència a les col·laboracions amb el MNAC que aquestes 

són a partir del 2014-15, ja que les del curs 2013-14 no es convaliden -> com es 

comenta en l’esmentat apartat, ha estat una nova proposta per al curs 2013-14, en el 

qual ha funcionat com a Pràctiques Extracurriculars (fora del pla d’estudis). A partir del 

curs 2014-15, s’oferten aquestes pràctiques dins de de l’assignatura optativa Pràctiques 

Externes, per tant, li consten a l’estudiant dins del pla d’estudis. 


