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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 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Miquel Àngel Pradilla Cardona Responsable d’ensenyament 

del Grau de Llengua i 

Literatura Catalanes 

Apartats de l’informe que fan 

referència a la titulació a 

acreditar. 

Antoni Nomdedeu Rull Responsable d’ensenyament 

del Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques 

Apartats de l’informe que fan 

referència a la titulació a 

acreditar. 

Andreu Castell Vicente Responsable d’ensenyament 

del Grau d’Anglès 

Responsable del Sistema 

Intern de la Garantia de la 

Qualitat 

Apartats de l’informe que fan 

referència a la titulació a 

acreditar i a la implantació 

del SIGQ. 

Eva Subías Pascual Coordinadora del màster 

d’Arqueologia Clàssica  

Apartats de l’informe que fan 

referència a la titulació a 

acreditar. 

Montserrat Soronellas 

Masdeu 

Coordinadora del màster 

d’Antropologia Urbana, 

Migracions i Intervenció 

Social  

Apartats de l’informe que fan 

referència a la titulació a 

acreditar. 

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

referència al centre. 

Assumpció Huertas Roig Vicedegana de la Facultat de 

Lletres 

Apartats de l’informe que fan 

referència al centre. 

Jaume Vallverdú Vallverdú Secretari de la Facultat de 

Lletres 

Apartats de l’informe que fan 

referència al centre. 

mailto:degafll@urv.cat


 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ  

 

 

5 

 

Belén Roda Martín 

 

Tècnica de l’Oficina de Suport 

al Deganat de la Facultat de 

Lletres 

Suport en els apartats de 

l’informe que fan referència al 

centre i a la implantació del 

SIGQ. 

Raquel Mesas Mata 

 

Tècnica de Suport a la 

Qualitat Docent de la Facultat 

de Lletres 

Suport en els apartats de 

l’informe que fan referència al 

centre i a la implantació del 

SIGQ. 

 

Titulacions impartides al Centre 

Denominació Codi 

RUCT 

Crèdits 

ECTS 

Any 

implantació 

Responsable 

ensenyament/ 

Coordinador màster 

Graus 

Història 2500116 240 2008-09 Jordi Diloli Fons 

Història de l’Art 2500117 240 2008-09 Lícia Buttà 

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 Antoni Nomdedeu Rull 

Comunicació Audiovisual 2500447 240 2009-10 Assumpció Huertas Roig 

Periodisme 2500450 240 2009-10 Assumpció Huertas Roig 

Publicitat i Relacions 

Públiques 

2500451 240 2009-10 Assumpció Huertas Roig 

Antropologia i Evolució 

Humana 

2502831 240 2013-14 Jaume Vallverdú 

Vallverdú 

Màsters coordinats per la URV 

Antropologia Mèdica i 

Salut Global 

4314944 120 2006-07 

2010-11 

(Antropologia 

Mèdica i Salut 

Internacional) 

2014-15 

Oriol Romaní Alfonso 
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Antropologia Urbana, 

Migracions i Intervenció 

Social 

4313871 90 2010-11 

(Migracions i 

Mediació 

Social) 

2013-14 

Montserrat Soronellas 

Masdeu 

Arqueologia Clàssica 4313999 90 2006-07 

2010-11 

2013-14 

Eva Subías Pascual 

Arqueologia del 

Quaternari i Evolució 

Humana 

4310838 

4313286 

120 2010-11 

2012-13 

(Erasmus 

Mundus) 

Carlos Lorenzo Merino 

Comunicació Estratègica 

en la Societat del Risc 

4313338 60 2010-11 

(Comunic. 

Política, Instit. i 

Corpor. en 

Entorns de 

Crisi i de Risc) 

2012-13 

Enric Castelló Cogollos 

Ensenyament i 

Adquisició d'Anglès com 

a Llengua  

Estrangera / Segona 

Llengua 

Pendent 60 2010-11 

(Ensenyament 

de Llengües: 

Espanyol com a 

Llengua 

Estrangera) 

2015-16 

Maria Isabel Oltra 

Massuet  

Ensenyament de 

Llengües: Espanyol com 

a Llengua Estrangera 

Pendent 60 2010-11 

(Ensenyament 

de Llengües: 

Espanyol com a 

Llengua 

Estrangera) 

2015-16 

Esther Forgas Berdet  

Traducció Professional 

Anglès-Espanyol 

4314929 60 2015-16 Alberto Fuertes Puerta 

Màsters interuniversitaris no coordinats per la URV 

Estudis de Dones, 

Gènere i Ciutadania 

(coordinat per la UB) 

4313345 90 2012-13 Coral Cuadrada Majó 
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Identitat Europea 

Medieval (coordinat per 

la UdL) 

4314102 60 2013-14 Maria Bonet Donato 

Joventut i Societat 

(coordinat per al UdG) 

4314836 60 2008-09 

2014-15 

Gaspar Maza Gutiérrez 

Música com a Art 

Interdisciplinària 

(coordinat per la UB) 

4314740 60 2010-11 

2014-15 

Jesús Carruesco García 

 

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

Està previst sol·licitar l’acreditació del Grau de Llengua i Literatura Catalanes, del Grau de Llengua 

i Literatura Hispàniques i del Grau d’Anglès abans del 13/05/2017, del Màster d’Arqueologia 

Clàssica abans del 25/09/2017 i del Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

abans del 23/07/2017, dates de venciment de les verificacions corresponents.  

 

Data d’aprovació: 

Versió definitiva aprovada per Junta de Facultat de la Facultat de Lletres en data 30 de novembre 

de 2016. 

 

Signatura Degà de la Facultat de Lletres: 

 

 

 

Dr. Josep Sánchez Cervelló 
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Presentació de les titulacions objecte d’acreditació 
 

El grau de Llengua i Literatura Catalanes, el grau de Llengua i Literatura Hispàniques i el grau 

d’Anglès formen part del Programa Formatiu de Grau en Llengües i Literatures, el que significa 

que tenen en comú 90 ECTS. D’aquests crèdits comuns, 60 serien els de Formació Bàsica 

corresponents al 1r curs. 

 

 Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

El Grau de Llengua i Literatura Catalanes és un títol que pertany a la branca Arts i Humanitats i 

que s’emmarca en el programa formatiu de Llengua i Literatura. Consta de 60 crèdits de formació 

bàsica, 132 crèdits obligatoris, 36 d’optatius i 12 que corresponen al Treball de Fi de Grau. 

L’objectiu del grau és la formació de professionals de la llengua, la literatura i la cultura catalanes, 

tant si tenen previsions de dedicar-se a la investigació com si trien un perfil orientat a l’exercici 

de les professions que s’hi relacionen: ensenyament mitjà, ensenyament d’adults i no reglat, 

correcció de textos, món editorial, centres i gabinets de normalització lingüística, planificació 

lingüística, edició multimèdia, assessorament lingüístic, crítica literària, etc.  

En els dos primers cursos es proporciona una formació més general (per mitjà de la teoria 

literària, la lingüística i altres matèries), orientada l’adquisició d’instruments intel·lectuals 

valuosos: domini del llenguatge i del pensament abstracte, pràctica en la percepció  intuïtiva, 

capacitat de comprensió i d’expressió oral i escrita i coneixements culturals amplis. I en els dos 

darrers cursos es tracten els temes i problemes que constitueixen el nucli de la disciplina 

(diferents períodes de la història de la literatura catalana, sintaxi, dialectologia, etc.) i s’obren 

perspectives de dedicació laboral (edició i correcció de textos, treball de fi de grau, etc.). A més, 

la titulació ofereix la possibilitat que l’alumnat pugui especialitzar-se, amb una Menció en redacció 

i edició de textos catalans i una Menció en cultura clàssica. 

 

 Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

El Grau de Llengua i Literatura Hispàniques ofereix una sòlida formació lingüística i cultural que 

es manifesta en competències i capacitats relacionades amb una excel·lent pràctica oral i escrita, 

amb el coneixement de la producció literària i la comunicació. En aquest sentit, hi ha indicadors 

que demostren que la nostra societat està especialment necessitada d’aquests àmbits de 

formació. L’àmbit de l’ensenyament d’espanyol per a estrangers i el relatiu al context de la 

comunicació en són dos clars exponents. En conseqüència, aquest títol capacita per exercir les 

activitats professionals relacionades amb l'assessorament i la correcció lingüística, la planificació, 

la gestió del multilingüisme, el treball editorial, la crítica literària, la gestió cultural del patrimoni 

literari -escrit i oral-, la gestió lingüística avançada tant en els àmbits de la comunicació escrita, 

oral i audiovisual tradicionals com en el de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), 

i l'ensenyament de la llengua i la literatura. 

El Grau de Llengua i Literatura Hispàniques es caracteritza pels següents aspectes: 

 Professorat molt actiu en docència, formació i recerca 

 Formació de màxima qualitat, de caràcter teòric i pràctic 

 Alt grau de coordinació entre assignatures 
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 Metodologies docents de qualitat 

 Elevada presència d’estudiants internacionals 

 Possibilitat de continuïtat i especialització dels estudis del grau en diversos màsters 

i doctorats 

 Possibilitat de realització de Pràctiques externes 

 

 Grau d’Anglès 

El Grau d’Anglès està dirigit a persones amb un interès específic per la cultura anglosaxona en 

totes les seves manifestacions (lingüístiques, literàries i culturals en general). El títol capacita els 

estudiants per exercir activitats professionals en àmbits com ara l’ensenyament de l’anglès com 

a llengua estrangera, la traducció, la indústria de la cultura i del turisme i l’assessorament 

lingüístic i el treball administratiu en empreses multinacionals que requereixin un molt bon 

coneixement de la llengua anglesa. 

Tot i l’èmfasi en el domini de la llengua anglesa, tant a nivell pràctic com teòric, el grau ofereix 

també una formació en aspectes literaris i culturals íntimament relacionats amb la realitat 

lingüística anglòfona. D’aquesta manera pretén proporcionar: 

 Les eines d’aprenentatge de la llengua anglesa necessàries per garantir un procés 

d’adquisició de la llengua efectiu i sòlid. 

 Les bases teòriques i els elements pràctics necessaris per aconseguir un nivell de 

coneixement passiu i actiu excel·lents de la llengua anglesa. 

 Coneixements de la literatura i de la cultura de les comunitats lingüístiques de parla 

anglesa. 

 Les eines bàsiques per a la traducció associada a la llengua anglesa.  

 Les eines que permetin accedir a una gran varietat de llocs de treball en els quals tot allò 

esmentat anteriorment siguin eines d’ús quotidià i requisit imprescindible.  

A més a més, el grau ofereix la possibilitat d’adquirir coneixements d’altres llengües modernes 

(alemany i francès) per tal d’afavorir la formació de professionals versàtils i adaptables a 

situacions lingüístiques i culturals variables i complexes.  

També ofereix als estudiants la possibilitat de cursar quatre mencions:  

1. Lingüística Anglesa, que té com a objectiu proporcionar coneixements sobre aspectes 

lingüístics fonamentals de la llengua anglesa i introduir continguts preliminars sobre 

lingüística aplicada en l’àmbit de l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera 

2. Traducció Anglesa, que té com a objectiu proporcionar coneixements sobre aspectes 

fonamentals relacionats amb la traducció directa, la traducció inversa i l’aplicació de les 

noves tecnologies 

3. Literatura i Cultura Angleses, que constitueix un bloc coherent de matèries introductòries 

i específiques que pretenen donar una visió general i actual de temes rellevants en els 

estudis literaris i culturals 

4. Alemany, que té com a objectiu proporcionar coneixements bàsics sobre la llengua 

alemanya, així com sobre la literatura i la cultura dels països de parla alemanya.  
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 Màster d’Arqueologia Clàssica 

El màster està dirigit principalment a estudiants amb formació prèvia en el àmbit de l’Arqueologia, 

la Història, la Història de l’art o la Filologia clàssica, però també en altres titulacions afins com 

Antropologia, Arquitectura. El pla d'estudis, de 90 ECTS, s'estructura en tres semestres lectius 

que es poden cursar en un any i mig o bé en dos anys, al final dels quals es fa el lliurament i 

presentació del treball de fi de màster. 

L'aprenentatge està organitzat a partir d'assignatures amb diferents tipus de contingut: 

- Continguts d'iniciació metodològica o d'utilitat general per a la disciplina. 

- Continguts de caràcter professionalitzador.  

- Continguts d'especialització en línies de recerca de l'àmbit de l'arqueologia clàssica. 

- Continguts sobre temàtiques específiques que se centren en períodes concrets o conceptes de 

la història i l'arqueologia clàssica. 

Es defineixen tres línies prioritàries d'aprofundiment que constitueixen els àmbits d’especialització 

del màster, als quals l’estudiant té l'oportunitat d'acostar-s'hi des d'una formació bàsica, 

metodològica, tecnològica i avançada. 

 Arqueologia del paisatge 

 Arqueologia de l'arquitectura 

 Arqueologia de la cultura material 

 

 Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

El Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social, està centrat en les tradicions 

acadèmiques de l’Antropologia Social i del Treball Social. La seva orientació investigadora i 

professionalitzadora abasta els àmbits teòrics i epistemològic, però també metodològic, tècnic i 

d’intervenció social. L’objectiu principal del màster és proporcionar als estudiants instruments 

eficaços per a l’anàlisi, la diagnosi i la intervenció ens els fenòmens, processos i problemes de la 

societat urbana contemporània. 

El màster és una via d’accés dels estudiants d’Antropologia Social i Cultural i de Treball Social de 

la URV, entre d’altres, als estudis de postgrau, els quals poden tenir continuïtat en el doctorat en 

Antropologia i Comunicació, seguint la mateixa línia d’estudis urbans.  

Els centres d’interès del màster són les dinàmiques del canvi sociocultural, les transformacions 

de les noves ciutats cosmopolites o àrees metropolitzades que són escenaris de nous 

comportaments humans i que, en conseqüència, demanen noves formes d’intervenció social. 

Aquestes transformacions porten a l’estudi de polítiques públiques urbanes i mediambientals, de 

la mobilitat humana, de les relacions interculturals, de noves formes comunitàries i de veïnatge i 

de la construcció de noves formes de ciutadania que tenen a veure amb qüestions ètniques, de 

gènere, etc.  

L’abordatge d’allò urbà té el propòsit de fer que l’alumne disposi d’eines teòriques, 

metodològiques i operatives que assegurin la seva capacitat de comprensió, anàlisi i intervenció 

sobre les realitats socials a les quals s’enfronti. També que assoleixi les competències oportunes 

per ser capaç d’intervenir i participar activament en equips interdisciplinars en contextos 

professionals diversos que poden anar des de la diagnosi social, la intervenció social i urbana i la 

gestió de la multiculturalitat des de la mediació. 
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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 1.464 estudiants repartits entre els diversos ensenyaments que 

ofereix: 1.234 en estudis de grau, 212 en estudis de màster i 18 de llicenciatures en procés 

d’extinció. 

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

vigents en el curs 2015-16: 

Taula 1. Evolució dels estudiants matriculats 

Titulació 
Estudiants matriculats 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

GRAUS 

Història 156 172 199 194 180 

Història de l’Art 109 97 103 96 88 

Anglès 133 173 196 199 197 

Llengua i Literatura Catalanes 77 88 82 58 57 

Llengua i Literatura Hispàniques 79 87 97 87 84 

Comunicació Audiovisual 81 107 125 154 158 

Periodisme 94 121 147 159 161 

Publicitat i Relacions Públiques 91 127 148 165 165 

Antropologia i Evolució Humana   45 103 144 

Total graus 820 972 1.142 1.215 1.234 

MÀSTERS (coordinats per la URV) 

Antropologia Mèdica i Salut 

Global (2014) 
   13 21 

Extingeix a Antropologia Mèdica 

i Salut Internacional (2006) i 

(2010)* 

34 28 27 9 7 

Antropologia Urbana, 

Migracions i Intervenció Social 

(2013) 

  10 21 26 
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Extingeix a Antropologia Urbana 

(2006) i (2010) i a Migracions i 

Mediació Social (2007) i 

(2010)* 

35 21 10 2 1 

Arqueologia Clàssica (2013)   12 24 30 

Extingeix a Arqueologia Clàssica 

(2006) i (2010)* 
38 29 18 3 

 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (2010) 
29 17 2 3 2 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (ERASMUS 

MUNDUS) (2012) 

 16 25 30 32 

Extingeixen a Arqueologia del 

Quaternari i Evolució Humana 

(2006) 

2    

 

Ciències Socials del 

Desenvolupament: Cultures i 

Desenvolupament a Àfrica 

(2010) 

23 30 19 4 1 

Comunicació Estratègica en la 

Societat del Risc (2012) 
 13 24 14 22 

Extingeix a Comunicació 

Política, Institucional i 

Corporativa en Entorns de Crisi 

i de Risc (2010) 

28 5 1  

 

Ensenyament i Adquisició de 

l’Anglès com a Llengua 

Estrangera/Segona Llengua 

(2015) 

    19 

Ensenyament de Llengües: 

Espanyol com a Llengua 

Estrangera (2015) 

    26 

Els dos màsters anteriors 

extingeixen a Ensenyament de 

Llengües Estrangeres (2010) i 

(2007) 

66 56 71 47 4 

Estudis Superiors de Llengua, 

Literatura i Cultura Catalanes 

(2010) 

17 14 10 11 1 

Extingeix a Estudis Superiors de 

Llengua, Literatura i Cultura 

Catalanes (2007) 

1    
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Patrimoni Artístic i Cooperació 

Cultural (2012) 
 6  12 5 

Relacions Euromediterrànies 

(2011) 
18 29 25 9 1 

Traducció Professional Anglès-

Espanyol (2015) 
    14 

Total màsters 291 264 254 202 212 

Total FLL 1.111 1.236 1.396 1.417 1.446 

Data informe: 05/07/2016 

Font: URV en Xifres. ACRG03 Número d’estudiants matriculats i ACRM03 Número d’estudiants matriculats  

* Les dades són, a cada curs, els sumatoris dels plans d’estudis a extingir  

 

A la Taula 2 es mostra l’evolució del nombre de titulats dels darrers cinc cursos en els graus 

d’Història i d’Història de l’Art, que es van implantar el curs 2008-09, i dels darrers quatre cursos 

en la resta de graus de la FLL (llevat del d’Antropologia i Evolució Humana que són dos cursos), 

ja que aquests es van implantar el curs 2009-10. Pel que fa als titulats de màster, les dades 

corresponen als darrers cinc cursos.  

Taula 2. Evolució del nombre de titulats 

Titulació 
Titulats 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

GRAUS      

Història      

Curs inici 2008-09 

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

17 

3 

4 

8 

1 

2 

7 

26 

1 

2 

3 

4 

16 

2 

 

2 

2 

2 

12 

Història de l’Art      

Curs inici 2008-09 

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

6 

 

 

1 

3 

4 

2 

1 

7 

 

1 

4 

7 

 

 

1 

4 

5 

1 

Anglès      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

 

23 

2 

6 

23 

1 

5 

5 

25 

1 

 

1 

8 

17 

Llengua i Literatura Catalanes      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

 7 5 

13 

2 

2 

7 

 

1 

3 

3 

Llengua i Literatura Hispàniques      

Curs inici 2009-10  10 3 3  



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ  

 

 

14 

 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

7 1 

15 

1 

1 

5 

9 

Comunicació Audiovisual      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

 14 

5 

4 

5 

1 

12 

12 

1 

1 

 

 

6 

4 

1 

Periodisme      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

Curs inici 2014-15 

 14 4 

19 

1 

9 

22 

3 

1 

 

 

3 

13 

3 

1 

Publicitat i Relacions Públiques      

Curs inici 2009-10 

Curs inici 2010-11 

Curs inici 2011-12 

Curs inici 2012-13 

Curs inici 2013-14 

Curs inici 2014-15 

 17 

2 

2 

13 

2 

6 

24 

4 

1 

 

 

8 

17 

2 

2 

Antropologia i Evolució Humana      

Total graus 27 114 151 206 141 

MÀSTERS (coordinats per la URV) 

Antropologia Mèdica i Salut 

Internacional (2006) i (2010)* 
12 6 13 4 1 

Antropologia Urbana, 

Migracions i Intervenció Social 

(2013) 

   4 

 

Extingeix a Antropologia Urbana 

(2006) i (2010) i a Migracions i 

Mediació Social (2007) i 

(2010)* 

16 12 7  

 

Arqueologia Clàssica (2013)    6  

Extingeix a Arqueologia Clàssica 

(2006) i (2010)* 
15 12 14 2 

 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (2010) 
9 16 1 1 

 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (ERASMUS 

MUNDUS) (2012) 

  13 9 

 

Extingeixen a Arqueologia del 

Quaternari i Evolució Humana 

(2006) 

2    
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Ciències Socials del 

Desenvolupament: Cultures i 

Desenvolupament a Àfrica 

(2010) 

4 7 9 3 

 

Comunicació Estratègica en la 

Societat del Risc (2012) 
 11 18 11 

 

Extingeix a Comunicació 

Política, Institucional i 

Corporativa en Entorns de Crisi 

i de Risc (2010) 

21 5   

 

Ensenyament de Llengües 

Estrangeres (2010) 
59 48 66 41 

 

Extingeix a Ensenyament de 

Llengües Estrangeres (2007) 
    

 

Estudis Superiors de Llengua, 

Literatura i Cultura Catalanes 

(2010) 

15 11 8 10 

 

Extingeix a Estudis Superiors de 

Llengua, Literatura i Cultura 

Catalanes (2007) 

1    

 

Patrimoni Artístic i Cooperació 

Cultural (2012) 
 6  5 

 

Relacions Euromediterrànies 

(2011) 
 11 14 8 

 

Total màsters 154 145 163 104 1 

Total  181 259 314 310 142 

Data informe: 05/07/2016 

Font: URV en Xifres. ACRG11 Titulats de grau i ACRM09 Titulats de màster 

* Les dades són, a cada curs, els sumatoris dels plans d’estudis a extingir 

  

Pel que fa al professorat amb docència a graus i màsters de la Facultat de Lletres, a la Taula 3 

es mostra que el nombre de docents va experimentar un augment en els quatre primers cursos 

d’anàlisi però en els dos darrers va patir una lleu davallada, fins a situar-se en 581 professors/res 

el curs 2015-16: 

 

Taula 3. Evolució del nombre de professorat amb docència 

Titulació 
Professors 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

GRAUS      

Història 43 37 45 47 46 

Història de l’Art 34 29 34 33 35 

Anglès 41 46 42 39 36 

Llengua i Literatura Catalanes 41 44 46 40 36 

Llengua i Literatura Hispàniques 38 40 41 39 36 
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Comunicació Audiovisual 34 37 45 49 47 

Periodisme 36 40 48 51 51 

Publicitat i Relacions Públiques 36 40 49 51 51 

Antropologia i Evolució Humana   9 11 30 

Total graus 303 313 359 360 368 

MÀSTERS 

Antropologia Mèdica i Salut 

Global (2014) 
   12 18 

Extingeix a Antropologia Mèdica 

i Salut Internacional (2006) i 

(2010)* 

14 14 15 13 11 

Antropologia Urbana, 

Migracions i Intervenció Social 

(2013) 

  14 15 15 

Extingeix a Antropologia Urbana 

(2006) i (2010) i a Migracions i 

Mediació Social (2007) i 

(2010)* 

19+34 36 9+30 21 12 

Arqueologia Clàssica (2013)   18 19 19 

Extingeix a Arqueologia Clàssica 

(2006) i (2010)* 
31 32 23 10  

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (2010) 
21 23 22 24 26 

Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (ERASMUS 

MUNDUS) (2012) 

 23 22 24 28 

Extingeixen a Arqueologia del 

Quaternari i Evolució Humana 

(2006) 

30     

Ciències Socials del 

Desenvolupament: Cultures i 

Desenvolupament a Àfrica 

(2010) 

11 4 4 3  

Comunicació Estratègica en la 

Societat del Risc (2012) 
 20 19 16 22 

Extingeix a Comunicació 

Política, Institucional i 

Corporativa en Entorns de Crisi 

i de Risc (2010) 

27 29 25   

Ensenyament i Adquisició de 

l’Anglès com a Llengua 

Estrangera/Segona Llengua 

(2015) 

    11 
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Ensenyament de Llengües: 

Espanyol com a Llengua 

Estrangera (2015) 

    12 

Els dos màsters anteriors 

extingeixen a Ensenyament de 

Llengües Estrangeres (2010) i 

(2007)* 

13 21 24 23 19 

Estudis Superiors de Llengua, 

Literatura i Cultura Catalanes 

(2010) 

11 14 10 12 1 

Extingeix a Estudis Superiors de 

Llengua, Literatura i Cultura 

Catalanes (2007) 

20     

Patrimoni Artístic i Cooperació 

Cultural (2012) 
 10  21 10 

Relacions Euromediterrànies 

(2011) 
1 11 13 6 1 

Traducció Professional Anglès-

Espanyol (2015) 
    8 

Total màsters 232 237 248 219 213 

Total  535 550 607 579 581 

Data informe: 05/07/2016 

Font: DOCnet 

* Les dades corresponen a les de l’últim pla vigent a cada curs 

 

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

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

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

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

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

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

oberta a tot el món com ho 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 a través del Centre d’Estudis 

Hispànics, el qual ha estat integrat recentment a la FLL. 

 

 

Aquesta és la tercera vegada que la FLL rep la visita d’AQU Catalunya en el marc del procés 

d’acreditació de titulacions oficials. Així, al curs 2014-15 es van acreditar les titulacions de l’àmbit 

d’Història: els graus d’Història i Història de l’Art, el màster d'Arqueologia del Quaternari i Evolució 

Humana i el màster Erasmus Mundus d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, aquest 

darrer acreditat amb excel·lència. Posteriorment, durant el primer semestre del 2016 s’han 

acreditat favorablement les titulacions de l’àmbit de Comunicació: els graus de Comunicació 
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Audiovisual, Periodisme, i Publicitat i Relacions Públiques, i el màster de Comunicació Estratègica 

en la Societat del Risc. 

 

 

La Facultat de Lletres disposa d’un lloc web, que tot justa acaba de ser renovat: 

http://www.fll.urv.cat/. El curs 2015-16 s’ha treballat en una nova versió del web de la Facultat, 

per dotar-la d’un caràcter més institucional i poder-la replicar en breu en els idiomes castellà i 

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

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

 

 

 

 

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

 

Per a l’elaboració de l’Autoinforme s’ha pres com a referència el procés PR-ACR FLL-003 

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

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

l’Autoinforme d’acreditació es combinen dos nivells d’anàlisi: el dels ensenyaments específics a 

acreditar i el del centre. 

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

 Recollida d’informació 

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

Tècnic del Rectorat de la URV (GTR), i vehiculada a través de l’eina web Sínia-Net, pel que fa a 

les taxes, indicadors numèrics i resultats de les enquestes del PDI. La informació sobre 

metodologies, sistemes d’avaluació i ús de Moodle, l’ha facilitada el Servei de Recursos Educatius 

de la Universitat (SREd). Les dades de guies docents s’han obtingut a partir del DOCnet, i la 

informació sobre plans de treball i tutories, del Moodle. La informació específica del centre ha 

estat recollida per la TSQD del centre.  

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

s’han utilitzat els instruments que es recullen en la taula 4 de l’estàndard 3 del present informe. 

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

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

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

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

Es mostren dades consolidades del curs 2015-16. 

 Elaboració de l’informe 

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

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

responsable del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la FLL, el Tècnic de l’Oficina de Suport 

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

Quant a la participació dels estudiants, aquesta ha estat indirecta, tant a través de les seves 

opinions expressades en les diferents enquestes en la versió inicial de l’Autoinforme, com durant 

el període d’exposició pública en la versió definitiva, a més a més de la seva assistència a la 

Junta de Facultat en la qual s’ha aprovat. 

En la redacció dels apartats concrets relacionats amb els títols a acreditar, els responsables de 

l’ensenyament hi han tingut un paper destacat. A més, s’ha comptat amb la participació de la 

Unitat de Qualitat del Gabinet Tècnic del Rectorat (GTR) i el Servei de Recursos Educatius (SREd) 

de la URV. 
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Les propostes de millora, que es recullen al pla de millora per al curs 2015-16, estan identificades 

a la taula de Propostes de millora. Així mateix, el seguiment del pla de millora del curs 2014-15 

s’identifica a la taula del Pla de Millora 2014-15.  

Pel que fa a la recollida d’evidències s’ha organitzat un Espai per a l’Acreditació al Campus Virtual 

(Moodle) que té per objectiu recollir evidències de coordinació de la titulació, evidències sobre 

l’orientació acadèmica i evidències de les assignatures de la titulació, entre altres aspectes 

perquè el Comitè d’Avaluació Interna i Externa disposin d’aquesta informació de manera digital, 

compartida i asíncrona. 

 Exposició pública 

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

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

 L’exposició pública a l’apartat de Garantia de Qualitat del web 

 Notícia destacada al lloc web i correu electrònic als membres de l’Escola/Facultat 

(PDI, PAS, estudiants). 

 Correu electrònic a professionals i empreses col·laboradores 

 Correu electrònic a antics alumnes. 

 

Resultats del període d’exposició pública 

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

L’informe ha estat publicat al 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. 

S’han incorporat totes les aportacions recollides durant aquest període en la present versió 

definitiva de l’Autoinforme. Aquestes han estat de caire linguïstic, ortogràfic i normatiu, sobretot; 

també hi ha hagut alguna correcció de que alguna dada i/o nom era incorrecte. 

 Aprovació de l’informe 

L’informe, un cop elaborat i tancat com a definitiu, s’ha aprovat per la Junta de Facultat de centre 

en data 30 de novembre de 2016. 

 

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

Respecte a l’Autoinforme d’acreditació pensem que dóna resposta exhaustiva al conjunt 

d’estàndards exigits en el procés d’acreditació, fa una anàlisi sistemàtica i objectiva de cada 

estàndard i sobre el desenvolupament de la titulació, i aporta evidències pertinents i accessibles 

que permeten argumentar l’anàlisi i confirmar el desenvolupament excel·lent de la titulació. Per 

tot això considerem que el procés ha estat exitós.

https://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=65610
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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 

 

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

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

 

En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

Es considera que aquest apartat està en progrés vers l’excel·lència, atès que es consideren les 

següents actuacions com a bones pràctiques:  

- L’elaboració, revisió i publicació de les Guies Docents i els Plans de Treball. Ambdós són únics 

per a cada assignatura i comuns a tots els grups de docència.  

- La posada en marxa i aplicació dels Plans d’Acció Tutorial, tant el genèric de centre com 

l’específic de màsters. 

- La coordinació docent dels diferents ensenyaments: és molt satisfactòria i afavoreix la 

potenciació de la qualitat dels mateixos. 

- L’aplicació de les normatives pròpies (Pràctiques Externes, Treball de Fi de Grau i Treball de Fi 

de Màster).  

 

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

amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

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

amb els objectius de la titulació. 

 
 

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  

 

 

En el primer nivell, el Projecte Formatiu de la Titulació, que es concreta amb la Memòria Oficial 

del Títol. 

 

Titulacions a acreditar 
Memòria Oficial del Títol 

Enllaç memòria del títol 

Graus 

Llengua i Literatura Catalanes http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arx

ius/Qualitat/Memories/Graus/memoria_grau_llengua

_literatura_catalanes.pdf  

http://vimeo.com/114335534
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Graus/memoria_grau_llengua_literatura_catalanes.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Graus/memoria_grau_llengua_literatura_catalanes.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Graus/memoria_grau_llengua_literatura_catalanes.pdf


 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ  

 

 

23 

 

Llengua i Literatura Hispàniques http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arx

ius/Qualitat/Memories/Graus/memoria_grau_llengua

_literatura_hispaniques.pdf  

Anglès http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arx

ius/Qualitat/Memories/Graus/memoria_grau_angles.p

df  

Màsters  

Arqueologia Clàssica http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arx

ius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_arq

ueologia_classica.pdf  

Antropologia Urbana, Migracions i 

Intervenció Social 

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

ius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_MA

UMIS.pdf  

 

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

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

realitzades en la memòria del títol objecte d’acreditació.  

 

En un segon nivell es concreta d’una banda el Mapa de Competències, que és el pla d’estudis 

de la titulació en forma de competències.  

D’altra banda les guies docents de les assignatures, publicades abans de la matrícula, detallen 

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

entre altres.  

Els mapes de competències dels ensenyaments, així com les guies docents dels graus i dels 

màsters, es poden consultar en els següents enllaços: 

 Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

 Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

 Grau d’Anglès 

 Màster d’Arqueologia Clàssica 

 Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

 

Com es pot veure a la Figura 1, pel que fa a les titulacions a acreditar, el percentatge de guies 

docents realitzades i publicades és en gairebé tots els casos del 100% (entre parèntesis el 

nombre d’assignatures amb guies docents realitzades sobre el total d’assignatures): 

 

 

 

 

 

 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Graus/memoria_grau_llengua_literatura_hispaniques.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Graus/memoria_grau_llengua_literatura_hispaniques.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Graus/memoria_grau_llengua_literatura_hispaniques.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Graus/memoria_grau_angles.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Graus/memoria_grau_angles.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Graus/memoria_grau_angles.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_arqueologia_classica.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_arqueologia_classica.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_arqueologia_classica.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_MAUMIS.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_MAUMIS.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Memories/Masters/memoria_master_MAUMIS.pdf
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1225&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1226&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1227&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1280&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1281&any_academic=2015_16
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Figura 1: Percentatge guies docents realitzades i publicades 

 
1r 2n 3r 4t 

% sense 

curs 
% opt % Total 

Grau de Llengua i 

Literatura Catalanes 

100% 

(10/10) 

100% 

(14/14) 

100% 

(7/7) 

100% 

(5/5) 

100% 

(1/1) 

78.57% 

(11/14) 

94.12% 

(48/51) 

Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques 

100% 

(10/10) 

100% 

(12/12) 

87.5% 

(7/8) 

100% 

(7/7) 

100% 

(1/1) 

100% 

(15/15) 

98.11% 

(52/53) 

Grau d’Anglès 100% 

(10/10) 

100% 

(12/12) 

100% 

(8/8) 

100% 

(6/6) 

100% 

(1/1) 

100% 

(18/18) 

100% 

(55/55) 

Màster d’Arqueologia 

Clàssica 

100% 

(7/7) 

16.67% 

(1/6) 
  

 90% 

(9/10) 

73.91% 

(17/23) 

Màster d’Antropologia 

Urbana, Migracions i 

Intervenció Social 

100% 

(7/7) 

100% 

(2/2) 
  

100% 

(1/1) 

100% 

(4/4) 

100% 

(14/14) 

 

 

Amb la guia docent i el mapa de competències, el responsable o coordinador de la titulació i el 

professorat 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 tercer nivell trobem el Pla de Treball. Consisteix a 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, un 

punt en què la coordinació docent és la clau.  

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. 

 

Figura 2. Vista de calendari de pla de treball 
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Figura 3. Vista competències de pla de treball 

 
 

La figura 2 de la vista de coordinació de pla de treball mostra les activitats que cal lliurar 

setmanalment per assignatura. A la fila superior es mostren les setmanes del curs i a la 

columna de l'esquerra les assignatures. Cadascuna de les icones dibuixades al calendari mostra 

la fitxa de l’activitat sota un fons de color verd que indica que el pla de treball està disponible 

dins l’espai d’assignatura de Moodle. 

D’altra banda, la figura 3 relaciona les activitats d’avaluació de cada assignatura amb les 

competències i resultats d’aprenentatge de la titulació. La icona et porta a la fitxa de l’activitat. 

De tal manera que des de la visió de coordinació es pot observar com les diferents activitats 

avaluatives van cobrint les competències de la titulació. En aquest sentit, ajuda a detectar 

competències sobretreballades o competències que no es treballen, per tant, ajuda a saber si 

cal fer un reajustament en la distribució del mapa de competències; o un replantejament en 

l’enfocament de les activitats avaluatives. 

En definitiva, la vista de coordinació de pla de treball permet al responsable de la titulació: 

 Conèixer les activitats d'avaluació que proposen les diferents assignatures. 

 Detectar càrregues de treball en punts concrets del calendari acadèmic. 

 Analitzar si amb les diferents activitats es van cobrint els resultats 

d'aprenentatge de la titulació. 

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

la Facultat de Lletres per als estudis 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 d’Arqueologia Clàssica i en el màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció 

Social aquesta implantació progressiva. 

 

 

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

http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=21171 

 

http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=21171
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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.  

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). 

 

 
 
 

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre 

és coherent amb el nombre de places ofertes. 

 

 Estudiants de nou ingrés 

A. Perfil d’ingrés 

 
 

 Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

Pel que fa al perfil dels estudiants de nou ingrés cal destacar que la majoria accedeixen al grau 

en primera opció, a través de les Proves d'accés a la Universitat (PAU) o assimilats (només n’hi 

ha un en la tipologia de més grans de 25 anys i un altre en la de diplomats o llicenciats), fet que 

afavoreix l’homogeneïtat de la docència. La nota mitjana d'accés dels estudiants matriculats és 

alta (arriba a un 8,93 en el curs 2015-2016 per als de la via PAU), i els alumnes de nou ingrés 

matriculats per intervals de crèdits ordinaris superiors a 60 són gairebé la totalitat. Pel que fa 

als alumnes de nou ingrés segons interval de nota d’accés, cal dir que hi ha distribució prou 

homogènia, que es tendeix a concentrar lleugerament en la part alta de l’interval. En conjunt, 

doncs, el perfil dels estudiants de nou ingrés és homogeni i adequat als estàndard desitjables 

d’accés a l’educació superior. 

Quant a les característiques personals i socials dels alumnes de nou ingrés, cal fer notar, pel que 

fa a l’edat, que la pràctica totalitat tenen 18 anys o menys i que, pel que fa al gènere, hi ha un 

predomini clar de les dones, que arriba a superar amb escreix els dos terços del total. 

 

 Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

El curs 2015-16 la demanda en primera opció del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques (24) 

ha augmentat respecte del curs 2014-15 (19), curs en què la demanda en primera opció havia 

disminuït en relació amb el curs immediatament anterior, doncs s’havia passat dels 29 estudiants 

el curs 2013-14 als 19 del curs 2014-15. 

 E.1. Taula 2. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a grau 
 E.1. Taula 3. Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés 
 E.1. Taula 4. Nota mitjana d'accés dels estudiants matriculats, segons via 
 E.1. Taula 5. Alumnes de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats 
 E.1. Taula 6. Alumnes de nou ingrés segons interval de nota d’accés 
 E.1. Taula 7. Alumnes de nou accés provinents d'estudis equivalents en extinció 
 E.1. Taula 8. Alumnes de nou accés segons edat i gènere 
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Pel que fa al percentatge d’estudiants matriculats que provenen directament de les PAU, la xifra 

és la mateixa que el curs precedent (16 estudiants els cursos 2014-15 i 2015-16), dada que 

evidencia que el Grau de Llengua i Literatura Hispàniques té un atractiu inicial important pels 

alumnes que acaben el batxillerat. De totes maneres, caldrà observar l’evolució d’aquesta 

demanda en cursos successius i posar-la en relació amb les mesures que s’estan duent a terme 

per tal d’augmentar la demanda. Pel que fa el número total d’ingressos, el curs 2015-16 s’ha 

produït una lleugera davallada, ja que s’ha passat dels 23 del curs 2014-15 als 21 alumnes el 

curs 2015-16. 

El promig global de la nota d’accés ha disminuït el curs 2015-16 (6,85) respecte la dels quatre 

cursos precedents des de la implantació d’aquest grau, qüestió considerada millorable, sobretot 

pel rendiment que cal esperar inicialment dels estudiants de nou ingrés. El curs immediatament 

anterior, 2014-15, la nota d’accés promig era la segona més alta des de la implantació d’aquest 

grau (7,37). La nota d’entrada a la titulació segueix sent 5, però és superada notablement per 

la majoria dels ingressats, sent la nota mitjana d’accés d’un 6,85. 

El 95,2% dels 21 estudiants de nou ingrés el curs 2015-16 s’ha matriculat del mínim de crèdits 

recomanats (60 crèdits), de la qual cosa cal deduir que gairebé la totalitat de l’alumnat es dedica 

a temps complet als seus estudis. 

El 38,09% dels estudiants que accedeix al Grau de Llengua i Literatura Hispàniques té 18 anys 

o menys, és a dir, es tracta d’estudiants que acaben de cursar el batxillerat sense haver repetit 

cap curs, la qual cosa la considerem positiva. El 28,6% de l’estudiantat hi accedeix a l’edat de 

19 anys i la resta entre els 20 i els 23 anys, amb l’excepció d’un estudiant de 29 anys. Com 

resulta habitual al Grau de Llengua i Literatura Hispàniques, les dones representen la majoria 

dels estudiants que ingressen al Grau (76,2%). 

 

 Grau d’Anglès 

La demanda en primera opció del Grau d’Anglès (54) ha augmentat notablement respecte del 

curs anterior (43), tot i que continua estant per sota de la de cursos anteriors. No obstant això, 

continua essent superior al nombre de places ofertes (50), presentant una ratio demanda oferta 

de 1,08, molt superior a la del curs anterior (0,86) i molt similar a la dels cursos immediatament 

anteriors a aquest (1,16 i 1,12 al 2013-14 i al 2012-13 respectivament). Caldrà observar 

l’evolució d’aquesta demanda en cursos vinents. El nombre d’ingressos totals (56) es manté 

igual al del curs anterior, inferior als del 2013-14 (62), però alhora superior al dels cursos 

anteriors a aquest (i al nombre de places ofertes). Una cosa similar succeeix pel que fa al 

percentatge d’estudiants ingressats que provenen directament de les PAU, la qual cosa evidencia 

que el grau té un atractiu inicial important pels alumnes que acaben el batxillerat. 

La mitjana global de la nota d’accés puja respecte de la dels tres cursos anteriors, cosa que cal 

considerar positiva de cara al rendiment que cal esperar dels estudiants ingressats. La nota de 

tall per la via de les PAU o assimilats i Títol d’FP”, MP3 o CFGS i assimilats (5,85) ha pujat 
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respecte dels tres cursos anteriors (5,00) i resulta superada amb escreix per la majoria dels 

ingressats (87,5%). Un 51,7% la superen en més de 1,9 punts i un 14,3% en més de 3,3 punts. 

Un 98,2% dels estudiants de nou ingrés matriculen el mínim recomanat (60 crèdits), cosa de la 

qual cal deduir que es dediquen a temps complet als seus estudis. Es tracta d’un percentatge 

similar al de cursos anteriors. 

La majoria d’estudiants que accedeixen al Grau d’Anglès (53,6%) tenen 18 anys o menys, són 

per tant estudiants que acaben de fer el batxillerat sense haver repetit cap curs, la qual cosa cal 

definir com a positiva. Un 32,1% hi accedeixen a l’edat d’entre 19 i 21 anys. Tot i que cal partir 

del fet que alguns d’ells hauran repetit curs, les dades no permeten assegurar-ho. Com resulta 

habitual en cursos precedents, la majoria dels estudiants que ingressen al Grau són dones 

(71%). 

 

 

 

 Màster d’Arqueologia Clàssica 

El perfil d’accés al Màster d’Arqueologia clàssica es concentra, en termes generals, en estudiants 

d’Història o Filologia que volen aprofundir coneixements en l’àmbit del món antic. Tanmateix, 

l’Arqueologia i el Patrimoni Històric és font d’atracció per altres titulacions ja que hi ha certa 

demanda professional per tècnics en gestió, restauració, conservació que requereixen una 

formació pluridisciplinar. La formació arqueològica que proporcionem és en gran mesura 

metodològica i tecnològica de manera que la seva aplicació es pot ampliar a diversos períodes 

històrics, la raó per la qual, el màster també té interès per estudiants estrangers procedents, 

per exemple, de Llatinoamèrica. 

Any rere any canvien lleugerament els percentatges en les titulacions d’accés, a tenor dels canvis 

generals que s’han produït en el sistema universitari espanyol amb l’extinció de llicenciatures i 

la total implementació dels graus, tanmateix. Durant el curs 2014-2015 no hi va haver estudiants 

procedents de titulacions estrangeres afins no homologades, però l’interès per la titulació es 

manté en una visió de llarga durada. De fet, durant el curs 2015-2016 s’ha recuperat la 

matriculació d’un estudiant estranger, gràcies en bona part a la convocatòria d’una beca Talent. 

Malauradament, els recursos per finançar aquesta beca no han tingut la continuïtat desitjada, 

de manera que durant la preinscripció pel curs 2016-2017, on optaven a la beca i a la 

preinscripció del màster diversos estudiants estrangers, aquest interès no s’ha pogut traduir en 

una font de captació d’alumnat. 

La proporció entre gèneres dels estudiants matriculats durant el curs 2014-2015 va ser favorable 

als homes, tot i que en el curs anterior s’havia assolit una paritat total. No sembla que hi hagi, 

per tant, raons objectives per una diferència de comportament, si no més aviat, el factor atzar. 

En canvi, durant el mateix curs, es va incrementar la mitjana d’edat dels estudiants perquè la 

titulació, després de la modificació del 2013, oferia unes condicions de durada i creditatge (90) 

que resulten interessants per professionals de sectors afins que busquen una especialització en 

la gestió i coneixement del patrimoni arqueològic. Durant el curs 2015-2016 l’edat dels 

 E.1. Taula 9. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a màster 
 E.1. Taula 10. Estudiants de nou ingrés segons via d’accés 
 E.1. Taula 11. Estudiants nou accés de màster segons la universitat d'origen 
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estudiants és manté ancorada a la banda dels més joves, procedents directament de les 

titulacions de Grau (Història o Arqueologia, fonamentalment), el què demostra l’interès que 

manté el nostre màster per a la formació especialitzada de la nostra disciplina tot i haver hagut 

de fer front a la competència de noves ofertes de tercer cicle d’Universitats més grans. Han 

disminuït, tanmateix, els accessos per via de titulacions afins com ara l’Arquitectura, perquè 

probablement s’ha anat incrementant l’oferta de tercer cicle destinada específicament a 

arquitectes. 

 

 Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

En relació a les dades d’evolució de la preinscripció, s’observa que minven el curs 2012-2013 

atesa la implantació del sistema de pagament de 30 euros per a la preinscripció. Va resultar ser 

una bona mesura perquè hi ha hagut menys preinscripcions però les persones preinscrites han 

resultat ser més fidels a l’hora de materialitzar la matrícula al màster. Respecte a les dades de 

matrícula, val a dir que hi va haver una davallada considerable el curs 2012-2013, el darrer curs 

en què va estar actiu l’anterior màster de Migracions i Intervenció Social, en canvi, la matrícula 

va millorar el curs 2013-2014, en què es va implantar el nou màster d’Antropologia Urbana, 

Migracions i Intervenció Social; en el moment de la seva implantació hi havia persones 

(exalumnes de la llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural en alguns casos) en llista d’espera 

per fer un màster d’Antropologia Urbana. El primer i segon any d’implantació del màster els 

estudiants de nou accés han anat incrementant-se. Vam començar amb 10 alumnes (cal tenir 

en compte que no s’havia pogut fer la difusió del màster perquè l’aprovació definitiva de la 

memòria ens va arribar al mes de juliol) el primer any i el segon any d’implantació (curs 2014-

2015) en vam tenir, 14. En total, per aquest curs, el nombre d’estudiants era 23 perquè s’hi 

sumaven els 9 alumnes que cursaven segon curs (un alumne matriculat el curs 2013-2014, va 

abandonar els estudis per una maternitat). Pel que fa al curs 2015-2016, el nombre de 

preinscripcions ja va ser lleugerament més baix que l’any anterior (21) i es van acabar 

matriculant 10 estudiants de primer curs. 

En síntesi, ens sembla que l’evolució va ser positiva del primer (2013-2014) al segon any 

d’implantació (2014-2015), però que torna a tenir un retrocés en el tercer any. No obstant, ens 

sembla que tenim indicadors per pensar que es va tractar d’una conjuntura i que serà possible 

millorar les dades de matrícula per al proper curs per acostar-la fins els 15 estudiants. Pel que 

fa als estudiants de nou accés, cal valorar molt positivament l’impacte de les beques d’assistent 

docent atès que ajuden a fidelitzar preinscrits; pel curs 2015-2016, el màster va tenir cinc 

beques quadrimestrals. El curs 2015-2016 el màster ha comptat amb un total de 27 alumnes.  

En el curs 2013-2014 i 2014-2015, la major part dels estudiants provenen dels estudis de 

llicenciatura; a partir dels curs 2015-2016, els estudiants de grau ja són majoritaris respecte als 

de llicenciatura. Els estudiants que accedeixen amb titulacions estrangeres han tendit a minvar 

perquè el perfil del màster anterior en Migracions i Mediació Social afavoria l’accés de persones 

estrangeres que residien a Catalunya i que volien professionalitzar-se en la mediació. En el perfil 

actual de màster, aquest tipus d’estudiant jo no se sent tan directament atret pel màster. 

Finalment, és interessant esmentar que més de la meitat d’estudiants provenen de fora de la 

URV, alguns del territori SUC i d’altres de la resta de l’estat i de l’àmbit internacional. 
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Pel que fa al perfil dels alumnes de nou accés per edat i gènere, val a dir que hi ha una 

polarització força intensa en el gènere femení; tendeix a ser una titulació feminitzada (quatre 

homes front a 18 dones). Pel que fa a l’edat, la meitat dels estudiants tenen menys de 30 anys 

i, per tant, fan formació de postgrau més a la vora del moment de la finalització dels seus 

estudis; mentre que l’altra meitat és de més de 30 anys (4 de més de 40 anys). Aquest darrer 

és un grup que inicia els estudis de postgrau un temps després d’incorporar-se al mercat de 

treball, a la cerca de formació continuada i d’assolir un perfil laboral més específic o bé per tenir, 

simplement, més formació i un espai de reflexió. Un bon nombre d’aquests estudiants són 

laboralment actius. És interessant remarcar que aquest perfil d’estudiant ja incorporat al mercat 

de treball el podem captar gràcies a la semipresencialitat del màster. Si la dedicació en hores de 

presencialitat hagués de ser superior, probablement no farien estudis de postgrau. D’aquí la 

idoneïtat de la versió semipresencial per la qual es va optar. 

 

B. Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació dels alumnes 

Durant els dos primers dies del curs acadèmic, es realitzen les Jornades d’acollida per als nous 

estudiants de 1r curs de grau. Aquestes jornades, que s’inicien amb la benvinguda del degà, 

vicedegana i secretari de la Facultat, consten de dues sessions conjuntes on es dóna informació 

general sobre els processos administratius, a càrrec de personal de la Secretaria de Gestió 

Acadèmica de Campus; i de les activitats que es poden fer a la URV (esports, teatre, música,...), 

a càrrec de personal de Servei de Gestió de l’Extensió Universitària (SEGEU) i de l’Oficina 

d’Orientació Universitària (OOU). Per complementar aquestes sessions generals, es divideix els 

estudiants per ensenyaments o àmbits per assistir a dues sessions de formació d’introducció a 

les Tecnologies de la Informació i Documentació, a càrrec del personal del Centre de Recursos 

per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). A més a més, els estudiants de cada titulació 

assisteixen també a una xerrada amb els responsables d’ensenyament, on reben informació més 

concreta dels graus respectius. En el cas del màster semipresencial a acreditar, el màster 

d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social, la coordinadora fa un seguiment acurat 

dels estudiants des del mateix moment que expressen el seu interès pel màster i que se’ls fa 

una reunió de benvinguda una setmana abans de l’inici de les classes. En aquesta sessió es 

donen les informacions específiques sobre el funcionament acadèmic del màster i es mostren els 

espais i els recursos que ofereix el Campus Catalunya. 

Les Jornades d’acollida formen part del Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat de Lletres. Per 

aquest motiu es controla l’assistència dels estudiants a les diferents sessions. El PAT del centre 

s’explica amb més detall al ”Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge”. 

 

 

 

 

 Estudiants  
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 Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

Pel que fa al perfil general dels estudiants, duna banda hi ha un predomini clar de les dones, 

que arriba a superar amb escreix els dos terços del total. D’altra banda, gairebé tots els alumnes 

es matriculen a temps complet. Quant a la procedència geogràfica, la majoria provenen de la 

província de Tarragona, tot i que també se senten atrets per la URV estudiants d’Alacant, les 

Illes Balears, Lleida, Terol i València, és a dir, de les comunitats autònomes de Balears, País 

Valencià i Aragó. 

 

 Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

A partir de les taules 13 (estudiants matriculats segons edat i gènere), 14 (estudiants matriculats 

per tipus de matrícula) i 15 (estudiants de grau segons província i Comunitat Autònoma de 

procedència) de l’annex 1, es constata que el perfil dels alumnes del Grau de Llengua i Literatura 

Hispàniques és el següent: 

 El 77,4% de l’alumnat matriculat el curs 2015-16 té entre 18 i 22 anys, ventall d’edat en 

què poden acabar el grau aquells que hi ingressen en finalitzar el batxillerat sense haver-

hi repetit cap curs. El percentatge respecte al curs 2014-15 (78,1%) és gairebé idèntic. 

 El 71,4% dels alumnes són dones, un percentatge que augmenta molt lleugerament 

respecte el del curs anterior (68,96%). Es manté, doncs, la tendència iniciada fa anys en 

aquests estudis, en què les dones constitueixen una clara majoria. És significatiu, en 

aquest sentit, que els set únics alumnes matriculats que tenen entre 25 i 29 anys siguin 

homes (8,33%), dada lleugerament més elevada que la del curs 2014-15, amb 4 alumnes 

(4,59%). 

 El 98,8% dels alumnes està matriculat a temps complet, tal com succeí el curs 2014-15. 

 El 91,6% dels alumnes procedeix de la província de Tarragona, és a dir de l’àmbit 

d’influència natural de la URV. La responsable de la Promoció del Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques, en connexió amb la comissió de captació de la Facultat de Lletres 

i el Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, ha començat a 

treballar en un pla per tal d’aplicar mesures per atreure estudiants de fora d’aquest àmbit 

d’influència (a l’estàndard 6, en l’apartat “Punts forts i bones pràctiques”, situat després 

del punt 6.4, s’explica detalladament la tasca de captació d’estudiants que s’està duent 

a terme). 

 

 

 

 Grau d’Anglès 

 E.1. Taula 12. Alumnes matriculats segons edat i gènere 

 E.1. Taula 13. Estudiants matriculats per tipus de matrícula (Temps Complet / Temps Parcial)  

 E.1. Taula 14. Estudiants segons província i Comunitat Autònoma de procedència 

 E.1. Taula 15. Estudiants de màster segons país de procedència 
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Un 79,15% dels estudiants tenen entre 18 i 22 anys, és a dir el ventall d’edat en què poden 

acabar el grau aquells que hi ingressen en acabar el batxillerat sense haver repetit cap curs ni 

en aquell ni en el propi grau. Això s’adiu amb el fet que un 75% dels estudiants de nou accés 

tinguin entre 18 i 19 anys. Es manté la tendència que ja es constatava als cursos anteriors. 

El 71% són dones, un percentatge similar al dels cursos anteriors. Resulta evident que es manté 

la tendència iniciada ja fa anys en aquesta mena d’estudis, que les dones constitueixen una clara 

majoria. 

El 98,47% està matriculat a temps complet. Des de la implementació del grau el percentatge 

d’estudiants matriculats a temps complet, mai no ha estat inferior al 97%. 

El 97,46% procedeixen de la província de Tarragona, és a dir de l’àmbit d’influència natural de 

la URV. Si no fos perquè l’ensenyament gaudeix d’una demanda força elevada, caldria pensar 

en mesures per tal d’atreure estudiants de fora d’aquest àmbit d’influència. 

 

 

 Màster d’Arqueologia Clàssica 

Els estudis del màster d’Arqueologia Clàssica capten, tradicionalment, professionals d’àmbits 

afins al Patrimoni que volen adquirir una especialització en patrimoni arqueològic. Es tracta d’un 

perfil adult, en actiu, que ha de combinar estudis i treball. L’atracció cap al màster de 

professionals de la conservació i gestió del patrimoni arqueològic procedents d’altres titulacions 

va implicar una diversificació en el perfil dels estudiants i l’aparició de les matrícules a temps 

parcial que permeten combinar els estudis amb l’activitat laboral. La seva afluència cap al nostre 

màster experimenta, tanmateix, canvis que han d’estar en funció del mapa general de les 

titulacions afins. 

Actualment, la majoria dels estudiants que matriculen el màster son joves graduats que 

segueixen la seva trajectòria formativa d’especialització i aprofundiment optant per la oferta de 

les línies de recerca de l’Arqueologia Clàssica. En aquest sentit, és molt satisfactori veure que la 

nostra oferta es manté atractiva malgrat l’emergència d’altres propostes des d’Universitat més 

grans. Observem també, que aquests estudiants estan cada cop més determinats a rendibilitzar 

professionalment el temps dels seus estudis i que procuren combinar treball de camp arqueològic 

i estudis acadèmics, el que provoca de vegades un alentiment en la consecució de la titulació. 

Pel que fa la procedència dels estudiants, volem posar de relleu com s’ha mantingut l’atracció 

d’estudiants procedents de grans universitats catalanes i de la resta de l’estat espanyol, el què 

acredita novament la bondat de la nostra oferta. Cal fer notar, a més, que es manté l’interès 

d’estudiants estrangers per cursar el nostre màster però que aquesta opció està molt 

condicionada pels ajuts que poden rebre de les institucions. 
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 Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

Per edat i gènere, els alumnes matriculats (tots) manifesten el mateix perfil que els de nou 

accés, són majoritàriament dones i distribuïts gairebé al 50% entre la franja dels 20 i els 30 

anys i la franja 30-40, molts dels quals, estan actius laboralment, raó per la qual prefereixen fer 

la matrícula a temps parcial per tal de poder combinar millor els estudis i el treball (en algunes 

ocasions també la família, els majors de 30 anys). En aquest sentit, s’ha notat un increment 

considerable (1 alumne a temps parcial el curs 2013-2014 i 8 alumnes el curs 2014-2015) perquè 

a la coordinació del màster se li ha fet evident que els estudiants que treballen tenen un millor 

rendiment (i es redueix l’abandonament) quan fan matrícula a temps parcial de manera que els 

resulta possible combinar estudis de màster, treball i família. 

Pel que fa al país de procedència, el màster, des dels seus inicis com a màster de Migracions i 

Intervenció Social, ha tingut una forta presència d’estudiants estrangers (en aquella època 

provinents de països que tenen contingents migratoris importants al nostre país. Amb el nou 

format de màster (amb un perfil menys especialitzat en les migracions) no és tanta la demanda 

dels col·lectius migratoris, però seguim tenint una bona presència d’estudiants amb titulacions 

estrangeres de països diversos (Itàlia, Perú, Camerun, Marroc). Sempre la demanda, és més 

intensa des dels països llatinoamericans, ens n’arriben força preinscripcions, tot i que en no 

obtenir la beca, els estudiants desisteixen de matricular-se.  

 

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

 

La facultat disposa d’uns sistemes de coordinació establerts i eficients que pretenen que la 

coordinació funcioni a diferents nivells: i) assignatura, ii) titulació, iii) horitzontal: entre 

titulacions que comparteixen assignatures; iv) vertical: entre titulacions i els òrgans de governs 

superiors i inferiors. 

A banda dels mecanismes institucionals comentats al principi d’aquest estàndard, com el mapa 

de competències, les guies docents, el pla de treball... la FLL disposa d’altres mecanismes de 

coordinació docent propis del centre, entre les que es destaquen les reunions periòdiques entre 

l’equip deganal, així com entre els membres de l’equip deganal i els responsables d’ensenyament 

i els coordinadors de màster. En aquestes reunions es comenta, discuteix i comparteix l’estat i 

situació de les diferents titulacions del centre, tractant-ne també la seva visibilitat, projecció i 

futur. 

En relació amb les titulacions a acreditar, la coordinació docent es porta a terme de diverses 

formes: 

 Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

El responsable d’ensenyament actua en tot moment en estreta col·laboració amb el director del 

Departament de Filologia Catalana i amb el Consell del mateix Departament, atès que la càrrega 

docent de la titulació recau sobretot en aquest Departament. Així, durant el mes de febrer de 

cada any s’analitza conjuntament el funcionament de les assignatures (horaris, professorat, 

distribució setmanal de les hores), amb l’objectiu de corregir de cara al curs següent errors i 

http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=64672
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disfuncions. Es fa llavors, a més, una primera planificació, que cristal·litza definitivament a final 

de curs. La coordinació s’articula per mitjà de reunions periòdiques amb el director i el secretari 

del Departament, i a través d’un espai establert en cada reunió del Consell del Departament, un 

espai que serveix perquè el responsable de l’ensenyament informi de les novetats i faci una 

valoració de la dinàmica de l’any en curs, i que també és útil per recollir suggeriments del 

professorat i per resoldre’ls dubtes o atendre´ls peticions. Les reunions del Consell de 

Departament també serveixen per escoltar els alumnes (presents a través dels representants 

elegits) i valorar amb ells el ritme de treball de les diferents assignatures. 

Cal afegir que el fet que el nombre de professors implicats en la titulació sigui reduït i que no hi 

hagi massificació d’estudiants permet una ràpida i àgil interacció entre el responsable 

d’ensenyament i les altres parts (professorat i alumnat), i aquesta interacció àgil i contínua 

contribueix força a la coordinació interna de la titulació. Tot plegat permet una adequada 

assignació de la càrrega de treball de l’estudiant i una idònia distribució i planificació temporal 

de les activitats d’ensenyament/aprenentatge (tasques realitzades des de l’aplicació informàtica 

del pla de treball), i també permet una eficaç adquisició de les competències de la titulació. 

 

 Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

El Grau de Llengua i Literatura Hispàniques està constituït per quatre àrees: Llengua espanyola, 

Literatura espanyola, Lingüística, Filologia Francesa. Cadascuna d’aquestes quatre àrees compta 

amb el seu cap d’àrea, qui reuneix periòdicament els professors que imparteixen assignatures 

d’aquestes àrees i estableix els mecanismes que garanteixin coordinar la seva àrea en relació 

amb les altres que conformen el grau. Així mateix, la coordinació entre les diverses àrees es 

produeix en el si de les diferents reunions de la Comissió Acadèmica del Departament de 

Filologies Romàniques que es duen a terme regularment, comissió constituïda per la Directora 

del Departament, el Responsable d’Ensenyament i un representant de cadascuna de les quatre 

àrees esmentades. Aquesta tasca es realitza, també, per tal de distribuir una adequada 

assignació de la càrrega de treball de l’estudiant (mitjançant l’aplicació informàtica del pla de 

treball), així com l’adequada relació entre les diverses assignatures. El Grau compta amb quatre 

possibles mencions, corresponents a cadascuna de les àrees que el constitueixen: Llengua 

espanyola, Literatura espanyola, Lingüística General i Llengua i Cultura Franceses. Aquesta tasca 

de coordinació docent de la titulació es veu beneficiada pel fet de no gaudir d’un nombre elevat 

d’estudiants, la qual cosa afavoreix la interacció entre les parts implicades, entre el professorat 

i l’alumnat. 

 

 Grau d’Anglès 

La titulació té coordinadors de les quatre àrees que es corresponen amb les quatre possibles 

mencions: Lingüística anglesa, Literatura i cultura angleses, Traducció anglesa i Alemany. 

Aquests coordinadors reuneixen periòdicament els professors que imparteixen assignatures 

d’aquestes àrees per tal de coordinar la seva tasca. Així mateix, la coordinació entre les diverses 

àrees es produeix en el si de les reunions del Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys. El 
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Responsable d’Ensenyament coordina també les assignatures de primer curs alienes a aquestes 

àrees. Tot això permet, amb l’ajut de l’aplicació informàtica del pla de treball, una adequada 

assignació de la càrrega de treball de l’estudiant, així com l’adequada relació entre les diverses 

assignatures. 

 

 Màster d’Arqueologia Clàssica 

El màster d’Arqueologia Clàssica, coordinat per la URV, és interuniversitari amb la participació 

de la UAB i de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) per això existeix una Comissió de 

coordinació amb un representant de cada institució i un director que encarna la representació 

pública del màster. Aquesta comissió fa el seguiment de tots els aspectes de la titulació 

mitjançant reunions periòdiques en les quals es comparteixen les notificacions relatives als 

processos d’avaluació i seguiment de la titulació, es comparteix la informació relativa al progrés 

o dificultats dels estudiants, es fixen anualment les assignatures optatives activades, els horaris 

i el calendari de l’ensenyament. Durant el curs 2014-2015 es va posar en marxa un lloc web del 

Màster (http://www.icac.cat/formacio/master-en-arqueologia-classica/) que proporciona un 

aparador de notícies d’interès professional pels estudiants. 

Pel que fa la gestió de les preinscripcions, matrícules i consultes dels estudiants, la coordinació 

es realitza des de la URV, amb el beneplàcit de les altres institucions, ja que els processos 

administratius així ho potencien. L’accés a la informació és satisfactori ja que els estudiants 

troben sense problemes el contacte amb el coordinador i els tècnics de suport. La informació es 

divulga a través de les planes webs de les tres institucions. 

Un aspecte important d’aquesta coordinació és intentar harmonitzar les propostes pedagògiques 

d’un professorat que prové de tres institucions diferents, amb càrregues lectives molt diverses i 

dedicació també diversa en relació al màster. No cal dir que no és una tasca senzilla i creiem 

que podria millorar si es produïssin canvis de caràcter administratiu. En efecte, el professorat 

que no prové de la URV té la consideració de Professor Visitant, el que el manté al marge de la 

signatura d’actes i la gestió de la seva avaluació ha de passar necessàriament pel intermediari 

dels coordinadors (en particular el de la URV). Aquesta consideració de professor visitant té el 

desavantatge de minvar el seu sentit de participació en la coordinació i gestió dels estudis i 

també desvirtua la estadístiques que es proposen valorar la qualitat i adequació del professorat. 

Caldria millorar la coordinació institucional i permetre que el professorat responsable 

d’assignatures figuri, com un altra professor de la URV, en els aplicatius de les actes. 

 

 Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

Des de la coordinació del màster es duu a terme un seguiment individual dels estudiants des del 

mateix moment que es preinscriuen per tal de seguir i acompanyar, si es produeix, la matrícula 

definitiva de l’alumne i, per tant, el seu accés definitiu al grup d’alumnes de l’ensenyament. Un 

cop matriculat l’alumne, es segueix amb aquest acompanyament de la coordinadora, qui 

aconsella a l’alumne en tot allò que li genera dubtes; molt especialment en temes que tenen a 

http://www.icac.cat/formacio/master-en-arqueologia-classica/
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veure amb els tràmits i processos administratius que genera, com, per exemple, l’endarreriment 

de convocatòries o el procés de reconeixement de crèdits.  

Des del punt de vista de la coordinació de la planificació docent, es va treballar molt en el 

moment de posar en funcionament l’ensenyament, en la planificació de la docència 

semipresencial i, sobretot, de la càrrega de l’avaluació continuada. Ens vam posar d’acord en el 

número d’activitats d’avaluació continuada (entre tres i quatre) i en la seva tipologia, per tal que 

la càrrega de treball de les diferents assignatures resultés equilibrada. Sobre aquesta qüestió hi 

anem treballant cada any (el professorat, però també amb els alumnes), a final de curs (abans 

de fer la programació de les guies docents) per tal de corregir possibles distorsions. També es 

van establir estàndards pel que fa al sistema de comunicació amb els estudiants des de les aules 

virtuals (benvinguda, fòrum de dubtes i contacte setmanal proactiu del docent). De tota manera, 

el fet que les assignatures tinguin presencialitat bisetmanal (4 hores de classe cada dues 

setmanes) fa que el contacte amb el docent estigui garantit, no només virtualment, sinó també 

de manera presencial. En relació a la distribució de la càrrega de treball dels alumnes, val a dir 

que es procura tenir-la controlada mitjançant la tasca de la coordinadora i també mitjançant la 

distribució de les assignatures en el calendari, no obstant, sistematitzar l’eina del pla de treball 

és una millora important a fer. 

A inicis del mes de setembre, des de la coordinació es convoca a tots els estudiants que cursaran 

el màster. El curs comença la última setmana de setembre i en aquesta reunió col·lectiva 

s’informa als estudiants de les dinàmiques del curs (semipresencialitat), del sistema d’avaluació 

continuada, horaris, tràmits administratius, i dinàmica de relació amb el professorat de 

l’ensenyament. També es dona resposta als dubtes que sorgeixen i es mostra als estudiants els 

espais d’aulari, els recursos disponibles (CRAI, secretaria, registre, aules d’informàtica) i la zona 

de despatxos dels professors de l’ensenyament. 

Al final del primer quadrimestre, la coordinadora convoca els estudiants a fer una tutoria 

individual al despatx. Aquest tutoria està orientada cap a fer un balanç del primer quadrimestre 

i donar l’oportunitat a tots els estudiants de transmetre a la coordinació les seves impressions 

sobre l’experiència al màster i detectar l’existència de mancances de l’ensenyament o de 

dificultats per part de l’alumne amb l’objectiu que unes i altres puguin ser redreçades abans de 

final de curs. 

En acabar el curs, a finals del segon quadrimestre (finals del mes de maig, inicis de juny) es 

torna a convocar els estudiants a una trobada amb la coordinadora, aquest cop col·lectiva. Hi 

són convocats tant els estudiants de primer curs com els de segon. En aquesta trobada es fa un 

balanç del curs i es demana als estudiants que valorin els aspectes relacionats amb: coordinació; 

perfil de les assignatures i detecció de possible solapaments de continguts; equilibri en 

l’exigència dels exercicis de l’avaluació; distribució dels exercicis de l’avaluació al llarg del 

quadrimestre, per evitar sobrecàrregues als estudiants; i relació i comunicació dels estudiants 

amb el professorat. 
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La relació de la coordinadora amb els estudiants es produeix mitjançant el correu electrònic. La 

coordinadora utilitza habitualment un grup de mail amb les adreces dels estudiants, la qual cosa 

facilita que el contacte sigui força fluid i immediat. Aquest curs s’ha posat a disposició de 

l’ensenyament una pàgina de Moodle anomenada “Espai Col·lectiu” on professorat, coordinació 

i alumnes poden pujar i accedir a informació d’interès col·lectiu. També resulta una eina molt 

útil que ens hem d’acostumar a reforçar per utilitzar-la amb més intensitat. L’espai de 

coordinació incorpora informació d’interès sobre recursos virtuals que la URV posa a disposició 

dels estudiants, informació acadèmica del màster, a més dels horaris i altres informacions 

d’interès per tots els estudiants. També la guia de benvinguda a la URV i informació sobre el 

suport que poden rebre els estudiants. S’hi va incorporant tota la informació que pot resultar 

d’interès per estudiants i professors. L’espai disposa d’un lloc específic d’informació per 

professorat, que queda ocult als estudiants. És una bona eina per fer de nexe transversal entre 

estudiants, entre professors i estudiants i entre professors. Ens cal acostumar més al 

professorat, també a la coordinació, a la seva utilització. 

 

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

positiu sobre els resultats de la titulació. 

 

Les normatives i reglaments específics de la Facultat estan disponibles al web del Centre 

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

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

titulació. 

 

 

 

  

http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

 

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

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

 

En progrés vers 

l’excel·lència  
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

Es considera que l’estàndard 2, sobre la pertinència de la informació pública, s’assoleix en progrés 

vers l’excel·lència. En primer lloc perquè en els darrers informes d’avaluació emesos per AQU 

Catalunya referents a la FLL, es dóna per assolit aquest estàndard i en segon lloc perquè s’ha 

millorat la informació pública tenint en compte els suggeriments i les recomanacions fetes en 

aquests mateixos informes d'AQU Catalunya. Així mateix, es vol assenyalar que la recent 

publicació del nou web del centre dota la informació, respecte els ensenyaments en particular i el 

centre en general, de major transparència i claredat de navegació. 

 

 

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

característiques de la titulació i, el seu desenvolupament operatiu.  

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

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

l’acreditació de la titulació. 

 

La informació general sobre les titulacions impartides en la Facultat es pot trobar a través del web 

de la Universitat (http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/ i 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/ ). Per a cada titulació, a través d’aquests enllaços, 

seleccionant el títol en concret, es pot accedir a una descripció general de la titulació, que inclou 

accessos al RUCT, al BOE on es publica el títol, l’accés a les normatives pròpies de centre en 

relació al Treball de Fi de Grau/Màster, i si és el cas, a les Pràctiques Externes i al currículum del 

professorat que imparteix classes. També s’inclou un accés a l’apartat de Qualitat del lloc web de 

la Facultat. 

Al web de la FLL també es publica informació sobre les titulacions 

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

La Facultat ha facilitat l’accés a la informació sobre la garantia de qualitat mitjançant la creació 

d’un apartat específic dins el web del centre http://www.fll.urv.cat/qualitat/index/ . En aquest 

web s’hi pot trobar la Política de Qualitat del Centre, el Manual de Qualitat del Centre –que inclou 

 E.2. Taula 1. Resultats enquesta organització màster 

 

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/graus/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/index/
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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, a més d’altres 

documents o informació d’interès relatives als processos de garantia de qualitat del centre, com 

són el Pla d’Acció Tutorial (PAT) i els informes d’avaluació del PAT. 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 més la Facultat disposa d’altres mitjans de difusió d’informació: taulells, pantalles informatives, 

i alguns ensenyaments disposen de Twitter i Facebook. 

A l’annex 2 del present informe s’inclouen dues taules, una per graus i una per màsters, amb 

enllaços per facilitar la localització de la informació pública, disponible al web de la URV i/o del 

Centre. 

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

desenvolupament del procés P.1.6-01 “Procés de publicació de la informació sobre les titulacions” 

del centre. 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 en el darrer informe d’avaluació del seguiment de les titulacions a acreditar 

elaborat per AQU, es considera que: 

 Grau de Llengua i Literatura Hispàniques (22/11/2012). “La informació pública sobre els 

desenvolupament operatiu de la titulació és molt adequada. La informació està disponible 

i és visible per a tots els grups d’interès. Part de la informació associada a la titulació es 

troba accessible als llocs web de la facultat i de la Universitat. El sistema d’agregació és 

coherent i de fàcil accés, essent valorat positivament. 

Tot i així, 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 grau. 

També es troba a faltar el perfil del professorat de la titulació. 

Es considera una bona pràctica que la facultat ofereixi un full informatiu del centre amb 

tots els títols que imparteixen. Per cada títol es troba la informació sobre: objectius, vies 

d’accés, nota de tall, assoliment de competències, assignatures, ETCS, i s’afegeixen 

algunes opinions dels estudiants. 

Finalment, cal indicar que el desplegament dels continguts de la informació pública és 

coherent amb l’any d’implantació de la titulació.” 

 

 Grau d’Anglès (28/11/2013). “La informació pública sobre el desenvolupament operatiu 

de l’ensenyament es considera adequada, ja que es compleixen els requisits establerts 

en relació a la visibilitat, compleció, agregació i actualització de la informació d’elements 

rellevants. La Institució publica al web informació sobre els aspectes més rellevants del 

desenvolupament del programa operatiu de l’ensenyament, d’acord amb els requisits 

establerts en la Guia per al Seguiment de les Titulacions Oficials de Grau i Màster. No 

obstant això, es recomana completar la informació sobre el professorat, ja que es troba 
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a faltar el perfil acadèmic. L’organització de la informació garanteix que tots els grups 

d'interès tinguin un fàcil accés als aspectes rellevants del desenvolupament operatiu de 

l’ensenyament, ja que la informació està presentada de manera clara, llegible i agregada.  

La Comissió d'avaluació recomana incorporar un enllaç amb la normativa del Treball de 

Final de Grau a la pàgina principal del grau.”     

S’apunta que des del Centre i la Universitat s’ha anat donant resposta a les recomanacions 

efectuades per AQU, publicant enllaços directes des dels llocs web de les diferents titulacions a 

la informació del professorat així com a les normatives de TFG i TFM, segons titulació. 
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat  

 

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

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

 

En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

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

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

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

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

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

 

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 la seva Política de Qualitat i el Manual de Qualitat del Sistema Intern de 

Garantia de la Qualitat, on es defineixen els processos que conformen el Sistema Intern de 

Garantia Interna de la Qualitat del centre. 

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

 Manual de Qualitat i Processos del SIGQ http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/  

El degà designa el/la Responsable del SIGQ de la Facultat (en endavant RSIGQ), que s’encarrega 

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

SIGQ del centre, i que informa l’equip deganal sobre l’acompliment del SIGQ i de qualsevol 

necessitat de millora. 

El Gabinet Tècnic de Rectorat dóna suport al procés d’implantació, revisió i millora del SIGQ dels 

centres de la Universitat, aportant documentació genèrica i col·laborant en la seva revisió i 

seguiment.  

Des de la implantació de les titulacions de grau a la Facultat de Lletres fins a l’actualitat, s’han 

assolit els objectius següents:  

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

02/07/2009. 
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/politica_qualitat_FLL.pdf  

 

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

Facultat el 27/10/2010 i aprovada la seva revisió per Junta de Facultat el 16/12/2015.  

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

http://www.fll.urv.cat/qualitat/politica-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/politica_qualitat_FLL.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/manual_qualitat_FLL_2015.pdf
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El disseny del SIGQ es va fer prenent com a base el model d’assegurament de la qualitat 

de la URV, aprovat en Consell de Govern i adaptant-lo a les característiques pròpies de la 

Facultat i les seves titulacions. L’any 2010 es va obtenir la certificació del disseny del SGIQ 

a nivell de centre. 

 

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

qualitat d’acord amb les directrius d’AQU Catalunya. 
http://www.fll.urv.cat/qualitat/  

 

 

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

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

aportat les dades necessàries per poder analitzar-ne el desenvolupament.  

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

d’avaluació dels títols que hi ha actualment implantats. Tot seguit, es detallen les dates més 

significatives referents a les titulacions a acreditar: 

Dates Informes d’avaluació externa de les titulacions  

Denominació Verificació Autorització Seguiment Última 

Modificació 

Acreditació 

GRAUS  

Llengua i 

Literatura 

Catalanes 

13/05/2009 03/09/2010  28/05/2015 En procés 

Llengua i 

Literatura 

Hispàniques 

13/05/2009 03/09/2010 22/11/2012 28/05/2015 En procés 

Anglès 13/05/2009 03/09/2010 28/11/2013 28/05/2015 En procés 

MÀSTERS  

Arqueologia 

Clàssica 

25/09/2013 28/02/2014   En procés 

Antropologia 

Urbana, Migracions 

i Intervenció Social 

23/07/2013 28/02/2014   En procés 

 

 

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

l’acreditació de les titulacions. 

 

 Disseny i aprovació de les titulacions 

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

els mecanismes implantats a la URV i al centre 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. Els mecanismes posats en marxa permeten el disseny 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/
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i aprovació dels programes formatius, amb l’objectiu de mantenir i renovar adequadament l’oferta 

de la universitat, i en concret, la del centre. 

El procés preveu que abans de trametre qualsevol proposta de nova titulació per verificar, cal 

sotmetre-la a l’aprovació de diferents òrgans de govern 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.  

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

de verificació dels graus i màsters que hi ha actualment implantats a la Facultat. En el web d’AQU 

Catalunya es publiquen les següents titulacions verificades corresponents a la FLL de la URV, amb 

informes d’avaluació del sistema universitari català: 

 Nre. informes positius directes / total títols presentats = 22 (9 graus + 13 màsters) / 22 

-> 100% 

 Nre. informes desfavorables / total títols presentats = 0 / 22 -> 0% 

 

 Seguiment i millora contínua de les titulacions 

El procés PR-FLL-003 “Seguiment i millora de titulacions” del SIGQ del centre descriu la 

sistemàtica per realitzar el seguiment periòdic de les titulacions. La finalitat d’aquest seguiment 

és detectar i identificar punts forts i febles i proposar accions de millora que garanteixin la qualitat 

dels programes formatius. 

El responsable de portar a terme el seguiment de la qualitat del conjunt de titulacions de la 

Facultat, dels processos del SIGQ, així com dels aspectes globals de qualitat que afecten tota la 

Facultat, és el/la RSIGQ de la Facultat.  

Per a portar a terme el seguiment de les titulacions, el/la Responsable de la Titulació i el RSIGQ 

compten amb el suport del Tècnic/a de Suport a la Qualitat Docent, les unitats i responsables dels 

processos analitzats en el seguiment de la titulació i el Gabinet Tècnic del Rectorat. 

Al llarg del curs, el/la TSQD s’encarrega de recopilar i tractar, si cal, la informació i dades 

necessàries per a portar a terme el seguiment de la qualitat de les titulacions de la Facultat. La 

URV disposa del Sistema Integrat d’Informació i Anàlisi, que constitueix el sistema d’informació 

de dades de la Universitat. 

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 els responsables d’ensenyament i coordinadors de màster a 

avaluar i retre compte dels resultats 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 i la detecció de possibles modificacions de la 

memòria.  
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Els informes de seguiment de les titulacions i l’Autoinforme d’acreditació es presenten, per a la 

seva aprovació, a la Junta de Facultat, òrgan en el qual participen estudiants, PAS i PDI de la 

Facultat. 

El procés de Modificació de titulacions del SIGQ de la FLL descriu el procediment que cal seguir 

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

verificada, i en el procés Suspensió de titulacions es detalla el procediment per a procedir a 

l’extinció d’un ensenyament. 

En el web d’AQU Catalunya es publiquen les següents titulacions corresponents a la FLL de la URV, 

amb informes de modificació i d’avaluació del seguiment: 

 Nre. informes de modificació = 18 

 Nre. informes d’avaluació del seguiment = 5 

 

 Acreditació de les titulacions 

El procés PR-FLL-006 “Acreditació de titulacions" descriu el procés d’acreditació de les titulacions.  

 Nre. programes avaluats amb el nivell d’acreditat amb excel·lència = 2 

 Nre. programes avaluats amb el nivell d’acreditat = 6  

 Nre. dimensions avaluades amb nivell de qualitat / assoleix / en condicions / total de 

dimensions avaluades 

Dimensió Nivell Nre. programes 

1. Qualitat del programa formatiu s’assoleix 8 

2. Pertinència de la informació pública s’assoleix 8 

3. Eficàcia del Sistema de garantia interna de la qualitat s’assoleix amb 
qualitat 4 

s’assoleix 4 

4. Adequació del professorat al programa formatiu s’assoleix amb 
qualitat 4 

s’assoleix 4 

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge s’assoleix 8 

6. Qualitat dels resultats del programa formatiu s’assoleix 8 

 
 

 
 

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

gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups 

d’interès. 

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

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

satisfacció dels grups d’interès i els resultats per a la gestió de les titulacions. Aquests instruments 

es defineixen, quan n'hi ha, en cada un dels processos del SIGQ dins de l'activitat anomenada 
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"Satisfacció dels agents d'interès” i se’n fa el seguiment i anàlisi dels resultats en el marc dels 

procés del SIGQ "PR-FLL-003 Seguiment i millora de titulacions". 

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

el procés de Consultes i suggeriments, mitjançant el formulari amb el mateix nom del lloc web del 

centre. 

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

 

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

relacionada amb la satisfacció del diferents grups d’interès: 

Taula 4. Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès 

Instrument Grau Màster Estat1 

Bústia de suggeriments X X Implantat 

Enquesta al professorat de la titulació  X X Implantat 

Enquesta al responsable de la titulació  X X Implantat 

Enquesta del procés de matrícula dels estudiants als graus (Servei 
de Gestió Acadèmica) 

X  
Implantat 

Enquesta d’inserció laboral i de satisfacció d'egressats (coordinada 
per AQU) 

X X 
Implantat 

Enquestes de valoració de l’activitat docent (Servei de Recursos 
Humans) 

X X 
Implantat 

Enquesta sobre el Pla d’Acció Tutorial (per als estudiants) X  Implantat 

Enquesta sobre el Pla d’Acció Tutorial (per als tutors i tutores) X  Implantat 

Enquestes OOU sobre el servei d’orientació professional X X Implantat 

Enquestes de màster  X Implantat 
1 Estat: implantat, fase pilot, fase de disseny 

Des del Vicerectorat de Política Acadèmica i de la Qualitat s’ha iniciat un projecte que implica a 

tots els centres de la URV i els serveis centrals per analitzar les enquestes de satisfacció adreçades 

a estudiants. L’objectiu és donar coherència al procés, minimitzar el nombre d’enquestes, evitar 

solapaments amb les preguntes, simplificar i informatitzar el procés de recollida de dades, i 

calendaritzar adequadament cada enquesta a més de fomentar la participació. Aquest nou 

projecte és una línia prioritària dintre el Pla de Qualitat que la URV està dissenyant per al 2014-

18. 

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

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

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

en forma de taules i gràfics dinàmics per tal de facilitar l’anàlisi de la informació i contribuir a una 

presa de decisions més objectiva basada en dades. Aquesta aplicació, que es posa a l’abast de la 

comunitat universitària a través de la intranet de la URV, compta amb un bloc d’informes i 

consultes específiques per al seguiment de la qualitat i acreditació de les titulacions de la URV. 

http://www.fll.urv.cat/contacte/
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Valoració de l’eficàcia dels mecanismes / instruments de recollida d’informació sobre 

la satisfacció dels principals grups d’interès 

Respecte el nivell d’implantació dels instruments de recollida d’informació estan gairebé tots 

implantats en la seva totalitat. Però això no implica que el nivell de resposta dels instruments 

utilitzats sigui exitós, donat què que estiguin consolidats no suposa un major percentatge de 

participació dels diferents agents. Com s’ha comentat anteriorment, des del vicerectorat 

competent s’està estudiant i treballant en un macro projecte que afecta a la totalitat d’enquestes 

administrades a la universitat, per tal d’intentar augmentar la participació dels grups d’interès en 

la resposta a les enquestes. És per tot això que l’eficàcia dels instruments s’ha de prendre amb 

cautela perquè a hores d’ara encara s’està a l’espera que amb el nou projecte es millorin els 

resultats.  

 

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a 

la seva millora contínua 

La revisió i actualització del SIGQ es realitza seguint el procés PR-FLL-008 “Definició, revisió i 

millora del SIGQ”. L’objectiu d’aquest procés és establir les activitats per definir, revisar i millorar 

el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del centre. 

L’equip deganal i el responsable del SIGQ, amb el suport del/la Tècnic/a de Suport a la Qualitat 

Docent del centre, són els responsables de portar a terme les revisions del SIGQ. Aquestes 

revisions han de permetre comprovar el grau de compliment dels processos i els resultats dels 

indicadors, així com l’adequació del SIGQ per a la millora contínua de les titulacions. Tots els 

agents d’interès de la Facultat estan implicats en la realització d’activitats relacionades amb el 

SIGQ; és per això que tots poden realitzar propostes de millora. 

El seguiment del SIGQ queda recollit en l’informe anual de seguiment, que conté un apartat 

específicament dedicat a la valoració del desenvolupament del SIGQ i de la seva utilitat per al 

seguiment de les titulacions del centre i per a la identificació d’àrees de millora. Les propostes de 

millora de la revisió del SIGQ s’incorporen també en el pla de millora de l’informe anual de 

seguiment del centre. La responsabilitat del seguiment de la implantació de les propostes de 

millora detectades recau en el/la RSIGQ.  

El SIGQ dels centres de la URV ha estat revisat totalment durant el curs 2014-15 per un equip de 

treball format per un centre pilot (la Facultat d’Economia i Empresa) i les unitats de Qualitat i 

Planificació i de Suport Metodològic. En aquesta revisió també hi han participat t altres unitats i 

responsables de serveis en funció del procés que calia revisar. Els punts concrets realitzats en 

aquest procés de revisió han estat: 

 Actualització dels processos clau de centre, contactant -si era necessari- amb altres unitats 

i serveis de la URV. En l’actualització s’hi han inclòs adaptacions a nous requeriments 

legals, incorporació i/o modificació de referències a normatives i reglaments de la URV i de 

la FEE, revisió del conjunt d’indicadors i evidències en base a les pautes de les noves guies 
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de seguiment i acreditació d’AQU Catalunya, així com de processos URV de millora 

contínua. 

 Implantació d'un nou model de fitxa i fluxgrama i recodificació dels processos seguint el 

model de documentació de processos implantat a la URV en el marc del Pla de Millora de 

la Gestió. 

 Revisió dels processos transversals de la URV en què intervenen en algun moment els 

centres.  

 Revisió del procés de seguiment de les titulacions per incorporar millores sorgides del 

seguiment i acreditació de les titulacions de la URV, i les directrius que emanen de la Guia 

per al seguiment de les titulacions de grau i màster (AQU Catalunya, novembre 2014), de 

la Guia d’acreditació de titulacions oficials de Grau i Màster (AQU Catalunya, novembre de 

2014) i de la Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de 

la qualitat (AQU Catalunya, febrer 2015). 

 Documentació de nous processos: acreditació de titulacions, control documental i registres 

i definició, revisió i millora del SIGQ. 

 Incorporació al SIGQ dels processos transversals de la URV que s’han definit en el marc de 

la implantació de Sistemes de Gestió de la Qualitat (en endavant SGQ) en altres estructures 

i unitats de la Universitat i que són processos que afecten el centre. És el cas dels processos 

de gestió acadèmica (SGQ de la matrícula de Grau), gestió dels recursos humans (SGQ del 

Servei de Recursos Humans) i processos de l'Institut de Ciències de l'Educació.  

 Revisió del Manual de Qualitat del SIGQ dels centres de la URV per adaptar-ne el contingut 

a les pautes de les noves guies d’acreditació de titulacions i de certificació del SIGQ, a més 

d’aspectes interns de la URV. 

 

Com a resultat d’aquesta revisió, a més a més de l'actualització dels processos, s'ha obtingut un 

nou Mapa de processos del SIGQ i el que serà el nou model de SIGQ dels centres de la URV, que 

servirà com a guia per a tots els centres de la URV que hagin de revisar el seu SIGQ. 

La FLL ha iniciat la revisió del seu propi SIGQ a partir de la revisió del model global, adaptant-lo 

a les particularitats del centre. Aquesta revisió s’està portant a terme seguint la planificació 

elaborada per la Unitat de Qualitat i Planificació de la URV i acordada pels centres, tenint en 

compte l’estat d’actualització del SIGQ en cada centre i el calendari d’acreditació de titulacions.  

Així, fins al moment, s’han incorporat els processos d’acreditació de titulacions, i definició, revisió 

i millora del SIGQ. D’altra banda, s’ha substituït el procés d'Anàlisi dels resultats i millora del 

programa formatiu pel procés de Seguiment i millora de titulacions, adaptat a les nous 

requeriments d’aquestes activitats a la URV. Durant el proper curs acadèmic es continuarà la 

implantació de la resta de processos del SIGQ revisat. 

El SIGQ implantat a la Facultat de Lletres compleix els seu propòsit de facilitar la millora continua. 

Prova de la seva eficàcia en són els seus resultats, en forma de millores assolides durant el període 
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de funcionament. Per exemple: la implantació del Pla d’Acció Tutorial i la sistematització de les 

tutories grupals d’ensenyament i centre. 

Per tot l'exposat anteriorment podem afirmar que el SIGQ de la facultat facilita el disseny, 

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

resultats de cada procés, així com la satisfacció dels grups d'interès, dades que s’incorporen al 

procés de seguiment de les titulacions. L'anàlisi de les dades porta a l'elaboració del pla de millora 

que permet la millora continua de les titulacions i, si cal, a la modificació de la memòria seguint 

el procés de modificació. 

A més, el procés de definició, revisió i millora del SIGQ contempla la seva revisió periòdica per tal 

de garantir la validesa i, si escau, es proposa un pla de millora del SIGQ. 

 

 



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ  

 

 

49 

 

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

 

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

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

 

En progrés vers 

l’excel·lència  
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

Es considera que l’estàndard 4, sobre l’adequació del professorat al programa formatiu, 

s’assoleix en progrés vers l’excel·lència. En primer lloc i molt especialment, per l’elevada 

satisfacció que els estudiants de les titulacions a acreditar declaren tenir en relació a la qualitat 

docent rebuda. Una valoració que s’obté de l’enquesta d’avaluació del PDI i que és, sense dubte, 

el resultat d’una formació i millora contínua de l’activitat docent del PDI. L’elevada participació 

en cursos de formació i projectes d’innovació docent, juntament amb el reconeixement dels 

premis rebuts, són una mostra de la seva dedicació. A més, la varietat de professorat de la FLL 

garanteix que l’estudiant rebi docència per part de professorat amb perfil d’investigador 

universitari (amb l’expertesa en recerca aportada pel professorat amb dedicació exclusiva a la 

universitat) amb una docència també necessària que es correspon amb l’experiència de l’exercici 

de la professió, amb una visió integrada a l’entorn laboral que aporta el professorat amb 

dedicació parcial. 

 

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

titulacions del centre i  té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, 

professional. 

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

les seves funcions i atendre els estudiants. 

 

El professorat 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 des màsters amb un itinerari de recerca.  

El professorat implicat en la docència dels ensenyaments a acreditar presenta una experiència 

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

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

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

 E.4. Taula 3. Assignatures del pla d’estudis 

 E.4. Taula 4. Perfil del professorat 

 E.4. Taula 5. Resultats de l’enquesta de satisfacció respecte el professorat per titulació 
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formació professional dels estudiants, així com una qualificació suficient per a la impartició de 

docència i la formació d'estudiants. Entre el 61 i el 77% del professorat dels graus del PFG de 

Llengües i Literatures és doctor, i la seva càrrega docent en aquestes titulacions suposa entre 

un 75 i un 83%. Respecte als màsters, el percentatge de doctors és superior. Entre el 95 i el 

100% dels docents dels màsters a acreditar és doctor, i la càrrega docent que assumeixen és 

d’entre el 88 i el 100%. 

Es presenta la següent taula resum que sintetitza les dades corresponents a l’annex 3. 

Taula 5. Dades del professorat de les titulacions a acreditar 

Titulació 
Nombre 

PDI 
% PDI  
doctor 

Trams de 
docència 

Trams de 
recerca 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 40 67,50% 99 51 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 39 76,92% 97 44 

Grau d'Anglès 39 61,54% 78 31 

Màster d’Arqueologia Clàssica 19  94,74% 52 34 

Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció 
Social 

15 100,00% 45 16 

Data informe: 17/11/2015 
Font: SINIA. Perfil del professorat 

 

La càrrega docent necessària per dur a terme els plans d'estudi corresponents queda 

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

docència de les titulacions a acreditar. 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 de la Qualitat i que aprova el Consell de Govern 

de la URV. 

 Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

En el Grau de Llengua i Literatura Catalanes imparteixen docència un total de 40 professors, 

dels quals el 67,50% són doctors. El total de trams de recerca del conjunt docent és de 99, i el 

de trams de docència, 51. Dels 40 professors, només 12 són associats, la qual cosa indica que 

el grau de consolidació i estabilitat és alt. La distribució de la resta de categories es pot 

considerar adequada. Pel que fa a les enquestes de satisfacció de l’alumnat, en tots els ítems el 

professorat de l’ensenyament supera amb escreix la puntuació mitjana de la URV. Així, en l’ítem 

“Explica els continguts amb claredat”, el contrast és 5,48 versus 5,30. En l’ítem “Resol 

satisfactòriament els dubtes o preguntes que se li plantegen”, el contrast és 6,01 versus 5,51. 

En l’ítem “Es preocupa per estimular l'interès de l'alumnat en l'assignatura”, és de 5,62 versus 

5,26. En “Manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els estudiants”, és de 6,04 

versus 5,55. En “Compleix amb l'horari de classe i d'atenció personalitzada fora de l'aula”, és de 

6,32 versus 5,87. I, en “Globalment considero que és un/a bon/a professor/a”, és de 5,81 versus 

5,52. 
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 Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

Al Grau de Llengua i Literatura Hispàniques, el professorat doctor (76,92%) es correspon amb 

el que s’esmenta a la memòria (80%). Quant a la categoria professional del professorat, es 

constata que es manté el nombre de catedràtics d’universitat (3) respecte el que s’expressava 

a la memòria, però ha disminuït el de professors titulars d’universitat (s’ha passat dels 14 

indicats a la memòria als 11 actuals), la qual cosa és deguda a les jubilacions i a les prejubilacions 

que, per altra banda, no han estat cobertes per docents de la mateixa categoria com a 

conseqüència directe de les retallades pressupostàries que han sofert les universitats en general. 

Consegüentment, ha augmentat el nombre de professors agregats (d’1 a 4) i d’associats (de 8 

a 14). 

La proporció de professors a temps complet (24) es manté al nivell assenyalat a la memòria 

mentre que la proporció de professors a temps parcial (15) ha augmentat respecte les previsions 

de la memòria (8). 

La distribució de categories pot considerar-se adequada, ja que el 41,03% del professorat és 

funcionari, el 20,51% és contractat agregat o lector, el 35,9% és associat laboral i el 2,56% 

correspon a la categoria de professor visitant contractat. 

El professorat a temps complet suma un total de 97 trams de docència i 44 trams de recerca, la 

qual cosa dona 4,04 trams de docència i 1,8 trams de recerca de mitjana, respectivament, per 

professor a temps complet. Pel que fa a l’activitat investigadora de manera específica, un 20% 

d’aquest professorat té almenys un tram d’investigació reconegut, un 24% en té dos, un 16% 

tres, un 4% quatre i un 8% més de quatre. Del total de professorat a temps complet, un 68% 

és investigador actiu. 

Quant a la satisfacció dels alumnes respecte del professorat de la titulació, l’ítem “globalment 

considero que és un/a bon/a professor/a” presenta una mitjana de 5,65 (sobre 7), la qual es 

troba per damunt de la mitjana de la URV (5,51). Val a dir que en la resta d’ítems la mitjana en 

cadascuna de les preguntes és, en el cas del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques, sempre 

superior a la mitjana de la URV. 

 

 Grau d’Anglès 

Al Grau d’Anglès, el total de professorat doctor (61,54%) es correspon amb el que s’esmenta a 

la memòria (61%). Quant a la categoria professional del professorat es constata que, respecte 

d’allò que es deia a la memòria, ha davallat tant el nombre de catedràtics d’universitat com el 

de professors titulars d’universitat, la qual cosa és deguda a jubilacions i prejubilacions que no 

han estat cobertes per docents de la mateixa categoria com a conseqüència de les retallades 

pressupostàries que han sofert les universitats en general. Consegüentment ha augmentat el 

nombre de professors agregats, lectors i associats. 

La proporció de professors a temps complet (25) i a temps parcial (15) es manté al nivell 

assenyalat a la memòria. 
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D’entre el professorat a temps complet, un 64% té entre tres i sis quinquennis de docència 

reconeguts i un 24% en té entre un i dos. Pel que fa a l’activitat investigadora, un 60% d’aquest 

professorat te almenys un tram d’investigació reconegut, un 16% en té dos, un 12% tres i un 

8% quatre. Del total de professorat a temps complet un 68% és investigador actiu. 

Quant a la satisfacció dels alumnes respecte del professorat de la titulació, l’ítem “globalment 

considero que és un/a bon/a professor/a” presenta una mitjana de 5,79 (sobre 7), la qual es 

troba per damunt de la mitjana de la URV (5,51). 

 

 Màster d’Arqueologia Clàssica 

Respecte a la composició del professorat del màster, la primera consideració a fer és que es 

tracta de docents i investigadors altament especialitzats i de llarga experiència. S’hi afegeixen, 

puntualment, col·laboracions de doctorats joves que aporten innovació a les línies de recerca 

cultivades en el màster.  

Durant el curs 2014-2015 van intervenir en nom de l’ICAC 3 investigadors sèniors (una ICREA) 

i 1 investigadora postdoctoral; en nom de la UAB 3 titulars i 1 associat i en nom de la URV, 3 

catedràtics, 1 titular, 4 agregats, 2 associats i 1 professora visitant contractada; en total 19 

persones. Només 1 dels 19 professors que van intervenir no comptava amb la Tesi doctoral però 

és un professional sènior que està en actiu tant pel que fa a docència com a recerca i que actua 

en qualitat de professor associat (URV). 

Pel que fa categories, les més ben representades son els catedràtics, titulars i agregats. Però 

també participen associats i investigadors sèniors de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, que 

resten inclosos en una categoria extra acadèmica, la de Professor Visitant. Tanmateix, la 

dedicació de la majoria dels intervinents és a temps complet i això repercuteix en una atenció 

molt particularitzada pels estudiants.  

La nota mitjana de les enquestes de satisfacció de l’alumnat es troben per damunt la mitjana de 

la URV i es poden considerar globalment satisfactòries, però som conscients de la necessitat de 

obtenir més respostes a les enquestes per tenir una informació de millor qualitat. 

 

 Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

Pel que fa al perfil dels 15 professors/es de la titulació, 100% té la condició de doctor/a; el 

percentatge de dones és lleugerament superior al 50% i la mitjana d’edat al voltant dels 50. Es 

tracta d’un perfil de professorat que ha assolit solidesa i estabilitat acadèmica i que està en plena 

etapa de productivitat i amb situació de fer aportacions acadèmiques de nivell a l’ensenyament; 

prova d’això són els 16 trams de recerca que sumen els 4 professors/es que tenen un tram de 

recerca actiu). Dels 15 professors/es, n’hi ha 9 que tenen la condició de permanents (dos 

catedràtics/ques, tres titulars, dues agregades, un catedràtic emèrit i una col·laboradora 

permanent), 5 que ja estan acreditats per tenir condició de permanents; i un investigador 
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predoctoral en situació d’associat. Tot el professorat té dedicació a temps complet, excepció feta 

del professor (catedràtic) emèrit i del professor postdoc. 

En tractar-se d’un màster semipresencial, el professorat implicat en l’ensenyament ha fet 

formació específica per aquest tipus de docència. La formació ha estat impartida pel Servei de 

Recursos Educatius de la URV i ha anat encaminada a reforçar l’ús del Moodle en docència 

semipresencial: sobre la manera d’organitzar els continguts, l’avaluació continuada a través 

d’activitats no presencials i el seguiment i la motivació acadèmica de l’estudiant no presencial. 

La coordinadora del màster es reuneix anualment amb l’equip tècnic del Servei de Recursos 

Educatius per analitzar les necessitats de formació en aquest camp, amb l’objectiu de millorar 

l’accés del professorat a la docència semipresencial.  

 

 Premis a la qualitat docent 

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. 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. 

La Figura 4 presenta el professorat de la Facultat de Lletres que ha obtingut distinció en alguna 

de les dues modalitats (individual i col·lectiva) dels premis a la Qualitat Docent de la URV. Es 

ressalten les distincions obtingudes per professorat de les titulacions a acreditar: 

Figura 4: Professorat de la Facultat de Lletres amb distinció en els premis a la Qualitat 

Docent de la URV 

Any Modalitat Treball guardonat 

2014 Individual "SMiLE: Students of Mobility & Learning English”, de Liz 

Russell Brown, de la Facultat de Lletres.  

2013 Col·lectiva "L’ús del Whatsapp per augmentar la motivació en la 

lectura de textos en anglès”, del grup format per Mar 

Gutierrez-Colón Plana (coordinadora), professora de la Facultat 

de Lletres, i Ana Gimeno (UPV), Joseph Hopkins (UOC), Christine 

Appel (UOC), Isabel Gibert (URV) i Idoia Triana (URV).  

2012 Col·lectiva "Cartes digitals: creant relacions transnacionals i 

competències interculturals”, dels professors Iolanda 

Tortajada, Josetxo Cerdan i Juan Luís Gonzalo, de la Facultat de 

Lletres.  

2011 Individual "Disseny i experimentació metodològica d'activitats 

d'aprenentatge i servei aplicades a estudiants de 

periodisme de la URV”, presentada per Antoni Pérez-

Portabella, de la Facultat de Lletres.  

Col·lectiva "Programa formatiu per a estudiants xinesos a la URV”, 

presentada per Esther Forgas i Antoni Nomdedeu, de la Facultat 

de Lletres.  

http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/index.html
http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/index.html
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2007 Col·lectiva (ex 

aequo) 

"Plans pilot de grau d'Història i de Geografia de la Facultat 

de Lletres de la URV”, presentada per Mercè Jordà, Facultat 

de Lletres. 

 

Quant als premis Jaume Vicens Vives, també professorat del centre ha estat guardonat amb 

aquesta distinció (veure Figura 5). 

Figura 5: Professorat de la Facultat de Lletres amb distinció en els premis Jaume 

Vicens Vives 

Any Treball guardonat 

2011 Programa formatiu per a estudiants xinesos: contribució a la internacionalització 

de la universitat. Professorat de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i 

Virgili 

2007 Tasca d'adaptació duta a terme als estudis de Geografia i d'Història a l'espai 

europeu d'educació superior, que ha contribuït a la millora del rendiment dels 

estudiants i també de les noves metodologies docents. Professorat de la Facultat 

de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili 

 

 

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

investigadora del professorat 

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 d’aquestes dues línies s’han desenvolupat gran nombre d’actuacions i projectes que han 

permès activar els responsables d’ensenyament, dotar els centres amb la figura de tècnic de 

suport a la qualitat docent i 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 responsables d’ensenyament de Grau i els coordinadors de màster. A més, els graus 

compten amb un Consell d’Ensenyament en què participa tot el professorat de l’ensenyament. 

En el cas dels màsters, recentment s’han creat les Comissions Acadèmiques de Màster. D’altra 

banda, la FLL compta amb un consell assessor en què participen responsables d’institucions 

públiques relacionades amb les Arts i les Humanitats així com amb la Comunicació, 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 perafavorir el desenvolupament i implementació de processos 

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

http://wwwa.urv.cat/formacio_academica/10_pled/pled.pdf
http://www.sre.urv.es/web/
http://www.sre.urv.es/web/
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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. 

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 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 

bon pràctica. Va obtenir el Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Interna, concedit pel 

Ministerio de Administraciones Públicas el 2006. I forma part de la la base de dades de bones 

practiques 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. 

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

integren en un entorn comú 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). El CRAI de la URV disposa del certificat ISO 9001 de 

gestió de qualitat per a totes les seves activitats. 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).  

 

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 facilita la 

normalització lingüística promovent l’ús del català a la Universitat 

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. 

 

 

http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/norm_pacte_ded.htm
http://www.urv.cat/crai/
http://www.urv.cat/crai/que-es-el-crai/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://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/model_avaluacio_pdi.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/model_avaluacio_pdi.htm
http://www.aqu.cat/professorat/merits_docencia/mad.html
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 Formació i innovació per a la millora de la pràctica docent  

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

l’organisme encarregat 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, 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. 

El Pla General 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 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 

 

  

Font: Institut de Ciències de l’Educació 
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Taula 6. Detall cursos PROFID. 2015-16 

  Nre. Cursos Inscrits Assistents 

ÀMBIT 
Pla  

General 
Pla 

Específic 
Pla  

General 
Pla 

Específic 
Pla  

General 
Pla 

Específic 

Acció Institucional 6 2 193 46 161 43 

Docència Universitària 10 3 154 63 116 51 

Eines per al treball docent 6 22 85 263 67 249 

Desenvolupament docent i 
investigador 

39 9 528 204 471 124 

Salut i prevenció de riscos 
laborals (SPRL) 

38 - 425 - 311 - 

Idiomes 17 3 163 37 139 30 

Gestió Universitària 2 - 23 - 17 - 

TOTAL 118 39 1.571 613 1.282 497 
Font: Institut de Ciències de l’Educació 

A la taula anterior es pot veure l’evolució de l’oferta de cursos i nombre de participants del 

programa PROFID, que durant el curs 2016-16 va oferir als professors/res 157 cursos als que 

van assistir un total de 1.779 professors/res de la URV. 

 

 

Així mateix, les dades de la taula següent (Taula 7), corresponen a la participació per 

departament adscrit a la Facultat de Lletres, tant en el Pla General com en el Pla Específic, per 

al curs 2015-16: 

 

Taula 7. Detall cursos PROFID, dades de participació per departament de la Facultat 

de Lletres. 2015-16 

DEPARTAMENT 
Pla  

General 
Pla 

Específic 
TOTAL 

Antropologia, Filosofia i Treball Social 21 27 48 

Estudis Anglesos i Alemanys 41 1 42 

Estudis de Comunicació 45 57 102 

Filologia Catalana 12 1 13 

Filologies Romàniques 58 15 73 

Història i Història de l’Art 60 6 66 

TOTAL FLL 237 107 344 

TOTAL URV 1.571 613 2.184 
Font: Institut de Ciències de l’Educació 

A la taula anterior es pot veure l’evolució del nombre de participants dels departaments de la 

Facultat de Lletres dels cursos del programa PROFID, que durant el curs 2015-16 van assistir un 

total de 344 professors/res de la FLL. 
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L'objectiu general de la convocatòria d’innovació docent és donar suport al professorat i 

incentivar-lo en la millora de la qualitat i la innovació docent. Per aquest motiu, s’obre una 

convocatòria per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, per a la presentació 

de projectes d'innovació i investigació educativa i per l'anàlisi de l'impacte de la innovació 

universitària i no universitària. Aquestes ajudes representen, doncs, la possibilitat de configurar 

grups i xarxes de professors que promoguin la innovació i la investigació docent, relacionada 

amb la millora del processos i estratègies d’aprenentatge, l’avaluació i l’adequació dels 

ensenyaments a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 

Respecte a la Facultat de Lletres, els projectes relacionats amb la innovació docent serien els 

següents (veure  Figura 6). Es ressalten els projectes del professorat de les titulacions a 

acreditar: 

 

Figura 6: Projectes de la FLL relacionats amb la innovació docent 

CURS Codi Nom projecte Inici Finalització Durada Coordinador 

2008-09 GID10 Eines informàtiques de suport 
a la docència en Etnopoètica i 

Folklore 

01/02/2009 01/07/2010 1 any Oriol Carazo, Carme 

2009-10 A10 Adquisició de vocabulari a 
través de l'ús del telèfon mòbil 
a les assignatures de llengua 
del nou Grau d'Anglès (URV) 

01/09/2009 01/09/2011 2 anys Gutiérrez-Colon 
Plana, Mar 

2009-10 A15 Arte e historia de viaje 01/09/2009 01/06/2010 1 any Buttà, Licia 

2009-10 B02 Creació de recursos docents 
per al domini de les 
competències comunicatives 

orals dels alumnes 

01/09/2009 01/06/2010 1 any Pérez-Portabella 
López, Antoni 

2010-11 A09 Disseny d'entorns 
d'aprenentatge aplicats al 
Màster Internacional 
Universitari en Ciències Socials 
del Desenvolupament: Cultures 

i Desenvolupament a l'Àfrica de 
la URV 

01/09/2010 01/06/2011 1 any Pérez-Portabella 
López, Antoni 

2010-11 B05 Creació de recursos docents 
per al domini de les 

competències comunicatives 

orals dels alumnes 

01/09/2010 01/06/2011 1 any Pérez-Portabella 
López, Antoni 

2011-12 A03 Creació d'eines interactives 
online per la integració dels 
coneixements en llengua, 
literatura i comunicació 

01/09/2011 31/08/2012 1 any María Dolores 
Jiménez López 

2013-14 A03/13 El telèfon mòbil com a eina de 
suport per a la 
millora de la competència oral 
dels alumnes 
del Grau d'Anglès 

01/09/2013 01/09/2014 1 any Gutiérrez-Colón 
Plana, Mar 

2013-14 A05/13 Disseny i implementació d'una 
wiki interdisciplinar 
per a la gestió del coneixement 
en llengua i  

literatura 

01/09/2013 01/08/2014 1 any Jiménez López, 
María Dolores 

2013-14 A10/13 Desenvolupament de ponències 

i classes on-line 

- - - Style, John 

Glenmore 
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amb finalitats de docència i 
promoció 

2013-14 A11/13 Confluència de docents per la 

definició i desenvolupament de 
la competència textual al Grau 
d'Anglès. Anàlisi multinivell del 
text de les diferents 
especialitats i assignatures i, 
molt especialment, 
del nivell lèxic-sintàctic amb 

relació amb el  

discursiu 

01/09/2013 01/09/2014 1 any Ferran Larraz, Elena 

2013-14 C01/13 SMILE (Students of Mobility & 
Studying English) 

01/09/2013 01/06/2014 1 any Russell Brown, 
Elizabeth 

2013-14 C05/13 E-Learning art history 01/09/2013 01/09/2014 1 any Buttà, Licia 

2014-15 A04/14 Xarxa docent per a la promoció 
de l’Aprenentatge- 
Servei i la Recerca basada en 
la Comunitat a la URV 

01/09/2014 01/09/2015 1 any Pérez-Portabella 
López, Antoni 

2014-15 A24/14 Una eina didàctica per a 
treballar les  
competències d’expressió a les 
classes de llengües estrangeres 

01/09/2014 01/09/2015 1 any Rius Dalmau, Maria 
Immaculada 

2015-16 A07/15 L’expressió oral a les classes 
de llengües estrangeres: una 

competència que cal consolidar 

01/09/2014 01/09/2015 1 any Rius Dalmau, Maria 
Immaculada 

2015-16 A22/15 Actualització de material 
Docent virtual per a 
competències bàsiques 

relacionades amb la traducció 

01/09/2014 01/09/2015 1 any Pym, Anthony 

 

 

 

 Accions de mobilitat per al professorat 

Des del Centre Internacional es programa, es fa difusió i gestiona la mobilitat internacional de 

l’estudiantat, PAS i PDI dels programes Erasmus, MOU, Study abroad, freemover. 

 

Els objectius del Centre Internacional són incrementar la visibilitat internacional de la URV, 

potenciar la internacionalització de la nostra comunitat universitària i, finalment, atreure 

estudiants i personal internacional d’alta qualificació. A través d’aquesta unitat es gestiona, de 

manera centralitzada, la documentació i la informació de tots els processos implicats amb la 

internacionalització de la URV. Dóna suport als estudiants, PDI i PAS de la URV que surten a 

realitzar estades internacionals, i fa de finestreta única per al preestudiant, estudiant i personal 

visitant internacional durant la seva estada a la URV. 

 

Quant a la Facultat de Lletres, la mobilitat del PDI per al curs 2015-16 ha estat dins del programa 

ERASMUS+STA, i hi ha participat el següent professorat (veure Figura 7). Es ressalta el 

professorat de les titulacions a acreditar: 

 

 

http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/relacions_internacionals/index.html
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Figura 7: Mobilitat del PDI 

Nom Institució destí País Data inici Data fi 

FERRÉ PANISELLO, MARIA 
TERESA Ruhr-Universität Bochum Alemanya 05/10/2015 08/10/2015 

FUENTES VÁZQUEZ, MANUEL  

Università degli Studi di 
Salerno Itàlia 09/05/2016 13/05/2016 

NOMDEDEU RULL, ANTONIO  Aarhus Universitet Dinamarca 23/05/2016 27/05/2016 

RUIZ DE ARBULO BAYONA, 
JOAQUIN 

Université Nice Sophia 
Antipolis França 14/04/2016 15/04/2016 

SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP -  Universidade do Porto Portugal 22/02/2016 26/02/2016 

SERRANO COLL, MARTA  

Università degli Studi di 
Napoli Federico II Itàlia 15/03/2016 18/03/2016 

SUNYER MOLNÉ, MAGI  

Uniwersytet Im. Adama 
Mickiewicza Polònia 08/04/2016 15/04/2016 

 

 Personal de suport a la docència 

La disponibilitat del personal d’administració i serveis que té actualment el centre a on 

s’imparteixen les titulacions a acreditar i els departaments vinculats a la docència és suficient i 

adequada per al correcte funcionament. Es presenta a la Figura 8. 

 

Figura 8. Personal de suport 

Departaments i laboratoris 

5 responsables administratives  

5 administratives  

1 personal laboral grup III 

Personal de suport a la investigació 

Oficina de Suport al Deganat 

1 tècnica de suport al deganat  

2 administratives  

1 auxiliar administrativa  

1 tècnica de suport a la qualitat docent  

Campus Catalunya 

4 administratius/ves de la Secretaria Acadèmica de Campus 

1 agent multimèdia de l’Oficina Logística de Campus 
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

 

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

dels estudiants”. 

 

En progrés vers 

l’excel·lència  
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

Es considera que en relació al servei d’orientació acadèmica i professional, el PAT està plenament 

implantat a la FLL i disposa de serveis d’orientació adequats i eficaços que faciliten l’aprenentatge 

dels estudiants. El sistema ha anat adaptant-se en funció de les necessitats observades. Els 

nivells de satisfacció dels estudiants i tutors és elevada. Addicionalment, des de la Facultat i la 

URV, s’han dut activament actuacions que faciliten l’orientació i inserció laboral en especial a 

través del servei d’orientació OcupacióURV i de la Borsa de Treball de la Facultat i de la URV. 

Així mateix, es pot confirmar que els sistemes de suport a l’aprenentatge de la FLL són adequats 

per al desenvolupament de les titulacions que s’imparteixen al centre. Les infraestructures amb 

què compta la Facultat, que formen part del Campus Catalunya, són òptimes i tenen un alt nivell 

de qualitat per motivar i facilitar l’aprenentatge dels estudiants.  

Per tant, l’estàndard 5 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència tant pel que fa al serveis 

d’orientació com als recursos de què es disposa. 

 

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

d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 

La Universitat compta amb diferents serveis horitzontals i verticals de suport a l’orientació 

acadèmica, professional i a la mobilitat dels estudiants, que inicien la seva feina en el moment 

de la preinscripció/admissió i asseguren un seguiment continu dels estudiants durant la seva 

estància en la universitat fins a l’obtenció del seu títol. 

 

Serveis d’orientació acadèmica: Pla d’acció tutorial 

 

 E.5. Taula 1. Nombre d’estudiants per tutor/a 

 E.5. Taula 2. Participació dels estudiants a la tutoria de titulació 

 E.5. Taula 3. Tutories realitzades i tipologia 

 E.5. Taula 4. Ús de l’espai d’e-tutories 

 E.5. Taula 5. Resultats enquestes satisfacció PAT. Alumnes 

 E.5. Taula 6. Resultats enquestes satisfacció PAT. Tutors 
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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/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/pla_accio_tutorial_FLL.p

df  

Fins els curs 2014-15 s’ha elaborat 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. 

En el cas dels màsters es disposa d’un Pla d’Acció Tutorial per a tots els màsters de la FLL, 

aprovat per la Junta de Facultat de la Facultat de Lletres el 13 de juliol del 2016: 

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

En aquest es descriu un marc general bàsic, el qual no treu que cada ensenyament planifiqui 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. 

 

 Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

La ràtio d’estudiants per tutor és moderada-baixa, circumstància que facilita la tutoria. El nombre 

total d’estudiants que han recorregut a la tutoria és baix, però cal tenir en compte que, en ser 

el Grau de Llengua i Literatura Catalanes un grau, quantitativament parlant, de dimensions molt 

humanes, molts estudiants recorren directament al professor de l’assignatura, al director del 

Departament o al responsable d’Ensenyament per resoldre els seus problemes, demanar ajut i 

consell i manifestar la seva opinió sobre els estudis en curs. 

 

 

 Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/pla_accio_tutorial_FLL.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/pla_accio_tutorial_FLL.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pdf
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El Grau de Llengua i Literatura Hispàniques ha disposat de 9 tutors el curs 2015-16, cadascun 

dels quals ha atès un promig de 8,11 estudiants, un promig lleugerament inferior al de la Facultat 

de Lletres (13,71). Els tutors convoquen els estudiants quatre cops al llarg del curs, ja sigui de 

forma col·lectiva (6) o individual (30). Les tutories s’han realitzat majoritàriament de forma 

presencial (33) tot i que també se n’han fet de virtuals (3). En qualsevol cas, els estudiants 

poden acudir al seu tutor en qualsevol moment concertant una cita prèviament. El nombre 

d’estudiants tutoritzats ha estat de 73, dels quals un 95,4% han emplenat la fitxa de perfil, i un 

43,8% ha participat de forma activa a la tutoria, dada sensiblement major que la de la mitjana 

de la Facultat de Lletres (24,7%). No obstant això, el fet que 39 dels 73 estudiants tutoritzats 

hagin accedit a l’espai e-tutories demostra que més de la meitat (53,4%) són plenament 

conscients de què disposen d’aquest servei de tutoria i que en qualsevol moment en poden fer 

ús. Si bé el nombre d’estudiants que ha participat a l’enquesta de satisfacció del PAT és baix, el 

cert és que la valoració obtinguda es troba en tots els ítems molt per damunt de la mitjana 

obtinguda per la URV. En aquest sentit, la mitjana dels resultats de les preguntes a les enquestes 

de satisfacció PAT pel Grau de Llengua i Literatura Hispàniques està molt per damunt de la 

mitjana de la URV, entre un i dos punts per resultat. 

 

 Grau d’Anglès 

El Grau d’Anglès ha disposat de 12 tutors. Cadascun d’aquests tutors ha atès un promig de 15 

estudiants. Els tutors convoquen els estudiants dos cops al llarg del curs, ja sigui de forma 

col·lectiva o individual. Les tutories s’han realitzat majoritàriament de forma presencial tot i que 

també se n’han fet de virtuals. En qualsevol cas, els estudiants poden acudir al seu tutor en 

qualsevol moment concertant prèviament una cita. El nombre d’estudiants tutoritzats ha estat 

de 185, dels quals un 34% ha participat de forma activa en els tutories. No obstant això, el fet 

que 111 dels 185 estudiants tutoritzats (60%) hagin accedit a l’espai e-tutories demostra que, 

si més no, la majoria són conscients que disposen d’aquest servei de tutoria i que en qualsevol 

moment en poden fer ús. 

 

 Màster d’Arqueologia Clàssica 

La primera reunió tutorial del Màster es realitza en el moment del procediment acadèmic 

d’admissió dels preinscrits. Es convoquen els futurs estudiants i se’ls hi explica amb detall el pla 

d’estudis, com han de fer la matriculació i els contactes administratius i acadèmics als quals es 

poden adreçar en cas de dubte.  

Durant la resta de l’ensenyament, els 4 membres de la comissió de coordinació atenen els dubtes 

dels estudiants i els ajuden en tot allò que requereixen. No s’adjudiquen tutors específics fins 

que no comença el segon curs i han de decidir el TFM. Cada any el nombre de tutors de TFM 

varia, ja que està en funció de les decisions dels estudiants. La coordinació dels TFM però, es fa 

en el sí de tres reunions col·lectives que tenen la funció addicional de ser un espai d’intercanvi i 

tutoria dels estudiants de segon curs. 
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El procés de tutoria dels estudiants de primer curs, tanmateix, no s’ha formalitzat encara i no 

ha deixat constància escrita que permeti una quantificació de les consultes. És propòsit de la 

comissió de coordinació, establir a final del primer quadrimestre una trobada col·lectiva amb els 

estudiants per tal de recollir les seves queixes o propostes.  

Creiem que fins a dia d’avui la tutoria informal ha tingut un efecte positiu i ha permès resoldre 

els dubtes i problemes dels estudiants. Tanmateix, caldrà assegurar-se d’aquesta percepció 

mitjançant enquestes de seguiment eficients.  

 

 Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

La tutoria dels alumnes del màster es realitza des de la coordinació. En ser un nombre poc elevat 

d’alumnes, no hi ha tutors assignats. Els estudiants prenen a la coordinadora com a referent per 

qualsevol dubte o consulta acadèmica que els pugui sorgir, molt especialment durant el primer 

curs de màster, en el moment de la incorporació al nou ensenyament. La coordinadora realitza 

trobades sovintejades amb els alumnes, especialment durant els dos primers mesos del primer 

quadrimestre, un cop passat aquest temps, els estudiants ja s’habituen a la nova cultura 

universitària i ja resolen les qüestions que els sorgeixen amb els professors, a mesura que els 

van coneixent.  

L’espai de coordinació del màster que disposem en la plataforma Moodle també és una bona 

eina de comunicació amb els estudiants. Hi ha una tauler de notícies on els i les professores 

poden fer arribar als estudiants aquelles informacions curriculars i extracurriculars que poden 

interessar als estudiants. També un espai de fòrum obert a totes les persones participants (tots 

els estudiants del màster i el professorat) on es poden posar a disposició dels companys/es 

dubtes o informacions d’interès col·lectiu, més enllà dels espais de les assignatures del màster. 

Des de la coordinació es fa una tutoria obligatòria de preinscripció i matrícula on s’orienta les 

característiques de la matrícula que han de fer els estudiants en funció de la seva situació 

personal (treball, família) i acadèmica (preferències i orientació més professionalitzadora o més 

de recerca-doctorat). Al final del primer quadrimestre la coordinadora es troba individualment 

(tutoria obligatòria) amb cada un dels estudiants de primer curs de màster per tal de conèixer 

la seva evolució personal en el màster i per aclarir els dubtes i neguits que els puguin sorgir 

(avaluació, seguiment de les classes, intensitat de la feina, distribució). A final del segon 

quadrimestre hi ha una altra tutoria obligatòria, però en aquesta ocasió es realitza 

col·lectivament, amb el grup al complet. En aquesta ocasió la coordinadora insisteix en què els 

estudiants facin una avaluació qualitativa de l’ensenyament. Acostuma a ser una sessió molt 

productiva, els resultats de la qual, la coordinadora trasllada al professorat de l’ensenyament 

per tenir-los en compte en la programació del nou curs.  

No tenim dades estadístiques de la satisfacció de l’acció tutorial. El millor indicador és que totes 

les dificultats es van afrontant i resolent i que això és possible per l’elevada proporció de 

coordinadors a disposició dels estudiants. D’altra banda hi ha una bona complicitat amb el 
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professorat gràcies a la participació en campanyes d’excavació o altre tipus de seminari 

complementari. 

Els alumnes estan satisfets amb les tutories, de fet, una de les valoracions positives de la reunió 

amb els estudiants és la proximitat de tracte amb el professorat del màster i la facilitat amb què 

poden acudir a fer tutories de despatx (en general, sempre hi ha algun professor amb qui és 

més difícil contactar, però en cap cas és una situació generalitzada). Per la seva banda, els 

professors-tutors també es mostren satisfets amb el seguiment de les tutories per part dels 

alumnes. Per fer el seguiment de l’avaluació continuada de les assignatures, el professorat 

acostuma a indicar un nombre de tutories obligatòries; en la major part de casos, els estudiants 

compleixen amb escreix amb aquestes tutories. 

 

Per tant, 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 d’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/qualitat/pla-accio-tutorial/ ) els alumnes no tenen 

masses dificultats per superar les assignatures.  

 

A la Figura 9 es presenten les dades de satisfacció dels alumnes respecte a les tutories. 

Figura 9. Valoració de la satisfacció sobre les tutories i anàlisi de l’eficàcia dels graus 

i màsters: 

Indicador Comentaris 

Nivell d’implantació El PAT està implantat a tots els Graus i Màsters del Centre.  

Ratio tutor-estudiant En general, a la FLL la ratio facilita l’aplicació del model de 

tutoria establert. 

Nº tutories realitzades, 

assistents i temàtiques 

treballades 

El que s’està aplicant a la FLL respecte al nombre de 

tutories, els assistents i les temàtiques, s’ajusta a les 

necessitats i interessos dels estudiants, donat que 

s’ofereixen les tutories com un servei i no com a obligació, 

fet que facilita als estudiants el seu acostament en cas de 

necessitat. 

Nº d’accions d’orientació 

realitzades i participació 

El que s’està aplicant a la FLL respecte al nombre d’accions 

i participació s’ajusta a les necessitats i interessos dels 

estudiants, donat que es programen diferents reunions i 

xerrades d’informació i interès general, les quals 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
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computen dins de les tutories perquè es fa un seguiment 

de l’assistència. 

Satisfacció dels 

estudiants 

Els percentatges de participació han estat, en els tres 

graus presentats a acreditar, inferiors al 8%. Tenint en 

compte aquesta poca significació de les dades, es comenta 

que dels estudiants que sí han contestat l’enquesta, 

s’extreu que mostren una satisfacció molt elevada 

respecte a les tutories. El que vol dir que, els estudiants 

que han contestat, tots mostren una gran satisfacció en el 

servei així com en la seva utilitat. 

Satisfacció dels tutors A l’Informe d’Avaluació del PAT de la Facultat de Lletres 

del curs 2015-16 hi consta que en la pregunta oberta de 

l’enquesta als tutors, aquests mostraven la seva 

preocupació i/o feien la valoració següent: 

 les tutories haurien de comptar en el POA del 

professorat, ja que amb la càrrega docent i de 

gestió que tenen pot resultar complicat fer les 

tutories, el seguiment i l’evolució pertinent de cada 

alumne/a. 

 manca de presència de l’alumnat a les tutories, ja 

que no hi assisteixen a les convocatòries 

realitzades pels tutors/es. Només assisteixen si 

tenen algun problema. 

 el tutor/a hauria d’informar i/o recordar als 

alumnes a principi de curs de que existeix el PAT i 

que estan a la seva disposició per qualsevol dubte 

i/o orientació que necessitessin. Possibilitat de 

model de tutories “on demand”, on només hi 

haguessin tutories presencials si l’estudiant ho 

requereix. 

 possibilitat de contactar via Moodle directament 

amb els estudiants per curs: grups creats 

directament en el Moodle ordenats per curs. 

Finalitat: poder enviar ràpidament un avís als 

estudiants tutoritzats de cada curs. 

 les eines institucionals poden ser excessives i es 

poden transformar en un element burocràtic.   
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Orientació i inserció professional 

A nivell institucional, el Centre d’Atenció a l’Estudiant, servei format per membres del PAS, 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) 

- 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 cosa que serà molt útil per a la millora continuada d’aquestes activitats.   

No obstant això, es faciliten les dades que es disposen respecte a la satisfacció dels Tallers 

d’Orientació impartits a la URV. Aquestes dades no són significatives per a la Facultat de Lletres, 

donat que el percentatge de participació dels estudiants del centre en aquests tallers és baixa, 

però aquest fet evidència que el servei funciona i que s’està implantant poc a poc.  

Taula 8. Dades resultants de les enquestes de satisfacció dels Tallers d’Orientació 

Curs acadèmic 
Total d’alumnes 

enquestats 

2015-16 88 

2016-17 75 

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%2003032015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/RECURSOS%20PARA%20LOS%20ESTUDIANTES%20SOBRE%20ORIENTACION%20PROFESIONAL%2003032015.pdf
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/buscarfeina.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/publicacions.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/borsa_treball.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/practiques/index.html
http://www.urv.cat/forumocupacio
http://www.urv.cat/forumocupacio
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D’aquests 163 estudiants que van participar en els Tallers d’Orientació els cursos 2015-16 i 

2016-17, 5 (el 3,07%) eren de la Facultat de Lletres: 3 pertanyien al grau d’Història, 1 al grau 

de Periodisme i un altre era ex alumne del centre però sense especificar la titulació. 

A partir d’aquests resultats, i sabent que els tallers funcionen i que els estudiants que hi 

participen mostren una elevada satisfacció (el 85,88% dels 163 paticipants valoren globalment 

els tallers d’orientació per a l’ocupació amb una puntuació d’entre 8 i 10, en una escala de 10), 

des de la mateixa Facultat s’encoratjarà i animarà als estudiants, tant de graus com de màsters, 

a participar en aquests tallers coordinats des del Servei d’Ocupació de la URV. 

 

En relació al seguiment dels egressats, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat la seva 

estratègia de suport a les Facultats i Escoles a partir de dues estructures: l’Observatori de 

l'Ocupació (http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-ocupacio/ 

) i l’Oficina d’Orientació Universitària 

(http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/ 

). La primera estructura sota la responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i Societat, té com 

objectiu fer el seguiment dels processos d’inserció dels graduats i l’evolució de la demanda de 

les empreses. Així, és possible elaborar informes que serveixin de material de reflexió per als 

equips de govern dels diferents nivells de decisió de la Universitat. La segona estructura sota la 

responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i Societat i del Vicerectorat de Docència, Estudiants 

i Comunitat Universitària; té un objectiu de, en coordinació amb les Facultats i Escoles, 

desenvolupar materials i activitats que permetin transmetre als alumnes l’actual estat de la 

demanda de treball i les estratègies que poden maximitzar el potencial de d’èxit. 

Pel que fa a la satisfacció dels tallers realitzats el curs 2014-15, no es disposen de dades 

d’estudiants dels tres graus a acreditar. 

 

 

 Màster d’Arqueologia Clàssica 

En el nou pla d’estudis del màster s’ha implementat una assignatura obligatòria específicament 

dedicada a la orientació professional. A més, la resta de matèries cursades son eminentment 

pràctiques i permeten que l’estudiant copsi quines oportunitats professionals hi ha al darrera de 

les línies de recerca en qüestions tecnològiques de suport a les vies més evidents de 

professionalització que son de caràcter funcionarial. 

 

 Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

L’orientació professional al Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

(MAUMIS), es realitza, en bona mesura, a l’assignatura de Pràctiques Professionalitzadores. 

Aquesta assignatura té una part de compliment de 120 hores de pràctiques a una institució-

organisme-empresa i 4 sessions de seguiment en què el/la professora coordinadora dóna als 

estudiants les indicacions pertinents. D’altra banda, el màster té una assignatura obligatòria de 

Metodologies d’Intervenció (i alguna altra optativa sobre intervenció social, una de les 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-ocupacio/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/
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especialitats del màster) en la qual els estudiants s’acosten al món professional vinculat a la 

intervenció social. 

 

Per una altra banda, a l’abril del 2015 el centre va organitzar una Jornada de sortides 

professionals i màsters de la Facultat de Lletres, adreçada principalment als estudiants de 4t 

curs. El programa de la jornada constava d’una presentació general dels màsters que ofereix la 

Facultat de Lletres i d’una taula rodona sobre les sortides professionals dels ensenyaments de 

l'àmbit de la Facultat, a partir de l’experiència en l’àmbit professional d’exalumnes de la Facultat 

amb diferents perfils (una communication manager, un filòleg i traductor, una professora 

d’espanyol, una investigadora, un tècnic de joventut i una managing director). Paral·lelament a 

les sessions, es va organitzar una fira de màsters de la Facultat de Lletres a les instal·lacions del 

campus per donar a conèixer l’oferta de màsters i les sortides professionals que se’n deriven. 

Així mateix, i 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. 

 

Mobilitat dels estudiants 

Pel que fa a la mobilitat l’International Center (I-Center, 

http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/centre-internacional/ ) 

n’és el servei encarregat. Aquest servei integrat per membres del PAS sota la responsabilitat del 

Vicerectorat d'Internacionalització, s’organitza internament en tres àmbits amb diferents 

funcions: Acollida, Estratègia i Mobilitat; i té com objectius: 

- Incrementar la visibilitat internacional de la URV.  

- Potenciar la internacionalització de la nostra comunitat universitària.  

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

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

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

estada.  

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

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

l’arribada, a l’arribada i durant l’estada) i els processos respectius són competència de l´Escola 

de Postgrau i Doctorat (EPD), l’Oficina d’Orientació Universitària (OOU) i l’International Center 

(I-Center). 

 

A la URV els estudiants de grau poden participar en diferents programes de mobilitat, com són: 

 

 ERASMUS: Erasmus és el programa corresponent a l'educació superior dins el Programa 

d'Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme) de la Unió Europea. 

http://www.urv.cat/mobility/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/centre-internacional/
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o Erasmus Estudis consisteix en la realització d’un període d’estudis en una institució 

d’educació superior d’un altre país europeu. 

o Erasmus Pràctiques consisteix en la realització d'un període de pràctiques durant 

un període de temps en una empresa o organització d'un altre país europeu.  

 

 SICUE: El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE) és un 

programa de mobilitat d'estudiants establert per les universitats espanyoles que formen 

part de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas). Aquest 

programa dóna als estudiants la possibilitat de cursar part de la seva carrera en una 

universitat diferent a la seva i amb la garantia d'obtenir reconeixement acadèmic. 

 

 MOU: El programa MOU consisteix en la realització d’un període d’estudis en una 

institució d’educació superior estrangera amb què la URV tingui conveni fora de l'EEES. 

 

 ISEP: Aquest programa de mobilitat està dirigit als estudiants de grau de la URV que 

desitgen realitzar un intercanvi acadèmic en una de les més de 150 universitats dels 

Estats Units d'Amèrica que participen en la xarxa ISEP. 

 

Un cop definits els diferents programes de mobilitat de la URV, es presenten a la Figura 10 les 

dades de participació dels graus a acreditar per al curs 2015-16: 

 

 

Figura 10. Intercanvis graus realitzats al curs 2015-16 

 

Al llarg del curs 2015-16, 78 estudiants d’altres universitats es van acollir als programes de 

mobilitat i van escollir la URV com a destinació (1 al grau de Llengua i Literatura Catalanes, 42 

al grau de Llengua i Literatura Hispàniques i 35 al grau d’Anglès).  

 

 Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

El Grau en Llengua i Literatura Catalanes compta amb un coordinador de mobilitat, que atén els 

estudiants que s’interessen per fer estades en altres universitats o a l’estranger.  El nombre 

d’intercanvis és reduït com a xifra absoluta, però és alt proporcionalment al nombre d’estudiants 

del Grau.  

 

Titulació Beca País/universitat Estudiants 

Grau de Llengua i 

Literatura Catalanes 
ERASMUS ALEMANYA 3 

Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques 
ERASMUS ITÀLIA 1 

SICUE Universidad de 

Salamanca 

1 

Grau d’Anglès ERASMUS ALEMANYA 5 

ANGLATERRA 7 

FINLÀNDIA 1 

SUÈCIA 1 

ISEP Whitworth University 

(EUA) 

1 
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 Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

El Grau de Llengua i Literatura Hispàniques disposa d’un coordinador de mobilitat que gestiona 

tant els estudiants estrangers que rep com els estudiants de la URV que envia a altres 

universitats. La mobilitat del grau és molt significativa. Pel que fa el nombre d’estudiants 

estrangers que ha rebut el curs 2015-16 (42), es considera que la mobilitat és molt elevada, 

doncs representa el 9,42% del total de la URV (414) y el 35,77% del total de la Facultat de 

Lletres de la URV (109), mentre que pel que fa als alumnes de la URV que decideixen gaudir 

d’una mobilitat (2) la xifra és molt més baixa. Més concretament, el nombre d’estudiants 

estrangers que ha rebut el curs 2015-16 (42) es reparteixen de la manera següent: 

 EFRASMUS (38) 

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

o ALEMANYA (4) 

 Ruhr-UniversitätBochum (1) 

 Universität Konstanz (3) 

o CROÀCIA (1) 

 Sveučilište u Zadru (1) 

o DINAMARCA (1) 

 Aarhus Universitet (1) 

o ESLOVÀQUIA (2) 

 Univerzita Mateja Bela (2) 

o FRANÇA (3) 

 Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean-François 

Champollion (1) 

 Université de Rouen (2) 

o ITÀLIA (14) 

 Università degli Studi di Salerno (2) 

 Università degli Studi di Genova (1) 

 Università degli Studi di Bologna 'Alma Mater Studiorum' (1) 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (2) 

 Università degli Studi di Messina (2) 

 Università degli Studi di Milano (1) 

 Università degli Studi di Trento (2) 

 Università degli Studi di Napoli Federico II (1) 

 Università degli Studi di Verona (2) 

o POLÒNIA (4) 

 Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza (3) 

 Uniwersytet Slaski (1) 

o REGNE UNIT (3) 

 Barnfield College (2) 

 University of Sunderland (1) 

o ROMANIA (3) 

 Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca (2) 

 Universitatea de Vest Din Timisoara (1) 

o TURQUIA (3) 

 Ankara Üniversitesi (3) 

 

 

 

 ISEP (3) 
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o Estats Units 

 Dominican University of California (1) 

 Georgia Southern University (1) 

 Indiana University – Purdue University Fort Wayne (1) 

 

 MOU (1) 

o Universidad de Colima (Mèxic) (1) 

 

 

Es produeix un increment constant dels alumnes que, en el marc del programa Erasmus, trien 

la URV per realitzar els seus estudis del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques. 

Pel que fa referència als estudiants del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques que participen 

en un programa de mobilitat, el curs 2015-16 ha estat 1 l’estudiant que ha decidit realitzar una 

estada en una universitat estrangera en el marc Erasmus, concretament a la Università degli 

Studi di Bologna 'Alma Mater Studiorum'. Un altre alumne ha estudiat a la Universidad de 

Salamanca en el marc del SICUE. 

Tant una acció com l’altra es promouen activament des del propi ensenyament. Es considera 

molt significatiu el fet de l’alt nombre d’estudiants estrangers que rep degut a l’alt grau 

d’internacionalització que aquesta dada suposa per al Grau de Llengua i Literatura Hispàniques. 

El 9,07% del total de la URV (463) i el 33,3% del total de la Facultat de Lletres de la URV (126), 

com s’ha indicat, són dades prou importants. Cal recordar que els estudis d’espanyol tenen cada 

cop més interès per als estudiants de diversos països i que per a molts estudiants Tarragona és 

un centre rellevant, doncs ofereix personalitat cultural pròpia, projecció internacional, entre 

d’altres trets característics. En la mateixa línia, l’experiència del Centre d’Estudis Hispànics (CEH) 

a la Facultat de Lletres de la URV ―amb una participació molt activa del professorat del 

Departament de Filologies Romàniques―, centre que acull més de 100 alumnes asiàtics cada 

curs acadèmic, és molt important. Any rere any les tasques d’internacionalització que s’hi duen 

a terme al CEH suposen, en molts casos, la continuïtat de molts estudis iniciats al Grau de 

Llengua i Literatura Hispàniques. Un nombre important d’alumnes asiàtics acaben estudiant el 

Màster d’Ensenyament de Llengües Estrangeres: Espanyol Llengua Estrangera o fins i tot altres 

màsters de la URV i alguns segueixen la carrera acadèmica amb l’elaboració de la seva tesi 

doctoral en el marc del programa de doctorat verificat en Estudis Humanístics. 

 

 Grau d’Anglès 

Aquest grau té un coordinador de mobilitat que gestiona tant els estudiants propis que van fora 

com els estrangers que opten pel Grau d’Anglès de la URV com a destinació. La mobilitat en el 

si del grau, tant pel que fa als estudiants que al curs 2015-16 ha enviat fora (15) com pel que 

fa als que ha rebut (35), és elevada i es promou activament des de l’ensenyament. 
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En l’àmbit de màster, els estudiants de postgrau de la URV poden participar en els programes 

de mobilitat ERASMUS i MOU. Els estudiants del màsters a acreditar han format part dels 

programes de mobilitat següents (classificades per països): 

 

Figura 11. Intercanvis màsters realitzats al curs 2015-16 

 

 

 Màster d’Arqueologia Clàssica 

Des dels inicis de la titulació les institucions participants han posat molt interès en la mobilitat 

dels estudiants, conscients que la formació en arqueologia clàssica requereix molta experiència 

en projectes de recerca variats per comprendre l’abast de la matèria i buscar un espai propi que 

permeti una realització professional.  

Normalment la mobilitat Erasmus la realitzen estudiants de segon de màster que trien una 

universitat estrangera per conèixer altres universitats i preparar els TFM aprofitant la formació 

complementària. Així, durant el curs 2015-2016 s’han fet dos desplaçaments a la Università degli 

Studi di Napoli Federico II. A més, una estudiant ha fet un Erasmus de pràctiques en el anomenat 

APOLLINE PROJECT, un projecte apadrinat des de la mateixa universitat de Nàpols però que està 

coparticipat per diverses institucions (http://www.apollineproject.org/). 

 

La col·laboració institucional ha permès tenir un ampli ventall de convenis que oferirien un marc 

plausible a la mobilitat. Així, els estudiants, per iniciativa pròpia, exploren els centres que més 

els atrauen.  

Seguidament oferim una llista dels convenis vigents amb l’ICAC: 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  ROMA 1      

  

 Rupercht Karls Universität Heidelberg        

 Secona Università degli Estudi de Napoli (SUN)       

 Università de Salento Lecce        

 Università di Messina        

 Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)        

 Università degli studi di Roma "Tor Vergata"  ROMA 2     

  

 Università degli studi di PADOVA       

Titulació Beca País/universitat Estudiants 

Màster d’Arqueologia 

Clàssica 

ITÀLIA Università degli Studi 

di Napoli Federico II 

2 

APOLLINE PROJECT 1 

ANGLATERRA University of Sheffield 1 

Màster d’Antropologia 

Urbana, Migracions i 

Intervenció Social 

Sense mobilitat 

http://www.apollineproject.org/
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 University Clermont Ferrand        

 University Reading       

 Univertsity Wales (Trinity)       

 University Budapest      

 University of Sheffield 

       

D’altra banda cal dir que també hem estat receptors d’estudiants Erasmus. Al llarg del curs 

2015-16, 2 estudiants d’altres universitats es van acollir als programes de mobilitat i van escollir 

el màster d’Arqueologia Clàssica com a destinació. 

 

 Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

Cada any acollim a estudiants de la Universitat de Quinatana Roo (Mèxic) amb qui tenim conveni 

marc i específic amb el Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social. Per al curs 2014-

2015, vam acollir l’estada de dos estudiants del màster d’Antropologia Aplicada de la Universitat 

de Quinatana Roo. El curs 2015-2016 també vam comptar amb la presència al màster d’una 

estudiants d’aquesta universitat que commina als seus estudiants de màster a fer una estada en 

una universitat estrangera a fer docència i consulta bibliogràfica. En aquest cas, els dos 

estudiants van ser a la URV entre els mesos de febrer i abril i van cursar les assignatures que 

estaven actives en aquest temps.  

Els curs 2014-2015 també vam acollir l’estada Erasmus d’una estudiant de la Universitat de Lyon 

que va ser aquí tot el curs i que va cursar diverses assignatures del màster. Durant el curs 

2015.2016 hem tingut altres dos estudiants Erasmus al màster, en aquest cas es tracta de dos 

estudiants procedents d’Eslovènia que han cursat una assignatura del màster i que han estat 

treballant en la seva tesi de final de màster sota el guiatge d’un dels professors del nostre 

ensenyament.  

Pel que fa a la mobilitat dels estudiants del nostre màster és una assignatura pendent. Alguns 

estudiants manifesten el seu desig de fer la mobilitat durant el segon curs, en el context del 

segon quadrimestre, en el temps d’elaboració del seu TFM. No obstant, quan inicien el segon 

curs, acaben desistint de fer l’estada. El tema de les dificultats per obtenir finançament és un 

escull important. Ens cal fer un guiatge més acurat per tal d’avançar en la consecució de la 

mobilitat. Cal tenir en compte també, que el perfil d’estudiants de més edat, ja immersos en 

l’activitat laboral i amb família, no es plantegen en cap cas, la mobilitat. És un tema en el qual 

ens cal treballar per aconseguir estimular els alumnes a fer mobilitat 

Convenis signat pel DAFITS entre 2013 i 2015: 

 Conveni Específic amb UCSH - Universidad Católica Silva Henríquez. Data de signatura: 

24/06/2013. Vigència: 24/06/2013 - 23/06/2015. Països: ESP-ESPANYA; CH–XILE. 

Objectiu: Fomentar la recerca i els programes educatius i de mobilitat del personal 

docent i investigador, administratiu i tècnic i d'estudiants i regular-ne el funcionament. 

Codi 3142. 
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 Conveni Específic amb DOSU - Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul. Data de 

signatura: 02/01/2014. Vigència: 02/01/2014 - 01/01/2019. Països: ESP - ESPANYA; 

BR–BRASIL. Objectiu: Col·laboració per promoure una Xarxa Internacional d’Educació i 

Cultura de Salut. Mitjançant el Màster Oficial en Antropologia Mèdica i Salut internacional 

es proposaran col·laboracions docents i científiques, investigacions conjuntes i accions 

socioculturals en l’àmbit de l’antropologia mèdica. Codi 3014. 

 Conveni Específic amb UGUA - Universidad de Guanajuato. Data de signatura: 

25/06/2014. Vigència: 25/06/2014 - 24/06/2019. Països: ESP - ESPANYA; MX – 

MÉXIC. Objectiu: Conveni específic d’estudiants i col·laboració de professors entre la 

Universidad de Guanajuato a través del Campus León. Grau de Treball Social. Professorat 

Treball Social. Codi 3953. 

 

Es vol destacar que, durant el curs 2015-16, la Facultat de Lletres ha estat el principal destí dels 

estudiants que han vingut a realitzar una estada de mobilitat a la URV, concentrant el 27% del 

total d’estudiants de mobilitat que ha rebut la institució. Per tant, la Facultat de Lletres es 

consolida com a principal centre receptor d’estudiants de mobilitat. 

 

 

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

característiques de la titulació. 

 

Des del curs 2008-2009 la Facultat de Lletres s'ubica en un edifici de nova planta al Campus 

Catalunya dissenyat d'acord amb les necessitats que la formació universitària actual i la de 

l'immediat futur exigeixen. En aquest campus la Facultat de Lletres comparteix espais amb altres 

centres de la Universitat, com la Facultat de Ciències Jurídiques i la Facultat d’Infermeria, de 

manera que els espais propis es veuen completats, en moments i necessitats puntuals, pel espais 

d'aquests altres centres, oferint, per tant, la possibilitat d'utilitzar un aulari més ampli.  

A continuació es detallen els espais propis de la Facultat de Lletres: 

 

AULES 

 

Situació Unitats 
Superfície 

(m2) 

Capacitat 

(persones) 

Planta 3 6 65 50 

Planta 4 13 33 25 

1 93 80 

1 83 70 

 E.5. Taula 7. Resultats enquesta satisfacció alumnes de nou accés (1Q-1R). Dades relacionades amb els 

recursos materials. (puntuacions sobre 4)  

 E.5. Taula 8. Resultats enquesta satisfacció alumnes (EPD). Dades relacionades amb els recursos materials. 

(puntuacions sobre 4) 
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Planta 5 1 93 80 

1 83 70 

TOTAL 23 1.171 925 

 

 

 

LABORATORIS 

 

Situació Unitats 
Superfície 

(m2) 

Capacitat 

(persones) 

Planta 0 1 122 82 

Planta 1 1 80 53 

Planta 2 12 8 4 

1 113 75 

1 65 43 

Planta 3 1 83 17 

1 47 10 

1 63 13 

1 47 10 

1 63 13 

1 64 13 

TOTAL 22 843 377 

 

 

SALES D’INFORMÀTICA 

 

Situació Unitats 
Superfície 

(m2) 

Capacitat 

(persones) 

Planta 2 1 147 60 

1 80 24 

1 65 24 

TOTAL 3 292 108 

   
 

La compartició en el Campus Catalunya d’aules i espais amb altres departaments de la Facultat 

de Lletres i amb altres facultats és positiu per a totes les titulacions del centre. 

 

 Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

El Grau utilitza les aules ordinàries de docència del Campus Catalunya. A més, recorre a les aules 

d’informàtica, al CRAI, a l’Arxiu de Folklore, a l’aula Vidal Alcover, a la sala de graus i, 

ocasionalment, a l’Aula Magna. Les enquestes als alumnes sobre la satisfacció relativa als 

recursos materials mostren que els alumnes estan satisfets en aquest punt, amb una satisfacció 

sempre superior (descomptant 1 ítem) a la mitjana dels estudiants la URV. 

 

 Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ  

 

 

77 

 

El Grau de Llengua i Literatura Hispàniques utilitza l’aulari del Campus Catalunya, en concret, 

les aules capacitades per acollir 30-40 alumnes com a màxim, aules que es poden organitzar de 

diferents maneres degut a la mobilitat que ofereix el mobiliari i, a més, resulten molt indicades 

especialment perquè permeten facilitar el debat i el treball en grup. Totes les aules estan 

equipades amb ordinador i projector i algunes estan equipades amb pissarra electrònica. 

Tanmateix, les condicions de llum i so són adequades per dur a terme les tasques necessàries 

per a l’activitat acadèmica. D’altra banda, el Departament de Filologies Romàniques posa a la 

disposició del Grau les instal·lacions pròpies del Departament, com ara els despatxos dels 

professors per a les tutories individuals, la sala de reunions per a les reunions i tutories 

col·lectives. Finalment, cal destacar que disposem de les instal·lacions del CRAI del Campus, 

molt utilitzat tant pels professors del Grau per a fer alguna de les pràctiques de les seves 

assignatures i també per als estudiants com a espai de treball i consulta de diferents tipus de 

materials d’aprenentatge durant les hores no lectives. 

 

 Grau d’Anglès 

Aquest grau utilitza en diverses assignatures el Laboratori de Fonètica del qual disposa la Facultat 

de Lletres. 

 

 Màster d’Arqueologia Clàssica 

Els estudiants del màster interuniversitari d’Arqueologia Clàssica tenen accés als recursos 

generals de les universitats autònoma i Rovira i Virgili, en particular al CRAI.  

El present màster disposa de tres seus docents: URV, ICAC i UAB (només puntualment). A la 

seu de la URV es realitzen les activitats informàtiques aprofitant les instal·lacions generals de la 

Universitat i es disposa a més d’una sala informàtica que serveix d’estudi pels estudiants que 

volen continuar els seus treballs fora d’hores lectives (laboratori d’Arqueologia Clàssica, 4 pis de 

l’edifici de despatxos). A la seu de l’ICAC es disposa d’una biblioteca especialitzada, d’aules 

docents i d’un laboratori per a tècniques arqueomètriques. 

 

 Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

El màster utilitza l’aulari del Campus Catalunya, en concret, les aules petites, especialment 

indicades per als ensenyament de màster. Són aules que poden ser organitzades en format de 

seminari de treball i resulten molt indicades per facilitar el debat. D’altra banda, una de les 

assignatures (i en algunes ocasions d’altres, puntualment) utilitza les aules d’informàtica que 

també estan molt ben dotades i equipades. D’altra banda, el Departament d’Antropologia, 

Filosofia i Treball Social posa a la disposició del màster les instal·lacions pròpies del 

Departament: els despatxos per a les tutories individuals; la sala de reunions per a les reunions 

i tutories col·lectives; l’Arxiu d’Etnografia de Catalunya, per a les presentacions dels TFM; i l’aula 

del DAFITS per a fer la presentació i algunes accions docents puntuals del màster. També tenim 
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a la nostra disposició les instal·lacions del CRAI del Campus, molt utilitzat també per als 

estudiants com a espai de treball i consulta en les hores no lectives.  

En ser un màster semipresencial, cal tenir molt en compte, també, l’espai Moodle que acull les 

aules virtuals de les assignatures i de l’espai de coordinació. Per tal de donar uniformitat a les 

aules virtuals de les assignatures del MAUMIS es va dissenyar un logo i un estàndard de 

configuració de les aules del Moodle. Amb aquesta mesura es va garantir l’aprofitament de la 

potencialitat del campus virtual a les necessitats del MAUMIS i, per altra banda, va fer possible 

que l’estudiant es desenvolupés més fàcilment i amb comoditat en les diferents aules virtuals. 

Aquest estàndard es va definir per part de la coordinació del MAUMIS amb el suport dels tècnics 

de l’SREd i desprès es va traslladar als docents amb la formació adient per facilitar-los el seu ús. 

 

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

 

El CRAI de la URV és un entorn dinàmic amb tots els serveis de suport a l’aprenentatge, docència 

i la investigació relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació (TIC) per al 

aprenentatge i coneixement (TAC). Al CRAI estan implicats i presten serveis: 

 La Biblioteca 

 El Centre d’Atenció als Estudiants 

 El Servicio de Recursos Educatius 

 L’institut de Ciències de l’Educació 

 El Servei Lingüístic 

 El Servei de Recursos Informàtics i TIC 

Des de l'any 2013, el CRAI de la URV disposa d'un sistema de gestió de la qualitat, certificat sota 

els requeriments de la norma ISO 9001. La Carta de Serveis i la Política de qualitat recullen els 

objectius del sistema i els compromisos de qualitat objectivables i mesurables, que han estat 

aconseguits en 2013 i 2014. És el primer CRAI d'Espanya que ha obtingut la certificació ISO. 

L'àmbit d'aplicació de la certificació de qualitat inclou la gestió i la prestació dels serveis 

següents: 

• Atenció i informació a l'usuari 

• Gestió dels recursos documentals 

• Gestió del préstec 

• Disseny i impartició d'accions formatives 

• Suport a investigadors 

• Suport a la docència i l'aprenentatge 

• Gestió dels espais i els equipaments 

 

El CRAI del Campus Catalunya ofereix unes completes instal·lacions de 3.574 m2. En aquests 

espais es combinen els serveis clàssics de Biblioteca amb espais dissenyats per a l’estudi 

 E.5. Taula 9. Dades anuals corresponents al CRAI 
 

. 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/carta_serveis_crai.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/politicaqualitatcrai.pdf
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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/ca/universitat/estructura/gestio/suport-

activitat/crai/ . L'horari d'obertura de les instal·lacions és de 266 dies l’any 2015, i es 

complementa amb l'accés ininterromput als serveis i recursos virtuals mitjançant el lloc web del 

CRAI. 

Durant l'any 2015, el CRAI Campus Catalunya ha rebut 278.607 usuaris i s'han realitzat 73.937 

préstecs de documents, 8.436 préstecs d'espais de treball en grup i 20.485 d’ordinadors 

portàtils. Aquestes dades suposen una ratio de 6,09.  

El CRAI facilita l'accés a la bibliografia recomanada pels professors. Quan el professor introdueix 

un llibre recomanat a la guia docent, automàticament es genera un correu electrònic adreçat al 

CRAI per es pugui comprovar si està disponible o adquirir en cas de ser necessari. El CRAI 

garanteix la disponibilitat d'un nombre suficient d'exemplars per atendre la demanda dels 

alumnes. Des del web del CRAI es pot consultar la bibliografia bàsica disponible per a una 

determinada assignatura, al seu torn des de la plataforma Moodle hi ha un enllaç a l'apartat de 

bibliografia bàsica del CRAI amb la finalitat que l'alumne pugui consultar la disponibilitat en tot 

moment i accedir al document final en cas que sigui electrònic. 

El fons documental del CRAI Campus Catalunya consta de 213.995 monografies impreses, 366 

publicacions periòdiques en paper i 9.623 materials diversos (audiovisuals, documents gràfics, 

material multimèdia, etc.). Els recursos electrònics propis inclouen revistes electròniques, llibres 

electrònics i bases de dades. Tots aquests recursos documentals es complementen amb els de 

la resta de seus del CRAI URV, així com de les biblioteques membres del Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya (CSUC), als quals els usuaris tenen o bé accés en línia en el cas dels 

documents electrònics, o bé un servei de préstec gratuït en el cas dels documents no electrònics. 

Pel que fa a tot aquest fons, 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, 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. 

En relació a les activitats de suport a l'adquisició de competències informacionals, el CRAI 

Campus Catalunya va realitzar, durant el 2015, diferents sessions de formació presencial a les 

que van assistir 1.511 estudiants de grau. Aquestes sessions presencials es complementen amb 

guies i tutorials virtuals, disponibles al web, que també contribueixen a millorar l'aprenentatge 

autònom i a capacitar als usuaris per al màxim aprofitament dels recursos d'informació. 

El nivell de satisfacció dels estudiants amb el CRAI va ser del 7,71; amb el seu personal va ser 

del 8,25 i amb les instal·lacions i equipaments del 6,94. 

http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/crai/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/crai/
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Tal com es pot veure a la E.5. Taula 11 de l’Estàndard 5 en l’annex 4, els membres de la 

comunitat universitària utilitzen de forma habitual els serveis que els ofereix el CRAI. Cal 

assenyalar, com s’ha comentat anteriorment, que d’acord amb els resultats de les enquestes de 

satisfacció, els usuaris d’aquests serveis els valoren molt positivament.  

 

Ús de recursos docents virtuals 

 

L’Entorn Virtual de formació de la URV està basat en la plataforma Moodle, per cada assignatura 

es genera un aula virtual a la qual tenen accés el professorat i els estudiants corresponents. Tot 

i així la correspondència entre assignatures i aules no és biunívoca, ja que es poden realitzar 

unions, divisions o duplicacions d’aules virtuals segons els responsables d’assignatura ho 

considerin adient pel desenvolupament dels processos de ensenyament-aprenentatge. Dins de 

l’aula virtual els professors i els estudiants disposen d’una sèrie de funcionalitats per la publicació 

de continguts, la realització de diferents tipus d’activitats, així com diferents eines de 

comunicació, incloent webconferències i publicació de notes personalitzada. 

Per tal de potenciar l’ús de la plataforma per part del professorat i convertir-la en un recurs al 

servei de la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge, el professorat compta amb 

una proposta institucional de recomanacions d’ús de la plataforma, que treballant aspectes de 

planificació, publicació de continguts, activitats d’aprenentatge i comunicació i seguiment de 

l’estudiant, permet ser ampliada per iniciativa pròpia del professorat interessat en explotar en 

profunditat totes la potencialitat que l’ofereix el Moodle.  

Per poder garantir aquest ús de qualitat de la plataforma, el professorat compta amb: 

• Documentació actualitzada de la plataforma, amb vídeos explicatius de les principals 

funcionalitats 

• Cursos de formació en format SPOC (SmallPrivative Online Course): Primers passos amb el 

Moodle, Moodle I y Moodle II. 

• Tallers i cursos monogràfics, presencials i per webconferència, de funcionalitats avançades 

• La Comunitat Moodle URV: Comunitat d’aprenentatge a la que pertanyen tots els professors de 

la URV i que permet compartir inquietuds, dubtes, solucions i propostes. 

• El Helpdesk de Suport Moodle que via correu-e i telèfon resol de manera directa amb l’interessat 

els dubtes metodològics i tecnològics en l’ús de la plataforma. 

• La documentació, vídeos i el helpdesk de suport Moodle també s’ofereix als estudiants per 

resoldre els seus problemes en l’ús de Moodle.  

En el curs acadèmic 2015-16, les aules virtuals disponibles per a les titulacions a acreditar han 

estat entre 55 i 60 per als graus i entre 14 i 26 per als màsters. D’aquestes aules virtuals han 

estat utilitzades pels professors i estudiants entre 46 i 56 per als graus i 14 i 15 per als màsters, 

els quals suposen un percentatge d’entre el 84 i 93% per als graus i 58 i 100% per als màsters. 

Del total d’usuaris amb rol de professor dins de les aules virtuals de la titulació, s’ha connectat 

 E.5. Taula 10. Dades d’ús del Moodle 
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regularment a l’aula virtual aproximadament un 68% en els graus i un 49% als màsters; i 

d’estudiants un 71% en els graus i un 56% als màsters. 

 

 

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. 
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

 

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

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

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

satisfacció i laborals”. 

 

En progrés vers 

l’excel·lència  
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

X    

 

Es considera que totes les evidències presentades en l’espai d’acreditació corresponent així com 

les valoracions exposades en aquest estàndard confirmen que s’assoleix en progrés vers 

l’excel·lència. 

 

Evidències del desenvolupament de l’ensenyament 

El comitè extern d’avaluació accedeix a les evidències del desenvolupament de l’ensenyament a 

través de l’enllaç http://moodle.urv.net/moodle amb un usuari i contrasenya que li proporciona 

la URV. 

Aquí hi pot trobar les evidències de les assignatures amb: 

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

obtingudes. 

‐ Guia docent i pla de treball: on es pot trobar informació respecte als resultats 

d’aprenentatge, les activitats formatives i els sistemes d’avaluació. En aquest vídeo hi ha una 

breu explicació de com es trasllada la planificació de les assignatures als estudiants de la URV. 

Vídeo de la planificació docent a la URV   

‐ L’espai assignatura a Moodle.  

D’altra banda, també es troben evidències relatives a la coordinació docent (estàndard 1) i 

del PAT (estàndard 5) en els espais següents: 

‐ Coordinació del Pla d’Acció Tutorial  
 

 Elecció de les assignatures per acreditació 

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

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

següents assignatures presentades a la Figura 12: 

 

http://moodle.urv.net/moodle
http://vimeo.com/114335534
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Figura 12. Assignatures seleccionades per al procés d’acreditació 

 

 Codi de 

l’assignatura 
Nom de l’assignatura (*) 

ECTS Tipologia 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Catalanes 

12254005 Comunicació Escrita en 

Espanyol 

6 Formació Bàsica 

12254116 Comunicació Oral en Català 6 Obligatòria 

12254111 Crítica Literària Catalana 6 Obligatòria 

12254124 Sintaxi Catalana 9 Obligatòria 

12254301 Treball de Fi de Grau 12 Treball de Fi de Grau 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Hispàniques 

12264005 Comunicació Escrita en 

Espanyol 

6 Formació Bàsica 

12264109 Comunicació Oral en Català 6 Obligatòria 

12264121 Les Paraules de la Llengua 

Espanyola 

6 Obligatòria 

12264117 Literatura Espanyola de la 

Segona Meitat del Segle XX 

i Actual 

6 Obligatòria 

12264301 Treball de Fi de Grau 6 Treball de Fi de Grau 

Grau d’Anglès 12274005 Comunicació Escrita en 

Espanyol 

6 Formació Bàsica 

12274119 Anàlisi de Textos Anglesos I 6 Obligatòria 

12274113 El Sistema de Sons de 

l’Anglès I 

6 Obligatòria 

12274124 Introducció a la Traducció 

Anglesa 

6 Obligatòria 

12274301 Treball de Fi de Grau 9 Treball de Fi de Grau 

Màster 

d’Arqueologia 

Clàssica 

12805101 Evolució Històrica del 

Paisatge. Paleoambient i 

GIS 

6 Obligatòria 

12805104 Arqueometria. Materials 

Transformats/No-

transformats. 

3 Obligatòria 

12805301 Treball de Fi de Màster 12 Treball de Fi de 

Màster 

Màster 

d’Antropologia 

Urbana, 

Migracions i 

Intervenció 

Social 

12815103 Societat del Benestar i 

Politiques Socials 

6 Obligatòria 

12815102 Migracions i Multiculturalitat 6 Obligatòria 

12815301 Treball de Fi de Màster 12 Treball de Fi de 

Màster 

(*) Es facilita l’enllaç a l’espai Moodle de l’assignatura, on el CAE es podrà validar. 

 

S’han triat aquestes assignatures perquè són representatives i identificatives dels respectius 

graus i també perquè mostren els trets diferencials i propis dels estudis. A més, es considera 

que són assignatures ben treballades, com la resta d’assignatures de les titulacions, i que 

mostren els diferents professors i maneres de treballar que hi ha en l’àmbit docent. 
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 Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

En el cas del Grau de Llengua i Literatura Catalanes, a més de les raons adduïdes, s’han triat les 

assignatures dels dos primers cursos perquè són comunes als graus de Català i Hispàniques, i 

això permet fer-ne una valoració més transversal i multifocal. En el cas de les assignatures de 

tercer i quart, són assignatures centrals en l’estudi de la llengua i la literatura catalanes, i han 

semblat prou representatives de les dues grans àrees de la filologia: la llengua i la literatura. 

 

 Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

Les cinc assignatures del Grau en Llengua i Literatura Hispàniques seleccionades per al procés 

d’acreditació s’han triat perquè són assignatures ben treballades i que mostren els diferents 

professors i les diverses maneres de treballar que hi ha en l’àmbit docent del propi grau. És per 

aquest motiu que hem triat les assignatures següents: dues assignatures de Formació bàsica 

corresponents al Programa formatiu, una en català (Comunicació oral en català) i l’altre en 

castellà (Comunicació Escrita en Espanyol), les dues llengües principals del Grau en Llengua i 

Literatura Hispàniques; dues assignatures obligatòries corresponents a cadascuna de les dues 

grans àrees del grau, Llengua espanyola (Les paraules de la llengua espanyola) i Literatura 

espanyola (Literatura Espanyola de la Segona Meitat del Segle XX i Actual); i, finalment, el 

Treball de Fi de Grau. 

 

 Grau d’Anglès 

Havent de presentar evidències del TFG i de quatre altres assignatures del Grau, la tria s’ha 

realitzat seguint els següent criteris: L’assignatura COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL s’ha 

triat per ser-ne una en què participen al primer curs els tres Graus que constitueixen un 

programa formatiu i per avaluar una de les competències nuclears de la URV. Les altres tres 

s’han triat per avaluar competències específiques de les tres branques més representatives del 

Grau: ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I, de segon curs, com a representativa de la branca de 

literatura, però que alhora avalua també competències de la branca de llengua; EL SISTEMA DE 

SONS DE L’ANGLÈS I, de tercer curs, com a representativa de la branca de llengua i lingüística; 

i finalment INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ ANGLESA, també de tercer curs, com a 

representativa de la branca de traducció. Pel que fa al quart curs, considerem representatiu el 

TFG. 

 

 Màster d’Arqueologia Clàssica 

L’assignatura “Evolució històrica del paisatge. Paleoambient i GIS” és una assignatura obligatòria 

de primer que correspon a la formació bàsica dels estudiants en una de les tres grans línies de 

recerca en les que focalitza el màster d’arqueologia clàssica: Arqueologia del Paisatge, 

Arqueologia de l’Arquitectura, Estudis de Cultura Material. Es tracta per tant d’una matèria molt 

rellevant per a la titulació i molt representativa de la orientació cap a la recerca avançada en 

arqueologia clàssica, tret diferencial d’aquest màster respecte de propostes formatives d’altres 

centres que donen visions més generalistes. 
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Cada una de les línies de recerca prioritzades en el màster comporta un mòdul introductori, un 

mòdul metodològic i un mòdul instrumental és dir, destinat a adquirir les eines tecnològiques 

per a la recerca. En aquest cas, els mòduls metodològic i tecnològic estan integrats en una 

mateixa assignatura de 6 crèdits, que s’imparteix en dos blocs diferenciats, amb professor 

especialitzat per a cadascun. Així, aquesta assignatura permet visualitzar molt bé el model 

docent proposat que integra la formació teòrica, la metodològica i la pràctica instrumental 

necessària per adquirir una competència autèntica en recerca. 

Com en el cas anterior, l’assignatura “Arqueometria. Materials transformats, no-transformats” 

és una obligatòria de primer que correspon a la formació bàsica dels estudiants. En aquest cas 

es tracta de la línia de recerca en Estudis de cultura material i aquesta assignatura en concret, 

ofereix un tast de la preparació tecnològica de laboratori per tal de conduir recerques avançades 

mitjançant la caracterització arqueomètrica dels materials. 

Una formació eminentment pràctica i molt pautada, guiada per un sistema d’avaluació 

continuada, fa que es caracteritzi per un bon pla de treball en el que l’estudiant aprèn a fer ell 

mateix una bona part de l’anàlisi experimental i a gestionar una projecte propi de recerca. 

 

 Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

S’han escollit les assignatures “Societat del Benestar i Polítiques Socials” i “Migracions i 

Multiculturalitat” com a assignatures obligatòries representatives del màster perquè són dues de 

les tres assignatures que introdueixen als estudiants a les matèries optatives vinculades als tres 

àmbits d’interès del màster. La primera, és una assignatura que presenta l’àmbit de la 

intervenció social i que situa els estudiants en els escenaris d’una societat urbana que ha de ser 

pensada des de les polítiques de benestar. Ens ha semblat un a assignatura representativa d’un 

àmbit essencial per al màster en la mesura que tots els estudiants, independentment dels seus 

interessos particulars, han d’acabar tenint coneixements bàsics de polítiques públiques i 

intervenció social.  

En el cas de l’assignatura “Migracions i Multiculturalitat”, és un assignatura introductòria a l’àmbit 

de les Migracions i la Diversitat Cultural. En aquest cas l’hem seleccionada perquè en el curs 

2015-2016 es va dur a terme un projecte pilot de treballar conjuntament la part pràctica 

d’aquesta assignatura amb una optativa (Tercer Sector i Participació Social) i amb una part d’una 

altra assignatura (Estudis de Cas). L’experiència va ser molt positiva i es va basar en l’estudi 

d’un cas per part d’aquells alumnes que havien matriculat les dues assignatures. Cada alumne 

va escollir el seu tema d’interès, que va ser treballat des d’un mateix context social (en aquest 

cas, un barri de Tarragona). El treball elaborat pels alumnes va combinar una part de diagnosi 

basada en el treball de camp i en l’aplicació de conceptes teòrics a l’anàlisi de la realitat, amb 

l’elaboració d’un projecte d’intervenció sobre la realitat investigada. Els resultats van ser molt 

interessants i hem previst, durant el primer quadrimestre del curs actual, tancar l’experiència 

fent un retorn dels resultats a les entitats amb les quals els alumnes van treballar. Els estudiants 

podran situar-se en el context de la investigació per a la intervenció i observar també la rebuda 

dels projectes d’intervenció per part de les entitats receptores. 
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Finalment, la última assignatura escollida és el Treball de Fi de Màster, una matèria de síntesi 

que considerem essencial per tancar el procés formatiu de l’estudiant. 

 

Tot seguit, es passa a descriure els nous models proposats per la URV, tant de metodologies, 

activitats formatives i sistema d’avaluació, com el de competències. 

 Nou model de metodologies, activitats formatives i sistema d’avaluació: 

La Universitat Rovira i Virgili, ha aprovat per Consell de Govern de 16 de juliol de 2015 una 

revisió i simplificació de les metodologies i activitats formatives a la URV. 

(http://tramits.urv.cat:82/continguts/secretaria_general/links_consell_govern/acords_consell_

sessions/sessio69/16.3.pdf ). 

La URV, en el marc del seu Pla Estratègic de Docència (2003) sistematitza les metodologies i 

activitats formatives que el seu professorat utilitza per a la planificació i programació docent. 

Aquestes metodologies estan publicades per la URV a la seva publicació de Col·lecció Docència 

[+info ] 

Aquesta experiència prèvia juntament amb algunes al·legacions i propostes de millora 

plantejades des dels processos de verificació i acreditació de les titulacions ens porten a 

simplificar i actualitzar la classificació de metodologies i activitats formatives. A més de proposar 

una alineació amb el sistema d’avaluació. Aspecte que es trasllada a les titulacions del nostre 

centre. 

 

 Nou model de competències: 

L’any 2003, amb el PLED (Pla Estratègic de Docència), es va definir el model de competències 

de la URV. Aquest model, fonamentat en referents estatals i europeus, es divideix en: 

- Competències específiques (pròpies de cada titulació) 

- Competències transversals (bàsicament donen resposta als descriptors de Dublín) 

- Competències nuclears (competències clau establertes por la URV com a fonamentals per als 

titulats de qualsevol àmbit) 

 

Des del 2003 fins avui s’ha actualitzat un treball important per integrar aquest model a les 

titulacions i avaluar-ne la qualitat. Tota aquesta experiència, juntament amb les exigències del 

context actual, i la informació obtinguda dels processos de verificació i acreditació de les 

titulacions, ens porten a simplificar i actualitzar les competències transversals i nuclears 

integrant-les en una sola llista, donant resposta així a: RD 1027/2011 MECES (Marco Español 

de Cualificaciones para la Educación Superior) / ESG (European Standards & Guidelines). 

Yerevan, 14-15 Mayo 2015 de ENQUA (European Association For Quality Assurance in Higher 

Education). 

Aquest nou marc va ser aprovat per Consell de Govern de la URV el 16 de juliol de 2015. 

 

A les taules següents es mostra el llistat actual de competències transversals de las URV tant 

per a graus com per a màsters.  

http://tramits.urv.cat:82/continguts/secretaria_general/links_consell_govern/acords_consell_sessions/sessio69/16.3.pdf
http://tramits.urv.cat:82/continguts/secretaria_general/links_consell_govern/acords_consell_sessions/sessio69/16.3.pdf
http://www.publicacionsurv.cat/cataleg/quaderns-de-docencia/item/110-guia-de-metodologies-docents


 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ  

 

 

87 

 

 
 GRAU MÀSTER 

CT1 Gestionar i comunicar informació d’una manera 
clara i eficaç en llengua estrangera. 

Gestionar i comunicar informació complexa, de 
temes diversos, amb naturalitat, en llengua 
estrangera. 

CT2 Gestionar la informació i el coneixement 
mitjançant l’ús eficient de les TIC. 

Formular valoracions a partir de la gestió i ús 
eficient de la informació. 

CT3 Resoldre problemes de forma crítica, creativa i 
innovadora en el seu àmbit d’estudi. 

Resoldre problemes complexos de forma 
crítica, creativa i innovadora en contextos 
multidisciplinaris.  

CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb 
responsabilitat i iniciativa. 

Treballar en equips multidisciplinaris i en 
contextos complexos. 

CT5 Comunicar informació de forma clara i precisa 
a audiències diverses. 

Comunicar idees complexes de forma efectiva 
a tot tipus d’audiències. 

CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i 
l’orientació acadèmica i professional. 

Desenvolupar habilitats per gestionar la 
carrera professional.  

CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat 
social com a ciutadà i com a professional.  

Aplicar els principis ètics i de responsabilitat 
social com a ciutadà i com a professional. 

CT8  Desenvolupar l’autonomia suficient per 
treballar en projectes d’investigació i 
col·laboracions científiques o tecnològiques 

dins del seu àmbit temàtic. 



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ  

 

 

88 

 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

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

pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.  

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

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos.  

 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 

 

Quant al sistema d’avaluació, les proves tenen un pes important (38%). Les activitats pràctiques, 

ja siguin guiades o autònomes, ocuparien el segon lloc del conjunt de mètodes avaluatius 

emprats pel professorat del Departament de Filologia Catalana. Bona part dels ítems de la 

tipologia de sistemes d’avaluació, encara que de manera reduïda, tenen vigència. Només el cas 

de la NO utilització de metodologies integrades impedeix completar tot el ventall de possibilitats. 

En relació amb les metodologies emprades, les activitats teòriques continuen sent l’opció més 

seguida (36%). Tanmateix, la presència d’activitats pràctiques, guiades o autònomes, va 

guanyant protagonisme (24% i 18%, respectivament).  

Les metodologies docents són variades, i no hi ha cap assignatura on l'avaluació consisteixi 

únicament en un examen final. Totes les assignatures teòriques fan seminaris, debats, resolució 

de problemes a l'aula o alguna altra metodologia a més de les sessions magistrals. 

Els primers cursos la formació és bàsica i la ratio d’estudiants és alta. Predominen les 

metodologies de caire teòric amb un percentatge alt d’hores amb presència del professor. 

L’avaluació se centra en l’avaluació de pràctiques i exàmens tipus preguntes curtes o test. En 

les assignatures optatives, on la ratio d’estudiants és baixa i permet un treball en petits grups, 

la diversificació metodològica i avaluativa és més evident, de manera que s’utilitzen seminaris, 

pràctiques a través de TIC i treballs. Aquí el percentatge de presència del professor a l’aula és 

més baix evidenciant un nivell major d’autonomia per part de l’estudiant davant del seu procés 

d’aprenentatge. 

 

 Pràctiques externes 

 

L’assignatura de Pràctiques Externes, de 12 crèdits i anual, és de caràcter optatiu. Amb l’objectiu 

de permetre que l’estudiant tingui contacte amb diferents entorns professionals, el pla d’estudis 

del Departament de Filologia Catalana preveu la divisió de l’assignatura anual de Pràctiques 

Externes en dues assignatures quadrimestrals de 6 crèdits cadascuna. L’assignatura en qüestió 

 E.6. Taula 1. Metodologies i sistema d’avaluació de les titulacions acreditar 

 E.6. Taula 2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació per a cada assignatura, amb la mida del grup, 

distribució dels temps de treball de l’estudiant, amb presència del professor i treball autònom 

 E.6. Taula 3. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes 
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ha tingut un seguiment important i el grau de satisfacció, tant de l’alumnat matriculat com dels 

agents socioprofessionals acollidors, ha estat força elevat. 

Quant a les possibilitats d’elecció de l’alumnat, el curs 2014-2015 ha ofert un ventall de 7 

destinacions. Les que han tingut més demanda han estat l’Arxiu de Folklore i el Servei Lingüístic, 

tots dos de la URV, i el Consorci per a la Normalització Lingüística de Tarragona. Per tal de 

visibilitzar la diversificació del catàleg laboral de l’alumnat de Llengua i Literatura Catalanes, 

caldrà incrementar l’oferta de pràctiques. 

 

 Treball fi de grau 

 
El Treball de Fi de Grau és una assignatura obligatòria de 4t. El curs 2014-2015 s’hi ha matriculat 

12 alumnes. 

Així, doncs, el curs 2014-2015 ha estat el tercer en què s’han elaborat TFG. La valoració general 

és força positiva. Cinc professors s’han encarregat de dirigir els 12 treballs presentats, tots ells 

individuals. Les notes han estat elevades i són el resultat de l’important esforç esmerçat per 

l’alumnat i els tutors. El seguiment que aquests darrers n’han fet ha estat molt exhaustiu, cosa 

que ha motivat una nova reflexió general sobre la inadequació del creditatge assignat a cada 

professor per la tutorització de cada alumne. 

Resta pendent la selecció de treballs que hauria d’acollir el repositori institucional. 

 

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.  

 

En aquest apartat podem afirmar que els indicadors acadèmics són els adequats per a les 

característiques d’aquesta titulació i, a més, estan bastant en consonància amb el que es va 

preveure en la Memòria de Verificació.  

A la memòria verificada es van posar els següents valors a les taxes, les quals es comparen amb 

les dades del curs 2014-15. 

 

 

 

 

 E.6. Taula 4. Llistat dels TFG/TFM del curs acadèmic en curs 

 

 E.6. Taula 5. Rendiment acadèmic per assignatura 

 E.6. Taula 6. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits 

matriculats). 

 E.6. Taula 7. Indicadors de resultats acadèmics  
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Comparació de taxes 

Indicador Valor memòria verificada Curs 2014-15 

Taxa de graduació 46% 69,70% 
(Curs inici 2010-11) 

Taxa d’abandonament per sota del 30% 24,24% 

Taxa d’eficiència aproximadament 95% 95,91% 

 

Els resultats acadèmics que ens aporten les dades sobre la taxa de rendiment són satisfactoris. 

Mes enllà d’assignatures específiques, els percentatges més baixos els trobem en les 

assignatures compartides a 1r i 2n en el marc del Programa Formatiu. Els resultats sobre la taxa 

d’èxit també són força satisfactoris. 

El curs 2012-2013 advertíem que la taxa de rendiment acadèmic era satisfactòria, tot i que des 

d’una perspectiva diacrònica, malgrat el lleuger repunt detectat aquell curs s’observa que havia 

anat disminuint. El curs 2013-2014 la davallada continuava. I el curs 2014-2015 ha seguit la 

mateixa dinàmica, tot passant d’un 75.78% a un 70,31%. Val a dir, però, que la taxa de 

rendiment acadèmic del primer curs ha millorat sensiblement. De qualsevol manera, el 

decrement esmentat és important que es neutralitzi.  

En relació amb la taxa d’abandonament, el curs 2013-2014 advertíem que calia abordar sense 

més dilació una reflexió al voltant de l’important augment que havia experimentat, especialment 

visible el primer curs. El curs 2014-2015, en canvi, el descens extraordinari d’aquesta taxa l’hem 

de valorar molt positivament. 

Des d’una perspectiva diacrònica el descens experimentat en la taxa d’eficiència i l’augment de 

la durada mitjana dels estudis han de centrar la nostra atenció. 

Les taxes esmentades mostren una correlació clara amb les característiques de l’alumnat, tant 

pel que fa a la nota mitjana amb què han arribat com a les vies d’accés que ha tingut. La 

valoració és positiva però es constata un camí per recórrer cap un estadi més satisfactori. 

 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 

titulació. 

 

En relació al seguiment dels egressats, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat la seva 

estratègia de suport a les Facultats i Escoles a partir de dues estructures: l’Observatori de 

l'Ocupació (http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-ocupacio/ 

) i l’Oficina d’Orientació Universitària 

(http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/ 

 E.6. Taula 8. Seguiment de la inserció laboral dels titulats 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-ocupacio/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/
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). La primera estructura sota la responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i Societat, té com 

objectiu fer el seguiment dels processos d’inserció dels graduats i l’evolució de la demanda de 

les empreses. Així, és possible  elaborar informes que serveixin de material de reflexió per als 

equips de govern dels diferents nivells de decisió de la Universitat. La segona estructura sota la 

responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i Societat i del Vicerectorat de Docència, Estudiants 

i Comunitat Universitària; té un objectiu de, en coordinació amb les Facultats i Escoles, 

desenvolupar materials i activitats que permetin transmetre als alumnes l’actual estat de la 

demanda de treball i les estratègies que poden maximitzar el potencial de d’èxit.  

 

Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació  

 

La satisfacció del professorat de la titulació oscil·la entre alta i normal en tots els ítems. El que 

els resultats indiquen és que el professorat està satisfet amb la titulació, si bé també fan saber 

que hi ha aspectes que podrien millorar-se, ja que un dels objectius podria ser que s’arribés al 

grau de satisfacció alta en tots els punts. Per això, ens sembla que caldria prestar una mica més 

d’atenció a la pertinència de la demanda de dades i evidències que s’han rebut per als informes 

de seguiment i acreditació, al perfil d'ingrés dels estudiants, al perfil de competències (resultats 

d'aprenentatge previstos) en la titulació, a l’organització del desplegament del pla d'estudis 

(grups, horaris, etc.), al treball i la dedicació dels estudiants, a l’adequació de l'enfocament, 

organització i avaluació del TFG, a l’adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació de les 

Pràctiques externes, i als recursos docents disponibles. Sigui com sigui, també cal fer notar 

finalment que hauria estat ideal que tots els docents participessin en l’enquesta de satisfacció. 

Tot i que se’ls va insistir més d’una vegada, en aquest punt no s’ha aconseguit tenir l’èxit que 

es buscava. 

 

Punts forts i bones pràctiques 

El Grau té com a punts forts, en primer lloc, que es tracta d’un grau al qual s’accedeix 

generalment de manera vocacional, i això fa que els alumnes del grau siguin alumnes altament 

motivats, que s’impliquen en l’ensenyament i en les activitats organitzades des de 

l’ensenyament. El perfil dels estudiants és homogeni i adequat als estàndard desitjables d’accés 

a l’educació superior, i aquesta homogeneïtat, com ja ha estat comentat, constitueix també un 

punt fort, ja que afavoreix la pràctica docent, la relació entre els alumnes i la seva implicació en 

el grau. És igualment un punt fort el fet que el grau sigui un grau no massificat, amb una 

quantitat d’alumnes reduïda, circumstància que afavoreix la qualitat docent, l’atenció a l’alumnat 

i el control dels processos acadèmics i administratius. 

Una afirmació anàloga també es pot fer del professorat: professorat vocacional, altament motivat 

i dedicat plenament a l’estudi, la recerca i la docència de la llengua i la literatura catalanes. Això 

 E.6. Taula 9. Satisfacció del responsable/coordinador de la titulació  
 E.6. Taula 10. Satisfacció del professorat de la titulació  
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es tradueix, per exemple, en el gran nombre de professors implicats en la docència que tenen 

la condició d’investigació actiu, i en la gran quantitat de publicacions científiques que genera 

aquest professorat. 

Un altre punt fort de l’ensenyament és la seva singularitat. L’ensenyament de la llengua i la 

literatura catalanes (en forma de grau) només existeix en unes quantes (molt poques) 

universitats del món, ja que la llengua catalana és l’idioma propi d’una àrea molt reduïda del 

planeta. Això significa que aquest grau constitueix una aportació rellevant per al manteniment 

de la diversitat cultural a Europa i al món. A més, la llengua i la literatura catalanes tenen una 

història mil·lenària, i hi ha pocs idiomes al món que comptin amb una tradició literària tan rica, 

antiga i diversa com el català. Cal comptar també com a punt fort el fet que la llengua i la 

literatura catalanes han estat tradicionalment considerades elements nuclears de la identitat 

catalana i, per tant, comptar amb un Grau de Llengua i Literatura Catalanes és contribuir de 

manera clara al reforçament, a la pervivència i a la fecunditat d’aquesta identitat. 

Finalment, un altre punt fort, lligat en part al fet que es tracta d’un ensenyament amb un nombre 

relativament reduït d’alumnes, són les bones perspectives d’inserció laboral que hi ha per als 

futurs graduats. En rigor, els estudis realitzats sobre inserció laboral indiquen que els graduats 

en llengua i literatura catalanes accedeixen ben aviat al món del treball.  
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Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

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

pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 

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

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 

 

Les metodologies emprades acostumen a ser “Presentacions / exposicions”, “Resolució de 

problemes, exercicis a l’aula ordinària” i “Treballs”. Pel que fa a la relació entre metodologies 

docents i les avaluacions, s’evidencia que les metodologies docents són variades i que no hi ha 

cap assignatura on l'avaluació consisteixi únicament en un examen final. En aquest sentit, les 

proves predominants en la majoria d'assignatures són les “Proves de desenvolupament” i les 

“Proves pràctiques”. La forma d’avaluació dominant és l’avaluació contínua. Les assignatures 

teòriques fan seminaris, debats, resolució de problemes a l'aula o alguna altra metodologia a 

més de les sessions magistrals. A la majoria d’assignatures de primer curs, on la formació és 

bàsica i la ratio d’estudiants és alta, predominen les metodologies de caire teòric. En general, 

l’avaluació se centra en l’avaluació de pràctiques i exàmens tipus preguntes curtes o test. En les 

assignatures optatives, on la ratio d’estudiants és baixa i permet un treball en petits grups, la 

diversificació metodològica i avaluativa és més evident, utilitzant seminaris i pràctiques a través 

de TIC i treballs. 

 

 Pràctiques externes 

 

Al curs 2014-2015 el Grau de Llengua i Literatura Hispàniques s’ha activat l’assignatura optativa 

“Pràctiques Externes”. La informació pública corresponent es troba disponible a 

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1226&assigna

tura=12264501&fitxa_apartat=74&any_academic=2015_16. Tanmateix, el Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques disposa d’un espai Moodle per aquesta assignatura. 

Aquesta assignatura s’ha desenvolupat a partir del seguiment de la Normativa de pràctiques 

externes de la URV (Aprovada pel Consell de Govern de la URV en la Sessió ordinària de 20 de 

desembre de 2012) 

(http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/aunivers

itaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm ) i de la Normativa de pràctiques 

externes de la Facultat de Lletres (Aprovada per la Junta de Facultat el 13 de març de 2013) 

 E.6. Taula 1. Metodologies i sistema d’avaluació de les titulacions acreditar 

 E.6. Taula 2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació per a cada assignatura, amb la mida del grup, 

distribució dels temps de treball de l’estudiant, amb presència del professor i treball autònom 

 E.6. Taula 3. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes 

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1226&assignatura=12264501&fitxa_apartat=74&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1226&assignatura=12264501&fitxa_apartat=74&any_academic=2015_16
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
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(http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-de-practiques-

externes-de-la-facultat/ ). 

El coordinador de pràctiques externes del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques assigna a 

cada estudiant un tutor acadèmic de pràctiques a la universitat, de manera que cada estudiant 

té assignat un tutor acadèmic abans d’iniciar la seva estada de pràctiques. El coordinador de 

pràctiques és un professor del Grau i té experiència demostrada en aquest àmbit així com els 

professors que actuen com a tutors acadèmics de pràctiques.  

És convenient que l'estudiant s'adreci al seu tutor acadèmic abans d'iniciar les pràctiques, 

especialment una vegada conegui la posició de pràctiques i l'empresa o institució on les haurà 

de fer. També és convenient que l'estudiant contacti amb el seu tutor abans de finalitzar les 

pràctiques per tal d'orientar la memòria final. 

Els estudiants trien entre les propostes de pràctiques fetes per les organitzacions col·laboradores 

per al curs acadèmic. Prèviament aquestes propostes han estat publicades a l’espai Moodle de 

l’assignatura. Més concretament, per al curs 2014-15, s’ha ofert 17 places corresponents a 9 

destinacions. A més, existeix la possibilitat que els propis alumnes suggereixen una institució o 

empresa. El alumnes del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques que han seleccionat 

l’assignatura Pràctiques Externes han dut a terme les pràctiques en 5 institucions: Col·legi 

Cardenal Vidal i Barraquer, Casa Asia, Institut Pons d'Icart, Nou Silva Equips, S.L. i URV-Servei 

Lingüístic (Publicacions). Han estat 6 els alumnes que han triat aquesta assignatura, un per a 

cada centre, excepte per URV-Servei Lingüístic (Publicacions) que l’han triat dos. Val a dir que 

l'assignació de plaça es realitza en funció de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de les 

seves preferències i que s’oferien algunes places per duplicat (1r i 2on quadrimestre). 

El Pla específic d’actuació a l’assignatura “Pràctiques Externes” consta de quatre apartats: 

1. Activitats introductòries. Al començament de curs, en la data fixada cada any al calendari 

de l’assignatura hi ha una sessió informativa d’assistència obligatòria per a tots els 

estudiants matriculats a l’assignatura, en la qual s’informa de tots el processos vinculats 

a l’assignació de tutors i posicions de pràctiques, el desenvolupament posterior de les 

pràctiques i l’avaluació de l’assignatura. 

2. Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes. La coordinació i 

seguiment de l'estudiantat es realitzarà a través del tutor acadèmic de la universitat i del 

tutor extern de l'empresa o institució, aquest darrer és qui atén consultes 

individualitzades d'aquells estudiants que requereixin orientació per triar l'empresa o 

institució on volen realitzar l'estada o tenen dubtes del tipus d'activitat o departament on 

volen fer-les. Ambdós tutors es responsabilitzaran de fixar el pla de treball de cada 

estudiant partint de les tasques fixades a la proposta de pràctiques assignada a 

l’estudiant. També hauran de fer un seguiment de les pràctiques efectuades i participar 

en la valoració de les pràctiques de l'estudiant. 

És convenient que l'estudiant s'adreci al seu tutor acadèmic abans d'iniciar les pràctiques, 

especialment una vegada coneix la posició de pràctiques i l'empresa o institució on les 

haurà de fer. També és convenient que l'estudiant contacti amb el seu tutor abans de 

http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-de-practiques-externes-de-la-facultat/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-de-practiques-externes-de-la-facultat/
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finalitzar les pràctiques per tal d'orientar la memòria de pràctiques. 

Finalment, el coordinador de pràctiques externes atendrà consultes individualitzades 

d'aquells estudiants que requereixin orientació per triar l'empresa o institució on volen 

realitzar l'estada o tinguin dubtes del tipus d'activitat o departament on volen fer-les (o 

simplement s'interessen pel desenvolupament de les mateixes). 

3. Estada de pràctiques. Per norma general, les pràctiques hauran de fer-se a temps parcial. 

Només podran fer-se a temps complet en els períodes acadèmics sense docència. Al 

començament de les pràctiques el tutor acadèmic de pràctiques fixarà amb els estudiants 

un calendari de tutories. 

Memòria. Per a superar l’assignatura de Pràctiques Externes I, a més de portar a terme la 

corresponent estada de pràctiques a l’empresa amb una valoració positiva per part del tutor 

extern assignat a l’empresa i de complir amb el calendari de tutories de pràctiques marcat pel 

tutor acadèmic, els estudiants hauran de realitzar una memòria. Durant les tutories amb el tutor 

acadèmic els estudiants seran informats del contingut i criteris per a la realització de la memòria. 

 

 Treball fi de grau 

 

Tant la Facultat de Lletres 

(http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Normatives/Normativa_TFG_FLL.pdf

) com el propi Grau de Llengua i Literatura Hispàniques -el document “Guía TFG Lengua y 

Literatura Hispánicas” de l’espai Moodle TREBALL FI DE GRAU (123587)- disposen d’una Guia de 

TFG.  

La informació pública sobre el Treball de Fi de Grau es troba a: 

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1226&assigna

tura=12264301&any_academic=2015_16 

i a http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=59588 

El TFG és un treball acadèmic original, orientat a posar de manifest l’adquisició integrada de les 

competències vinculades al títol de Grau en Llengua i Literatura Hispàniques, que els estudiants 

realitzaran amb la tutela d’un professor que actuarà com a tutor acadèmic. 

Les característiques del TFG del Grau en Llengua i Literatura Hispàniques han de ser coherents 

amb el nivell de formació de Grau i han d’ajustar-se als 6 crèdits ECTS que li corresponen al pla 

d’estudis de la titulació. 

La coordinació de tots els aspectes relatius a l’organització del TFG correspon a una Comissió de 

TFG, formada per quatre professors, cadascun dels quals actuarà com a representant de 

cadascuna les àrees de coneixement del Departament de Filologies Romàniques que tenen 

docència en el Grau. Aquesta Comissió és la responsable de coordinar tots els aspectes relatius 

a l’organització acadèmica del TFG. Les seves funcions són les següents: 

 E.6. Taula 4. Llistat dels TFG/TFM del curs acadèmic en curs 

 

http://moodle.urv.cat/moodle/mod/resource/view.php?id=1582906
http://moodle.urv.cat/moodle/mod/resource/view.php?id=1582906
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1226&assignatura=12264301&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=1226&assignatura=12264301&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=59588
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1. Fer pública l’oferta de temes de TFG i organitzar el sistema d’assignació. 

2. Garantir que els estudiants disposin de la informació pertinent sobre l’estructura, les 

característiques, l’estil, l’extensió, la presentació i la defensa dels TFG. 

3. Establir els procediments, els requisits i els terminis en el curs acadèmic matriculat per 

a que l’estudiant pugui sol·licitar el canvi de línia o tutor acadèmic. 

4. Elaborar la Guia docent i el Pla de treball, d’acord amb el que estableix la Normativa 

de Docència. 

5. Gestionar les actes del TFG. 

6. Informar sobre el procediment establert a la Normativa Acadèmica i de Matrícula per 

a la revisió de la qualificació final. 

Per a que l’estudiant pugui matricular-se en el TFG haurà de tenir superats prèviament almenys 

168 crèdits del títol. 

Cada curs acadèmic tots els professors del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques fixen tres 

línies de recerca, que giren al voltant de cadascuna de les àrees que conformen les quatre 

possibles mencions del grau: Llengua espanyola, Literatura espanyola, Lingüística General i 

Llengua i Cultura Franceses. Es fixa un termini per a que els estudiants facin arribar a la Comissió 

de TFG una llista prioritzada amb les seves preferències. Aquesta Comissió determina el 

procediment concret a seguir per a l’assignació de TFG entre els estudiants que ho sol·licitin. 

Aquest procediment harmonitza les preferències expressades pels estudiants amb les necessitats 

organitzatives. El criteri bàsic d’assignació, a més de les preferències de l’estudiant, serà 

l’expedient acadèmic (qualificacions i nombre de crèdits superats). En cas d’empat té 

preferència, per aquest ordre, 1) l’estudiant que tingui més crèdits superats i 2) l’estudiant amb 

el millor expedient acadèmic. Si continua havent-hi empats es procedeix a un sorteig. 

L’assignació del tutor va lligada a la del tema. 

Cada professor pot tutoritzar un nombre màxim de tres treballs per tal d’evitar una excessiva 

concentració d’aquests que pugui afectar a la qualitat de la tasca de tutorització acadèmica. 

Al curs 2014-15 el professor que més treballs ha tutoritzat ho ha fet amb 3 i el que menys amb 

1. S’han dedicat al TFG 11 tutors. Aquests són responsables del seguiment de l’alumne 

mitjançant quatre tutories presencials de caràcter obligatori i d’altres mecanismes convenients 

per a mantenir la comunicació amb l’alumne durant tot el procés i tutoritzar el procés 

d’elaboració del TFG. 

Pel que fa a la direcció dels treballs, el TFG ha de ser realitzat sota la tutela acadèmica d’un 

professor que serà responsable d’assessorar, assistir i orientar a l’estudiant en el procés de 

realització del TFG, de supervisar el seu desenvolupament i de vetllar per l’acompliment dels 

objectius establerts. La Comissió del TFG pot autoritzar que un TFG sigui supervisat per més 

d’un tutor. El tutor participarà en l’avaluació i qualificació del treball i haurà de realitzar un 

informe relatiu a les entrevistes, la dedicació de l'alumne i l'assoliment de les competències del 
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TFG, que té un pes equivalent al 20% de la nota final. Més concretament, per al seguiment de 

l’estudiant els tutors disposen de rúbriques que han d’emplenar després de cada sessió de 

tutoria. 

Quant a l’avaluació del TFG, aquesta esta orientada a comprovar i constatar l’adquisició i domini 

de les competències associades al títol de Grau cursat i es valora la qualitat científica, la 

rellevància del material i la claredat expositiva oral i escrita. L’exposició i la defensa dels TFG 

són avaluades per un Tribunal del que formen part el tutor i dos membres de la Comissió de TFG 

i que es constituirà formalment amb la deguda antelació i publicitat a l’acte d’avaluació. La 

qualificació final del treball es basa en: 1) L’informe de les entrevistes realitzades amb el tutor 

acadèmic (motivació, participació, etc.) (25%); 2) L’informe realitzat per l’alumne (expectatives, 

coneixements adquirits, desenvolupament personal) (5%); 3) L’avaluació del treball per part del 

Tribunal (40%); 4) L’avaluació de la defensa del treball per part del Tribunal: 30%. La 

qualificació final s’atorga segons l’escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d’un decimal, a la 

qual s’afegeix la seva corresponent qualificació qualitativa. Si l’estudiant obté la qualificació final 

d’Excel·lent, el Tribunal pot proposar la menció de “Matrícula d’Honor”. 

S’estableixen unes directrius bàsiques pel que fa les característiques del TFG del Grau de Llengua 

i Literatura Hispàniques: 

 el TFG es defineix, tal com s’ha indicat anteriorment, com un treball autònom i individual 

que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les 

competències adquirides associades al títol de Grau, però, no obstant això, es contempla 

la possibilitat que el TFG del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques sigui realitzat per 

dues persones, si ho aprova la Comissió de TFG i ho justifica el caràcter del treball. En 

aquest cas, es garantirà l’avaluació individual de l’estudiant. 

 Els TFG de Llengua i literatura hispàniques hauran de tenir una extensió d’entre 30 i 50 

pàgines, sense els annexos (si n’hi ha). 

 Els TFG de Llengua i literatura hispàniques es redactaran en castellà. 

 El contingut dels TFG correspondrà a un dels següents tipus: treball de revisió i 

interpretació bibliogràfica, edició de textos, catalogació de fons hemerogràfics o 

bibliogràfics, treball de reflexió i indagació teòrica, treball d’anàlisi empírica o altres tipus 

de treball acadèmic. 

 Tots els treballs hauran de tenir aquestes parts: índex, introducció i justificació -amb 

atenció als apartats objectius, mètode i fonts-, part analítica del treball, conclusions, 

bibliografia i annexos (si n’hi ha). 

 

El curs acadèmic 2014-15 s’han presentat 18 TFG, dels quals 9 circumscrits a l’àrea de Literatura 

espanyola, 8 a l’àrea de Llengua espanyola i 1 a l’àrea de Filologia Francesa. La nota mitjana ha 

estat de 8,13 (Notable). Dels 18 treballs matriculats se n‘han defensat i aprovat 18. Els treballs 

presentats han estat individuals i han consistit en recensions o articles científics. 
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6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.  

 

En aquest apartat podem afirmar que els indicadors acadèmics són els adequats per a les 

característiques d’aquesta titulació i, a més, estan bastant en consonància amb el que es va 

preveure en la Memòria de Verificació.  

A la memòria verificada es van posar els següents valors a les taxes, les quals es comparen amb 

les dades del curs 2014-15. 

Comparació de taxes 

Indicador Valor memòria verificada Curs 2014-15 

Taxa de graduació 46% 69,70% 
(Curs inici 2010-11) 

Taxa d’abandonament per sota del 30% 24,24% 

Taxa d’eficiència aproximadament 95% 95,91% 

 

Pel que fa al rendiment acadèmic per assignatura, els resultats presenten una distribució que es 

troba dins la normalitat. 

El percentatge major de no presentats es troba en aquelles assignatures de 1r curs que no són 

específiques del grau: Comunicació escrita en català (79% a la convocatòria de desembre i 21% 

a la convocatòria de gener), Filosofia moderna i contemporània (25% al maig i 42% al juny), 

Problemes de la Societat actual (33% al maig i 50% al juny), El llegat clàssic (39% al maig i 

28% al juny), amb l’excepció de Literatura (36% al maig i 30% al juny) i Literatura 

Hispanoamericana Contemporània (53% al maig i 35% al juny).  

La mitjana de les taxes d’èxit i de rendiment és, respectivament, d’un 87,45% i d’un 74,45%. 

Les taxes d’èxit màximes i les taxes de rendiment corresponen a les assignatures pròpies del 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques, mentre que la taxa d’èxit mínima (50%) i la taxa de 

rendiment mínima (33,33%) correspon, en tots dos casos, a l’assignatura Comunicació oral en 

català. Es constata que les assignatures que presenten unes taxes d’èxit i de rendiment menors 

són, en línies generals, les de formació bàsica, que majoritàriament no són assignatures 

directament vinculades als continguts més específics del grau, i algunes d’obligatòries, mentre 

que les optatives, les assignatures que els estudiants trien en funció dels seus interessos, 

presenten les taxes més elevades. Tant la taxa d’èxit com la de rendiment al curs 2014-15, es 

mantenen en uns percentatges similars als cursos acadèmics precedents. La taxa de rendiment 

al primer curs ha augmentat considerablement el curs 2014-15 (68,10%) respecte l’anterior 

curs (48,67%), dada que també es constata a la taxa d’abandonament a primer, molt inferior al 

 E.6. Taula 5. Rendiment acadèmic per assignatura 

 E.6. Taula 6. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits 

matriculats). 

 E.6. Taula 7. Indicadors de resultats acadèmics  
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curs 2014-15 (23,81%) si es compara amb la del curs anterior (43,33%). La taxa de graduació 

(31,03%) ha disminuït respecte al curs precedent (50%) i es manté la durada mitjana dels 

estudis (4.33). La taxa d’abandonament del curs 2014-15 (34,48%) ha augmentat lleugerament 

respecte el curs anterior (26,67%) mentre que al primer curs (23,81%), com s’ha indicat, és 

clarament inferior a la del curs anterior (43,33%), dada positiva però que encara queda una 

mica lluny de la previsió feta a la memòria del grau. 

 

 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 

titulació. 

 

En relació al seguiment dels egressats, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat la seva 

estratègia de suport a les Facultats i Escoles a partir de dues estructures: l’Observatori de 

l'Ocupació (http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-ocupacio/ 

) i l’Oficina d’Orientació Universitària 

(http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/ 

). La primera estructura sota la responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i Societat, té com 

objectiu fer el seguiment dels processos d’inserció dels graduats i l’evolució de la demanda de 

les empreses. Així, és possible  elaborar informes que serveixin de material de reflexió per als 

equips de govern dels diferents nivells de decisió de la Universitat. La segona estructura sota la 

responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i Societat i del Vicerectorat de Docència, Estudiants 

i Comunitat Universitària; té un objectiu de, en coordinació amb les Facultats i Escoles, 

desenvolupar materials i activitats que permetin transmetre als alumnes l’actual estat de la 

demanda de treball i les estratègies que poden maximitzar el potencial de d’èxit.  

En el curs 2014-15 no es disposa encara de dades pel que fa a la inserció laboral dels egressats 

del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques. 

 

Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació  

 

La satisfacció del responsable de la titulació i del professorat de la titulació és “normal” (2). En 

línies generals, existeix satisfacció amb els diferents aspectes valorats, la qual cosa vol dir que, 

d’acord amb les dades, el grau de satisfacció és alt, però, no obstant això, s’observen alguns 

punts millorables. 

La percepció de la satisfacció del responsable (taula 9) amb el resultat final de la implantació de 

la titulació és “normal” (2). La major part dels ítems de la taula 9 són qualificats com a “alta”, 

dels quals en destaquen “El suport institucional (formació/consulta/unitats centrals) per a 

 E.6. Taula 8. Seguiment de la inserció laboral dels titulats 

 E.6. Taula 9. Satisfacció del responsable/coordinador de la titulació  
 E.6. Taula 10. Satisfacció del professorat de la titulació  

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-ocupacio/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/


 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ  

 

 

100 

 

l'elaboració de l'autoinforme” o “L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació del 

TFG/TFM”. La utilitat del SIGQ, es considera alta. En canvi, hi ha tres aspectes importants que 

compten amb un cert marge de desenvolupament i que es consideren “normal”: dins les 

qüestions relatives a la verificació i acreditació, “L'adequació del perfil d'ingrés establert respecte 

al perfil dels estudiants matriculats”, perquè en ocasions el nivell de coneixements no es 

correspon al que es preveu inicialment, sobretot en el cas dels estudiants que han triat el Grau 

en Llengua i Literatura Hispàniques com a primera opció; la satisfacció amb “L'estructura del pla 

d'estudis (matèries i el seu pes)” pel pes de les assignatures del programa formatiu, assignatures 

que no són ben rebudes, en línies generals, pels estudiants; i pel que fa “El perfil de 

competències (resultats d'aprenentatge previstos) de la titulació”, doncs no sempre es poden 

aconseguir degut als diferents ritmes d’aprenentatge lògics. 

Quant a la satisfacció del professorat de la titulació (taula 10), al Grau de Llengua i Literatura 

Hispàniques han participat 17 dels 37 professors potencials (45,95%). Pel que fa la valoració 

global del nivell formatiu dels estudiants titulats, el 82,35% del professorat del grau la considera 

normal (2). Els ítems que presenten l’opinió majoritària ’”alta” són “Les metodologies docents 

que heu utilitzat” (64,71%) i “Les estratègies d'avaluació que heu utilitzat” (52,94%). Els ítems 

que gaudeixen d’una major coincidència en el judici del professorat del grau són “El perfil d'ingrés 

dels estudiants” (normal pel 82,35%) i “Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels estudiants 

de les matèries que impartiu” (normal pel 70,59%), seguits de “L'adequació dels sistemes 

interns d'informació” (normal pel 64,71%), “L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu pes)” 

(normal pel 64,71%), “El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) en la 

titulació” (normal pel 64,71%), “L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, 

horaris, etc.)” (normal pel 64,71%), “Les metodologies docents que heu utilitzat” (normal pel 

64,71%) i “El treball i la dedicació dels estudiants” (normal pel 64,71%). Els dos ítems que 

compten amb un grau d’unanimitat menor són “La coordinació docent de la titulació” (normal 

pel 47,06%) i “L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació de les Pràctiques externes 

(si escau)” (normal pel 47,06%). 

 

Punts forts i bones pràctiques 

En el marc del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques, hi ha una sèrie de dimensions que 

suposen un valor afegit per al propi grau i, en conseqüència, per a la Facultat de Lletres: 

internacionalització; organització de seminaris, conferències i cursos; relació entre el Grau de 

Llengua i Literatura Hispàniques, el Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres: Espanyol 

Llengua Estrangera i el Programa de Doctorat verificat en Estudis Humanístics; l’assignatura 

optativa “Pràctiques Externes”; i Treballs de Fi de Grau. 

Com s’ha evidenciat a l’apartat d’aquest Autoinforme relatiu a la mobilitat del Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques, la Internacionalització del Grau és molt significativa. Cal destacar la 

important presència d’estudiants Erasmus a la nostra titulació i d’estudiants xinesos que hi 

accedeixen a algunes assignatures optatives del mateix Grau a través del “Programa formatiu 

per a estudiants xinesos de la URV” ―programa que va obtenir dos premis l’any 2011: el Premi 
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Consell Social Universitat Rovira i Virgili a la Qualitat Docent (modalitat col·lectiva) i la Distinció 

“Jaume Vicens Vives” de la Generalitat de Catalunya a la qualitat docent (modalitat col·lectiva)―, 

aquest darrer és un programa circumscrit al Centre d'Estudis Hispànics de la URV, vinculat a la 

Facultat de Lletres, en el qual una part dels docents són professors del Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques. 

Pel que fa la presència d’estudiants Erasmus, cal insistir que, com s’ha explicat a l’apartat 

referent a la mobilitat del Grau, el curs 2015-16 s’han rebut 42 estudiants estrangers, dada que 

representa el 9,07% del total de la URV (463) i el 33,3% del total de la Facultat de Lletres de la 

URV (126). 

Quant als estudiants xinesos del “Programa formatiu per a estudiants xinesos de la URV” que 

tenen presència a algunes assignatures optatives del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques, 

la participació de la major part del professorat del mateix Grau en aquest programa formatiu és 

fonamental per a la internacionalització del programa docent: per una banda, perquè suposa 

una atracció d’alumnat internacional, concretament asiàtic, que forma part d’una cultura molt 

diferent a l’occidental i que es complementa amb la dels estudiants de la URV i la dels estudiants 

del programa Erasmus; per l’altra, perquè duent a terme una internacionalització at Home de 

l’alumnat, tant el de l’estranger com el del nostre territori, l’enriquiment lingüístico-cultural és 

recíproc. De la mateixa manera, s’estableix un compromís amb els estudiants asiàtics formant-

los com a professionals i com a persones, fet que entra en contacte amb la competència C5 del 

Currículum Nuclear, en endavant degut al nou model de competències, la CT7, que té a veure 

amb el compromís amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional. Un 

punt molt especial en aquest sentit és la celebració de la Festa de l’Any Nou Xinès a la URV, on 

no només hi participaren els estudiants xinesos sinó també la resta d’estudiants del nostre 

territori i del personal del Campus Catalunya de la URV. Tanmateix, cal tenir en compte que els 

estudiants xinesos aprenen espanyol en el territori català. Els cursos del Programa formatiu 

exerceixen el seu compromís amb la llengua i la cultura de Catalunya, tal com recomanen la 

URV i el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. En una societat com la catalana, cada cop 

més multiètnica i multicultural, el coneixement i el respecte dels valors i costums d’altres cultures 

esdevenen elements bàsics per tal de poder garantir la convivència entre els agents que la 

integren. D’aquesta manera, els estudiants xinesos del Programa formatiu representen un factor 

clau per tal de poder-ho dur a terme. A part de l’aprenentatge continu en el si dels cursos, 

aquests estudiants viuen immersos en la cultura del territori tarragoní, en particular, i català, en 

general. Així mateix, els estudiants del Campus de la URV del nostre territori s’enriqueixen amb 

la presència dels estudiants xinesos. En definitiva, el Programa formatiu és un programa de 

diferents cursos obert al món, però al mateix temps és un programa plenament arrelat a 

Catalunya, que compta amb una participació molt activa dels membres del Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques. 

En el si del Departament de Filologies Romàniques s’han organitzat una sèrie de seminaris que 

han tingut una incidència notable en els estudiants del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques: 
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Títol: II Jornades EnELE 

URL: http://www.urv.cat/jornadasenele/es_index.html   

Dates: 13 i 14 de novembre de 2014 

Organitzadors: Grup de Recerca en Lexicografia i Ensenyament de Llengües Estrangeres 

Lloc de Celebració: Tarragona 

Caràcter: Internacional 

Entitat Organitzadora: Universitat Rovira i Virgili 

Títol: International Winter School on Big Data 

Dates: 26-30 gener de 2015 

Organitzadors: Grup de Recerca en Lingüística Matemàtica (GRLMC) de la Universitat Rovira i 

Virgili 

Lloc de Celebració: Tarragona 

Caràcter: Internacional 

Entitat Organitzadora: Universitat Rovira i Virgili 

Títol: Jornades “Escritoras en la Universidad” 

URL: http://www.urv.cat/dfilrom/  

Dates: 11-12 Maig 2015 

Organitzadors: M. Dolores Jiménez López i M. José Rodríguez Campillo, del Departament de 

Filologies Romàniques 

Lloc: Tarragona  

Tanmateix, s’han organitzat conferències i cursos dirigits, sobretot, als alumnes del nostre Grau: 

Títol: França: llunyania o proximitat? Noves perspectives econòmiques, culturals, acadèmiques 

i d’ensenyament de la llengua al segle XXI 

Tipus: Universitat d’Estiu URV 

Lloc i data: Tarragona, 30 de juny a 2 de juliol de 2014 

Direcció: María Dolores Gimeno i Imma Rius 

 

Títol: Parlar bé en públic  

Tipus: Universitat d’Estiu URV 

Lloc i data: Tarragona, 7 a l’11 de juliol de 2014 

Autor: Jose Antonio Moreno Villanueva 

 

Títol: “La España del siglo XIX vista por los extranjeros” 

Ponent: Dr. Salvador García Castañeda (The Ohio State University) 

Lloc i data: Facultat de Lletres de la URV, Tarragona, 16 de desembre de 2014. 

Organitzadora: Sara Pujol, Departament de Filologies Romàniques 

 

Títol: Vivir (de) la llengua 

Ponents: Elena Álvarez Mellado i Eduardo Basterrechea (Molino de Ideas) 

Data: 4 de març de 2015 

Organitzador: José Antonio Moreno - Departament de Filologies Romàniques 

 

Títol: “Literatura i erotisme” 

Ponents: Félix Rodrigo Mora, Teresa Domingo Català, Prado Esteban Diezma i Cinta Mulet  

Lloc i data: Facultat de Lletres de la URV, Tarragona, 15 d’abril de 2015. 

Organitzadora: María Dolores Gimeno, Departament de Filologies Romàniques 

 

http://www.urv.cat/jornadasenele/es_index.html
http://www.urv.cat/dfilrom/
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Títol: Parlar en públic més enllà de les aules 

Tipus: Universitat d’Estiu URV 

Lloc i data: Tarragona, 2 de juliol de 2015 

Autor: Jose Antonio Moreno Villanueva 

 

La relació que existeix entre el Grau de Llengua i Literatura Hispàniques i el Màster en 

Ensenyament de Llengües Estrangeres: Espanyol Llengua Estrangera de la URV és molt 

significativa. Una de les moltes sortides professionals del grau té a veure amb l’ensenyament de 

la llengua i la literatura. En aquest sentit, durant el grau també es prepara a l’alumnat per poder 

afrontar els reptes professionals en l’àmbit de l’ensenyament de llengües, àmbit d’èxit a la URV 

per mitjà del màster esmentat. Un nombre significatiu d’estudiants del nostre grau tria curs rere 

curs seguir la seva formació de postgrau en el marc del Màster en Ensenyament de Llengües 

Estrangeres: Espanyol Llengua Estrangera. Concretament, el curs 2014-15 s’hi van matricular 7 

alumnes que havien acabat el Grau de Llengua i Literatura Hispàniques a la URV d’un total de 

27 alumnes matriculats al màster. 

I aquesta continuïtat no s’atura al màster. Les dades de matrícula referents al Programa de 

Doctorat verificat en Estudis Humanístics de la URV indiquen no només que els estudis en la 

branca d’Humanitats estan molt vius, sinó que també una part molt important dels nostres 

alumnes estan disposats a seguir formant-se, en aquest cas, en el marc d’un programa de 

doctorat. A més, la participació del professorat del Departament de Filologies Romàniques al 

doctorat en Estudis humanístics, part del professorat que participa al grau, és molt important. 

La Responsable del programa de doctorat (Dra. Maria Bargalló) i el secretari de la comissió 

acadèmica del mateix programa (Dr. Antoni Nomdedeu), ambdós professors del Grau de Llengua 

i Literatura Hispàniques, constitueixen la cara visible d’un programa que compta amb la 

participació activa de molts professors del Departament de Filologies Romàniques per mitjà de 

la direcció de tesis. 

Pel que fa l’assignatura optativa “Pràctiques Externes”, s’ha activat el curs 2014-2015 al Grau 

de Llengua i Literatura Hispàniques. El fet que durant el primer curs en què s’han activat les 

pràctiques externes des del grau s’hagin pogut establir convenis de col·laboració amb 9 centres 

on l’alumnat del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques ha pogut triar on fer les Pràctiques 

Externes i hi hagi hagut 6 alumnes que hagin triat aquesta assignatura, és molt indicatiu de 

l’esforç fet en el si del grau i de l’interès dels alumnes en realitzar les pràctiques externes, tenint 

en compte, sobretot, que ha estat el primer cop que s’ofereixen pràctiques als alumnes. 

El curs acadèmic 2014-15 és el primer curs en què s’han presentat Treballs de Fi de Grau (TFG). 

Concretament, com s’ha esmentat a l’apartat relatiu al TFG, s’han presentat 18 TFG, dels quals 

9 circumscrits a l’àrea de Literatura espanyola, 8 a l’àrea de Llengua espanyola i 1 a l’àrea de 

Filologia Francesa. La nota mitjana ha estat de 8,13 (Notable). 

Finalment, com a conseqüència del compromís que vam adquirir de programar accions des del 

centre per captar estudiants arran de la indicació a l’Informe d’Avaluació del Seguiment de 

Titulació (IAST) d’AQU en referència a aquest grau en què s’indicava que calia millorar la 

demanda de la titulació, hem començat a aplicar mesures per tal d’atreure més estudiants al 
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Grau de Llengua i Literatura Hispàniques. En aquest sentit, des de la coordinació de captació del 

Grau, s’han començat a programar accions encaminades a atreure estudiants, a facilitar els 

mecanismes de promoció. 

Des del primer moment, hem tingut clar que totes les actuacions de captació passaven per 

reactivar la relació amb el professorat de secundària, batxillerat i cicles formatius de les nostres 

contrades, en altres temps molt viva, el que pot repercutir molt positivament en la captació 

d’estudiants de grau. D’una banda, el professorat de l’especialitat ens pot traslladar les 

inquietuds pròpies i dels estudiants preuniversitaris; d’altra, si el tenim convençut de la qualitat 

dels nostres serveis, ho deixarà veure quotidianament. 

El fet de canalitzar la promoció del grau d’Hispàniques a través dels Departaments de Llengua 

Castellana i Literatura dels centres d’ensenyament secundari representa, per a nosaltres, 

l’optimització d’uns recursos cada vegada més minsos. 

Per aquesta raó, vam decidir animar el professorat del Departament de Filologies Romàniques a 

cooperar amb el programa NEXES de col·laboració científica amb secundària, coordinat pel 

Centre d'Atenció als Estudiants de la URV, concretament, en dues de les seves línies: 

Conferències divulgatives i Aprofundiments. Això va suposar reactivar la participació en les 

activitats de promoció de la URV, interrompuda de feia temps. En el marc d’aquesta promoció, i 

per tal de captar nous alumnes, s’ha organitzat una sèrie de conferències, que s’han anat repetint 

en diferents centres d’educació secundària de la província de Tarragona. El curs 2014-15 es 

varen organitzar les següents conferències divulgatives: 

 ¿Por qué no hablan los ordenadores? ¿Para qué queremos que hablen? Retos para la 

Lingüística del siglo XXI (M.ª Dolores Jiménez) 

 Aproximaciones a la literatura hispanoamericana (Manuel Fuentes) 

 Diez claves para una presentación oral eficaz (José Antonio Moreno) 

 El punto y coma existe (María Herrera) 

 La corrección de textos: un oficio invisible (José Antonio Moreno) 

 La lectura: placer, descubrimiento y herramienta de futuro (Manel Leor) 

 Sé libre: bebe Coca‐Cola (María Herrera) 

 Treballar viatjant: l'ensenyament d'espanyol a estrangers (Antoni Nomdedeu) 

 Tú ya me entiendes... (M.ª Dolores Jiménez) 

 

I el curs 2015-16 les següents conferències divulgatives: 

 Del Diario de a bordo a Julio Cortázar (Manuel Fuentes) 

 Diez claves para una presentación oral eficaz (José Antonio Moreno) 

 Els diccionaris del segle XXI (Maria Bargalló) 

 Eines per fer un bon treball de recerca (M.ª Dolores Jiménez) 

 Ponga un corrector en su vida (José Antonio Moreno) 

 Sé libre: bebe Coca‐Cola (María Herrera) 

 Tecnologías de la lengua: una profesión para lingüistas (M.ª Dolores Jiménez) 
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En la mateixa línia, s’han dut a terme “Aprofundiments” (cursos de formació per a professorat 

de secundària): 

 140 caracteres punto com (María Herrera) juliol 2014 

 Eines per a la tutorizació i elaboració d’un bon treball de recerca (M. Dolores Jiménez) 

juliol 2015 

 La literatura en el aula de bachillerato: propuestas para el comentario de las lecturas 

prescriptivas (M. Dolores Gimeno i M. José Rodríguez) juliol 2015 

 Tan cerca, tan lejos (Relaciones entre las literaturas hispanoamericanas y española) 

(Manuel Fuentes i Soledad González Ródenas, professora convidada) juliol 2016 

En el marc de les activitats de promoció del Grau en Llengua i Literatura Hispàniques, un puntal 

de la nostra estratègia de captació ha estat l’edició i la publicació (26/03/2015) d’un vídeo 

promocional, fet amb el suport del Servei de Recursos Educatius i amb la col∙laboració entusiasta 

de l’alumnat, el PAS i el professorat d’Hispàniques, que resulta ser el més visionat, amb 

diferència, de tots els penjats al canal Youtube de la URV: 

https://www.youtube.com/watch?v=6PnRnazBYvc 

Altres eines complementàries per facilitar la comunicació amb el professorat de secundària, la 

promoció del grau d’Hispàniques i la captació de nous estudiants han estat: 

 Creació d’un formulari de sol∙licitud d’informació sobre activitats de promoció 

d’Hispàniques, per tal de recaptar dades dels docents de secundària interessats 

(dissenyat pel PSR Santiago Montes, a partir d’una idea de María Herrera) 

 Creació d’una llista de distribució d’informació per via electrònica, a partir dels formularis 

abans esmentats, de la informació aconseguida dels webs dels centres de secundària del 

nostre àmbit territorial, i de qualsevol altra font a la que tinguem accés 

 Creació d’un model de diploma/certificat (dissenyat pel PSR Santiago Montes, a partir 

d’una idea de María Herrera) per a les activitats que es poden presentar com a 

promocionals del grau 

 Creació d’un model de cartell (dissenyat pel PSR Santiago Montes, a partir d’una idea de 

María Herrera) per a les activitats que es poden presentar com a promocionals del grau, 

amb la marca “Hispàniques URV” 

  

 Creació del logo de promoció de l’ensenyament (dissenyat per l’estudiant de Publicitat i 

Relacions Públiques Saray Chimeno, a partir d’una idea de María Herrera): 

  

 Activació de l’adreça: promocio.hispaniques@urv.cat, per canalitzar la distribució de 

material promocional 

 Activació d’una adreça gmail i un espai a Google Fotos per penjar les imatges testimonials 

i permetre l’accés dels participants en les activitats: hispanicas.urv@gmail.com, 

Hispánicas URV 

https://www.youtube.com/watch?v=6PnRnazBYvc
mailto:promocio.hispaniques@urv.cat
mailto:hispanicas.urv@gmail.com
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La dinamització de les relacions amb el professorat de secundària s’articula a l’entorn de dos 

eixos: 

 L’oferta d’una programació d’activitats d’interès compartit (trobades, conferències, 

cursos d’actualització científica i pedagògica...) 

 La bona disposició envers les propostes de col∙laboració docent o investigadora, i 

acadèmiques, en sentit ampli, amb el professorat del departament (presentacions de 

llibres, cotutorització de TDR...) 

Per aquesta raó, hem organitzat diverses trobades amb professorat de l’àmbit de la XTEC (Xarxa 

Telemàtica de Catalunya), acreditades per l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV com a 

activitats de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya: 

Seminari «400 anys del Quixot d'Avellaneda» (Commemoració del IV centenari de 

la publicació, a Tarragona, del Quixot d’Avellaneda), amb gran repercussió mediática. 

Reconegut pel Departament d’Ensenyament (GenCat), mitjançant l’ICE URV, dins del seu 

programa de formació permanent per al professorat de secundària: 

https://sites.google.com/site/icenouniversitariurv/formacio/400anysdelquixotdavellaned

a. 200 assistents. 26/11/2014, 18‐22 h Aula Magna ∙ Campus Catalunya URV. Organitzat 

i presentat per María Herrera Rodrigo (responsable de la Promoció del Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques). 

I Jornada: «Lectura multilingüe del Qvixot», amb la participació de professorat i 

alumnat de la URV, i dels centres de secundària de Tarragona i Terres de l’Ebre 54 lectors 

en 18 llengües. 23/04/2015, 12‐16 h Pati del CRAI ∙ Campus Catalunya ∙ URV. Organitzat 

per María Herrera Rodrigo (responsable de la Promoció del Grau de Llengua i Literatura 

Hispàniques). 

Conferència: «Una apuesta por los clásicos desde México», per María García 

Esperón, escriptora mexicana. Promoció del seu llibre Dido para Eneas, en el marc d'una 

proposta didàctica d'acostament de la mitologia clàssica al jovent. 26/10/2015, 20 h Sala 

de Graus ∙ Campus Catalunya ∙ URV. Organitzat per María Herrera Rodrigo (responsable 

de la Promoció del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques) Presentat per M. Dolores 

Jiménez López. 

Presentació del llibre de poemes il∙lustrat: Introspectus: Entre el pincel y la 

pluma, de Ibra Assez Fou i Saray Chimeno (estudiants de Periodisme i Publicitat, 

respectivament). 22/04/2016, 11 h Sala de Graus ∙ Campus Catalunya ∙ URV. Organitza 

i presenta: María Herrera Rodrigo (responsable de la Promoció del Grau de Llengua i 

Literatura Hispàniques). 

II Jornada: «Lectura multilingüe del Qvixot (IV Centenari)», amb la participació 

de professorat i alumnat de la URV, i dels centres de secundària de Tarragona i Terres de 

https://sites.google.com/site/icenouniversitariurv/formacio/400anysdelquixotdavellaneda
https://sites.google.com/site/icenouniversitariurv/formacio/400anysdelquixotdavellaneda
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l’Ebre. 12 lectors en 12 llengües. 27/04/2016, 11 h Sala de Juntes ∙ Campus Catalunya ∙ 

URV. Organitzat per María Herrera Rodrigo (responsable de la Promoció del Grau de 

Llengua i Literatura Hispàniques). 

Curs de l’ICE de la URV: «Hispánicas en el insti», amb certificació de 5 hores de 

formació del Departament d’Ensenyament (GenCat). Trobada del professorat de Llengua 

castellana i literatura de secundària de Tarragona amb el professorat del DFR de la URV 

per tal de reflexionar conjuntament sobre el passat, el present i, sobretot, el futur dels 

estudis d’Hispàniques als centres de secundària. 14/05/2016, 09:30‐15:00 h, Seminari 

del DFR ∙ Campus Catalunya ∙ URV. Organitzat per María Herrera Rodrigo (responsable 

de la Promoció del Grau de Llengua i Literatura Hispàniques). 

Exposició «Don Qvixote del Mundo» (col∙laboració) 01‐15/07/2016 Vestíbul del CRAI. 

Organitzat per CRAI Campus Catalunya URV. Aquesta activitat, juntament amb la 

«Lectura multilingüe del Qvixot (IV Centenari)», i el «Concurs de vinyetes sobre el 

Qvixot» que va tenir lloc a l’octubre de 2016, formen part del projecte «Don Quixot Avui: 

Commemoració del IV Centenari de la Mort de Cervantes» inclòs dins del Programa 

Oficial del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, de la Comisión 

Nacional Cervantes 400 del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (acord pres en 

la reunió del 14 d’abril de 2016) http://400cervantes.es/eventos/don‐qvixot‐avui‐

commemoracio‐del‐iv‐centenaride‐la‐mort‐de‐cervantes/ 

MOOC Escribir para triunfar, eina d’alfabetització acadèmica per a estudiants de 

qualsevol especialitat als quals els calgui reforçar les seves competències escrites en 

castellà per tal d’afrontar amb èxit l’accés a la cultura universitària. Projecte realitzar 

amb un ajut a la innovació docent de l’ICE URV (2014‐2016). Equip docent: María Herrera 

(coordinació), M. Dolores Gimeno, M. Dolores Jiménez, M. José Rodríguez. V. 

presentació:https://www.youtube.com/watch?v=Uau0zXqu3ps&index=3&list=PL8yyYJS

AXdwlXWa1lzBCiVJv2‐‐f0sZF5 

Confiem que totes aquestes accions empreses donaran fruit a llarg termini, atès que no són 

actuacions de les quals es pugui esperar un resultat immediat. Treballem, per tant, amb vocació 

de futur, i en el benentès que no podem controlar totes les variables que intervenen en l’elecció 

d’ensenyament universitari per part dels estudiants i les famílies. 

Hem iniciat una carrera de fons en la qual tenim la certesa d’haver posat els fonaments d’una 

llarga, estreta i fructífera relació amb el professorat i l’alumnat de secundària de les nostres 

contrades. I aquesta carrera no s’atura aquí. Per al curs 2016-17, s’han preparat activitats de 

continuitat, activitats de formació, efemérides, presentacions de llibres a proposta del 

professorat de secundària i material de promoció. Pel que fa les activitats de continuitat: 

 Hispàniques a l’insti II (Trobada amb el professorat dels departaments de Llengua 

Castellana i Literatura dels centres de secundària) 

 Lectura multilingüe del Qvixot III (amb la participació dels estudiants dels centres de 

secundària de les nostres contrades) 

http://400cervantes.es/eventos/don‐qvixot‐avui‐commemoracio‐del‐iv‐centenaride‐la‐mort‐de‐cervantes/
http://400cervantes.es/eventos/don‐qvixot‐avui‐commemoracio‐del‐iv‐centenaride‐la‐mort‐de‐cervantes/
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Quant a les activitats de formació: 

 Conferències divulgatives als centres de secundària: 

o La edición de textos (Elena de la Cruz) 

o Una aventura viatgera. Professors de castellà a l’estranger (Isabel Gibert) 

o Herramientas para hacer un buen «treball de recerca» en bachillerato, 2a edició 

(M. Dolores Jiménez) 

o Cómo habla mi cerebro. Lenguaje, cerebro y computación (M. Dolores Jiménez) 

o Sé libre, bebe Coca-Cola, 3ª edició (María Herrera)  

 Curs de l’ICE de la URV per al professorat dels centres de secundària de les Terres de 

l’Ebre: Actualización normativa en lengua castellana (ortografía y gramática) 

 Curs de l’ICE de la URV per al professorat dels centres de secundària del Camp de 

Tarragona: La tutorización del «treball de recerca» en bachillerato 

 Nexes: Aprofundiments (cursos de formació per a professorat de secundària al mes de 

juliol) 

o 140 caracteres punto com, 2a edició (María Herrera) 

o Herramientas para la tutorización y elaboración de un buen «treball de recerca», 

2ª edició (M. Dolores Jiménez) 

o La literatura en el aula de bachillerato: propuestas para el comentario de las 

lecturas prescriptivas, 2ª edició (M. Dolores Gimeno i M. José Rodríguez) 

En freferència a les efemérides, s’han preparat les següents: 

 Commemoració del IV Centenari de la mort de Cervantes (2016) 

o Concurs de vinyetes del Qvixot per a l’alumnat de secundària 

 Commemoració del Centenari de la publicació del Curs de lingüística general, de Saussure 

(2016) 

 Commemoració del 75è anniversari de la mort de Miguel Hernández (2017) 

 Commemoració del Centenari del naixement de Gloria Fuertes (2017) 

o Lectura poètica a càrrec d’estudiants de secundària 

Pel que fa les presentacions de llibres a proposta del professorat de secundària: 

 El sueño del hidalgo, de Anabel Sáiz Ripoll (Bogotá: Enlace Editorial, 2016) 

 Tiempo de juglares, de Anabel Sáiz Ripoll (Bogotá: Enlace Editorial, 2016) 

I quant al material de promoció: 

 Cartells DIN A2 en paper fotogràfic i muntats en format de 5 mm destinats a promocionar 

de manera permanent la trobada Hispàniques a l’insti als departaments de Llengua 

Castellana i Literatura dels centres de secundària de les nostres contrades 

 Edició de carpetes promocionals del grau (Hispàniques URV) a disposició de l’alumnat, el 

professorat i el PAS de l’ensenyament, així com de l’alumnat i el professorat de secundària 

participant en les nostres activitats obertes 

 Altre material promocional específic d’Hispàniques (material escolar) per obsequiar els 

participants a les nostres activitats adreçades als centres de secundària.  
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Grau d’Anglès 

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

pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.  

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

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos.  

 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 

 

Les metodologies docents són variades, i no hi ha cap assignatura on l'avaluació consisteixi 

únicament en un examen final. Les proves predominants en la majoria d'assignatura són les 

“Proves objectives de preguntes curtes” i les “Proves objectives de tipus test”. Totes les 

assignatures teòriques fan seminaris, debats, resolució de problemes a l'aula o alguna altra 

metodologia a més de les sessions magistrals. A les assignatures de primer curs, on la formació 

és bàsica i la ratio d’estudiants alta, predominen les metodologies de caire teòric amb un 

percentatge alt d’hores amb presència del professor. L’avaluació es centra en l’avaluació de 

pràctiques i exàmens tipus preguntes curtes o test. En les assignatures optatives, on la ratio 

d’estudiants és baix i permet un treball en petits grups, la diversificació metodològica i avaluativa 

és més evident, utilitzant seminaris, pràctiques a través de TIC i treballs. Aquí el percentatge de 

presència del professor a l’aula és més baix evidenciant un nivell major d’autonomia per part de 

l’estudiant davant del seu procés d’aprenentatge. 

 

 Pràctiques externes 

 

Al curs 2014-2015 el Grau d’Anglès no va activar l’assignatura optativa “Pràctiques Externes”. 

 

 Treball fi de grau 

 
 

Tant la Facultat de Lletres com el propi Grau d’Anglès disposen d’una normativa de TFG 

(http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Normatives/Normativa_TFG_FLL.pdf 

).  

Les línies de recerca es fixen en cada curs en funció dels docents que faran de tutors i giren 

entorn a llengua i lingüística anglesa, literatura i cultura angleses i traducció. El nombre màxim 

de treballs que pot tutoritzar cada professor depèn cada curs de la càrrega docent que s’assigna 

als diferents tutors. Al curs 2014-15 el professor que més treballs ha tutoritzat ho ha fet amb 9 

 E.6. Taula 1. Metodologies i sistema d’avaluació de les titulacions acreditar 

 E.6. Taula 2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació per a cada assignatura, amb la mida del grup, 

distribució dels temps de treball de l’estudiant, amb presència del professor i treball autònom 

 E.6. Taula 3. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes 

 

 E.6. Taula 4. Llistat dels TFG/TFM del curs acadèmic en curs 
 

 

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Normatives/Normativa_TFG_FLL.pdf
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i el que menys amb 2. S’han dedicat al TFG 8 tutors. Aquests són responsables del seguiment 

de l’alumne mitjançant 4 tutories presencials de caràcter obligatori i d’altres mecanismes 

convenient per a mantenir la comunicació amb l’alumne durant tot el procés. 

Els treballs presentats han estat individuals i han consistit en recensions o articles científics. Dels 

36 treballs matriculats se n‘han defensat i aprovat 34. 

La titulació disposa d’un protocol per a la selecció i assignació del tema i del tutor. Hi ha una 

comissió de TFG que elabora i fa públic el llistat de temes entre els quals haurà d’escollir 

l’estudiant. Aquests fan arribar a aquesta comissió una llista prioritzada amb les seves 

preferències. A partir d’aquesta, la comissió assigna els treballs. En cas d’empat té preferència, 

per aquest ordre, 1) l’estudiant que tingui més crèdits superats i 2) l’estudiant amb el millor 

expedient acadèmic. Si continua havent-hi empats es procedeix a un sorteig. L’assignació del 

tutor va lligada a la del tema. 

Per al seguiment de l’estudiant els tutors disposen de rúbriques que han d’emplenar després de 

cada sessió de tutoria. El procés de realització del treball és avaluat en un informe pel tutor i té 

un pes equivalent al 20% de la nota final. Per a l’avaluació de la defensa del treball, la titulació 

disposa de rúbriques tant per a la defensa oral com per al treball escrit. A la presentació i defensa 

oral li correspon un pes del 40% i el treball en si, avaluat també per la comissió avaluadora, té 

un pes del 35%. A banda de la defensa final, l’estudiant ha de realitzar un autoinforme 

protocolitzat que és avaluat pel tutor i que té un pes del 5% en la nota final. 

 

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.  

 

En aquest apartat podem afirmar que els indicadors acadèmics són els adequats per a les 

característiques d’aquesta titulació i, a més, estan bastant en consonància amb el que es va 

preveure en la Memòria de Verificació.  

A la memòria verificada es van posar els següents valors a les taxes, les quals es comparen amb 

les dades del curs 2014-15. 

Comparació de taxes 

Indicador Valor memòria verificada Curs 2014-15 

Taxa de graduació 46% 69,70% 
(Curs inici 2010-11) 

Taxa d’abandonament per sota del 30% 24,24% 

Taxa d’eficiència aproximadament 95% 95,91% 

 E.6. Taula 5. Rendiment acadèmic per assignatura 

 E.6. Taula 6. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits 

matriculats) 

 E.6. Taula 7. Indicadors de resultats acadèmics  
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Pel que fa al rendiment acadèmic per assignatura, els resultats presenten una distribució que es 

troba dintre de la normalitat. En qualsevol cas cal assenyalar que el percentatge major de no 

presentats es dóna en aquelles assignatures de 1r curs que no són específiques del grau. 

La mitjana de les taxes d’èxit i de rendiment és, respectivament, d’un 88,89% i d’un 77,20%. 

La màxima per assignatura és en els dos casos de 100% i la mínima de 68,63 i 48,48% 

respectivament. Es constata que les assignatures que presenten unes taxes d’èxit i de rendiment 

menors són les de formació bàsica, que majoritàriament no són assignatures directament 

vinculades als continguts més específics del grau, mentre que les optatives, que els estudiants 

trien en funció dels seus interessos personals, presenten les taxes més elevades. Tant la taxa 

d’èxit com la de rendiment ha sofert una davallada al curs 2014-15 respecte dels cursos 

precedents. El mateix s’observa pel que fa a la taxa de rendiment a 1r curs. Es constata també 

que la taxa d’abandonament a primer és més elevada que en els cursos anteriors. La taxa de 

graduació (58,82%) es manté com al curs precedent, mentre que augmenta lleugerament la 

durada mitjana dels estudis. 

 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 

titulació. 

 

En relació al seguiment dels egressats, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat la seva 

estratègia de suport a les Facultats i Escoles a partir de dues estructures: l’Observatori de 

l'Ocupació (http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-ocupacio/ 

) i l’Oficina d’Orientació Universitària 

(http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/ 

). La primera estructura sota la responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i Societat, té com 

objectiu fer el seguiment dels processos d’inserció dels graduats i l’evolució de la demanda de 

les empreses. Així, és possible  elaborar informes que serveixin de material de reflexió per als 

equips de govern dels diferents nivells de decisió de la Universitat. La segona estructura sota la 

responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i Societat i del Vicerectorat de Docència, Estudiants 

i Comunitat Universitària; té un objectiu de, en coordinació amb les Facultats i Escoles, 

desenvolupar materials i activitats que permetin transmetre als alumnes l’actual estat de la 

demanda de treball i les estratègies que poden maximitzar el potencial de d’èxit.  

En aquests moments no es disposa de dades pel que fa a la inserció laboral dels egressats del 

Grau d’Anglès. 

 

Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació  

 

 E.6. Taula 8. Seguiment de la inserció laboral dels titulats 

 E.6. Taula 9. Satisfacció del responsable/coordinador de la titulació  
 E.6. Taula 10. Satisfacció del professorat de la titulació  

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-ocupacio/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/
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Quant a la satisfacció del responsable de la titulació, aquesta resulta ALTA en deu dels ítems 

analitzats i NORMAL en quatre. Pel que fa a la utilitat del SIGQ, la valoració és ALTA en tres dels 

ítems i NORMAL en el referent al disseny de les propostes de les titulacions, ja que es considera 

que aquest és mes aviat una tasca que han de realitzar preferentment i de forma autònoma els 

propis ensenyaments. El suport institucional per a l’elaboració de l’Autoinforme, la utilitat per a 

la millora de la titulació dels informes de seguiment i d’acreditació i el grau de col·laboració del 

professorat en l’aportació d’evidències pels informes de seguiment i acreditació són avaluats 

com a ALT pel responsable de l’ensenyament, mentre que l’adequació del perfil d’ingrés establert 

respecte dels estudiants matriculats és considerada NORMAL. L’estructura del pla d’estudis, el 

perfil de competències de la titulació i l’adequació del TFG li mereixen al responsable de 

l’ensenyament la valoració d’ALTA. De la mateixa manera, el responsable de l’ensenyament 

considera que la satisfacció del professorat amb el resultat final de la implantació de la titulació 

és ALTA. 

També entre el professorat resulta positiva la valoració del Grau. Quant a la valoració global del 

nivell formatiu dels estudiants titulats, per a la majoria és ALTA. Pel que fa als aspectes generals 

es valora majoritàriament com a NORMAL el suport institucional per al desenvolupament de 

l’activitat docent, l’adequació dels sistemes interns d’informació i la pertinència de la demanda 

de dades per als informes de seguiment i acreditació, mentre que la coordinació docent de la 

titulació és considerada ALTA per la majoria. Respecte de la resta d´ítems la valoració majoritària 

es NORMAL excepte en els casos de les metodologies docents i les estratègies d’avaluació 

utilitzades, on la satisfacció resulta majoritàriament ALTA, així com en el cas del perfil de 

competències/resultats d’aprenentatge, en què la satisfacció se situa entre NORMAL i ALTA. 

 

Punts forts i bones pràctiques 

Un dels punts forts de l’ensenyament el constitueix el fet que es posa un gran èmfasi en els 

aspectes lingüístics. Així, de les assignatures obligatòries específiques en general, un 75% son 

de llengua (llengua, lingüística i traducció) i un 25% es dediquen a literatura i cultura. Això 

garanteix que els graduats surtin amb un nivell d’anglès molt elevat. Els estudiants més 

interessats en aspectes literaris i culturals tenen la possibilitat de cursar 30 crèdits optatius 

d’aquestes matèries. 

Un clar avantatge que ofereix el Grau d’Anglès respecte del que ofereixen altres universitats 

catalanes és el nombre d’estudiants que s’hi matriculen, que sol trobar-se entre 50 i 60. El fet 

que la URV ha permès fins ara desdoblar els grups de pràctiques de les assignatures de llengua, 

que solen constituir un 75% de l’assignatura, comporta que en aquestes hi hagi un màxim 

d’entre 25 i 30 estudiants. A les assignatures optatives el nombre d’estudiants es troba, per 

regla general entre 15 i 25. Això permet que els professors coneguin tots el estudiants, la qual 

cosa reverteix en una relació estudiant-docent força estreta. 
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Màster d’Arqueologia Clàssica 

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

pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.  

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

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 

 

Pel que fa metodologies, activitats formatives i sistemes d’avaluació, els màster d’Arqueologia 

Clàssica compta amb diversos formats segons el tipus d’assignatura: hi ha assignatures 

eminentment pràctiques i d’altres en canvi eminentment teòriques ja que es centren en 

l’adquisició de continguts.  

Els sistemes d’avaluació també s’adapten a aquesta gran dicotomia, amb exercicis pràctics quan 

és possible o proves de desenvolupament en els altres casos. Pel que fa aquestes proves 

anomenades “de desenvolupament”, s’acostuma a tractar de ressenyes i treballs 

d’aprofundiment de recerca en temes concrets. En aquest sentit, es poden considerar, d’alguna 

manera una “pràctica autònoma”, tot i que no aparegui reflectida així a les taules 

quantificadores. 

És evident que hem de fer un esforç d’harmonització de la classificació tipològica de les 

avaluacions en el context de la nostra disciplina i del màster, d’acord al projecte plantejat per la 

URV per tal de simplificar la percepció sobre les metodologies docents i adaptar-les als canvis 

que experimenta la relació dels estudiants amb el professorat. 

 

 Pràctiques externes 

 

Les pràctiques externes estan coordinades per un professor del màster que, a més, fa la funció 

de director i coneix personalment cada estudiant. Per tant, el seguiment s’ha fet fins ara d’una 

manera “informal” en el sentit de no disposar de mitjans informàtics de suport. Previsiblement, 

caldrà d’ara endavant i proposar unes rúbriques detallades on incorporar i arxivar tota la 

informació. 

Durant les tutories s’explica als estudiants que hi haurà diverses possibilitats: 

 Pràctiques d’excavació arqueològica  

 Pràctiques a Museus 

 Pràctiques a serveis de gestió del patrimoni institucional 

 E.6. Taula 1. Metodologies i sistema d’avaluació de les titulacions acreditar 

 E.6. Taula 2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació per a cada assignatura, amb la mida del grup, 

distribució dels temps de treball de l’estudiant, amb presència del professor i treball autònom 

 E.6. Taula 3. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes 
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En el cas de les pràctiques d’excavació, normalment el període de realització no s’adapta bé amb 

els terminis de tancament d’actes i per tant, cal una previsió i un seguiment acurat per obtenir 

el conveni corresponent, l’autorització i el endarreriment del tancament d’actes.  

Les oportunitats de pràctiques les ofereix el tutor en una reunió informativa i també s’anima als 

estudiants a pensar pràctiques alternatives o jaciments addicionals per realitzar-les. La 

informació relativa a excavacions es dona a conèixer a través del facebook del màster. 

 

L'avaluació d'aquesta assignatura d'eminent caràcter pràctic es realitza pel procediment de 

l'autoavaluació.  

 

El procés s'inicia per un primer contacte del professor amb l'alumne per descriure-li l'oferta de 

pràctiques i conèixer el seu interès respecte a les diferents possibilitats de realització de les 

pràctiques (participació en excavacions arqueològiques, estada en Museus, col·laboració en 

Institut de Recerca).  

 

Una vegada l'alumne ha triat el lloc de realització de les pràctiques el professor pren contacte 

amb la Institució receptora per concertar una primera entrevista de l'alumne amb el seu tutor. 

 

Confirmada la institució on es realitzaran les pràctiques se signa un conveni de col·laboració 

entre la URV i la Institució receptora.  

 

Mentre duren les pràctiques el professor manté a tot moment la seva disponibilitat i contacte 

amb alumnes i tutors davant qualsevol qüestió que pugui plantejar-se, del tipus que sigui. 

 

Acabat el període de pràctiques el procés d'avaluació s'inicia amb un primer contacte entre el 

professor i el tutor de pràctiques per conèixer la seva opinió sobre el desenvolupament de les 

mateixes i les competències demostrades per l'alumne/a. 

 

A continuació el professor sol·licita a l'alumne un informe d'autoavaluació sobre les pràctiques 

incloent els següents apartats: 

1. Institució, tutor i període de realització. 

2. Explicació del treball realitzat. 

3. Valoració de les pràctiques, coses positives i negatives. Grau de satisfacció.  

 

Aquest informe d'autoavaluació és presentat al professor en una entrevista personal.  

 

En el curs 2016-2017 hem iniciat un última fase del procés d'avaluació en què els alumnes seran 

convidats a la fi del mes de maig a participar en un seminari que té com a objectiu posar en 

comú les seves experiències de pràctiques. A aquest seminari són convidats a participar els 

alumnes del màster de primer curs que hauran de realitzar les pràctiques en els mesos següents. 
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 Treball fi de màster 

 

Durant la primera tutoria amb els estudiants de nou accés (en el moment de l’admissió juny-

juliol de l’any previ), s’informa als estudiants del pla d’estudis i de la importància acordada al 

TFM. Efectivament el Pla d’estudis contempla que el segon curs presenta un quadrimestre lectiu, 

i un segon quadrimestre alliberat de docència que es pot fer servir per realitzar mobilitat 

estrangera, orientada i harmonitzada amb la formació avançada que s’ha de traduir en el TFM. 

Els estudiants comencen a pensar des del primer curs, en la línia que voldran seguir 

d’especialització en recerca, diferents línies que poden conèixer a través de les assignatures 

d’iniciació i de formació instrumental. 

El treball de fi de màster es planteja com un treball de recerca, amb un format que pogués ser 

comparable amb el de la presentació d’una comunicació a congrés o un article científic, amb 

l’objectiu de preparar l’estudiant en el que seran els formats de la seva carrera investigadora. 

Es demana, per tant, que amb el tutor triïn un tema que es pugui abastar en un curs acadèmic 

o, si més no, que tingui coherència com a una part inicial d’un treball posterior com pot ser una 

tesi doctoral. El treball, tot sovint requereix l’accés a informació custodiada per les institucions 

o els propis tutors i cal que aquests estiguin plenament a disposició de l’estudiant. 

Les línies de recerca més freqüents son: 

 Arqueologia del paisatge 

 Arqueologia de l'arquitectura 

 Arqueologia de la cultura material 

El Treball de Fi de Màster compta amb un espai en el Moodle on s’informa del pla d’acció tutorial. 

Durant el segon curs es realitzen tres sessions d’acció tutorial en públic: 

1. Primera sessió, cap al mes de desembre, en la que el estudiant exposa públicament 

davant dels tutors/coordinadors el tema del treball, l’enfoc i les metodologies que voldrà 

fer servir, d’acord amb el tutor que ha escollit. 

2. Segona sessió, cal al mes de març, en la que informa del progrés o les incidències que 

ha trobat pel camí, si hi ha hagut canvis en el plantejament i si està assolint els seus 

objectius. 

3. La tercera trobada pública consisteix en la presentació final del TFM i està oberta a tothom 

que vulgui assistir.  

La comissió de coordinació, que és també la comissió acadèmica, discuteix la valoració del treball 

tenint en compte l’opinió del tutor que també s’ha anat expressant en públic al llarg de les 

sessions del pla d’acció tutorial. 

 

 E.6. Taula 4. Llistat dels TFG/TFM del curs acadèmic en curs 
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6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.  

 

En aquest apartat podem afirmar que els indicadors acadèmics són els adequats per a les 

característiques d’aquesta titulació i, a més, estan bastant en consonància amb el que es va 

preveure en la Memòria de Verificació.  

A la memòria verificada es van posar els següents valors a les taxes, les quals es comparen amb 

les dades del curs 2014-15. 

Comparació de taxes 

Indicador Valor memòria verificada Curs 2014-15 

Taxa de graduació 46% 69,70% 
(Curs inici 2010-11) 

Taxa d’abandonament per sota del 30% 24,24% 

Taxa d’eficiència aproximadament 95% 95,91% 

 

La taxa de rendiment acadèmic és globalment bona. No arriba al 100% ja que els estudis de 

màster d’Arqueologia Clàssica capten, tal i com s’ha comentat en l’apartat de perfil d’estudiants, 

professionals d’àmbits afins al Patrimoni que volen adquirir una especialització en patrimoni 

arqueològic. Es tracta d’un perfil adult, en actiu, que ha de combinar estudis i treball i que, al 

llarg del primer curs, acostuma a descobrir que potser ha estat massa ambiciós matriculant un 

número alt d’assignatures. Per això abandonen algunes matèries i allarguen el procés de 

titulació. 

També la distribució de les qualificacions respon a aquesta dinàmica, i per això es poden trobar 

notes de simple aprovat.  

Altrament, quan l’estudiant es pot dedicar plenament als estudis o de forma equilibrada, la taxa 

d’èxit és del 100%, tret d’algun cas especial d’abandonament que ha estat motivat per motius 

personals. 

En les assignatures més pràctiques, les notes acostumen a concentrar-se en la banda alta perquè 

els professors valoren especialment i explícitament, la actitud i el progrés dels estudiants en 

quant a l’adquisició de mètodes i tècniques, és dir, de competències. 

 

 E.6. Taula 5. Rendiment acadèmic per assignatura 

 E.6. Taula 6. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits 

matriculats) 

 E.6. Taula 7. Indicadors de resultats acadèmics  

 



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ  

 

 

117 

 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 

titulació.  

 

En relació al seguiment dels egressats, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat la seva 

estratègia de suport a les Facultats i Escoles a partir de dues estructures: l’Observatori de 

l'Ocupació (http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html) i l’Oficina d’Orientació 

Universitària (http://www.urv.cat/cae/). La primera estructura sota la responsabilitat del 

Vicerectorat d'Universitat i Societat, té com objectiu fer el seguiment dels processos d’inserció 

dels graduats i l’evolució de la demanda de les empreses. Així, és possible  elaborar informes 

que serveixin de material de reflexió per als equips de govern dels diferents nivells de decisió de 

la Universitat. La segona estructura sota la responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i 

Societat i del Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària; té un objectiu de, 

en coordinació amb les Facultats i Escoles, desenvolupar materials i activitats que permetin 

transmetre als alumnes l’actual estat de la demanda de treball i les estratègies que poden 

maximitzar el potencial de d’èxit.  

Rarament l’estudiant d’arqueologia, pot realitzar una eficaç inserció laboral en acabar els estudis 

de màster perquè es tracta d’una disciplina socialment molt reconeguda però econòmicament 

molt poc valorada. 

En l’actual conjuntura econòmica amb paralització d’obra pública, els arqueòlegs que es podien 

professionalitzar en el treball de camp estan experimentant moments molt difícils. Tanmateix, 

alguns estudiants intenten durant algun temps, comprovar si en poden fer un modus vivendi.  

Altres feines en el camp de la Gestió i la museologia com a resultat d’una oferta pública de 

treball, passen igualment per mals moments. Ara bé, alguns antics estudiants troben un modus 

vivendi integrant-se en petites empreses dedicades a la difusió del patrimoni. 

Per completar aquesta informació, tot seguit es faciliten algunes xifres respecte a la inserció 

laboral dels egressats de les promocions dels diferents plans d’estudis del màster d’Arqueologia 

Clàssica. 

 Màster Oficial des del curs 2006-2007 (10 cursos acadèmics), 9 promocions 

(aproximadament uns 100 titulats). 

Estudiants egressats: 

1) Recerca en tesis doctoral i carrera investigadora postdoc: 14 investigadors 

 CIN ICAC: Contracte predoctoral Investigadors Novells de l’ICAC, 3 anys. 

 Contractes predoc URV 

 FI AGAUR 

 FPI MINECO 

 E.6. Taula 8. Seguiment de la inserció laboral dels titulats 

http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/cae/
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Meritxell Olliach CIN ICAC PhD adscrita a l’ICAC 

Arnau Perich CIN ICAC PhD adscrit a l’ICAC 

Ferran Gris Predoc 

URV 

PhD Adscrit ICAC, autònom 

José Javier 

Guido 

Predoc 

URV 

PhD  

Natalia Salazar FI U 

Lleida 

 vigent 

Maria Jesús 

Ortega 

CIN ICAC  adscrita a l’ICAC 

Ada Lasheras FI ICAC  Vigent 

Jesús Martínez FI ICAC  Vigent 

Patrícia Terrado FPI URV  Vigent 

Francesc 

Rodríguez 

CIN ICAC  Vigent 

Marc Prades CIN ICAC  Vigent 

14 predocs 

contractats 

 7 Tesis 1 postdoc 

 

2) Ens consten també sortides professionals en l’àmbit de la gestió cultural i l’ensenyament 

però no es disposa de la quantificació. 

 

3) En el marc del doctorat interuniversitari, precedent de l’actual màster, cal fer referència 

a: 

 Ana Ejarque que va ser CIN de l’ICAC, PhD al 2010, postdoc als EUA i a França i 

actualment investigadora titular del CNRS a França. 

 Pau Olmos, CIN de l’ICAC, phD, postdoc a França, actualment Juan de la Cierva 

incorporación a l’ICAC, professor del màster. 
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 Hèctor A. Orengo, CIN de l’ICAC, phD, postdoc a França i Marie Curie a Sheffield, 

actualment postdoc a Cambridge, professor del doctorat de la URV-ICAC-UAB. 

 Pau de Soto, CIN de l’ICAC, phD, postdoc a Southampton i, actualment Marie Curie a 

Lisboa. 

 Itxaso Euba, CIN de l’ICAC, phD, postdoc a França i actualment directora d’ARREL, 

empresa en arqueoturisme amb seu a Tarragona. 

 Marta Flórez, CIN de l’ICAC, phD, postdoc a França i actualment treballa com a gestora 

cultural en un centre cívic a Barcelona. 

 

Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació  

 

El grau de satisfacció del coordinador del màster és alt en relació als aspectes institucionals i 

estructurals. Particularment pel que fa el pla d’estudis i el funcionament del màster, que es 

considera prou ben adaptat a una demanda complexa i heterogènia. Pel que fa els processos 

institucionals, entenem que el suport tècnic en el procés d’elaboració de l’Autoinforme és molt 

bo. El procés, en ell mateix, obliga a una reflexió quantificada de les dades i a un rigor 

documental que podria quedar, altrament, en un seguit d’impressions. Així, l’esforç es considera 

útil per a la verbalització d’alguns aspectes de gestió acadèmica però certament no ens sembla 

ideal per a l’avaluació dels processos i continguts pedagògics que no queden prou destacats. 

La participació del conjunt del professorat en aquests processos de verificació i reflexió sobre el 

màster ha estat marginal, amb només 5 respostes a les enquestes proporcionades sobre un total 

de 19. Pels coordinadors, aquesta resposta tan minsa és motiu de decepció però cal entendre 

que el professorat és molt variat i procedent de tres institucions diferents amb seus físiques  

també diferents i que, per tant, un temps suficient de trobada i reflexió és difícil d’aconseguir.  

Tanmateix, les respostes que han formulat a l’enquesta de satisfacció denoten plena conformitat 

amb el màster en ell mateix, i en canvi, assenyalen alguns punts millorables pel que fa 

comunicació i recursos. 

 

Punts forts i bones pràctiques 

Les titulacions de grau i de màster en el camp de l’arqueologia estan experimentant un procés 

de reestructuració que encara no ha acabat ja que depèn molt de les decisions polítiques que es 

prenguin respecte a la durada de les dues etapes formatives. Sabem que altres universitats, que 

van posar en marxa graus d’arqueologia, ara no poden afrontar màsters especialitzats, i que es 

troben amb desequilibris en els continguts del pla d’estudis. 

Un valor afegit del nostre Màster, és l’equilibri entre formació metodològica i formació en 

continguts especialitzats, que no es desenvolupen, normalment, en el sí dels graus. Això ens 

permet captar estudiants de Grau d’arqueologia provinents d’arreu de Catalunya i de la resta 

 E.6. Taula 9. Satisfacció del responsable/coordinador de la titulació  
 E.6. Taula 10. Satisfacció del professorat de la titulació  
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d’Espanya que cursen el nostre màster amb un grau de satisfacció raonable si considerem que 

les titulacions del conjunt del territori català i espanyol no estan harmonitzades. 

L’altre valor afegit, que els estudiants valoren positivament, és la sinergia amb la institució de 

recerca (ICAC) que permet que l’estudiant participi des de l’inici de la seva formació en projecte 

de recerca vigents i capdavanters. Això els porta a seleccionar TFM en una línia d’especialització 

que poden albirar com a precedent per la preparació d’un doctorat. 

En aquest sentit, cal valorar molt positivament el nivell de doctorands en arqueologia clàssica 

que assoleix el nostre doctorat interuniversitari d’Arqueologia Clàssica. 
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Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

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

pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.  

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

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos.  

 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 

 

Pel que fa a les activitats formatives, en conjunt, les assignatures del màster s’imparteixen fent 

èmfasi en les activitats pràctiques. La major part de les assignatures s’imparteixen a partir de 

l’exposició de supòsits pràctics fonamentats en activitat de recerca (mitjançant lectures que són 

indicades als alumnes i que són debatudes a l’aula presencial o a l’aula virtual mitjançant la 

participació a debats de fòrum) i en accions i programes d’intervenció social (mitjançant casos 

pràctics). Per aquesta raó, el pes de les activitats pràctiques és clarament més important (66%) 

que el de les activitats teòriques (12%). El 20% restant és un temps que els estudiants esmercen 

fora de l’aula (presencial i virtual) ocupats en l’acompliment de les seves pràctiques externes (al 

centre, organisme, empresa on les facin) i del seu TFM (temps de recerca dedicat a la 

fonamentació del projecte, la recollida de dades, la sistematització de les mateixes i la redacció 

de la memòria final). 

Les metodologies en què més coincideixen les assignatures del màster són, per aquest ordre: 

els treballs elaborats pels alumnes a partir d’una temàtica habitualment escollida per ells/elles 

mateixos/es; els debats organitzats a l’aula (presencial o virtual) a partir de la lectura de textos; 

els seminaris organitzats a partir de l’exposició i debat dels treballs confeccionats pels alumnes 

al final de cada una de les assignatures) i la resolució de problemes (a partir de situacions de 

recerca o d’intervenció plantejades per el o la professora). Una assignatura s’imparteix 

íntegrament a l’aula d’informàtica, de manera pràctica, utilitzant les TIC; una altra assignatura 

s’imparteix a partir de la metodologia de la supervisió de casos; i, en algun cas, s’utilitzen 

també les presentacions a càrrec dels mateixos alumnes del màster.  

Els treballs elaborats pels alumnes es realitzen mitjançant tutories presencials i també virtuals, 

mitjançant el fòrum de dubtes de l’aula virtual. En el cas dels debats, acostumen a tenir un 

format virtual, i els alumnes, amb el professorat, els plantegen i hi participen des de casa, 

mitjançant la plataforma Moodle. Els seminaris són presencials i s’organitzen com l’última sessió 

presencial del curs i, habitualment, els alumnes fan l’exposició oral de la seva contribució 

personal al curs, a partir de la qual s’estableix el debat entre els participants. La resolució de 

problemes té lloc a l’aula presencial i a la virtual.  

 

 

 E.6. Taula 1. Metodologies i sistema d’avaluació de les titulacions acreditar 

 E.6. Taula 2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació per a cada assignatura, amb la mida del grup, 

distribució dels temps de treball de l’estudiant, amb presència del professor i treball autònom 
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 Pràctiques externes 

 

Les pràctiques professionalitzadores del MAUMIS són optatives estan pensades per adaptar el 

perfil de cada estudiant al lloc de pràctiques. En conseqüència, no es treballa amb un llistat de 

llocs de pràctiques, sinó que es fa una valoració del tutor/a acadèmic/a, conjuntament amb 

l’estudiant, per valorar el lloc on es faran les pràctiques.  

Les pràctiques estan enfocades com un espai d’aprenentatge per l’alumne, però, també, com 

un espai on l’estudiant ha d’aportar els seus coneixements (cal tenir en compte que es tracta 

d’estudiants que ja tenen titulació de diplomatura, grau o postgrau); per tant, es proposa als 

estudiants, des de la coordinació acadèmica de l’assignatura, que realitzin unes pràctiques 

especialment actives i creatives, de les quals se’n derivi un projecte d’intervenció que serà 

posat a disposició del lloc de pràctiques (centre, organisme, administració o empresa). 

La coordinadora de pràctiques realitza una trobada amb els alumnes al mes de juliol, un cop 

acabat el primer curs, per tal que els estudiants manifestin les seves expectatives en quant al 

lloc de pràctiques. D’aquesta manera la professora pot començar a treballar, atès que les 

pràctiques professionalitzadores acostumen a cursar-se durant el primer quadrimestre de 

segon any de màster. A inicis de setembre, la professora responsable de l’assignatura torna a 

reunir als alumnes i, a continuació es troba amb ells individualment per tal d’anar perfilant les 

pràctiques.  

L’assignatura de pràctiques té un/a tutor/a acadèmic/a i un/a tutor/a extern. El tutor 

acadèmic/a és el responsable de l’assignatura i realitza un seguiment individual de cada alumne 

però també de grup; es fan quatre sessions de seminari de seguiment de les pràctiques, de 

dues hores amb el grup d’estudiants de l’assignatura per fer el guiatge de les pràctiques 

(orientació professionalitzadora) i dels requisits d’avaluació de l’assignatura. El nombre de 

tutors professionals depèn del nombre d’alumnes que facin les pràctiques en un curs 

determinat. En el cas del curs 2014-2015, han estat un total de 9 tutors externs, atès que hi 

va haver un total de nou estudiants cursant les pràctiques professionalitzadores.  

El màster té una assignatura de Pràctiques Professionalitzadores. Per la realització d’aquesta 

assignatura es signen convenis de pràctiques amb entitats, organismes o institucions. Aquest 

curs s’ha signat conveni amb els següents:  

 Sindicat CGT 

 Entrepobles 

 Mujeres p’á lante” Barcelona. 

 Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tarragona 

 Servei Municipal de Discapacitats de l’Ajuntament de Tarragona 

 Associació per a la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI). Projecte 

d’Intervenció Comunitària Intercultural. Tortosa. 

 Servei de Mediació de l’Ajuntament de Reus 

 E.6. Taula 3. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes 
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 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Projecte Horts Comunitaris. 

La coordinació entre la tutora acadèmica i el/la tutora professional, es realitza mitjançant un 

mínim d’una visita presencial en el moment de la preparació de les pràctiques. El seguiment es 

realitza mitjançant contactes telefònics. L’avaluació la realitzen conjuntament els dos tutors, 

cada un dels quals omple un informe amb els indicadors d’avaluació. 

- Tutor/a acadèmic/a, valoració de: Assistència i participació al seminari de seguiment; 

Elaboració de la memòria de pràctiques.  

- Tutor/a professional, valoració de: competències professionals demostrades; capacitats i 

habilitats. 

 

 Treball fi de màster 

 

L’assignatura Treball de Fi de Màster està coordinada per un professor/a del màster que es 

responsabilitza de coordinar la docència de les sessions presencials de l’assignatura, així com de 

la coordinació del professorat que tutoritza els TFM dels alumnes. S’aconsella als estudiants 

començar a pensar en el tema del TFM durant el segon quadrimestre, però l’elaboració es 

trasllada al tercer quadrimestre del màster (segon any). En l’experiència que en tenim fins ara, 

els estudiants demanen l’endarreriment de la convocatòria des del febrer al juny o, en alguns 

casos, al setembre. Per la qual cosa l’elaboració del TFM es desenvolupa al llarg de tot un curs 

acadèmic. 

L’assignatura té un total de 4 sessions presencials amb tot el grup d’alumnes. Aquestes sessions 

es desenvolupen al llarg del primer quadrimestre (de setembre a desembre) i fan la funció de 

donar suport docent als estudiants en cada una de les fases de la recerca (construcció del 

problema de recerca; disseny metodològic; recollida i sistematització de les dades; estructura, 

organització i redacció de la memòria final).  

La proposta de tema del treball de recerca ha de ser lliurada a finals del mes de setembre, 

posteriorment s’atribueixen els tutors responsables de la direcció de cadascun dels TFM. Es dóna 

als estudiants llibertat per fer la selecció dels temes, no obstant, tenen, com a referent, les línies 

de recerca del professorat del Departament. Són les següents:  

1. Antropologia Urbana 

2. Migracions i diversitat cultural 

3. Intervenció Social 

Els TFM són avaluats per una comissió formada per tres professors del màster: el professor-

tutor i dos professors més vinculats al màster i a l’assignatura. Els estudiants són convocats a 

un acte de presentació pública que té lloc al mes de febrer, juny o setembre, en funció de la 

convocatòria. Els criteris de valoració i el pes a la nota són els següents:  

 E.6. Taula 4. Llistat dels TFG/TFM del curs acadèmic en curs 
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A/ Seguiment del treball [30%] 

B/ Contingut del treball [50%] 

1. Qualitat científica del treball [25%] 

2. Estructura del treball [15%] 

3. Conclusions i aportacions i recomanacions [10%] 

B/ Presentació oral i defensa 

4. Capacitat i qualitat comunicativa [5%] 

 

5. Organització i claredat [5%] 

 

6. Ús del temps i recursos [5%] 

 

7. Capacitat de resposta [5%] 

 

 

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.  

 

En aquest apartat podem afirmar que els indicadors acadèmics són els adequats per a les 

característiques d’aquesta titulació i, a més, estan bastant en consonància amb el que es va 

preveure en la Memòria de Verificació.  

A la memòria verificada es van posar els següents valors a les taxes, les quals es comparen amb 

les dades del curs 2014-15. 

Comparació de taxes 

Indicador Valor memòria verificada Curs 2014-15 

Taxa de graduació 46% 69,70% 
(Curs inici 2010-11) 

Taxa d’abandonament per sota del 30% 24,24% 

Taxa d’eficiència aproximadament 95% 95,91% 

 

En relació a les dades relatives al rendiment acadèmic, a la taula 5 on s’indiquen les qualificacions 

obtingudes pels alumes per assignatures, s’observa una certa dispersió percentual, malgrat la 

qual, es pot intuir que la majoria de les qualificacions obtingudes pels estudiants es situen en la 

 E.6. Taula 5. Rendiment acadèmic per assignatura 

 E.6. Taula 6. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits 

matriculats) 

 E.6. Taula 7. Indicadors de resultats acadèmics  
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franja de notable-excel·lent i que la mitjana deu estar sobre el notable. Això juntament amb 

l’absència de suspesos (només un estudiant en una assignatura), és un indicador que el 

rendiment dels estudiants és alt i satisfactori. Es constata aquesta tendència a la taxa d’èxit que 

és del 100% en totes les assignatures, per tant, tots els alumnes superen les matèries en què 

es presenten. No obstant, a la taxa de rendiment (crèdits superats respecte als matriculats), 

que es situa, en algunes assignatures al voltant del 80%, observem que hi ha una estudiant que 

no es va presentar a l’avaluació de les assignatures perquè va abandonar el màster per raó d’una 

maternitat. Pel que fa al nombre de titulats, de les 10 persones que van iniciar el màster el curs 

2013-2014, el van acabar 4 persones el 2014-2015. Una estudiant el va abandonar, les altres 

cinc han estat estudiants a temps parcial i han ampliat a tres anys, el període de dedicació als 

estudis de màster.  

 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 

titulació. 

 

En relació al seguiment dels egressats, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat la seva 

estratègia de suport a les Facultats i Escoles a partir de dues estructures: l’Observatori de 

l'Ocupació (http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-ocupacio/ 

) i l’Oficina d’Orientació Universitària 

(http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/ 

). La primera estructura sota la responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i Societat, té com 

objectiu fer el seguiment dels processos d’inserció dels graduats i l’evolució de la demanda de 

les empreses. Així, és possible  elaborar informes que serveixin de material de reflexió per als 

equips de govern dels diferents nivells de decisió de la Universitat. La segona estructura sota la 

responsabilitat del Vicerectorat d'Universitat i Societat i del Vicerectorat de Docència, Estudiants 

i Comunitat Universitària; té un objectiu de, en coordinació amb les Facultats i Escoles, 

desenvolupar materials i activitats que permetin transmetre als alumnes l’actual estat de la 

demanda de treball i les estratègies que poden maximitzar el potencial d’èxit.  

Al voltant del 50% dels estudiants de MAUMIS són laboralment actius i combinen els estudis de 

màster amb la seva activitat laboral, molt especialment en el cas de titulats en Treball Social i 

Arquitectura, dos ensenyaments professionalitzadors que estan associats al màster. El curs 

2014-2015 va acabar la primera promoció d’estudiants del Màster en Antropologia Urbana, 

Migracions i Intervenció Social, per aquesta raó hi ha encara poca perspectiva per donar dades 

d’inserció lbaoral. No obstant, podem donar alguna dada en relació al màster anterior, tot i que 

el perfil del Màster de Migracions i Mediació Social (MIMS) era més professionalitzador.  

En els deu anys de màster (MIMS des del curs 2007-2008 i MAUMIS des de 2013-2014), han 

sortit titulats al voltant d’un centenar d’estudiants. De cara a obtenir dades per l’Autoinforme, 

des de la coordinació del màster ens hi hem posat en contacte per preguntar-los sobre la seva 

situació laboral. Els hem preguntat si estaven treballant i si consideraven que la feina actual 

 E.6. Taula 8. Seguiment de la inserció laboral dels titulats 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-ocupacio/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/
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tenia relació amb els estudis de màster que havien cursat. Hem obtingut resposta de 50 

estudiants. Els resultats han estat els següents: 

Egressats que treballen en ocupacions relacionades directament 

amb el MIMS o MAUMIS 

30 

Titulats que treballen en ocupacions relacionades amb els seus 

estudis de grau (Treball Social, fonamentalment) 

14 

Titulats que no treballen 6 

Total de titulats que han respost 50 

 

De les sis persones que actualment no treballen, dues havien treballat prèviament com a 

tècniques de migracions però en el moment de respondre el qüestionari ho havien deixat, totes 

dues per un canvi de residència. Respecte a les 30 persones que treballen, la majoria ho fan 

com a tècniques de migracions, refugi o atenció a la diversitat i com a mediadores, en algun cas 

en l’àmbit internacional: l’Organització Internacional de les Migracions i el servei municipal 

d’acollida de refugiats a la ciutat alemanya de Landau. Algunes altres treballen en serveis on 

atenen a la diversitat, des d’ensenyament, salut o serveis socials. Només tres d’aquests 

egressats ja tenien la feina prèviament a haver cursat el màster. Entre els egressats més recents 

del MAUMIS, que té un perfil professionalitzador en els estudis urbans, n’hi ha també 5 que 

treballen en l’àmbit de la planificació urbana. 

La major part dels estudiants del MIMS van cursar l’itinerari professionalitzador, però també hi 

hem tingut estudiants a l’itinerari de recerca. Destaquem en aquest àmbit 9 egressats que han 

cursat o estan cursant un doctorat després de titular-se en el màster. D’aquests, tres doctorands 

ja han llegit la seva tesi doctoral, dos estan treballant com a professors a la URV i la tercera 

treballa en un despatx d’advocats especialitzada en temes d’estrangeria. Hi ha quatre doctorands 

més que estan en fase d’estudis doctorals a la URV, tres ja estan finalitzant la redacció de la 

seva tesi.  

És interessant destacar també que tres ex-alumnes estan treballant en el lloc on van fer les 

pràctiques del màster. Hem tingut alguna altra situació d’estudiants que s’han pogut ocupar, per 

un temps en el lloc on havien fet les pràctiques. En alguns casos, la crisi i les dificultats de  

finançament dels serveis socials, tant en l’àmbit públic com en el tercer sector, els han deixat a 

l’atur i han acabat ocupant-se en sectors menys especialitzats. 

La major part de les 14 persones que treballen en temes relacionats amb els seus estudis de 

grau i que no tenen una relació directa amb les matèries treballades al màster, manifesten que 

el màster els ha aportat un mirada d’atenció a la diversitat que poden aplicar en la seva feina, 

per exemple, en l’àmbit de l’atenció a la salut mental, l’ensenyament secundari, justícia juvenil 

o sistemes penitenciaris. 
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Sense tenir les dades de tots els estudiants titulats, podem afirmar que la capacitat del màster 

per insertar laboralment als seus egressats és satisfactòria. El màster ofereix, per tant, formació 

de postgrau en uns perfils professionals que tenen demanda en el mercat de treball. La crisi 

econòmica es va deixar sentir en la mesura que les retallades van amortitzar llocs de treball en 

el sector dels serveis socials i també en organismes i administracions dedicades a les consultories 

(planificació urbanística, diagnosi social...). La lenta sortida de la crisi torna a podar sobre la 

taula la necessitat de perfils formatius com els que ofereix el màster.  

 

Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació  

 

Comentaris a la E.6. Taula 9. Satisfacció del responsable/coordinador de la titulació 

La responsable de la titulació atorga una valoració alta al SIGQ atès que el suport de les persones 

que hi intervenen és essencial per preparar les propostes dels ensenyaments, per fer-ne el 

seguiment i per preparar el procés d’acreditació. Les persones i serveis que estan integrats en 

aquest sistema de Gestió de la Qualitat, ens aporten perspectiva (del nostre ensenyament en el 

conjunt de la URV) i les dades amb què treballem per tirant endavant les memòries dels 

ensenyaments i els informes de seguiment i d’acreditació. En el nostre cas, el suport rebut ha 

estat essencial atès que el vam dissenyar com un ensenyament semipresencial, una modalitat 

de formació en la qual no teníem experiència prèvia. 

El suport institucional rep, doncs una valoració alta, com també la utilitat dels informes de 

seguiment, atès que ens obliguen a observar les dades anuals de la titulació i a adoptar una 

perspectiva global que va més enllà de les tasques desenvolupades en el dia a dia de la 

coordinació del màster. Així mateix, els processos de verificació i acreditació obliguen a fer una 

reflexió sobre el procés de formació i els suggeriments de les agències d’avaluació sempre són 

benvinguts com una mirada externa de qualitat que pot contribuir a introduir les millores 

oportunes.  

El professorat del MAUMIS ha estat molt col·laborador, no només en l’aportació d’evidències, 

sinó en contribuir a l’Autoinforme i sempre es mostra disposat a introduir millores. En aquest 

sentit cal valorar la seva bona disposició a rebres sessions de formació i a participar de la 

coordinació per modificar les metodologies docents que demana un ensenyament 

semipresencial.  

També es fa una valoració alta de l’adequació del perfil d’ingrés amb el perfil dels estudiants 

matriculats. Tenim uns perfils d’ingrés prioritaris (Treball Social i Antropologia). Amb el 

desplegament del MAUMIS ens hem adonat que els graus i llicenciatures d’arquitectura també 

generen demanda. No obstant, l’ingrés al màster està molt obert per a tots els ensenyaments 

de Ciències Socials i Humanes. L’experiència ens indica que és correcte que sigui així atès que 

 E.6. Taula 9. Satisfacció del responsable/coordinador de la titulació  
 E.6. Taula 10. Satisfacció del professorat de la titulació  
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persones graduades en les filologies, la Geografia o la Història, també hi troben un bon recurs 

d’especialització que els resulta útil en la seva inserció professional.  

Pel que fa a la valoració d’aspectes que tenen a veure amb el disseny de la memòria de 

l’ensenyament (pla d’estudis, competències...) la satisfacció és alta. També els processos de 

tutoria i avaluació del TFM i de les pràctiques externes. Pel que fa a les pràctiques externes, 

comptem amb la llarga experiència de les professores de l’àrea de Treball Social, les quals 

coordinen l’assignatura amb molta expertesa perquè les pràctiques són un recurs docent 

essencial del Grau en Treball Social. 

La coordinadora es mostra també satisfeta amb el perfil del professorat format per docents de 

l’àrea d’Antropologia i docents de l’àrea de Treball i Serveis Socials. Es tracta en tots els casos 

de professorat doctor (amb una excepció) molt actius en l’ambit de la recerca en aquelles 

matèries per a les quals se’ls demana que aportin la seva docència al màster: l’àmbit de 

l’Antropologia Urbana, les Migracions i el Treball Social. Finalment, la satisfacció global és alta. 

Comentaris a la E.6. Taula 10. Satisfacció del professorat de la titulació 

En general, el professorat del màster fa una valoració “alta” de l’ensenyament. El disseny del 

pla d’estudis, la coordinació, les estratègies docents utilitzades, les metodologies d’avaluació de 

les matèries i del TFG i les pràctiques, així com la dedicació dels estudiants i els resultats que 

obtenen, reben una valoració positiva del professorat. Tanmateix, cal tenir en consideració 

també que rep una qualificació bona, però una mica més moderada, tot el que respecta als 

recursos docents que reben per part de la institució. Els recursos docents disponibles i el suport 

institucional que es rep per al suport a l’activitat docent han estat qualificats com a “normals”, 

una qualificació que entenem que és positiva (es rep el que es necessita) tot i que menys enfàtica 

que les anteriors. Entenc que el professorat manifesta que de suport sempre estem disposats a 

rebre’n més i, també, crec que els professors han posat en consideració també el fet que rebem 

menys recursos econòmics per poder tenir professorat convidat o per poder finançar sortides 

docents amb els estudiants fora de l’aula. 

 

Punts forts i bones pràctiques 

El Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció és l’únic màster de l’espai universitari 

català i espanyol que especialitza als estudiants en l’Antropologia Urbana, uns estudis que són 

de llarga tradició a la disciplina i que recullen tota la tradició acadèmica que ha treballat en 

l’estudi de les problemàtiques socials i culturals de les complexes societats contemporànies. 

L’Antropologia Urbana, té una llarga tradició entre els membres del DAFITS, un departament 

que ja va liderar el primer programa de doctorat en Antropologia Urbana de l’Estat Espanyol.  

El valor afegit del màster és el fet que incorpora la llarga experiència i tradició acadèmica del 

Treball Social com a disciplina especialitzada en la formació per a la intervenció social. La 

capacitat de diagnosi de l’Antropologia, se suma a la capacitat interventora del Treball Social; 
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dues eines essencials en la preparació professional d’universitaris que busquen especialitzar-se 

en l’abordatge dels problemes i reptes de les societats urbanes contemporànies.  

La trajectòria del Grup de Recerca en Antropologia del DAFITS en línies d’investigació i projectes 

I+D+I vinculats a l’estudi de les migracions i la diversitat cultural, avala també el tercer àmbit 

d’interès del màster i el perfil dels professorat del màster per desenvolupar les assignatures que 

hi són vinculades.  

Un altre valor afegit del màster és la possibilitat que els estudiants puguin continuar els seus 

estudis de postgrau en el Doctorat en Antropologia i Comunicació, el qual inclou les línies de 

recerca que s’han desenvolupat en el màster. 
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4. Valoració final, propostes de millora i bones pràctiques 

 

Valoració final 

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. 

El Centre valora que la implantació del SIGQ avança adequadament i contribueix de manera 

significativa a la millora contínua de les titulacions de grau i màster que s'imparteixen.  

Com a conclusió general el SIGQ constitueix una bona eina per identificar aspectes que poden 

modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua.  

 

 

Propostes de millora 

Per mantenir la coherència del SIGQ i del procés de seguiment i millora de les titulacions, 

s’elabora un únic pla de millora del centre, que conté les propostes de millora de 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).  

Previ a aquest esmentat pla de millora propi del centre, a continuació es detallen les propostes 

de millora recollides entre els graus i el màster a acreditar.  

 

 

 

- Taules per a la valoració final de la titulació 
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PROPOSTES DE MILLORA 27/07/2016 

ENSENYAMENTS IMPLICATS: 3 graus i 2 màsters a acreditar CURS ACADÈMIC 

2014-15 

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL PLA DE MILLORA 

Ensenyament 

implicat 

Àmbit de 

millora 1 

Punt/s 

feble/s 

detectat/s 

Proposta/es 

de millora 

Objectius Prioritat 
2 

Responsable/s És una 

qüestió a 

adreçar a 

la URV? 3 

Termini Implica 

modificació 

memòria? 4 

Indicadors 

seguiment 

GRAUS           

Llengua i 

Literatura 

Catalanes 

Captació i 

difusió 

Baixa 

demanda 

Incrementar el 

nombre 

d’accions 

destinades a 

visibilitzar 

l’ensenyament, 

tant en els 

centres 

d’educació 

secundària i 

batxillerat com 

en la societat en 

general 

Augmentar la 

demanda de la 

titulació 

Millorar el 

procés d’accés 

i 

d’incorporació 

dels alumnes 

Alta Responsable 

d’Ensenyament 

Deganat 

Secretaria de Gestió 

Acadèmica de 

Campus 

No 2015-18 No Nombre 

preinscripcions 

i matrícules 

Perfil 

estudiants 

Perfil molt 

homogeni 

Augmentar 

l’espectre de 

destinataris de 

l’ensenyament 

Diversificar els 

perfils de 

l’alumnat 

Mitjana Responsable 

d’Ensenyament 

 

No 2015-17 No Taxa de 

rendiment i 

taxa d’èxit 

Mobilitat Poca mobilitat Incrementar el 

nombre de 

convenis amb 

universitats 

estrangeres 

Augmentar la 

mobilitat de 

l’estudiantat 

Mitjana Responsable 

d’Ensenyament 

Deganat 

No 2015-18 No Nombre 

d’intercanvis 

Inserció 

laboral 

Augment 

d’ocupabilitat 

Elaborar un 

catàleg de 

demanda laboral 

vinculada als 

Augmentar la 

inserció 

laboral dels 

Alta Responsable 

d’Ensenyament 

Deganat 

No 2015-18 No Nombre de 

titulats 

ocupats 
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coneixements 

adquirits en 

l’ensenyament 

titulats del 

grau 

Llengua i 

Literatura 

Hispàniques 

 

Captació i 

difusió 

Baixa 

demanda 

Augmentar la 

demanda de la 

titulació 

Establir 

mecanismes 

que permetin 

augmentar la 

demanda de  

la titulació 

Alta Responsable 

d’Ensenyament 

Deganat 

No 2015-18 No Nombre 

preinscripcions 

i matrícules 

PDI Poca promoció Facilitar els 

mecanismes de 

promoció 

Facilitar els 

mecanismes 

de promoció 

Mitjana Departament No 2015-18 No Nombre PDI 

PDI Necessitats de 

formació 

Incentivar la 

formació del 

professorat 

Promoure la 

formació del 

professorat 

Mitjana ICE Sí 2015-18 No Nombre 

cursos per a 

PDI 

Coordinació 

docent 

Coordinació 

docent 

millorable 

Fomentar la 

coordinació 

docent  

Millorar la 

coordinació 

docent 

Alta Responsable 

d’Ensenyament 

PDI ensenyament 

No 2015-17 No Satisfacció 

dels 

estudiants 

Pràctiques 

Externes 

Dificultat en 

posada en 

marxa 

Facilitar la 

realització de 

Pràctiques 

Externes 

Preparar la 

realització de 

Pràctiques 

Externes 

Alta Responsable 

d’Ensenyament 

Coordinador 

Pràctiques Externes 

No 2015-17 No Nombre de 

convenis de 

pràctiques 

Mobilitat Mobilitat OUT 

millorable 

Incrementar la 

mobilitat OUT 

Incrementar la 

mobilitat OUT 

Alta Responsable 

d’Ensenyament 

Coordinador 

Mobilitat 

No 2015-17 No Nombre de 

convenis OUT 

Orientació 

Professional 

Escassa 

orientació 

professional 

Augmentar 

l’orientació 

professional 

programant més 

activitats 

específiques 

Augmentar 

l’orientació 

professional 

programant 

més activitats 

específiques 

Alta Responsable 

d’Ensenyament 

Oficina d’Orientació 

Professional 

Sí 2015-17 No Nombre 

d’activitats 

d’orientació 

professional 

Resultats 

acadèmics 

Resultats 

acadèmics 

millorables 

Millorar els 

resultats 

acadèmics 

Millorar els 

resultats 

acadèmics 

Alta Responsable 

d’Ensenyament 

 

No 2015-17 No Taxa de 

rendiment i 

taxa d’èxit 
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Anglès PDI Recerca Incrementar la 

recerca del PDI 

Assolir més 

trams de 

recerca 

Mitjana Departament No 2015-18 No Trams de 

recerca 

Altres Resultats 

acadèmics 

millorables 

Millorar els 

resultats 

acadèmics 

Millorar les 

taxes de 

rendiment i 

d’èxit 

Mitjana Responsable 

d’Ensenyament 

No 2015-17 No Taxa de 

rendiment i 

taxa d’èxit 

MÀSTERS 
          

Arqueologia 

Clàssica 

Organització Barreres a la 

participació 

activa de tot 

el professorat 

Consideració del 

professorat 

visitant 

equiparada a 

URV 

Implicació i 

participació de 

tot el 

professorat 

per igual 

Mitjana Rectorats Sí 2015-2018 No Els professors 

visitants 

poden signar 

actes 

Inserció 

laboral 

Baixa 

ocupació dels 

egressats 

Augmentar la 

inserció laboral 

dels titulats del 

màster 

Donar més 

presència als 

arqueòlegs en 

els 

organismes i 

empreses de 

gestió del 

patrimoni 

Baixa Situació econòmica No 2015-18 No Nombre de 

titulats 

ocupats 

Pràctiques 

externes 

Heterogeneïtat 

de les 

pràctiques i 

dels sistemes 

d’avaluació 

Buscar 

indicadors 

eficients per una 

avaluació 

quantitativa  

Avaluar 

correctament 

l’èxit de la 

proposta 

formativa i la 

resposta de 

l’estudiant 

Mitjana Tutor de pràctiques 

externes i comissió 

de coordinació 

No 2015-2017 No Formulari 

adaptat per 

recollir la 

valoració del 

responsable 

extern de la 

pràctica 

Qualitat Grau de 

satisfacció de 

l’estudiant 

Promoure la 

resposta formal 

a l’enquesta de 

satisfacció 

Conèixer amb 

profunditat la 

opinió dels 

estudiants 

Alta Comissió de 

coordinació 

No 2015-2018 No Formulari 

específic i 

espai adient a 

través del 

Moodle 

Plans de 

treball 

Coordinar 

plans de 

treball entre 

assignatures 

Assolir el 

compliment total 

del professorat 

en l’elaboració i 

Simplificar 

l’activitat 

formativa de 

l’estudiant 

Alta Comissió de 

coordinació 

No 2015-2017 No Tancament al 

100% del 

Docnet i 

reunió de 
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coordinació dels 

plans de treball 

coordinació 

amb 

professorat 

Antropologia 

Urbana, 

Migracions i 

Intervenció 

Social 

Demanda de 

la titulació 

Manca 

d'alumnat 

Millorar els 

canals de difusió 

de la titulació i 

personalitzar 

l’estratègia de 

captació 

Mantenir i/o 

millorar el 

nombre de 

preinscripcions 

i matrícules 

Alta Responsables de 

Captació de la URV  

Sí 2015-17 No Augment 

preinscripcions 

i matrícula 

Gestió procés 

d'admissió i 

matriculació 

dels 

estudiants 

amb 

titulacions 

estrangeres 

Interrupció del 

procés de 

preinscripció 

al juliol 

Fer un sistema 

de preinscripció 

continu de març 

a juliol (inclosos) 

Millorar el 

procés de 

preinscripció 

Alta Vicerectorat. Suport 

tècnic a la 

coordinació 

acadèmica 

Sí  2016-2017 No Augment 

preinscripcions 

i matrícula 

estudiants 

amb 

titulacions 

estrangeres 

Nombre total 

i perfil global 

de l’alumnat 

Baix nombre 

d’alumnes 

Millora en els 

processos de 

captació. Suport 

a la captació 

amb estratègies 

dissenyades 

específicament 

per cada un dels 

ensenyaments 

Millora en la 

captació 

Mitjana Vicerectorat i Servei 

de Gestió Acadèmica 

Sí Preinscripció 

2016-2017 

No Augment 

preinscripcions 

i matrícula 

Funcionament 

de la 

mobilitat 

Manca de 

coordinador 

Erasmus pels 

estudis de 

postgrau 

(màster) 

Un coordinador 

Erasmus que 

assumeixi la 

mobilitat als 

màsters. Els 

coordinadors no 

tenim suport i 

desconeixem els 

processos 

Millorar el 

procés de 

mobilitat 

Mitjana Vicerectorat Sí 2016-2017 No Augment 

nombre 

convenis 

mobilitat 

1 Àmbit de millora: avaluació continuada / captació difusió / internacionalització / matrícula / metodologies docents / organització / personal / plans de treball / qualitat / recursos i 

espais / tutories / altres 
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2 Indicar la prioritat de la millora; Alta, mitjana o baixa. 

3 Propostes que surten fora de l’abast del centre i que s’han de trasllat a altres instàncies de la URV, o altres organismes o estaments (indicar òrgan) 

4 Es poden donar diferents situacions: NO, SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancial 
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El pla de millora que a continuació es proposa és un recull de propostes basades en la millora i 

consolidació de les propostes de millora efectuades en l’Autoinforme del curs 2014-15, així com 

afegint les que s’han considerat més rellevants d’entre el conjunt de propostes dels diferents 

IST de graus i màsters del curs 2014-15. 

 

PLA DE MILLORA FACULTAT DE LLETRES 04/08/2016 

ENSENYAMENTS IMPLICATS: 9 graus i 5 màsters 

CURS 

ACADÈMIC 

2014-15 

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 

Àmbit de millora 
Proposta/es de 

millora 
Accions a portar a terme 

Responsable/

es 
Termini 

Indicadors 

seguiment 

ORGANITZACIÓ 

Augmentar la 

visibilitat de la 

Facultat de Lletres 

entre la comunitat 

universitària i la 

societat en general, 

reformulant el web de 

la Facultat de Lletres. 

- Consolidar la visibilitat de la 

Facultat de Lletres entre la 

comunitat universitària i la 

societat en general.  

- Editar el nou web del centre 

segons les directrius i 

estructura institucional de la 

URV. Es segueix treballant en 

les versions en espanyol i en 

anglès, ara en aquesta nova 

interfície del futur web de la 

Facultat, així com es publica al 

web totes les activitats en que 

participa el professorat del 

centre. 

Equip deganal 

de centre 

Període  

2015-

16 

Publicació 

immediata del 

nou web de la 

Facultat de 

Lletres 

(prevista per 

l’estiu de 

2016) 

CAPTACIÓ I 

DIFUSIÓ 

Incrementar i 

diversificar els 

mecanismes de difusió 

i captació. Intentar 

captar alumnat de 

fora de l’àmbit 

geogràfic natural de la 

URV. 

- 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 (JPO): és 

fonamental poder lluir les 

nostres instal·lacions.  

- Elaborar vídeos promocionals 

sobre els diferents 

ensenyaments i sobre la FLL. 

OOU / Centre  

Període  

2015-

17 

Activitats 

adreçades a 

secundària 

(programa 

NEXES) 

Nombre 

d’assistents a 

les JPO 

Nombre de 

preinscripcions 

i de matrícula 

de nou accés 
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PLA DE MILLORA FACULTAT DE LLETRES 04/08/2016 

ENSENYAMENTS IMPLICATS: 9 graus i 5 màsters 

CURS 

ACADÈMIC 

2014-15 

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 

Àmbit de millora 
Proposta/es de 

millora 
Accions a portar a terme 

Responsable/

es 
Termini 

Indicadors 

seguiment 

TUTORIES 

Continuar fomentant 

la implicació dels 

alumnes en el sistema 

de 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.  

- Motivar als professors del 

seguiment del PAT, de la 

convocatòria i la realització de 

les tutories, així com de la 

importància de introduir-ho 

informàticament a les e-

tutories. 

Centre 

Període 

2015-

17 

Nombre de 

fitxes de 

seguiment (e-

tutories) 

ORIENTACIÓ 

PROFESSIONAL 

Programar accions 

d’orientació 

professional d’acord 

amb els responsables 

d’ensenyament i els 

departaments. 

- Programar 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.  

- Coordinar-se 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. 

Centre / 

Departaments 

Període 

2015-

17 

En fase 

d’elaboració 

INTERNACIONA- 
LITZACIÓ 

Incrementar les 

assignatures que 

s’imparteixen en 

anglès per afavorir la 

internacionalització 

del títol. 

- Anar augmentant cada curs el 

nombre d'assignatures en 

anglès.  

- Facilitar la possibilitat de fer 

TFG, TFM i tesis en anglès.  

- Indicadors segons el Pla 

d’Internacionalització de la 

Facultat de Lletres:  

 Nombre de 
presentacions, 
ponències i actes 

Centre 

Període  

2015-

17 

Nombre 

assignatures 

impartides en 

anglès 
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PLA DE MILLORA FACULTAT DE LLETRES 04/08/2016 

ENSENYAMENTS IMPLICATS: 9 graus i 5 màsters 

CURS 

ACADÈMIC 

2014-15 

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 

Àmbit de millora 
Proposta/es de 

millora 
Accions a portar a terme 

Responsable/

es 
Termini 

Indicadors 

seguiment 

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. 

 Sistematitzar el registre 
de la mobilitat del PDI 
IN/OUT. 

Agilitzar els processos 

de convenis 

internacionals 

(màster) i la seva 

signatura 

- Preveure un calendari més 

ampli i adequat a l’origen de les 

institucions signatàries. EPD / Centre 

Període  

2015-

17 

En fase 

d’elaboració 

METODOLOGIES, 

ACTIVITATS 

FORMATIVES I 

SISTEMA 

D’AVALUACIÓ 

Revisar i simplificar 

les metodologies, 

activitats formatives i 

sistema d’avaluació a 

la URV 

L’experiència prèvia de la URV 

juntament amb algunes 

al·legacions i propostes de 

millora plantejades des dels 

processos de verificació i 

acreditació de les titulacions, 

ens porten a nivell de la URV a 

simplificar i actualitzar la 

classificació de metodologies, 

activitats formatives i sistema 

d’avaluació. 

Centre 

Període  

2014-

18 

En fase 

d’elaboració 

COMPETÈNCIES 

Simplificar i 

actualitzar les 

competències 

transversals i nuclears 

Incorporar en les titulacions 

corresponents el llistat actual* 

de competències transversals 
Centre 

Període  

2014-

18 

En fase 

d’elaboració 
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PLA DE MILLORA FACULTAT DE LLETRES 04/08/2016 

ENSENYAMENTS IMPLICATS: 9 graus i 5 màsters 

CURS 

ACADÈMIC 

2014-15 

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 

Àmbit de millora 
Proposta/es de 

millora 
Accions a portar a terme 

Responsable/

es 
Termini 

Indicadors 

seguiment 

en al URV, integrant-

les en un únic llistat, 

d’acord al nou model 

de competències 

transversals de la URV 

(aprovat per Consell 

de Govern de 16 de 

juliol de 2015) 

per a Grau i Màster. 

PARTICIPACIÓ 

ENQUESTES 

Projecte d’enquestes a 

estudiants URV 

Revisió de les estratègies per 

afavorir la participació dels 

estudiants. En aquest sentit, es 

treballa per simplificar i reduir 

les enquestes que es passen als 

estudiants, així com en la 

millora de la visibilització dels 

resultats i d'aspectes tècnics 

per tal d'afavorir la participació 

SREd, SRHiO, 

SRI i GTR-Q 

amb 

coordinació 

amb el 

Vicerectorat 

de Qualitat 

Període  

2015-

18 

En fase 

d’elaboració 

 

* Competències transversals de la URV per Grau i per Màster: 

 GRAU MÀSTER 

CT1 Gestionar i comunicar informació d’una manera clara i 
eficaç en llengua estrangera. 

Gestionar i comunicar informació complexa, de temes 
diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera. 

CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant 
l’ús eficient de les TIC. 

Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient 
de la informació. 

CT3 Resoldre problemes de forma crítica, creativa i 
innovadora en el seu àmbit d’estudi. 

Resoldre problemes complexes de forma crítica, 
creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris.  

CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb 
responsabilitat i iniciativa. 

Treballar en equips multidisciplinaris i en contextos 
complexes. 

CT5 Comunicar informació de forma clara i precisa a 
audiències diverses. 

Comunicar idees complexes de forma efectiva a tot 
tipus d’audiències. 

CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació 
acadèmica i professional. 

Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera 
professional.  

CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social 
com a ciutadà i com a professional.  

Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social 
com a ciutadà i com a professional. 

CT8  Desenvolupar l’autonomia suficient per treballar en 
projectes d’investigació i col·laboracions científiques o 
tecnològiques dins del seu àmbit temàtic. 
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Seguiment del pla de millora anterior 

Referent a les millores i a les accions concretes plantejades en l’Autoinforme del curs 2014-15, 

s’han portat a terme les corresponents a:  

 Consolidar la visibilitat de la Facultat de Lletres entre la comunitat universitària i la 

societat en general. Es publica el nou lloc web de la Facultat de Lletres i es segueix 

treballant en les versions en espanyol i en anglès, així com en la publicació al web de 

totes les activitats en que participa el professorat del centre. 

 Incrementar i diversificar els mecanismes de difusió i captació. S’estan elaborant vídeos 

promocionals sobre diferents ensenyaments i sobre la mateixa Facultat de Lletres, i es 

treballa conjuntament amb els centres i professorat de secundària. També es potencien 

les jornades de portes obertes de la Facultat. 

 Continuar fomentant la implicació dels alumnes en el sistema de tutories a partir de les 

Jornades d’Acollida i explicar la importància de l’assistència. També s’està motivant al 

professorat sobre el seu seguiment, les convocatòries i la seva realització. 

 Consolidar les metodologies docents alternatives a la classe magistral, especialment de 

contingut pràctic. S’estan portant a terme, mitjançant debats, l’anàlisi i discussió de 

l’actualitat en les diferents àrees d’interès, especialment en titulacions que es 

reverifiquen. 

 Promoure i facilitar la realització de Pràctiques Externes. Es treballa amb l’objectiu 

d’ampliar l’oferta d’empreses i institucions i explorar àmbits de la pròpia universitat 

susceptibles d’acollida. 

 Programar accions d’orientació professional d’acord amb els responsables d’ensenyament 

i els departaments. S’estan fent presentacions informatives dels màsters als estudiants 

dels darrers cursos dels graus, i es treballa en l’organització de jornades on els alumnes 

puguin explicar les seves experiències en llocs de pràctiques i si s’han pogut quedar 

treballant en aquestes empreses. 

 Incrementar les assignatures que s’imparteixen en anglès per afavorir la 

internacionalització del títol. Es treballa per augmentar cada curs el nombre 

d’assignatures en anglès, potenciant que els estudiants redactin els TFG, els TFM i les 

tesis en anglès. 

 

Bones pràctiques 

L’actual equip de govern de la Facultat de Lletres, a l’inici del seu mandat, va promoure la creació 

d’una Comissió de Captació pròpia de la Facultat de Lletres. Aquesta Comissió, constituïda el 22 

d’octubre del 2013, està integrada per un representant de cadascun dels graus adscrits a la 

Facultat de Lletres, el secretaria/ària del centre i el tècnic/a de suport al deganat, i té com a 

objectiu  planificar i impulsar tot un seguit d'accions promocionals dels diferents ensenyaments 

adscrits al centre. Aquesta comissió ha propiciat un debat exhaustiu i aprofundit sobre la captació 

que ha arribat al professorat de les diferents titulacions.  

A les primeres reunions d’aquesta comissió, es va donar informació per tal de conèixer i aprofitar 

els instruments de captació que la URV posava a la nostra disposició mitjançant el programa 
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NEXES, programa general de la URV dirigit a l'alumnat i el professorat dels centres de secundària 

de la demarcació tarragonina (Conferències acadèmiques als centres, tallers al Campus 

Catalunya destinats a alumnat, cursos de formació per al professorat, etc.). Posteriorment, s’ha 

aprofundit en la intenció de crear un model de captació propi, especialment adequat als 

ensenyaments de la Facultat de Lletres, amb dues línies de treball diferenciades. La primera 

consisteix a donar suport econòmic a activitats de captació singulars (jornades específiques, 

etc.), que no se superposen a les que ofereix la URV, mitjançant convocatòries d’ajuts. L’altra 

línia està vinculada a l’aprofitament de les TIC, amb l’elaboració de vídeos promocionals per als 

ensenyaments de la FLL i un de general per a la pròpia Facultat de Lletres, per captar l'atenció 

dels potencials futurs alumnes de la URV. 
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5. Relació d’evidències 

 

Evidència 

"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 

(Descripció URV) 

Institució que 

l’aporta 

 

Localització  

 

Memòria actualitzada per a la 

verificació de la titulació 
Memòria Oficial del Títol AQU / Universitat 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/

memories/  

Informe de verificació de la 

titulació 
Informe de verificació de la titulació AQU AQU 

Procés de disseny i aprovació de 

les titulacions 

PR-ACR CENTRE-002 Planificació de 

titulacions  
Universitat 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/

manual-qualitat/  

Web institució/titulació Web institució/titulació Universitat 

Web URV 

http://www.urv.

cat/ca/ 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/  

Informes Seguiment Titulació (IST) 
Informes Seguiment/ Informes 

d’acreditació 
AQU / Universitat 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/in

formes-

seguiment/  

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/in

formes-

acreditacio/  

Processos del SGIQ sobre 

informació pública, recollida 

d’informació i rendiment de 

comptes 

PR-ACR CENTRE-003 Seguiment i 

millora de titulacions  

En cada procés, quan aplica,  

s’especifica quina informació es fa 

pública, com es recull la informació i 

com es fa rendiment de comptes. 

Universitat 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/

manual-qualitat/  

http://www.fll.urv.cat/qualitat/memories/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/memories/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/memories/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.urv.cat/ca/
http://www.urv.cat/ca/
http://www.fll.urv.cat/
http://www.fll.urv.cat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
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Evidència 

"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 

(Descripció URV) 

Institució que 

l’aporta 

 

Localització  

 

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. 

PR-ACR CENTRE-001 Elaboració i revisió 

de la política i els objectius de qualitat  

PR-ACR CENTRE-002 Planificació de 

titulacions  

PR-ACR CENTRE-003 Seguiment i 

millora de titulacions 

PR-ACR CENTRE-008 Definició, revisió i 

millora del SIGQ 

PR-ACR CENTRE-006 Acreditació de 

titulacions 

Universitat 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/

manual-qualitat/  

Informes de seguiment anuals: 

· Taula d'evolució dels indicadors  

· Plans i seguiment de les accions 

de millora de la titulació 

Informació inclosa en els informes de 

seguiment i/o acreditació sobre aquest 

particular. 

AQU / Universitat 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/in

formes-

seguiment/  

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/in

formes-

acreditacio/ 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/is

c/  

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/in

dicadors-

seguiment/   

Instruments per a la recollida de la 

satisfacció dels grups d’interès 

PR-ACR CENTRE-015 Consultes, 

queixes, reclamacions, suggeriments i 

felicitacions. 

En cada procés, quan aplica,  

s’especifica com es recull la satisfacció 

dels grups d’interès. 

Models d'enquestes. 

Actes o resums de reunions on es tractin 

aquests temes. 

Bústia de suggeriments. 

Universitat / AQU 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/

manual-qualitat/  

http://www.fll.u

rv.cat/contacte/  

Servidor comú 

de l’OSD – FLL 

Percentatge de doctors, acreditats 

i per categoria de permanents i 

laborals 

Informació inclosa en els informes de 

seguiment i/o acreditació sobre aquest 

particular. 

Universitat / AQU 
SINIA/ 

WINDDAT 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/isc/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/isc/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/isc/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/contacte/
http://www.fll.urv.cat/contacte/
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Evidència 

"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 

(Descripció URV) 

Institució que 

l’aporta 

 

Localització  

 

Desplegament del pla d’estudis 

(POA) corresponent al curs de la 

visita externa (assignació de 

professorat i àrea de coneixement) 

 

Servidor comú 

de l’OSD – FLL 

 

Web centre 

http://www.urv.

cat/ca/estudis/g

raus/oferta/inde

x1/  

Experiència docent (quinquennis 

obtinguts en el marc de 

DOCENTIA) 

Experiència de recerca (sexennis) 

Experiència professional (funcions, 

temps, àmbit) 

Experiència de recerca en els 

professorat implicat en Màster 

(projectes de recerca, etc.) 

Indicadors de satisfacció dels 

estudiants 

Informació inclosa en els informes de 

seguiment i/o acreditació sobre aquest 

particular. 

En cada procés, quan aplica, 

s’especifiquen els indicadors de 

satisfacció dels estudiants.  

Universitat / AQU 

SINIA 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/in

formes-

seguiment/  

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/in

formes-

acreditacio/ 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/pl

a-accio-tutorial/  

Sobre el suport que rep el 

professorat (per exemple, 

documents del SGIQ relacionats 

amb l’assegurament de la qualitat 

del professorat, polítiques de 

recursos humans, pla de formació, 

etc.). 

Informes Seguiment/ Informes 

d’acreditació 

PR-SRH-034 Manteniment plantilles i 

planificació docent 

PR-SRH-035 Convocatòria oferta 

pública 

PR-SRH-036 Procés selectiu 

PR-SRH-038 Nomenament de 

funcionaris 

PR-SRH-039 Contractació de personal 

laboral 

PR-ICE-001 Formació del personal 

docent i investigador 

PR-SRH-055 Avaluació Alumnes 

(Enquestes) 

Universitat 

Web/Intranet 

URV 

http://www.urv.

cat/ca/ 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/

manual-qualitat/  

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/index1/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/index1/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/index1/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/index1/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.urv.cat/ca/
http://www.urv.cat/ca/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
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Evidència 

"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 

(Descripció URV) 

Institució que 

l’aporta 

 

Localització  

 

PR-SRH-057 Avaluació per a trams (MI i 

CAMR) 

PR-SRH-058 Avaluació per a trams 

(CAMG) 

PR-SRH-059 Avaluació per a 

Renovacions 

PR-SRH-060 Acreditacions (Lector, 

agregat, catedràtic contractat) 

PR-SRH-062 Comissió d’Avaluació 

PR-SRH-075 Pacte de Dedicació 

Model d'Avaluació del Col·lectiu Docent i 

Investigador (acreditat per AQU) 

Pla d’acció tutorial. Diferenciant, si 

s’escau, entre accions tutorials per 

a l’alumnat de nou accés i per al 

conjunt d’estudiants ja matriculats 

Informació inclosa en els informes de 

seguiment i/o acreditació sobre aquest 

particular. 

PR-CENTRE/FACULTAT-013 Orientació a 

l'estudiant 

Universitat 

Web URV 

http://www.urv.

cat/ca/estudis/g

raus/oferta/  

http://www.urv.

cat/ca/estudis/

masters/oferta/  

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/pl

a-accio-tutorial/  

Servidor comú 

de l’OSD - FLL 

Indicadors de satisfacció sobre les 

tutories acadèmiques 

Informació inclosa en els informes de 

seguiment i/o acreditació sobre aquest 

particular. 

PR-CENTRE/FACULTAT-013 Orientació a 

l'estudiant 

Universitat / AQU 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/pl

a-accio-tutorial/  

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/in

formes-

seguiment/  

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/in

formes-

acreditacio/ 

Pla d’actuació institucional per a 

facilitar la inserció laboral 

Serveis i programes de la URV:  

- Àrea d'Orientació i Inserció de l’Oficina 

d’Orientació Universitària: orientació 

individual, tallers d’orientació, Guia 

d'Orientació per a l'Ocupació, Borsa de 

Treball, Pràctiques externes 

Universitat 

Web de l’Àrea 

d'Orientació i 

Inserció 

Professional 

(OOU) 

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
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Evidència 

"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 

(Descripció URV) 

Institució que 

l’aporta 

 

Localització  

 

- Fòrum de l'Ocupació 

- Observatori de la Ocupació 

- Pràctiques a l'estranger 

http://www.urv.

cat/ca/vida-

campus/serveis/

ocupacio-

urv/orientacio-

professional/  

Indicadors de satisfacció sobre les 

accions d’orientació professional. 

Informació inclosa en els informes de 

seguiment i/o acreditació sobre aquest 

particular. 

PR-CAE-001 Orientació professional 

Universitat / AQU 
Servidor comú 

de l’OSD - FLL 

Documentació del SGIQ sobre el 

procés de suport i orientació a 

l’estudiant 

PR-CENTRE/FACULTAT-013 Orientació a 

l'estudiant 

PR-CAE-001 Orientació professional 

Universitat 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/

manual-qualitat/  

Servidor comú 

de l’OSD - FLL 

Documentació del SGIQ sobre el 

procés de garantia de la qualitat 

dels recursos materials. 

PR-CENTRE/FACULTAT-018 Gestió dels 

recursos materials i serveis (URV) 

PR-SRM-001 Incidències gestió integral 

d'edificis 

PR-CENTRE/FACULTAT-018 Gestió dels 

recursos materials i serveis (URV) 

PR-CENTRE/FACULTAT-017 Gestió dels 

recursos materials i serveis (centre) 

PR-CENTRE/FACULTAT-017 Gestió dels 

recursos materials i serveis (centre) 

Universitat 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/

manual-qualitat/  

Servidor comú 

de l’OSD - FLL 

Serveis bibliotecaris / Centres de 

recursos per a l’aprenentatge - 

Pertanyen al CBUC - 

· Indicadors d’ús i satisfacció 

Informació inclosa en els informes de 

seguiment i/o acreditació sobre aquest 

particular: Indicadors d'ús i resultats 

de les enquestes de satisfacció dels 

usuaris del CRAI  

Universitat 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/in

formes-

seguiment/  

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/in

formes-

acreditacio/ 

Instal·lacions especialitzades 

(laboratoris, etc.) 

· Indicadors de satisfacció dels 

estudiants 

Informació inclosa en els informes de 

seguiment i/o acreditació sobre aquest 

particular. 

Universitat / AQU 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/in

formes-

seguiment/  

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/ocupacio-urv/orientacio-professional/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/ocupacio-urv/orientacio-professional/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/ocupacio-urv/orientacio-professional/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/ocupacio-urv/orientacio-professional/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/ocupacio-urv/orientacio-professional/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/ocupacio-urv/orientacio-professional/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-seguiment/
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Evidència 

"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 

(Descripció URV) 

Institució que 

l’aporta 

 

Localització  

 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/in

formes-

acreditacio/  

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. 

PR-CENTRE/FACULTAT-009 

Desenvolupament de l'ensenyament 

PR-SGA-003 Execució de la matrícula 

PR-ADOC-001 Planificació i organització 

de la matrícula 

PR-SGA-001 Difusió de la informació als 

estudiants 

PR-CENTRE/FACULTAT-014 Accés, 

admissió i matrícula dels estudiants en 

màsters universitaris 

PR-CENTRE/FACULTAT-011 Gestió dels 

estudiants entrants 

PR-CENTRE/FACULTAT-012 Gestió dels 

estudiants sortints 

PR-CENTRE/FACULTAT-010 Gestió de 

les pràctiques externes curriculars 

PR-CENTRE/FACULTAT-019 Gestió del 

TFG/TFM 

PR-CENTRE/FACULTAT-003 Seguiment i 

millora de titulacions 

Universitat 

Web centre 

http://www.fll.u

rv.cat/qualitat/

manual-qualitat/  

Servidor comú 

de l’OSD - FLL 

Informació sobre els resultats 

d’aprenentatge, activitats de 

formació i sistemes d’avaluació 

Informació inclosa en els informes de 

seguiment i/o acreditació sobre aquest 

particular. 
Universitat 

Web centre 

http://moodle.ur

v.cat/docnet/gui

a_docent/index.

php?centre=12&

any_academic=

2015_16  

Mostra de les execucions dels 

estudiants. 

Informació inclosa en els informes de 

seguiment i/o acreditació sobre aquest 

particular. 

Universitat 

Espai 

d’acreditació FLL 

- Moodle 

http://moodle.ur

v.cat/moodle/co

urse/view.php?i

d=65371  

Indicadors acadèmics 

- Taxa de graduació 

- Taxa d’abandonament 

Informació inclosa en els informes de 

seguiment i/o acreditació sobre aquest 

particular. 

Universitat/AQU 

SINIA, J-Portal 

(Intranet) 

WINDDAT 

http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/informes-acreditacio/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/manual-qualitat/
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2015_16
http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=65371
http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=65371
http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=65371
http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=65371
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Evidència 

"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 

(Descripció URV) 

Institució que 

l’aporta 

 

Localització  

 

- Taxa d’eficiència 

- Taxa de rendiment 

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  

Informació inclosa en els informes de 

seguiment i/o acreditació sobre aquest 

particular. 

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 

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, març 2016. 

 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, 

novembre 2013. 

 Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació, per l’acreditació de titulacions 

oficials. AQU Catalunya, juliol 2010. 

 Programa experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i màster (30 d’abril 

de 2010). 

 Guia d’avaluació interna. Programa d’avaluació de centres adscrits. AQU Catalunya, març 

2009. 
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Annex 1. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 1 

 

E.1. Taula 1. Resum de les propostes de modificació de la memòria 

Titulació 
Modificacions realitzades 

Curs Identificació Estat 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Catalanes 
2012-13 

5. Planificación de las Enseñanzas 

Actualitzacions dels termes de mencions. 

En aquest tràmit de modificació s’aprofita 

per informar sobre el canvi de quadrimestre 

de quatre assignatures de 2n curs, canvi 

produït fruit del seguiment. 

Informe favorable 

d’AQU en data 

11/04/2013 

2014-15 

3. Competencias 

5. Planificación de las Enseñanzas 

Actualització del perfil de competències així 

com de la seva distribució en el pla d’estudis 

de la titulació. 

En aquest tràmit de modificació s’aprofita 

per informar del canvi pel seguiment de la 

transformació de l’assignatura de Pràctiques 

Externes de 12 ECTS en dues de 6 ECTS 

cadascuna. La matèria continua sent de 12 

ECTS. 

Informe favorable 

d’AQU en data 

28/05/2015 

2015-16 
Una assignatura optativa passa a ser 

d’impartició virtual. 

Sense informar a 

la SEDE 

(modificació 

derivada del 

seguiment. 

Aprovada en la 

Junta de Facultat 

del 25/05/2016) 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Hispàniques 

2012-13 

5. Planificación de las Enseñanzas 

Actualitzacions dels termes de mencions. 

En aquest tràmit de modificació s’aprofita 

per informar, fruit del seguiment, sobre: 

1) el canvi de quadrimestre de quatre 

assignatures de 2n curs. 

2) el canvi en l’assignació de docència 

d’assignatures optatives a càrrec de la 

Universitat de Lleida, passant totes elles a 

ser de docència a la URV. 

Informe favorable 

d’AQU en data 

11/04/2013 
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2014-15 

3. Competencias 

5. Planificación de las Enseñanzas 

Actualització del perfil de competències així 

com de la seva distribució en el pla d’estudis 

de la titulació. 

En aquest tràmit de modificació s’aprofita 

per informar del canvi pel seguiment de: 

1) la transformació de l’assignatura de 

Pràctiques Externes de 12 ECTS en dues de 

6 ECTS cadascuna. La matèria continua sent 

de 12 ECTS. 

2) es modifica la denominació d’una 

assignatura optativa. 

Informe favorable 

d’AQU en data 

28/05/2015 

Grau d’Anglès 

2012-13 
5. Planificación de las Enseñanzas 

Actualitzacions dels termes de mencions. 

Informe favorable 

d’AQU en data 

11/04/2013 

2014-15 

3. Competencias 

5. Planificación de las Enseñanzas 

Actualització del perfil de competències així 

com de la seva distribució en el pla d’estudis 

de la titulació. 

En aquest tràmit de modificació s’aprofita 

per informar: 

1) la transformació de l’assignatura de 

Pràctiques Externes de 12 ECTS en dues de 

6 ECTS cadascuna. La matèria continua sent 

de 12 ECTS. 

2) es corregeixen errors tipogràfics en la 

denominació de dues assignatures optatives 

Informe favorable 

d’AQU en data 

28/05/2015 

Màster 

d’Arqueologia 

Clàssica 

Sense modificacions. 

Màster 

d’Antropologia 

Urbana, 

Migracions i 

Intervenció 

Social 

Sense modificacions. 
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E.1. Taula 2. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a grau 

Titulació Indicador 
2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Catalanes 

Places ofertes 30 30 30 80* 80* 80* 

Demanda en 1a opció 32 33 22 29* 19* 24* 

Ràtio dem1a-oferta 1,07 1,10 0,73 0,36* 0,24* 0,30* 

Demanda 1a-3a opció  69 88 56 75* 49* 56* 

Demanda total 125 143 103 119* 89* 75* 

Ingressos 32 27 21 16 6 18 

Nombre d'ingressos 1a opció 29 26 18 14 4 15 

% Ingressos 1a opció 90,62% 96,30% 85,71% 87,50% 66,67% 83,33% 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Hispàniques 

Places ofertes 30 30 30 80* 80* 80* 

Demanda en 1a opció 23 37 27 29* 19* 24* 

Ràtio dem1a-oferta 0,77 1,23 0,90 0,36* 0,24* 0,30* 

Demanda 1a-3a opció  79 95 72 75* 49* 56* 

Demanda total 122 151 111 119* 89* 75* 

Ingressos 29 37 21 31 23 21 

Nombre d'ingressos 1a opció 18 31 19    

% Ingressos 1a opció 62,07% 83,78% 90,48%    

Grau d’Anglès Places ofertes 50 50 50 50 50 50 

Demanda en 1a opció 81 67 56 58 43 54 

Ràtio dem1a-oferta 1,62 1,34 1,12 1,16 0,86 1,08 

Demanda 1a-3a opció  153 114 98 108 79 86 

Demanda total 223 204 162 179 145 133 

Ingressos 51 54 48 62 56 56 

Nombre d'ingressos 1a opció 44 43 42 53 50 47 

% Ingressos 1a opció 86,27% 79,63% 87,50% 85,48% 89,29% 83,93% 

Data informe: 06/07/2016 
Font: URV en xifres 
* Aquestes dades es presenten agregades donat que els graus de Llengua i Literatura Catalanes i el de Llengua i 
Literatura Hispàniques surten en preinscripció conjunta 
ACRG01 - Número d'estudiants preinscrits 
ACRG04 - Indicadors de nou ingrés 
ACRG16 – Estudiants de nou ingrés en 1a preferència 
 
 

 

E.1. Taula 3. Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés 

Titulació 
Via accés  

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Catalanes 

Proves d'accés a la Universitat 

(PAU) o assimilats 

32 17 15 15 6 12 

Proves d'Accés a la Universitat 

per a més grans de 45 anys 

 1     

Diplomats, Llicenciats i assimilats  1    1 

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i 

assimilats 

 2     

PAU i assimilats que tenen 

començats estudis universitaris 

 6 5 1  4 

Més grans de 25 anys   1   1 

Grau de 

Llengua i 

Proves d'accés a la Universitat 

(PAU) o assimilats 

23 30 19 23 16 16 
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Literatura 

Hispàniques 

Diplomats, Llicenciats i assimilats  1   1  

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i 

assimilats 

 3 1  3 3 

PAU i assimilats que tenen 

començats estudis universitaris 

3 2 1 7 2 2 

FP2 o CFGS i assimilats que 

tenen començats estudis 

universitaris 

1 1   1  

Més grans de 25 anys 2   1   

Grau d’Anglès Proves d'accés a la Universitat 

(PAU) o assimilats 

35 39 35 45 41 42 

Proves d'Accés a la Universitat 

per a més grans de 45 anys 

1      

Diplomats, Llicenciats i assimilats 1 2 1 2  1 

Alumnes amb estudis estrangers 

convalidats 

   1   

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i 

assimilats 

6 3 4 1 4 3 

PAU i assimilats que tenen 

començats estudis universitaris 

4 9 7 13 9 7 

FP2 o CFGS i assimilats que 

tenen començats estudis 

universitaris 

1 1   1 1 

Més grans de 25 anys 3  1  1 2 

Data informe: 06/07/2016 
Font: URV en xifres 
ACRG08C - Accés dels estudiants segons via d’entrada 
 
 

 

E.1. Taula 4. Nota mitjana d'accés dels estudiants matriculats, segons via 

Titulació 
Via accés  

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Catalanes 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) 

o assimilats 

7,18 8,60 7,86 8,09 8,60 8,93 

Proves d'Accés a la Universitat per a 

més grans de 45 anys 

 6,83     

Diplomats, Llicenciats i assimilats  7,67    6,52 

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats  7,39     

PAU i assimilats que tenen 

començats estudis universitaris 

 6,08 7,22 6,55  8,52 

Més grans de 25 anys   5,25   8,31 

Nota d'accés promig 7,18 7,85 7,59 7,99 8,60 8,67 

Nota d'entrada a la titulació (nota de tall), segons via:   

Proves d'accés a la Universitat (PAU) 

o assimilats i Títol d'FP2, MP3 o 

CFGS i assimilats 

   5,00 5,00 5,00 

Diplomats, Llicenciats i assimilats    5,00 5,00 5,00 

Més grans de 25 anys    5,00 5,00 5,00 

Més grans de 45 anys    8,17 5,00 5,00 

Grau de 

Llengua i 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) 

o assimilats 

6,66 7,57 8,37 7,07 7,42 6,93 
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Literatura 

Hispàniques 

Diplomats, Llicenciats i assimilats  7,13   6,96  

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats  6,18 7,94  7,32 6,82 

PAU i assimilats que tenen 

començats estudis universitaris 

7,10 5,88 8,37 7,11 7,84 5,72 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen 

començats estudis universitaris 

6,55 6,03   6,10  

Més grans de 25 anys 5,94   5,25   

Nota d'accés promig 6,65 7,31 8,35 7,02 7,37 6,85 

Nota d'entrada a la titulació (nota de tall), segons via:   

Proves d'accés a la Universitat (PAU) 

o assimilats i Títol d'FP2, MP3 o 

CFGS i assimilats 

   5,00 5,00 5,00 

Diplomats, Llicenciats i assimilats    5,00 5,00 5,00 

Més grans de 25 anys    5,00 5,00 5,00 

Més grans de 45 anys    8,17 5,00 5,00 

Grau 

d’Anglès 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) 

o assimilats 

8,06 8,43 8,06 7,82 7,75 8,06 

Proves d'Accés a la Universitat per a 

més grans de 45 anys 

7,33      

Diplomats, Llicenciats i assimilats 5,35 7,70 7,67 5,64  8,01 

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 9,30 8,47 6,31 6,50 8,04 6,85 

PAU i assimilats que tenen 

començats estudis universitaris 

7,47 6,79 6,68 7,73 6,20 6,80 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen 

començats estudis universitaris 

11,38 6,76   5,27 7,00 

Més grans de 25 anys 5,98  7,44  7,12 5,51 

Nota d'accés promig 8,04 8,10 7,69 7,70 7,46 7,73 

Nota d'entrada a la titulació (nota de tall), segons via:   

Proves d'accés a la Universitat (PAU) 

o assimilats i Títol d'FP2, MP3 o 

CFGS i assimilats 

5,00 5,68 5,00 5,00 5,00 5,85 

Diplomats, Llicenciats i assimilats 5,35 6,24 5,00 5,00 5,00 6,13 

Més grans de 25 anys 5,00 5,00 5,00 7,31 5,00 5,00 

Més grans de 45 anys 7,33 5,00 5,00 8,33 5,00 5,00 

Data informe: 06/07/2016 
Font: GenCAT i URV en xifres 
ACRG05 - Nota mitjana d'accés (segons via) 
ACRG08B - Accés dels estudiants segons nota mitjana d'accés 
 
 
 

E.1. Taula 5. Alumnes de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris 

matriculats 

Titulació 
Nombre de crèdits matriculats  

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Catalanes 

Matrícules amb crèdits ordinaris 

>0 i <30 

     2 

Matrícules amb crèdits ordinaris 

>=30 i <60 

 2 1   2 

Matrícules amb crèdits ordinaris 

>=60 i <90 

32 25 20 16 6 14 

Grau de 

Llengua i 

Matrícules amb crèdits ordinaris 

>0 i <30 

    1  
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Literatura 

Hispàniques 

Matrícules amb crèdits ordinaris 

>=30 i <60 

 2    1 

Matrícules amb crèdits ordinaris 

>=60 i <90 

29 35 21 30 22 20 

Grau d’Anglès Matrícules amb crèdits ordinaris 

>0 i <30 

   1   

Matrícules amb crèdits ordinaris 

>=30 i <60 

2 3 1 2 4 1 

Matrícules amb crèdits ordinaris 

>=60 i <90 

49 50 47 59 52 55 

Data informe: 06/07/2016 
Font: URV en xifres 
ACRG17 – Estudiants de nou ingrés segons crèdit matriculats ordinaris 

 

E.1. Taula 6. Alumnes de nou ingrés segons interval de nota d’accés 

Titulació Interval nota accés 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Catalanes 

[5,6) 8 5 2 4  2 

[6,7) 12 7 6 3 1 2 

[7,8) 4 2 8 2 2  

[8,9) 3 6 1  1 7 

[9,10) 2 1 2 3 1 1 

(10,14] 3 6 2 4 1 4 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Hispàniques 

[5,6) 11 7 1 8 4 6 

[6,7) 11 11 7 8 9 5 

[7,8) 1 9 3 7 3 6 

[8,9) 4 5 2 4 4 1 

[9,10) 1 2 4 2  1 

(10,14] 1 3 4 1 3 1 

Grau 

d’Anglès 

[5,6) 6 4 6 11 10 7 

[6,7) 12 14 15 16 13 12 

[7,8) 7 10 12 10 14 15 

[8,9) 9 12 4 7 8 14 

[9,10) 9 6 5 11 6 1 

(10,14] 7 8 6 6 4 7 

Data informe: 06/07/2016 
Font: URV en xifres 

ACRG08A - Accés dels estudiants segons nota d'accés (per intervals de notes) 

 

E.1. Taula 7. Alumnes de nou accés provinents d'estudis equivalents en extinció 

Titulació Nombre alumnes adaptats 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 0 0 0 1 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 0 0 0 0 

Grau d’Anglès 0 0 1 1 

Data informe: 06/07/2016 
Font: SINIA. Alumnes de nou accés provinents d'estudis equivalents en extinció 
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E.1. Taula 8. Alumnes de nou accés segons edat i gènere 

Titulació Grup Edat 

Ingressos 

2014-15 2015-16 

TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME 

Grau de Llengua i 
Literatura Catalanes 

<=18 6 4 2 9 7 2 

19    3 1 2 

21    1 1  

25    1 1  

[35-39]    3 2 1 

>=40    1  1 

TOTAL 6 4 2 18 12 6 

Grau de Llengua i 
Literatura Hispàniques 

<=18 11 7 4 8 7 1 

19 4 4  6 6  

20 2 1 1 1  1 

21 2 2  2 1 1 

22 1  1 2 2  

23 2  2 1  1 

29    1  1 

>=40 1  1    

TOTAL 23 14 9 21 16 5 

Grau d’Anglès <=18 29 26 3 30 22 8 

19 10 9 1 12 8 4 

20 5 2 3 2  2 

21 3 2 1 3 3  

22 1  1 2 2  

23    1  1 

24 1  1 1 1  

25 1 1  1 1  

26 1  1    

27 1  1 1 1  

28    1 1  

29 3 2 1    

[30-34]    1 1  

>=40 1  1 1  1 

TOTAL 56 42 14 56 40 16 

Data informe: 06/07/2016 
Font: URV en xifres.  
ACRG16 – Estudiants de nou ingrés en 1a preferència 
 

 
 

E.1. Taula 9. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a màster 

Titulació    2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Màster 

d’Arqueologia 

Clàssica* 

Places ofertes    25 25 25 

Estudiants preinscrits 62 37 34 32 23 21 

Estudiants admesos 20 17 16 16 16 13 

Estudiants matriculats 37 38 29 30 27 30 

Màster 

d’Antropologia 

Urbana, 

Migracions i 

Intervenció 

Social* 

Places ofertes    30 30 30 

Estudiants preinscrits 65 52 22  43 28  21 

Estudiants admesos 31 17  9  21 17  12 

Estudiants matriculats 

52 35 21  20 23 27 

Data informe: 06/07/2016 
Font: URV en xifres 
ACRM01 - Número d'estudiants preinscrits 
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ACRM02 - Número d'estudiants admesos  
ACRM03 - Número d'estudiants matriculats  
* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2013) corresponen als plans d’estudis a extingir. A 
partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
 
 
 

E.1. Taula 10. Estudiants de nou ingrés de màster segons via d’accés 

Titulació    2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Màster 

d’Arqueologia 

Clàssica* 

Titulats de Grau / Diplomatura/ 

Arquitecte Tècnic/ Enginyer Tècnic 

3  4 5 11 12 

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer 11 14 9 7 4  

Estudis Estrangers no Homologats 2 1  1  1 

Total 16 15 13 13 15 13 

Màster 

d’Antropologia 

Urbana, 

Migracions i 

Intervenció 

Social* 

Titulats de Grau / Diplomatura/ 

Arquitecte Tècnic/ Enginyer Tècnic 

5 2 4 6 4 6 

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer 7 9 3 3 7 3 

Estudis estrangers homologats 2   1  1 

Estudis Estrangers no Homologats 2 2 3 1 3  

Total 16 13 10 11 14 10 

Data informe: 06/07/2016 
Font: URV en xifres. ACRM06 - Accés dels estudiants segons via d'entrada 
* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2013) corresponen als plans d’estudis a extingir. A 

partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir.  

 
 
 

E.1. Taula 11. Estudiants nou accés de màster segons la universitat d'origen 

Titulació    2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Màster 

d’Arqueologia 

Clàssica* 

Estudiants que provenen de la 

mateixa universitat 

7 5 8 4 1 2 

Estudiants que provenen d’altres 

universitats del SUC 

11 8 1 4 8 7 

Estudiants que provenen d’altres 

universitats de l’estat 

2 2 3 3 5 3 

Estudiants que provenen 

d’universitats estrangeres 

2 1  1  1 

Sense definir 1  2 1 1  

Màster 

d’Antropologia 

Urbana, 

Migracions i 

Intervenció 

Social* 

Estudiants que provenen de la 

mateixa universitat 

9 2 1 5 6 4 

Estudiants que provenen d’altres 

universitats del SUC 

4 2 1 2 3 3 

Estudiants que provenen d’altres 

universitats de l’estat 

2 1 1 1 2 2 

Estudiants que provenen 

d’universitats estrangeres 

7 5 2 2 3 1 

Sense definir    1   

Data informe: 06/07/2016 
Font: ACRM04 - Estudiants nou accés de màster segons la universitat d'origen 

* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2013) corresponen als plans d’estudis a extingir. A 

partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
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E.1. Taula 12. Alumnes matriculats segons edat i gènere 

Titulació Grup Edat 

Matrícules 

2014-15 2015-16 

TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME 

Grau de Llengua i 
Literatura Catalanes 

<=18 6 4 2 9 7 2 

19 6 5 1 8 4 4 

20 9 6 3 6 5 1 

21 12 10 2 8 7 1 

22 3 2 1 8 7 1 

23 9 7 2 1  1 

24 5 3 2 4 3 1 

25 2 2  5 3 2 

26 1 1     

27 1  1 1 1  

[30-34] 1  1 1  1 

[35-39]    3 2 1 

>=40 3 3  3 2 1 

TOTAL 58 43 15 57 41 16 

Grau de Llengua i 
Literatura Hispàniques 

<=18 11 7 4 8 7 1 

19 15 12 3 14 11 3 

20 13 11 2 15 11 4 

21 19 14 5 16 13 3 

22 10 8 2 12 10 2 

23 8 4 4 6 4 2 

24 3 2 1 5 3 2 

25 1  1 1  1 

26 1  1 1  1 

27 1  1 2  2 

28 1  1 1  1 

29    2  2 

[35-39] 2 2     

>=40 2  2 1 1  

TOTAL 87 60 27 84 60 24 

Grau d’Anglès <=18 29 26 3 30 22 8 

19 35 26 9 38 31 7 

20 37 27 10 31 20 11 

21 36 31 5 38 29 9 

22 17 8 9 15 13 2 

23 9 6 3 12 5 7 

24 10 8 2 6 4 2 

25 8 5 3 7 5 2 

26 3 2 1 3 1 2 

27 3 2 1 3 2 1 

28 1 1  3 2 1 

29 4 2 2 1 1  

[30-34] 2 1 1 5 2 3 

[35-39] 1 1  2 2  

>=40 4 1 3 3 1 2 

TOTAL 199 147 52 197 140 57 

22 7 4 3 4  4 
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Màster d’Arqueologia 
Clàssica* 

23 1 1  14 6 8 

24 2 1 1 3 2 1 

25 6 3 3 2 1 1 

26 1 1  1 1  

27 2  2 1 1  

28 1  1 1  1 

29    1  1 

[30-34] 3  3 1  1 

[35-39] 2 1 1 1  1 

>=40 2 1 1 1  1 

TOTAL 27 12 15 30 11 19 

Màster d’Antropologia 
Urbana, Migracions i 
Intervenció Social* 

22    1 1  

23 5 5  2 2  

24 2 2  6 6  

25 1 1  1 1  

26    1 1  

27 1 1     

28 1  1 1 1  

29    1  1 

[30-34] 6 4 2 4 3 1 

[35-39] 4 3 1 5 3 2 

>=40 3 3  5 4 1 

TOTAL 23 19 4 27 22 5 

Data informe: 06/07/2016 
Font: URV en xifres 
ACRG03 - Nombre d’estudiants matriculats 

ACRM03 - Nombre d’estudiants matriculats 

* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2013) corresponen als plans d’estudis a extingir. A 

partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 

 

E.1. Taula 13. Estudiants matriculats per tipus de matrícula (Temps Complet / Temps 

Parcial)  

Titulació    2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Catalanes 

Temps complet 56 77 87 82 57 54 

Temps parcial   1  1 3 

Total 56 77 88 82 58 57 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Hispàniques 

Sense definir    1   

Temps complet 50 78 86 96 86 83 

Temps parcial  1 1  1 1 

Total 50 79 87 97 87 84 

Grau d’Anglès Temps complet 91 132 171 193 194 194 

Temps parcial 2 1 2 3 5 3 

Total 93 133 173 196 199 197 

Màster 

d’Arqueologia 

Clàssica* 

Temps complet 37 38 29 29 24 29 

Temps parcial    1 3 1 

Total 37 38 29 30 27 30 

Temps complet 52 35 20 19 15 19 
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Màster 

d’Antropologi

a Urbana, 

Migracions i 

Intervenció 

Social* 

Temps parcial   1 1 8 8 

Total 52 35 21 20 23 27 

Data informe: 06/07/2016 
Font: URV en xifres 

ACRG03 - Nombre d’estudiants matriculats 

ACRM03 - Nombre d’estudiants matriculats 

* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2013) corresponen als plans d’estudis a extingir. A 

partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 

 

E.1. Taula 14. Estudiants de grau segons província i Comunitat Autònoma de 

procedència 

Titulació  Província 

familiar 

 Estudiants matriculats 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Catalanes 

Alacant 1 1 1 1 1 1 

Castelló    2   

Illes Balears 1 1 1 1 1 1 

Lleida 2 2 2 2 1 1 

Sense Definir 1 1 2 1 1  

Tarragona 50 71 82 74 53 53 

Terol    1 1 1 

Valencia 1 1    1 

Grau de 

Llengua i 

Literatura 

Hispàniques 

Barcelona  2 3 5 3 5 

Castellón 1 1 1 1   

Salamanca    1 1 1 

Tarragona 49 76 82 89 82 77 

Valencia   1 1 1 1 

Grau 

d’Anglès 

Alacant   1 1 2 1 

Barcelona   2 2 1 1 

Castellón     1 1 

Girona 1 1 1  1  

Huesca 1 1 1    

Illes Balears     1  

Melilla  1 1 1  1 

Sense Definir    1   

Tarragona 90 128 164 190 193 192 

Terol  1 2   1 

Valencia    1   

Zaragoza 1 1 1    

Data informe: 06/07/2016 
Font: URV en xifres 

ACRG03 - Nombre d’estudiants matriculats 
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E.1. Taula 15. Estudiants de màster segons país de procedència 

Titulació  
Nacionalitat 

Estudiants matriculats 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Màster 

d’Arqueologia 

Clàssica* 

ARGENTINA 1     1 

COSTA D'IVORI    1 1  

ESPANYA 31 33 28 28 26 29 

ESTATS UNITS 

D'AMÈRICA 

1 2 1 1 

 

 

FRANÇA 1 1     

ITÀLIA 1 1     

MÈXIC 1 1     

PUERTO RICO 1      

Màster 

d’Antropologi

a Urbana, 

Migracions i 

Intervenció 

Social* 

ALEMANYA 1 1 1 1   

ALGÈRIA 1      

ARGENTINA 1 1     

BRASIL 2 1  1 1  

CAMERUN 1 1 1 1 1 1 

COLÒMBIA 2 1  1   

ESPANYA 37 23 15 14 17 23 

ITÀLIA 1    1 1 

MARROC  2 4 3 1 1 1 

MÈXIC  2 1    

PERÚ 1    1 1 

ROMANIA  1 1  1 1  

URUGUAI 1      

VENEÇUELA 1      

Data informe: 06/07/2016 
Font: URV en xifres 

ACRM03 - Nombre d’estudiants matriculats 

* Les dades contemplades als cursos abans de la verificació vigent (2013) corresponen als plans d’estudis a extingir. A 

partir del curs de verificació, quan correspongui, es sumen a la titulació vigent les dades de les titulacions a extingir. 
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Annex 2. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 2 

 

E.2. Taula 1. Resultats enquesta organització màster (puntuacions sobre 7) 

Participació 

Titulació Alumnes potencials Enquestes valorades 

Arqueologia Clàssica 31 3 

Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 26 4 

 

 Mitjana pregunta  

Pregunta 
Arqueologia 

Clàssica 

Antropologia 
Urbana, 

Migracions i 
Intervenció 

Social 

URV 

Us va ser fàcil assabentar-vos que s'organitzava aquest màster 5,67 4,75 5,46 

A la pàgina web de la URV vau trobar la informació adequada sobre el 
màster 

3,33 5,75 5,43 

La informació sobre els ajuts econòmics ha estat adequada 3,00 6,25 4,71 

La informació sobre el procés de preinscripció i matrícula ha estat 
adequada 

3,33 6,00 5,50 

Data informe: 25/07/2016 
Font: URV en xifres. Resultats de l’organització i del professorat de màster. Curs 2015-16. 
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E.2. Taula 2. 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/ca/estudis/gr

aus/oferta/  

 

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

nts/graus/  

PREINSCRIPCIÓ 

Informació general 

Calendari de preinscripció 

Notes de tall 

http://www.urv.cat/ca/estudis/gr

aus/admissio/acces/  

MATRÍCULA 

Terminis 

Documentació 

Formalització 

Preus 

http://www.urv.cat/ca/estudis/gr

aus/admissio/matricula/  

ACOLLIDA 
Calendari 

Programa 

http://www.urv.cat/ca/estudis/gr

aus/admissio/acollida/  

BEQUES I AJUTS Beques i ajuts 

http://www.urv.cat/ca/estudis/gr

aus/informacio-

economica/beques/  

PRÀCTIQUES 

EXTERNES 

Normativa de la URV 

 

 

 

Normativa pròpia del centre 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_or

gans_govern/secretaria_general/l

egislacio/2_propia/auniversitaria/

docencia/normativa_treball_fi_ma

ster.pdf  

 

http://www.fll.urv.cat/facultat/no

rmatives-propies-de-la-

facultat/normativa-de-practiques-

externes-de-la-facultat/  

TREBALL DE FI 

DE GRAU 

Normativa de la URV 

 

 

 

Normativa pròpia del centre 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_or

gans_govern/secretaria_general/l

egislacio/2_propia/auniversitaria/

docencia/html/norm_treball_fi_gr

au.htm  

 

http://www.fll.urv.cat/facultat/no

rmatives-propies-de-la-

facultat/normativa-tfg/  

PAT Pla d’Acció tutorial 
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla

-accio-tutorial/  

MOBILITAT 

Programes de mobilitat 

Altres opcions per fer estades a l'estranger 

Beques 

http://www.urv.cat/ca/vida-

campus/serveis/mobilitat/  

CONTINUACIÓ 

D'ESTUDIS, I 

Per als estudiants que volen finalitzar els estudis que cursen 

Per als estudiants que volen continuar els estudis iniciats en 

http://www.urv.cat/ca/estudis/gr

aus/tramits/  

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/graus/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/graus/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/acces/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/acces/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/matricula/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/matricula/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/acollida/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/acollida/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/
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://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/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-de-practiques-externes-de-la-facultat/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-de-practiques-externes-de-la-facultat/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-de-practiques-externes-de-la-facultat/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-de-practiques-externes-de-la-facultat/
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/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfg/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfg/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfg/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/pla-accio-tutorial/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ADAPTACIÓ I/O 

CANVI DE GRAU 

la titulació de grau corresponent 

Per als estudiants que volen incorporar-se a un estudi de 

grau diferent del que cursen actualment 

BIBLIOTECA 

Informació general 

Horaris 

Directori 

Biblioteques de la URV 

Catàleg i recursos d'informació 

Serveis 

Com trobar informació 

Pregunt@ 

CRAI-SBID 

http://www.urv.cat/ca/universitat

/estructura/gestio/suport-

activitat/crai/  

INFORMACIÓ 

PÚBLICA SOBRE 

INDICADORS 

Taxes i indicadors 
http://www.fll.urv.cat/qualitat/in

dicadors-seguiment/  

INFORMACIÓ 

PÚBLICA SOBRE 

L’SIGQ 

Política de Qualitat 

Manual de Qualitat 

Memòria de verificació 

Informes de seguiment de titulació 

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

PLANIFICACIÓ 

OPERATIVA DEL 

CURS: 

 

 Guia docent 

 

Pla de treball 

Pla d'estudis 

Web de SGA 

http://www.urv.cat/ca/estudis/gr

aus/oferta/graudellenguacatalana

/  

 

http://www.urv.cat/ca/estudis/gr

aus/oferta/graudhispaniques/ 

 

http://www.urv.cat/ca/estudis/gr

aus/oferta/graudangles/  

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 d’acció tutorial 

 

PLA DE TREBALL: Entorn Virtual de Formació 

(moodle.urv.cat) 

Nom de l’activitat i descripció 

Criteris d’avaluació 

Data de lliurament 

Competències i resultats d’aprenentatge 

http://moodle.urv.cat/docnet/gui

a_docent/index.php?centre=12&a

ny_academic=2016_17   

 

vídeo: 

https://www.youtube.com/watch

?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.b

e&hd=1  

 

Font: Elaboració pròpia  

http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/crai/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/crai/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/crai/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/graudellenguacatalana/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/graudellenguacatalana/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/graudellenguacatalana/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/graudhispaniques/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/graudhispaniques/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/graudangles/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/graudangles/
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2016_17
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2016_17
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2016_17
https://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1
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E.2. Taula 3. 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/ca/estudis/masters/ofe

rta/  

 

http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/mast

ers/  

PREINSCRIPCIÓ Preinscripció en línia 
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/ad

missio/pas-a-pas-preinscripcio/  

MATRÍCULA 

Normativa  

 

 

Automatrícula  

 

Preus 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_gov

ern/secretaria_general/legislacio/2_propia/

auniversitaria/docencia/nmat_grau_master

_2016_17.pdf  

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/ad

missio/pas-a-pas-matricula/  

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/inf

ormacio-economica/preus/  

BEQUES I AJUTS 

Préstecs sense interès per estudiar Màsters 

Universitaris 

Beques i ajuts 

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/inf

ormacio-economica/beques-edpd/   

CONTACTE Oficina d’Atenció al Màster 
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructur

a/gestio/suport-activitat/atencio-master/  

CURRÍCULUM 

NUCLEAR 
Currículum nuclear de màster 

http://www.urv.cat/ca/informacio-per-

a/estudiants/master/opic/  

PRÀCTIQUES 

EXTERNES 

Normativa de la URV 

 

 

 

Normativa pròpia del centre 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_gov

ern/secretaria_general/legislacio/2_propia/

auniversitaria/docencia/normativa_treball_f

i_master.pdf  

 

http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-

propies-de-la-facultat/normativa-de-

practiques-externes-de-la-facultat/  

TREBALL DE FI DE 

MÀSTER 

Normativa de la URV 

 

 

 

Normativa pròpia del centre 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_gov

ern/secretaria_general/legislacio/2_propia/

auniversitaria/docencia/normativa_treball_f

i_master.pdf  

 

http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-

propies-de-la-facultat/normativa-tfm/  

PAT Pla d’Acció tutorial  

http://www.fll.urv.cat/media/upload/domai

n_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pd

f  

http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/
http://www.fll.urv.cat/ensenyaments/masters/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/pas-a-pas-preinscripcio/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/pas-a-pas-preinscripcio/
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2016_17.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2016_17.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2016_17.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2016_17.pdf
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/pas-a-pas-matricula/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/pas-a-pas-matricula/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio-economica/preus/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio-economica/preus/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio-economica/beques-edpd/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio-economica/beques-edpd/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/atencio-master/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/atencio-master/
http://www.urv.cat/ca/informacio-per-a/estudiants/master/opic/
http://www.urv.cat/ca/informacio-per-a/estudiants/master/opic/
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://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/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-de-practiques-externes-de-la-facultat/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-de-practiques-externes-de-la-facultat/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-de-practiques-externes-de-la-facultat/
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://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/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfm/
http://www.fll.urv.cat/facultat/normatives-propies-de-la-facultat/normativa-tfm/
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pdf
http://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/PAT/PAT_Masters.pdf
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

MOBILITAT 

Programes de mobilitat 

Beques per estudiants de postgrau 

Altres opcions per fer estades a l’estranger 

http://www.urv.cat/ca/vida-

campus/serveis/mobilitat/  

ESTUDIANTS 

INTERNACIONALS 
Estudiants Internacionals 

http://www.urv.cat/international/en_index.

html  

BORSA 

D’HABITATGE 
Borsa d’Habitatge 

http://www.urv.cat/ca/vida-

campus/serveis/borsa-habitatge/  

BORSA DE TREBALL Borsa de Treball 

http://www.urv.cat/ca/vida-

campus/serveis/ocupacio-urv/borsa-

treball/  

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/ca/estudis/graus/tramit

s/  

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/ca/universitat/estructur

a/gestio/suport-activitat/crai/  

INFORMACIÓ 

PÚBLICA SOBRE 

INDICADORS 

Taxes i indicadors 
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-

seguiment/  

INFORMACIÓ 

PÚBLICA SOBRE 

L’SIGQ 

Política de Qualitat 

Manual de Qualitat 

Memòria de verificació 

Informes de seguiment de titulació 

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

PLANIFICACIÓ 

OPERATIVA DEL 

CURS: 

 

 Guia docent 

 

Pla de treball 

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 

 

Dimensió optativa 

PLA DE TREBALL (moodle.urv.cat) 

Nom de l’activitat i descripció 

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/

index.php?centre=12&any_academic=2016

_17   

 

vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=uz_JjT

p8qxc&feature=youtu.be&hd=1  

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/
http://www.urv.cat/international/en_index.html
http://www.urv.cat/international/en_index.html
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/borsa-habitatge/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/borsa-habitatge/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/ocupacio-urv/borsa-treball/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/ocupacio-urv/borsa-treball/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/ocupacio-urv/borsa-treball/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/crai/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/crai/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/indicadors-seguiment/
http://www.fll.urv.cat/qualitat/
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2016_17
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2016_17
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&any_academic=2016_17
https://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1


 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ  

 

 

167 

 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

Criteris d’avaluació 

Data de lliurament 

Competències i resultats d’aprenentatge 

Font: Elaboració pròpia 
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Annex 3. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 4 

 

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

Titulació 
Nre. 
PDI 

% PDI  
doctor 

% Càrrega 
docent PDI 

doctor 

Mitjana  
edat 

 

% dones 
 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 40 67,50% 76,92% 50,26 64,10% 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 39 76,92% 83,35% 50,05 64,10% 

Grau d’Anglès 39 61,54% 74,53% 47,38 64,10% 

Màster d’Arqueologia Clàssica 19 94,74% 87,84% 52,42 36,84% 

Màster d’Antropologia Urbana, 
Migracions i Intervenció Social 

15 100,00% 100,00% 53,27 53,33% 

Data informe: 17/11/2015 
Font: SINIA. Curs 2014-15 

 

 

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

Grau de Llengua i Literatura Catalanes   

Categoria 

% PDI 
Total  

Nre. PDI 

% Càrrega docent Total 
Càrrega 
docent 

Trams de 
docència 

Trams de 
recerca 

No 
Doctor 

Doctor 
No 

Doctor 
Doctor 

Catedràtic d’Universitat   100,00% 1   5,99% 14,40 5 3 

Catedràtic   100,00% 1   3,99% 9,60 4 5 

Catedràtic d’Escola 
Universitària 

  100,00% 1   2,16% 5,20 5 3 

Titular d’Universitat   100,00% 12   36,47% 87,70 59 29 

Titular d’Escola 
Universitària 

100,00%  1 1,66%  4,00 5 0 

Agregat   100,00% 2   9,81% 23,60 5 3 

Professor Emèrit   100,00% 2   3,74% 9,00 10 7 

Lector   100,00% 4   4,28% 10,30 6 1 

Personal Investigador 
Predoctoral en Formació 

100,00%  1 0,94%  2,25 0 0 

Associat 78,56% 21,44% 14 20,48% 7,73% 67,85 0 0 

Professor Visitant 
Contractat 

  100,00% 1   2,74% 6,60 0 0 

Total   40 23,08% 76,92% 240,50 99 51 

Data informe: 17/11/2015 
Font: SINIA. Curs 2014-15 
 
 
 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques   

Categoria 

% PDI 
Total  

Nre. PDI 

% Càrrega docent Total 
Càrrega 
docent 

Trams de 
docència 

Trams de 
recerca 

No 
Doctor 

Doctor 
No 

Doctor 
Doctor 

Catedràtic d’Universitat   100,00% 3   6,44% 15,00 18 13 

Catedràtic d’Escola 
Universitària 

  100,00% 1   1,98% 4,60 5 3 

Titular d’Universitat   100,00% 11   27,86% 64,85 55 21 
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Titular d’Escola 
Universitària 

  100,00% 1   4,30% 10,00 5 0 

Agregat   100,00% 4   9,88% 23,00 7 6 

Lector   100,00% 4   16,39% 38,15 7 1 

Associat 64,29% 35,71% 14 16,65% 15,21% 74,15 0 0 

Professor Visitant 
Contractat 

  100,00% 1   1,29% 3,00 0 0 

Total   39 16,65% 83,35% 232,75 97 44 

Data informe: 17/11/2015 
Font: SINIA. Curs 2014-15 
 
 

Grau d’Anglès   

Categoria 

% PDI 
Total  

Nre. PDI 

% Càrrega docent Total 
Càrrega 
docent 

Trams de 
docència 

Trams de 
recerca 

No 
Doctor 

Doctor 
No 

Doctor 
Doctor 

Catedràtic d’Universitat   100,00% 1   3,52% 12,00 4 4 

Catedràtic d’Escola 
Universitària 

  100,00% 1   1,53% 5,20 5 3 

Titular d’Universitat   100,00% 12   41,57% 141,60 54 20 

Titular d’Escola 
Universitària 

  100,00% 1   1,17% 4,00 5 0 

Agregat   100,00% 2   5,73% 19,50 4 3 

Lector   100,00% 4   6,72% 22,90 6 1 

Personal Investigador 
Predoctoral en Formació 

100,00%   2   1,54% 5,25 0 0 

Associat 86,66% 13,33% 15 25,47% 5,70% 106,15 0 0 

Professor Visitant 
Contractat 

  100,00% 1   7,05% 24,00 0 0 

Total   39 25,47% 74,53% 340,60 78 31 

Data informe: 17/11/2015 
Font: SINIA. Curs 2014-15 

 

Màster d’Arqueologia Clàssica   

Categoria 

% PDI Total  
Nre. 
PDI 

% Càrrega docent Total 
Càrrega 
docent 

Trams 
de 

docència 

Trams 
de 

recerca 
No 

Doctor 
Doctor 

No 
Doctor 

Doctor 

Catedràtic d’Universitat   100,00% 3   8,11% 6,00 17 10 

Titular d’Universitat   100,00% 1   4,05% 3,00 5 4 

Professor Agregat   100,00% 4   32,43% 24,00 10 6 

Professor Visitant   100,00% 8  20,95% 15,50 20 14 

Professor Visitant 
Contractat 

  100,00% 1   8,11% 6,00 0 0 

Associat 50,00% 50,00% 2 12,16% 14,19% 19,50 0 0 

Total   19 12,16% 87,84% 74 52 34 

Data informe: 17/11/2015 
Font: SINIA. Curs 2014-15 
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Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social   

Categoria 

% PDI 
Total  

Nre. PDI 

% Càrrega docent Total 
Càrrega 
docent 

Trams de 

docència 

Trams de 

recerca 
No 

Doctor 
Doctor 

No 
Doctor 

Doctor 

Catedràtic 
d’Universitat 

 100,00% 2  29,67% 20,40 11 10 

Titular d’Universitat  100,00% 2  17,02% 11,70 9 4 

Titular d’Escola 
Universitària 

 100,00% 1  8,73% 6,00 4 1 

Agregat  100,00% 2  2,04% 1,40 4 0 

Col·laborador 
Permanent 

 100,00% 1  2,55% 1,75 5 0 

Professor Emèrit  100,00% 1  8,73% 6,00 6 1 

Lector  100,00% 5  28,36% 19,50 6 0 

Investigador 
Postdoctoral 

 100,00% 1  2,91% 2,00 0 0 

Total   15  100,00% 68,75 45 16 

Data informe: 17/11/2015 
Font: SINIA. Curs 2014-15 

 

 

E.4. Taula 3. Assignatures del pla d’estudis 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

Assignatura ECTS Curs Tipus Professor(s) Categoria 
Càrrega 
docent 

COMUNICACIÓ ORAL EN 
CATALÀ 

6,0 2 OBLIGATÒRIA RULL MURUZÀBAL, XAVIER TU 1,50 

CREMADES CORTIELLA, 
ELGA 

PA 1,50 

COMUNICACIÓ ORAL EN 
ESPANYOL 

6,0 2 OBLIGATÒRIA MORENO VILLANUEVA, 
JOSE ANTONIO 

PA 6,00 

CORRECCIÓ I EDICIÓ DE 
TEXTOS CATALANS 

6,0 4 OBLIGATÒRIA MONTSERRAT CIURANA, 
ANNA MARIA 

PA 6,00 

CREACIÓ CATALANA 
CONTEMPORÀNIA (S. XX) 

6,0 2 OBLIGATÒRIA PALAU VERGÉS, 
MONTSERRAT 

TU 6,00 

CRISI I MODERNITAT (S. 
XIX-XX) 

6,0 2 OBLIGATÒRIA SUNYER MOLNÉ, MAGÍ TU 3,00 

CRÍTICA LITERÀRIA 
CATALANA 

6,0 3 OBLIGATÒRIA CORRETGER SÀEZ, 
MONTSERRAT 

AGREG 6,00 

DIALECTOLOGIA CATALANA 9,0 4 OBLIGATÒRIA NAVARRO GÓMEZ, PERE TU 9,00 

EL LLEGAT CLÀSSIC 6,0 2 OBLIGATÒRIA CARRUESCO GARCIA, 

JESÚS 

AGREG 3,00 

ETNOPOÈTICA 6,0 3 OBLIGATÒRIA ORIOL CARAZO, MARIA  
DEL CARME 

CU 6,00 

GRAMÀTICA HISTÒRICA DE 
LA LLENGUA CATALANA 

9,0 3 OBLIGATÒRIA NAVARRO GÓMEZ, PERE TU 9,00 

LINGÜÍSTICA ROMÀNICA 6,0 2 OBLIGATÒRIA DE LA CRUZ VERGARI, 
ELENA 

PA 3,00 

LITERATURA CATALANA 
MEDIEVAL I 

6,0 4 OBLIGATÒRIA KOVÁCS ., ANIKA LENKE PA 6,00 

LITERATURA CATALANA 
TARDOMEDIEVAL I 
MODERNA 

6,0 3 OBLIGATÒRIA SUNYER MOLNÉ, MAGÍ TU 3,00 

MASSIP BONET, JESÚS 
FRANCESC 

CTDRATIC 3,00 

LITERATURA FRANCESA 6,0 2 OBLIGATÒRIA DE LA CRUZ VERGARI, 
ELENA 

PA 1,50 

LITERATURA ROMÀNICA 6,0 2 OBLIGATÒRIA KOVÁCS ., ANIKA LENKE PA 3,00 
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LLATÍ 6,0 2 OBLIGATÒRIA GOROSTIDI PI, DIANA PVC 3,00 

LLENGUA ALEMANYA I 6,0 2 OBLIGATÒRIA SEGARRA MAURI, JEAN 
MARC 

PA 2,00 

LLENGUA ALEMANYA II 6,0 2 OBLIGATÒRIA CASTELL VICENTE, ANDRES TU 2,00 

LLENGUA ANGLESA I 6,0 2 OBLIGATÒRIA AYVAZYAN -, NUNE PIPF 2,25 

OLTRA MASSUET, MARIA 
ISABEL 

LEC 3,00 

LLENGUA ANGLESA II 6,0 2 OBLIGATÒRIA ESCRIU ROCA, ALBA PA 2,25 

MIGUEL GOMEZ, SARA PA 3,00 

LLENGUA FRANCESA 6,0 2 OBLIGATÒRIA RIUS DALMAU, MARIA 
INMACULADA 

LEC 1,50 

MORFOLOGIA CATALANA 3,0 3 OBLIGATÒRIA DOMINGO MASDEU, MARIA 
TERESA 

PA 3,00 

ROMANTICISME I 
REALISME (S. XIX) 

6,0 3 OBLIGATÒRIA SUNYER MOLNÉ, MAGÍ TU 3,00 

SINTAXI CATALANA 9,0 4 OBLIGATÒRIA CREMADES CORTIELLA, 
ELGA 

PA 9,00 

SOCIOLINGÜÍSTICA 
CATALANA 

6,0 3 OBLIGATÒRIA PRADILLA CARDONA, 
MIQUEL ÀNGEL 

TU 6,00 

DONES, LLENGUATGES I 
CULTURA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA PALAU VERGÉS, 
MONTSERRAT 

TU 6,00 

ESCRIPTURES 
CONTEMPORÀNIES 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA SUNYER MOLNÉ, MAGÍ TU 6,00 

ESTUDIS MONOGRÀFICS 
LITERARIS CATALANS 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA CORRETGER SÀEZ, 
MONTSERRAT 

AGREG 6,00 

GÈNERE I DIVERSITAT EN 
EL MÓN ANTIC 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA ZARAGOZA GRAS, MARIA 
JOANA 

TU 6,00 

GRANS OBRES DE LA 
LITERATURA GREGA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA ZARAGOZA GRAS, MARIA 
JOANA 

TU 6,00 

GRANS OBRES DE LA 
LITERATURA LLATINA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA SALVADÓ RECASENS, JUAN PEME 3,00 

GOROSTIDI PI, DIANA PVC 3,00 

HISTÒRIA SOCIAL DE LA 
LLENGUA CATALANA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA MARTÍ CASTELL, JOAN PEME 6,00 

LLENGUA ALEMANYA III 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA CASTELL VICENTE, ANDRES TU 2,00 

LLENGUA ALEMANYA IV 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA CASTELL VICENTE, ANDRES TU 2,00 

MITOLOGIA 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA CARRUESCO GARCIA, 
JESÚS 

AGREG 6,00 

ONOMÀSTICA 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA ORIOL CARAZO, MARIA  
DEL CARME 

CU 3,00 

NAVARRO GÓMEZ, PERE TU 3,00 

PRÀCTIQUES EXTERNES I 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA ORIOL CARAZO, MARIA  
DEL CARME 

CU 3,00 

TEORIA I CRÍTICA DE LES 
ARTS ESCÈNIQUES 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA MASSIP BONET, JESÚS 
FRANCESC 

CTDRATIC 6,00 

FRANCÈS COMUNICATIU 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA RIUS DALMAU, MARIA 
INMACULADA 

LEC 2,00 

TREBALL DE FI DE GRAU 12,0 4 PROJECTE FI 
DE CARRERA 

CARRUESCO GARCIA, 
JESÚS 

AGREG 0,60 

ORIOL CARAZO, MARIA  
DEL CARME 

CU 2,40 

SUNYER MOLNÉ, MAGÍ TU 0,60 

PALAU VERGÉS, 
MONTSERRAT 

TU 0,60 

NAVARRO GÓMEZ, PERE TU 1,80 

RULL MURUZÀBAL, XAVIER TU 1,80 
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PRADILLA CARDONA, 
MIQUEL ÀNGEL 

TU 2,40 

KOVÁCS ., ANIKA LENKE PA 1,20 

ARITZETA ABAD, 
MARGARIDA 

CEU 0,60 

MASSIP BONET, JESÚS 
FRANCESC 

CTDRATIC 0,60 

GOROSTIDI PI, DIANA PVC 0,60 

ANGLÈS I 6,0 1 TRONCAL DOLS RODRÍGUEZ, IRENE PA 2,00 

SUTTON ., SARAH JANE PA 2,00 

ANGLÈS II 6,0 1 TRONCAL SUTTON ., SARAH JANE PA 2,00 

KOBA ., RENATA ELZBIETA PA 2,00 

ANTROPOLOGIA CULTURAL 6,0 1 TRONCAL ROCA GIRONA, JORDI TU 0,40 

SORONELLAS MASDEU, 
MARIA MONTSERRAT 

TU 0,80 

ANDREU TOMÀS, AGUSTÍN LEC 1,20 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN 
CATALÀ 

6,0 1 TRONCAL RULL MURUZÀBAL, XAVIER TU 2,00 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN 
ESPANYOL 

6,0 1 TRONCAL HERRERA RODRIGO, MARÍA TEU 4,00 

LINGÜÍSTICA 12,0 1 TRONCAL CREMADES CORTIELLA, 
ELGA 

PA 2,00 

MIGUEL GOMEZ, SARA PA 2,00 

MOLERO BERNALDEZ, 
MARGARITA 

PA 6,00 

LITERATURA 12,0 1 TRONCAL CORRETGER SÀEZ, 
MONTSERRAT 

AGREG 2,00 

RUSSELL BROWN, 
ELISABETH 

TU 2,00 

ARITZETA ABAD, 
MARGARIDA 

CEU 4,00 

GIMENO PUYOL, MARIA 
DOLORES 

LEC 2,00 

LITERATURA I SOCIETAT 6,0 1 TRONCAL GALLARDO TORRANO, 
PEDRO 

TU 0,60 

ARITZETA ABAD, 
MARGARIDA 

CEU 0,60 

GIMENO PUYOL, MARIA 
DOLORES 

LEC 0,60 

PROBLEMES DE LA 
SOCIETAT ACTUAL 

6,0 1 TRONCAL ROCA VERNET, JORDI PA 2,40 

FILOSOFIA MODERNA I 
CONTEMPORÀNIA 

6,0 1 TRONCAL CUBELLS BARTOLOMÉ, 
MARIA RAMON 

TU 1,20 

Data informe: 17/11/2015 
Font: SINIA. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi. Curs 2014-15 
CU Catedràtic d’Universitat, CTDRATIC Catedràtic, CEU Catedràtic d’Escola Universitària, TU Titular d’Universitat, TEU 

Titular d’Escola Universitària, AGREG Agregat, PEME Professor Emèrit, LEC Lector, PIPF Personal Investigador Predoctoral 

en Formació, PA Associat, PVC Professor Visitant Contractat 
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Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

Assignatura ECTS Curs Tipus Professor(s) Categoria 
Càrrega 
docent 

COMUNICACIÓ ORAL EN 
CATALÀ 

6,0 2 OBLIGATÒRIA RULL MURUZÀBAL, XAVIER TU 1,50 

CREMADES CORTIELLA, 
ELGA 

PA 1,50 

COMUNICACIÓ ORAL EN 
ESPANYOL 

6,0 2 OBLIGATÒRIA MORENO VILLANUEVA, 
JOSE ANTONIO 

PA 6,00 

EL LLEGAT CLÀSSIC 6,0 2 OBLIGATÒRIA CARRUESCO GARCIA, 
JESÚS 

AGREG 3,00 

EL SIGNIFICAT DE LES 
PARAULES I DE LES 
ORACIONS 

6,0 4 OBLIGATÒRIA CATALÀ TORRES, NATÀLIA TU 6,00 

ELS SONS DE LA LLENGUA 
ESPANYOLA 

6,0 3 OBLIGATÒRIA JIMÉNEZ LÓPEZ, MARÍA 
DOLORES 

AGREG 6,00 

ESPANYOL 
CONVERSACIONAL 

6,0 3 OBLIGATÒRIA FORGAS BERDET, ESTHER CU 3,00 

HISTÒRIA DE LA LLENGUA 
ESPANYOLA 

6,0 3 OBLIGATÒRIA GARCÍA ESPAÑOL, 
ANTONIO MARÍA 

TU 6,00 

INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ 
DE TEXTOS I A LA CRÍTICA 
TEXTUAL 

6,0 4 OBLIGATÒRIA PUJOL RUSSELL, SARA TU 3,00 

PACO SÁNCHEZ, SARA 
ENCARNACIÓN 

PA 3,00 

L'ESPANYOL D'AMÈRICA 6,0 4 OBLIGATÒRIA GARCÍA ESPAÑOL, 
ANTONIO MARÍA 

TU 6,00 

LES ORACIONS DE LA 
LLENGUA ESPANYOLA 

6,0 4 OBLIGATÒRIA BARGALLÓ ESCRIVÀ, 
MARIA 

TU 6,00 

LES PARAULES DE LA 
LLENGUA ESPANYOLA 

6,0 3 OBLIGATÒRIA BARGALLÓ ESCRIVÀ, 
MARIA 

TU 6,00 

LINGÜÍSTICA ROMÀNICA 6,0 2 OBLIGATÒRIA DE LA CRUZ VERGARI, 
ELENA 

PA 3,00 

LITERATURA ESPANYOLA 

CONTEMPORÀNIA 

6,0 2 OBLIGATÒRIA PACO SÁNCHEZ, SARA 

ENCARNACIÓN 

PA 6,00 

LITERATURA ESPANYOLA 
DE LA SEGONA MEITAT DEL 
SEGLE XX I ACTUAL 

6,0 4 OBLIGATÒRIA RODRÍGUEZ MORANTA, 
INMACULADA 

PA 3,00 

LITERATURA ESPANYOLA 
DELS SEGLES D'OR 

6,0 3 OBLIGATÒRIA RODRÍGUEZ CAMPILLO, 
MARÍA JOSÉ 

PA 3,00 

LITERATURA ESPANYOLA 
DELS SEGLES XVIII I XIX 

6,0 3 OBLIGATÒRIA GIMENO PUYOL, MARIA 
DOLORES 

LEC 3,00 

LITERATURA FRANCESA 6,0 2 OBLIGATÒRIA DE LA CRUZ VERGARI, 
ELENA 

PA 0,75 

LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
CONTEMPORÀNIA 

6,0 2 OBLIGATÒRIA FUENTES VÁZQUEZ, 
MANUEL 

LEC 3,00 

LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
MODERNA 

6,0 3 OBLIGATÒRIA FUENTES VÁZQUEZ, 
MANUEL 

LEC 3,00 

LITERATURA MEDIEVAL 6,0 4 OBLIGATÒRIA RODRÍGUEZ CAMPILLO, 
MARÍA JOSÉ 

PA 3,00 

LITERATURA ROMÀNICA 6,0 2 OBLIGATÒRIA KOVÁCS ., ANIKA LENKE PA 3,00 

LLATÍ 6,0 2 OBLIGATÒRIA GOROSTIDI PI, DIANA PVC 3,00 

LLENGUA ALEMANYA I 6,0 2 OBLIGATÒRIA SEGARRA MAURI, JEAN 
MARC 

PA 2,00 

LLENGUA ALEMANYA II 6,0 2 OBLIGATÒRIA CASTELL VICENTE, ANDRES TU 2,00 

LLENGUA FRANCESA 6,0 2 OBLIGATÒRIA RIUS DALMAU, MARIA 
INMACULADA 

LEC 1,50 

METODOLOGIA DE 
L'ANÀLISI LITERÀRIA 

6,0 3 OBLIGATÒRIA PUJOL RUSSELL, SARA TU 3,00 

PACO SÁNCHEZ, SARA 
ENCARNACIÓN 

PA 3,00 
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ANÀLISI DE TEXTOS 
HISPANOAMERICANS 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA FUENTES VÁZQUEZ, 
MANUEL 

LEC 3,00 

CORRECCIÓ DE TEXTOS 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA MORENO VILLANUEVA, 
JOSE ANTONIO 

PA 12,00 

ENSENYAMENT DE 
L'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA NOMDEDEU RULL, 
ANTONIO 

LEC 3,00 

EXPRESSIÓ ORAL I 
ESCRITA EN L'ÀMBIT 
PROFESSIONAL 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA HERRERA RODRIGO, MARÍA TEU 6,00 

FRANCÈS COMUNICATIU 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA RIUS DALMAU, MARIA 
INMACULADA 

LEC 1,00 

INTERCULTURALITAT I 
LITERATURA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA GIMENO PUYOL, MARIA 
DOLORES 

LEC 3,00 

LECTURA I INTERPRETACIÓ 
DE TEXTOS LITERARIS 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA PUJOL RUSSELL, SARA TU 6,00 

LEXICOGRAFIA HISPÀNICA 6,0 Sense 

Definir 

OPTATIVA NOMDEDEU RULL, 

ANTONIO 

LEC 6,00 

LITERATURA ESPANYOLA I 
LITERATURA EUROPEA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA RODRÍGUEZ MORANTA, 
INMACULADA 

PA 3,00 

LLENGUA ALEMANYA III 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA CASTELL VICENTE, ANDRES TU 2,00 

LLENGUA ALEMANYA IV 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA CASTELL VICENTE, ANDRES TU 2,00 

LLENGUATGE I 
TECNOLOGIA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA MARTÍN VIDE, CARLOS CU 6,00 

PRÀCTIQUES EXTERNES I 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA BARGALLÓ ESCRIVÀ, 
MARIA 

TU 0,75 

FUENTES VÁZQUEZ, 
MANUEL 

LEC 0,75 

PRAGMÀTICA DE LA 
LLENGUA ESPANYOLA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA JIMÉNEZ LÓPEZ, MARÍA 
DOLORES 

AGREG 6,00 

PSICOLINGÜÍSTICA I 
NEUROLINGUÍSTICA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA GARCÍA-ALBEA RISTOL, 
JOSÉ EUGENIO 

CU 6,00 

VARIACIÓ I POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA JIMÉNEZ LÓPEZ, MARÍA 
DOLORES 

AGREG 6,00 

TREBALL DE FI DE GRAU 6,0 4 PROJECTE FI 
DE CARRERA 

BARGALLÓ ESCRIVÀ, 
MARIA 

TU 2,80 

CATALÀ TORRES, NATÀLIA TU 2,80 

GIMENO PUYOL, MARIA 
DOLORES 

LEC 2,80 

RIUS DALMAU, MARIA 
INMACULADA 

LEC 2,80 

ANGLÈS I 6,0 1 TRONCAL DOLS RODRÍGUEZ, IRENE PA 2,00 

SUTTON ., SARAH JANE PA 2,00 

ANGLÈS II 6,0 1 TRONCAL SUTTON ., SARAH JANE PA 2,00 

KOBA ., RENATA ELZBIETA PA 2,00 

ANTROPOLOGIA CULTURAL 6,0 1 TRONCAL ROCA GIRONA, JORDI TU 0,40 

SORONELLAS MASDEU, 
MARIA MONTSERRAT 

TU 0,80 

ANDREU TOMÀS, AGUSTÍN LEC 1,20 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN 
CATALÀ 

6,0 1 TRONCAL RULL MURUZÀBAL, XAVIER TU 4,00 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN 
ESPANYOL 

6,0 1 TRONCAL HERRERA RODRIGO, MARÍA TEU 4,00 

FILOSOFIA MODERNA I 
CONTEMPORÀNIA 

6,0 1 TRONCAL CUBELLS BARTOLOMÉ, 
MARIA RAMON 

TU 1,20 

LINGÜÍSTICA 12,0 1 TRONCAL CREMADES CORTIELLA, 

ELGA 

PA 2,00 

MIGUEL GOMEZ, SARA PA 2,00 
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MOLERO BERNALDEZ, 
MARGARITA 

PA 6,00 

LITERATURA 12,0 1 TRONCAL CORRETGER SÀEZ, 
MONTSERRAT 

AGREG 2,00 

RUSSELL BROWN, 
ELISABETH 

TU 2,00 

ARITZETA ABAD, 
MARGARIDA 

CEU 4,00 

GIMENO PUYOL, MARIA 
DOLORES 

LEC 2,00 

LITERATURA I SOCIETAT 6,0 1 TRONCAL GALLARDO TORRANO, 
PEDRO 

TU 0,60 

ARITZETA ABAD, 
MARGARIDA 

CEU 0,60 

GIMENO PUYOL, MARIA 
DOLORES 

LEC 0,60 

PROBLEMES DE LA 
SOCIETAT ACTUAL 

6,0 1 TRONCAL ROCA VERNET, JORDI PA 2,40 

LITERATURA FRANCESA 6,0 sense 
definir 

sense definir DE LA CRUZ VERGARI, 
ELENA 

PA 1,50 

LLENGUA FRANCESA 6,0 sense 
definir 

sense definir RIUS DALMAU, MARIA 
INMACULADA 

LEC 1,50 

Data informe: 17/11/2015 
Font: SINIA. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi. Curs 2014-15 
CU Catedràtic d’Universitat, CEU Catedràtic d’Escola Universitària, TU Titular d’Universitat, TEU Titular d’Escola 

Universitària, AGREG Agregat, LEC Lector, PA Associat, PVC Professor Visitant Contractat 

 

Grau d’Anglès 

Assignatura ECTS Curs Tipus Professor(s) Categoria 
Càrrega 
docent 

ANÀLISI DE TEXTOS 
ANGLESOS I 

6,0 2 OBLIGATÒRIA RUSSELL BROWN, 
ELISABETH 

TU 10,50 

ANÀLISI DE TEXTOS 
ANGLESOS II 

6,0 2 OBLIGATÒRIA STYLE ., JOHN GLENMORE TU 6,00 

GARCÍA ARROYO, ANA 
MARIA 

PA 4,50 

DESTRESES 
COMUNICATIVES: READING 
AND WRITING I 

6,0 2 OBLIGATÒRIA FERRAN LARRAZ, ELENA AGREG 4,50 

LAMARCA MARGALEF, 
JORGE 

TU 6,00 

DESTRESES 
COMUNICATIVES: READING 
AND WRITING II 

6,0 2 OBLIGATÒRIA FERRAN LARRAZ, ELENA AGREG 4,50 

LAMARCA MARGALEF, 
JORGE 

TU 6,00 

DESTRESES 
COMUNICATIVES: 
SPEAKING AND LISTENING 
I 

6,0 2 OBLIGATÒRIA ESCRIU ROCA, ALBA PA 10,50 

DESTRESES 
COMUNICATIVES: 

SPEAKING AND LISTENING 
II 

6,0 2 OBLIGATÒRIA GARCÍA ARROYO, ANA 
MARIA 

PA 4,50 

SUTTON ., SARAH JANE PA 6,00 

EL SISTEMA DE SONS DE 
L'ANGLÈS I 

6,0 3 OBLIGATÒRIA ROMERO GALLEGO, 
JOAQUIN 

TU 6,00 

EL SISTEMA DE SONS DE 
L'ANGLÈS II 

6,0 3 OBLIGATÒRIA ROMERO GALLEGO, 
JOAQUIN 

TU 6,00 

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 3,0 4 OBLIGATÒRIA PYM ., ANTHONY DAVID CU 3,00 

INTRODUCCIÓ A LA 
CULTURA DELS PAÏSOS DE 
PARLA ANGLESA 

6,0 3 OBLIGATÒRIA ANDREU JIMÉNEZ, MARIA 
CRISTINA 

TU 6,00 

INTRODUCCIÓ A LA 
LITERATURA ANGLESA 

6,0 3 OBLIGATÒRIA STYLE ., JOHN GLENMORE TU 6,00 
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INTRODUCCIÓ A LA 
TRADUCCIÓ ANGLESA 

6,0 3 OBLIGATÒRIA FUERTES PUERTA, 
ALBERTO 

PVC 6,00 

LITERATURA FRANCESA 6,0 2 OBLIGATÒRIA DE LA CRUZ VERGARI, 
ELENA 

PA 1,50 

LLENGUA ALEMANYA I 6,0 2 OBLIGATÒRIA SEGARRA MAURI, JEAN 
MARC 

PA 2,00 

LLENGUA ALEMANYA II 6,0 2 OBLIGATÒRIA CASTELL VICENTE, ANDRES TU 2,00 

LLENGUA ANGLESA I 6,0 2 OBLIGATÒRIA AYVAZYAN -, NUNE PIPF 2,25 

OLTRA MASSUET, MARIA 
ISABEL 

LEC 3,00 

LLENGUA ANGLESA II 6,0 2 OBLIGATÒRIA ESCRIU ROCA, ALBA PA 2,25 

MIGUEL GOMEZ, SARA PA 3,00 

LLENGUA ANGLESA III 6,0 3 OBLIGATÒRIA ROMERO GALLEGO, 

JOAQUIN 

TU 1,50 

RIERA TOLÓ, MARIA PA 9,00 

LLENGUA ANGLESA IV 6,0 3 OBLIGATÒRIA ROMERO GALLEGO, 
JOAQUIN 

TU 1,50 

RIERA TOLÓ, MARIA PA 9,00 

LLENGUA ANGLESA V 6,0 4 OBLIGATÒRIA OLTRA MASSUET, MARIA 
ISABEL 

LEC 6,00 

LLENGUA ANGLESA VI 6,0 4 OBLIGATÒRIA MIGUEL GOMEZ, SARA PA 6,00 

LLENGUA FRANCESA 6,0 2 OBLIGATÒRIA RIUS DALMAU, MARIA 
INMACULADA 

LEC 1,50 

NARRATIVA EN ANGLÈS 6,0 3 OBLIGATÒRIA ANDREU JIMÉNEZ, MARIA 
CRISTINA 

TU 6,00 

TALLER D'ESCRIPTURA 
AVANÇADA 

6,0 4 OBLIGATÒRIA FERRAN LARRAZ, ELENA AGREG 6,00 

FUERTES PUERTA, 
ALBERTO 

PVC 4,50 

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL 
AVANÇADA 

6,0 4 OBLIGATÒRIA GALLARDO TORRANO, 
PEDRO 

TU 6,00 

BARAN ., KATARZYNA PA 6,00 

ETNOPOÈTICA ALEMANYA 
(CONTES, LLEGENDES, 
MITES I ACUDITS) 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA RIUTORT RIUTORT, MACIÀ TU 6,00 

FONÈTICA I FONOLOGIA 
ANGLESA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA ROMERO GALLEGO, 
JOAQUIN 

TU 6,00 

FRANCÈS COMUNICATIU 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA RIUS DALMAU, MARIA 
INMACULADA 

LEC 2,00 

INTRODUCCIÓ A LES 
TECNOLOGIES DE LA 
TRADUCCIÓ 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA PYM ., ANTHONY DAVID CU 3,00 

ORREGO CARMONA, 
JEFFERSSON DAVID 

PIPF 3,00 

L'ANGLÈS COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA ORTEGA DURAN, MIREIA PA 6,00 

LINGÜÍSTICA ANGLESA 
APLICADA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA ORTEGA DURAN, MIREIA PA 6,00 

LITERATURA ALEMANYA I 
CINEMA ALEMANY 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA RIUTORT RIUTORT, MACIÀ TU 6,00 

LITERATURA I CINEMA EN 
LLENGUA ANGLESA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA LAMARCA MARGALEF, 
JORGE 

TU 6,00 

LITERATURA NORD-
AMERICANA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA GALLARDO TORRANO, 
PEDRO 

TU 6,00 

LITERATURES 
POSTCOLONIALS 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA GARCÍA ARROYO, ANA 
MARIA 

PA 6,00 

LLENGUA ALEMANYA III 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA CASTELL VICENTE, ANDRES TU 2,00 

LLENGUA ALEMANYA IV 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA CASTELL VICENTE, ANDRES TU 2,00 

MITOLOGIA ALEMANYA 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA RIUTORT RIUTORT, MACIÀ TU 6,00 
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SEMÀNTICA ANGLESA 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA OLTRA MASSUET, MARIA 
ISABEL 

LEC 6,00 

SHAKESPEARE 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA RUSSELL BROWN, 
ELISABETH 

TU 6,00 

TEATRE ANGLÈS 6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA LAMARCA MARGALEF, 
JORGE 

TU 6,00 

TRADUCCIÓ ANGLESA 
DIRECTA I 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA FUERTES PUERTA, 
ALBERTO 

PVC 6,00 

TRADUCCIÓ ANGLESA 
DIRECTA II 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA FUERTES PUERTA, 
ALBERTO 

PVC 6,00 

VARIACIÓ EN LA LLENGUA 
ANGLESA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA PYM ., ANTHONY DAVID CU 6,00 

TREBALL DE FI DE GRAU 9,0 4 PROJECTE FI 
DE CARRERA 

FERRAN LARRAZ, ELENA AGREG 2,50 

RUSSELL BROWN, 
ELISABETH 

TU 1,50 

ANDREU JIMÉNEZ, MARIA 
CRISTINA 

TU 3,00 

GALLARDO TORRANO, 
PEDRO 

TU 6,00 

GARCÍA ARROYO, ANA 
MARIA 

PA 2,00 

BELLOT ., ANDREA ROXANA PA 1,50 

FUERTES PUERTA, 
ALBERTO 

PVC 1,50 

ANGLÈS I 6,0 1 TRONCAL DOLS RODRÍGUEZ, IRENE PA 2,00 

SUTTON ., SARAH JANE PA 2,00 

ANGLÈS II 6,0 1 TRONCAL SUTTON ., SARAH JANE PA 2,00 

KOBA ., RENATA ELZBIETA PA 2,00 

ANTROPOLOGIA CULTURAL 6,0 1 TRONCAL ROCA GIRONA, JORDI TU 0,40 

SORONELLAS MASDEU, 
MARIA MONTSERRAT 

TU 0,80 

ANDREU TOMÀS, AGUSTÍN LEC 1,20 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN 
CATALÀ 

6,0 1 TRONCAL RULL MURUZÀBAL, XAVIER TU 4,00 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN 
ESPANYOL 

6,0 1 TRONCAL HERRERA RODRIGO, MARÍA TEU 4,00 

FILOSOFIA MODERNA I 
CONTEMPORÀNIA 

6,0 1 TRONCAL CUBELLS BARTOLOMÉ, 
MARIA RAMON 

TU 1,20 

LINGÜÍSTICA 12,0 1 TRONCAL CREMADES CORTIELLA, 
ELGA 

PA 2,00 

MIGUEL GOMEZ, SARA PA 2,00 

MOLERO BERNALDEZ, 
MARGARITA 

PA 6,00 

LITERATURA 12,0 1 TRONCAL CORRETGER SÀEZ, 
MONTSERRAT 

AGREG 2,00 

RUSSELL BROWN, 
ELISABETH 

TU 2,00 

ARITZETA ABAD, 
MARGARIDA 

CEU 4,00 

GIMENO PUYOL, MARIA 
DOLORES 

LEC 2,00 

LITERATURA I SOCIETAT 6,0 1 TRONCAL GALLARDO TORRANO, 
PEDRO 

TU 1,20 

ARITZETA ABAD, 
MARGARIDA 

CEU 1,20 

GIMENO PUYOL, MARIA 
DOLORES 

LEC 1,20 

PROBLEMES DE LA 
SOCIETAT ACTUAL 

6,0 1 TRONCAL ROCA VERNET, JORDI PA 2,40 
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Màster d’Arqueologia Clàssica 

Assignatura ECTS Curs Tipus Professor(s) Categoria 
Càrrega 
docent 

ANÀLISI TÈCNICA DE 
L'ARQUITECTURA 

3,0 2 OBLIGATÒRIA MAR MEDINA, RICARDO TU 3,00 

ARQUEOLOGIA 
D'INTERVENCIÓ I CARTES 
DE RISC 

6,0 1 OBLIGATÒRIA PIÑOL MASGORET, LLUÍS PA 6,00 

ARQUEOLOGIA DEL 

PAISATGE. MÈTODES I 
TÈCNIQUES 

3,0 2 OBLIGATÒRIA FIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 

IGNACIO 

AGREG 1,50 

PALET MARTÍNEZ, JOSEP 
MARIA 

PV 1,50 

ARQUEOMETRIA. 
MATERIALS 
TRANSFORMATS/ NO-
TRANSFORMATS 

3,0 1 OBLIGATÒRIA DE MESA GÁRATE, ANA PV 3,00 

DIBUIX I TÈCNIQUES DE 
RESTITUCIÓ DE 
L'ARQUITECTURA 

6,0 1 OBLIGATÒRIA SUBIAS PASCUAL, EVA AGREG 3,00 

FIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 
IGNACIO 

AGREG 3,00 

ECONOMIA, COMERÇ I 
MATERIALS 

3,0 2 OBLIGATÒRIA REMOLÀ VALLVERDÚ, JOSE 
ANTONIO 

PA 1,50 

PERA ISERN, JOAQUIM PV 1,50 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA 
DEL PAISATGE. 
PALEOAMBIENT I GIS 

6,0 1 OBLIGATÒRIA FIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 
IGNACIO 

AGREG 3,00 

PALET MARTÍNEZ, JOSEP 
MARIA 

PV 2,00 

FONTS TEXTUALS PER A 
LA INVESTIGACIÓ 
HISTÒRICA. EPIGRAFIA I 
PAPIROLOGIA 

6,0 1 OBLIGATÒRIA CARRUESCO GARCIA, JESÚS AGREG 1,00 

GOROSTIDI PI, DIANA PVC 5,00 

ICONOGRAFIA I 
PRODUCCIONS 
ARTÍSTIQUES 

3,0 1 OBLIGATÒRIA CLAVERIA NADAL, 
MONTSERRAT 

PV 2,50 

MARC JURÍDIC DEL 
PATRIMONI 
ARQUEOLÒGIC 

3,0 1 OBLIGATÒRIA RICART MARTÍ, MARIA 
ENCARNACION 

CU 3,00 

ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL EN 
ARQUEOLOGIA I 
DEONTOLOGIA 

3,0 2 OBLIGATÒRIA PIÑOL MASGORET, LLUÍS PA 3,00 

ARQUEOLOGIA DE 
L'ANTIGUITAT TARDANA 

3,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA ISLA FREZ, AMANCIO CU 1,00 

    MACÍAS SOLÉ, JOSEP MARIA PV 1,50 

ARQUEOLOGIA DE 
L'ARQUITECTURA 

3,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA SUBIAS PASCUAL, EVA AGREG 3,00 

ARQUEOLOGIA DE 
L'ORIENT GRECOROMÀ 

3,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA SUBIAS PASCUAL, EVA AGREG 3,00 

ARQUEOLOGIA DE LA 
GUERRA 

3,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA CARRERAS MONFORT, CESAR PV 1,50 

RODRIGO REQUENA, ESTHER PV 1,00 

ARQUEOLOGIA DE LA 
MORT 

3,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA RUIZ DE ARBULO BAYONA, 
JOAQUIN 

CU 2,00 

BELARTE FRANCO, CARME PV 0,50 
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ARQUEOLOGIA IBÈRICA 3,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA DILOLI FONS, JORDI AGREG 2,00 

BELARTE FRANCO, CARME PV 0,50 

INTRODUCCIÓ A 
L'ARQUEOLOGIA DEL 
TERRITORI 

3,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA FIZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 
IGNACIO 

AGREG 3,00 

INTRODUCCIÓ A LA 
CERAMOLOGIA 

3,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA REMOLÀ VALLVERDÚ, JOSE 
ANTONIO 

PA 3,00 

MÈTODES I TÈCNIQUES EN 
EXCAVACIÓ 
ARQUEOLÒGICA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA REMOLÀ VALLVERDÚ, JOSE 
ANTONIO 

PA 6,00 

RELIGIÓ I MITOLOGIA 

DEL MÓN CLÀSSIC 

3,0 Sense 

Definir 

OPTATIVA CARRUESCO GARCIA, JESÚS AGREG 1,50 

GOROSTIDI PI, DIANA PVC 1,00 

Data informe: 17/11/2015 
Font: SINIA. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi. Curs 2014-15 
CU Catedràtic d’Universitat, TU Titular d’Universitat, AGREG Professor Agregat, PV Professor Visitant, PVC Professor 

Visitant Contractat, PA Associat 

 

Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

Assignatura ECTS Curs Tipus Professor(s) Categoria 
Càrrega 
docent 

CIUTATS I METRÒPOLIS 
CONTEMPORÀNIES 

6,0 1 OBLIGATÒRIA PUJADAS MUÑOZ, JOAN 
JOSEP 

CU 6,00 

CONFLICTE SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ I MEDIACIÓ 

6,0 1 OBLIGATÒRIA VALLVERDÚ VALLVERDÚ, 
JAIME 

AGREG 0,50 

MORERAS PALENZUELA, 
JORGE 

INVPOST 2,00 

ESTUDIS DE CAS 6,0 1 OBLIGATÒRIA ROCA GIRONA, JORDI TU 6,00 

MÈTODE ETNOGRÀFIC I 
TÈCNIQUES 
D'INVESTIGACIÓ URBANA 

6,0 1 OBLIGATÒRIA PUJADAS MUÑOZ, JOAN 
JOSEP 

CU 6,00 

METODOLOGIES 
D'INTERVENCIÓ EN 
L'ÀMBIT URBÀ 

6,0 2 OBLIGATÒRIA PUIG CRUELLS, CARMINA TEU 6,00 

MIGRACIONS I 
MULTICULTURALITAT 

6,0 1 OBLIGATÒRIA SORONELLAS MASDEU, 
MARIA MONTSERRAT 

TU 3,00 

SOCIETAT DEL BENESTAR I 
POLÍTIQUES SOCIALS 

6,0 1 OBLIGATÒRIA COMAS D'ARGEMIR 
CENDRA, MARIA DOLORS 

CU 1,50 

DEUSDAD AYALA, BLANCA LEC 1,50 

TALLER DE DEMOGRAFIA 6,0 1 OBLIGATÒRIA ROQUER SOLER, SANTIAGO 
LUIS JOSÉ 

PEME 6,00 

CONTEXTOS I ESPAIS 
D'INTERVENCIÓ 
EMERGENTS 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA ZAFRA APARICI, EVA LEC 3,00 

GARCÍA MORENO, 
CRISTINA 

LEC 3,00 

HISTÒRIA I TEORIA DE 
L'ANTROPOLOGIA URBANA 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA MAZA GUTIERREZ, GASPAR LEC 6,00 

POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN 
MIGRACIONS I DIVERSITAT 
CULTURAL 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA COMAS D'ARGEMIR 
CENDRA, MARIA DOLORS 

CU 6,00 

POLÍTIQUES URBANES. 
PATRIMONI I TURISME 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA ANDREU TOMÀS, AGUSTÍN LEC 6,00 

PRÀCTIQUES 
PROFESSIONALITZADORES 

6,0 Sense 
Definir 

OPTATIVA TORRENS BONET, RAMONA COLP 1,75 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 12,0 2 PROJECTE FI 
DE CARRERA 

BODOQUE PUERTA, 
YOLANDA 

AGREG 0,90 

PUJADAS MUÑOZ, JOAN 
JOSEP 

CU 0,90 

ROCA GIRONA, JORDI TU 1,80 
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SORONELLAS MASDEU, 
MARIA MONTSERRAT 

TU 0,90 

Data informe: 17/11/2015 
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CU Catedràtic d’Universitat, TU Titular d’Universitat, TEU Titular d’Escola Universitària, AGREG Agregat, COLP 
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E.4. Taula 4. Perfil del professorat 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 
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 Departament 

ANDREU TOMÀS, 
AGUSTÍN 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a per 
la U. Rovira i 
Virgili 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

3 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

ARITZETA ABAD, 
MARGARIDA 

CEU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 3 Sí Filologia 
Catalana 

AYVAZYAN -, NUNE PIPF Temps  
complet 2 
hores de 
docència 

Màster 
Universitari 
en Estudis de 
Traducció 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

CARRUESCO GARCIA, 
JESÚS 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 

Acreditació 
de recerca 

3 1 Sí Filologia 
Catalana 

CASTELL VICENTE, 
ANDRES 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Alemana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 3 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

CORRETGER SÀEZ, 
MONTSERRAT 

AGREG Temps 
Complet de 8 

Hores 

Doctor en 
Filología 

Catalana 

Acreditación 
Nacional 

para CDU-TU 

2 2 Sí Filologia 
Catalana 

CREMADES 
CORTIELLA, ELGA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 
Catalana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologia 
Catalana 

CUBELLS 
BARTOLOMÉ, MARIA 
RAMON 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Ciencias de 
la Educación 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

DE LA CRUZ 
VERGARI, ELENA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Licenciado en 
Filología 
Románica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologies 
Romàniques 

DOLS RODRÍGUEZ, 
IRENE 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da 
en Filologia 
Anglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

DOMINGO MASDEU, 
MARIA TERESA 

PA Temps Parcial 
de 2,5 hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 
Catalana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologia 
Catalana 

ESCRIU ROCA, ALBA PA Temps Parcial 
de 5 Hores 

Màster 
d’Ensenyame
nt de 
Llengües 
Estrangeres 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 
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GALLARDO 
TORRANO, PEDRO 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Inglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 2 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

GIMENO PUYOL, 
MARIA DOLORES 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Letras 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

1 0 Sí Filologies 
Romàniques 

GOROSTIDI PI, 
DIANA 

PVC Temps 
Complet de 8 

Hores 

Doctor/a Acreditació 
de recerca 

0 0 Sí Filologia 
Catalana 

HERRERA RODRIGO, 
MARÍA 

TEU Temps 
Complet 12 
Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 
Hispanica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 0 No Filologies 
Romàniques 

KOBA ., RENATA 
ELZBIETA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da 
en Filologia 
Anglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

KOVÁCS ., ANIKA 
LENKE 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Doctor/a per 
la U. Rovira i 
Virgili 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologia 
Catalana 

MARTÍ CASTELL, 
JOAN 

PEME Temps Parcial 
de 2 Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Letras 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 6 No Filologia 
Catalana 

MASSIP BONET, 
JESÚS FRANCESC 

CTDRATIC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

Acreditació 
de recerca 
avançada 

4 5 Sí Filologia 
Catalana 

MIGUEL GOMEZ, 
SARA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da 
en Filologia 
Anglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

MOLERO 
BERNALDEZ, 
MARGARITA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 
Hispanica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologies 
Romàniques 

MONTSERRAT 
CIURANA, ANNA 
MARIA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 
Catalana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologia 
Catalana 

MORENO 
VILLANUEVA, JOSE 
ANTONIO 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Doctor/a per 
la U. Rovira i 
Virgili 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologies 
Romàniques 

NAVARRO GÓMEZ, 
PERE 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 2 Sí Filologia 
Catalana 

OLTRA MASSUET, 
MARIA ISABEL 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a per 
la U.A.B. 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

1 1 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

ORIOL CARAZO, 
MARIA  DEL CARME 

CU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-CU 

5 3 Sí Filologia 
Catalana 

PALAU VERGÉS, 
MONTSERRAT 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 3 Sí Filologia 
Catalana 

PRADILLA CARDONA, 
MIQUEL ÀNGEL 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 

No acreditat 
/ No 
disponible 

4 3 Sí Filologia 
Catalana 

RIUS DALMAU, 
MARIA INMACULADA 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

DOCTOR/A Profesor 
contratado 
Doctor 

1 0 Sí Filologies 
Romàniques 

ROCA GIRONA, 
JORDI 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-CU 

5 3 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

ROCA VERNET, 
JORDI 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 
Docència 

Concen 

Doctor/a per 
la U.A.B. 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Història i 
Història de l'Art 
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RULL MURUZÀBAL, 
XAVIER 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-TU 

1 2 Sí Filologia 
Catalana 

RUSSELL BROWN, 
ELISABETH 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Alemana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 4 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

SALVADÓ RECASENS, 
JUAN 

PEME Temps Parcial 
de 2 Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Letras 

No acreditat 
/ No 
disponible 

4 1 No Filologia 
Catalana 

SEGARRA MAURI, 
JEAN MARC 

PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

SORONELLAS 
MASDEU, MARIA 
MONTSERRAT 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Antropología 
Social y 
Cultural 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

4 1 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

SUNYER MOLNÉ, 
MAGÍ 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-CU 

6 3 Sí Filologia 
Catalana 

SUTTON ., SARAH 
JANE 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciatura 
en Geografia 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

ZARAGOZA GRAS, 
MARIA JOANA 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Clásica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 3 Sí Filologia 
Catalana 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 
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ANDREU TOMÀS, 
AGUSTÍN 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a per 
la U. Rovira i 
Virgili 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

3 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

ARITZETA ABAD, 
MARGARIDA 

CEU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 3 Sí Filologia 
Catalana 

BARGALLÓ ESCRIVÀ, 
MARIA 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Hispánica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 2 Sí Filologies 
Romàniques 

CARRUESCO GARCIA, 
JESÚS 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 

Acreditació 
de recerca 

3 1 Sí Filologia 
Catalana 

CASTELL VICENTE, 
ANDRES 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Alemana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 3 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

CATALÀ TORRES, 
NATÀLIA 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Letras 

No acreditat 
/ No 
disponible 

7 2 Sí Filologies 
Romàniques 

CORRETGER SÀEZ, 
MONTSERRAT 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-TU 

2 2 Sí Filologia 
Catalana 
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CREMADES 
CORTIELLA, ELGA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 
Catalana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologia 
Catalana 

CUBELLS 
BARTOLOMÉ, MARIA 
RAMON 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Ciencias de 
la Educación 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

DE LA CRUZ 
VERGARI, ELENA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Licenciado en 
Filología 

Románica 

No acreditat 
/ No 

disponible 

0 0 No Filologies 
Romàniques 

DOLS RODRÍGUEZ, 
IRENE 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da 
en Filologia 
Anglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

FORGAS BERDET, 
ESTHER 

CU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Románica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 2 Sí Filologies 
Romàniques 

FUENTES VÁZQUEZ, 
MANUEL 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Románica 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

2 0 Sí Filologies 
Romàniques 

GALLARDO 
TORRANO, PEDRO 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Inglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 2 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

GARCÍA ESPAÑOL, 
ANTONIO MARÍA 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Hispánica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 1 No Filologies 
Romàniques 

GARCÍA-ALBEA 
RISTOL, JOSÉ 
EUGENIO 

CU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Letras 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 6 Sí Psicologia 

GIMENO PUYOL, 
MARIA DOLORES 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Letras 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

1 0 Sí Filologies 
Romàniques 

GOROSTIDI PI, 
DIANA 

PVC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a Acreditació 
de recerca 

0 0 Sí Filologia 
Catalana 

HERRERA RODRIGO, 
MARÍA 

TEU Temps 
Complet 12 
Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 
Hispanica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 0 No Filologies 
Romàniques 

JIMÉNEZ LÓPEZ, 
MARÍA DOLORES 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 

Habilitació 
Nacional - TU 

2 3 Sí Filologies 
Romàniques 

KOBA ., RENATA 
ELZBIETA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da 
en Filologia 
Anglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

KOVÁCS ., ANIKA 
LENKE 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Doctor/a per 
la U. Rovira i 
Virgili 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologia 
Catalana 

MARTÍN VIDE, 
CARLOS 

CU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Hispánica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 5 Sí Filologies 
Romàniques 

MIGUEL GOMEZ, 
SARA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da 
en Filologia 
Anglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

MOLERO 
BERNALDEZ, 
MARGARITA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 
Hispanica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologies 
Romàniques 

MORENO 
VILLANUEVA, JOSE 
ANTONIO 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Doctor/a per 
la U. Rovira i 
Virgili 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologies 
Romàniques 

NOMDEDEU RULL, 
ANTONIO 

AGREG Temps 
Complet de 8 

Hores 

Doctor/a Habilitació 
Nacional - TU 

0 1 Sí Filologies 
Romàniques 
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PACO SÁNCHEZ, 
SARA ENCARNACIÓN 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 
Hispanica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologies 
Romàniques 

PUJOL RUSSELL, 
SARA 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Hispánica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 1 Sí Filologies 
Romàniques 

RIUS DALMAU, 
MARIA INMACULADA 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

DOCTOR/A Profesor 
contratado 
Doctor 

1 0 Sí Filologies 
Romàniques 

ROCA GIRONA, 
JORDI 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-CU 

5 3 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

ROCA VERNET, 
JORDI 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 
Docència 
Concen 

Doctor/a per 
la U.A.B. 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Història i 
Història de l'Art 

RODRÍGUEZ 
CAMPILLO, MARÍA 
JOSÉ 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 

Doctor/a per 
la U. Rovira i 
Virgili 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologies 
Romàniques 

RODRÍGUEZ 
MORANTA, 
INMACULADA 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 

Doctor/a per 
la U.B 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologies 
Romàniques 

RULL MURUZÀBAL, 
XAVIER 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-TU 

1 2 Sí Filologia 
Catalana 

RUSSELL BROWN, 
ELISABETH 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Alemana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 4 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

SEGARRA MAURI, 
JEAN MARC 

PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

SORONELLAS 
MASDEU, MARIA 
MONTSERRAT 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Antropología 
Social y 
Cultural 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

4 1 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

SUTTON ., SARAH 
JANE 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciatura 
en Geografia 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

ANDREU TOMÀS, 
AGUSTÍN 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a per 
la U. Rovira i 
Virgili 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

3 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

ARITZETA ABAD, 
MARGARIDA 

CEU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 3 Sí Filologia 
Catalana 

BARGALLÓ ESCRIVÀ, 
MARIA 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Hispánica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 2 Sí Filologies 
Romàniques 

CARRUESCO GARCIA, 
JESÚS 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 

Acreditació 
de recerca 

3 1 Sí Filologia 
Catalana 

CASTELL VICENTE, 
ANDRES 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Alemana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 3 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

CATALÀ TORRES, 
NATÀLIA 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Letras 

No acreditat 
/ No 
disponible 

7 2 Sí Filologies 
Romàniques 

CORRETGER SÀEZ, 
MONTSERRAT 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-TU 

2 2 Sí Filologia 
Catalana 

CREMADES 
CORTIELLA, ELGA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 

Catalana 

No acreditat 
/ No 

disponible 

0 0 No Filologia 
Catalana 
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CUBELLS 
BARTOLOMÉ, MARIA 
RAMON 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Ciencias de 
la Educación 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

DE LA CRUZ 
VERGARI, ELENA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Licenciado en 
Filología 
Románica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologies 
Romàniques 

DOLS RODRÍGUEZ, 
IRENE 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da 
en Filologia 

Anglesa 

No acreditat 
/ No 

disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 

Alemanys 

FORGAS BERDET, 
ESTHER 

CU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Románica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 2 Sí Filologies 
Romàniques 

FUENTES VÁZQUEZ, 
MANUEL 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Románica 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

2 0 Sí Filologies 
Romàniques 
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ANDREU JIMÉNEZ, 
MARIA CRISTINA 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Inglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

ANDREU TOMÀS, 
AGUSTÍN 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a per 
la U. Rovira i 
Virgili 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

3 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

ARITZETA ABAD, 
MARGARIDA 

CEU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 3 Sí Filologia 
Catalana 

AYVAZYAN -, NUNE PIPF Temps  
complet 2 
hores de 
docència 

Màster 
Universitari 
en Estudis de 
Traducció 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

BARAN ., 
KATARZYNA 

PA Temps Parcial 
de 3,5 hores 
de docència 

Llicenciat/da 
en Filologia 
Anglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

BELLOT ., ANDREA 
ROXANA 

PA Temps Parcial 
de 4,5 hores 
concentrades 

Màster Univ. 
Estudis 
Culturals en 
LL.Anglesa 
Textos i 
Contex 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

CASTELL VICENTE, 
ANDRES 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Alemana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 3 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

CORRETGER SÀEZ, 
MONTSERRAT 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-TU 

2 2 Sí Filologia 
Catalana 

CREMADES 
CORTIELLA, ELGA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 
Catalana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologia 
Catalana 
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CUBELLS 
BARTOLOMÉ, MARIA 
RAMON 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Ciencias de 
la Educación 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

DE LA CRUZ 
VERGARI, ELENA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Licenciado en 
Filología 
Románica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologies 
Romàniques 

DOLS RODRÍGUEZ, 
IRENE 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da 
en Filologia 

Anglesa 

No acreditat 
/ No 

disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 

Alemanys 

ESCRIU ROCA, ALBA PA Temps Parcial 
de 5 Hores 

Màster 
d’Ensenyame
nt de 
Llengües 
Estrangeres 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

FERRAN LARRAZ, 
ELENA 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a Acreditació 
de recerca 

2 1 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

FUERTES PUERTA, 
ALBERTO 

PVC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a Profesor 
Ayudante 
doctor 

0 0 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

GALLARDO 
TORRANO, PEDRO 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Inglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 2 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

GARCÍA ARROYO, 
ANA MARIA 

PA Temps Parcial 
de 5,5 hores 

Doctor en 
Filología 
Inglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

GIMENO PUYOL, 
MARIA DOLORES 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Letras 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

1 0 Sí Filologies 
Romàniques 

HERRERA RODRIGO, 
MARÍA 

TEU Temps 
Complet 12 
Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 
Hispanica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 0 No Filologies 
Romàniques 

KOBA ., RENATA 
ELZBIETA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da 
en Filologia 
Anglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

LAMARCA 
MARGALEF, JORGE 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Inglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 1 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

MIGUEL GOMEZ, 
SARA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da 
en Filologia 
Anglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

MOLERO 
BERNALDEZ, 
MARGARITA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 
Hispanica 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Filologies 
Romàniques 

OLTRA MASSUET, 
MARIA ISABEL 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a per 
la U.A.B. 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

1 1 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

ORREGO CARMONA, 
JEFFERSSON DAVID 

PIPF Temps  
complet 2 
hores de 
docència 

Màster 
Univ.Traducci
ó i Estudis 
Interculturals 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

ORTEGA DURAN, 
MIREIA 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 

Llicenciat/da 
en Filologia 
Anglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

PYM ., ANTHONY 
DAVID 

CU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Humanidades 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-CU 

4 4 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

RIERA TOLÓ, MARIA PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 
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BELARTE FRANCO, 
CARME 

PV Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a No acreditat / 
No disponible 

0 0 No Història i Història 
de l'Art 

CARRERAS MONFORT, 
CESAR 

PV Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a No acreditat / 
No disponible 

3 3 No Història i Història 
de l'Art 

RIUS DALMAU, 
MARIA INMACULADA 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

DOCTOR/A Profesor 
contratado 
Doctor 

1 0 Sí Filologies 
Romàniques 

RIUTORT RIUTORT, 
MACIÀ 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Alemana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 2 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

ROCA GIRONA, 
JORDI 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-CU 

5 3 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

ROCA VERNET, 
JORDI 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 
Docència 
Concen 

Doctor/a per 
la U.A.B. 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Història i 
Història de l'Art 

ROMERO GALLEGO, 
JOAQUIN 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Lingüística 

No acreditat 
/ No 
disponible 

3 1 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

RULL MURUZÀBAL, 
XAVIER 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Catalana 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-TU 

1 2 Sí Filologia 
Catalana 

RUSSELL BROWN, 
ELISABETH 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Alemana 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 4 Sí Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

SEGARRA MAURI, 
JEAN MARC 

PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Llicenciat/ad
a en Filologia 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

SORONELLAS 
MASDEU, MARIA 
MONTSERRAT 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Antropología 
Social y 
Cultural 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

4 1 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

STYLE ., JOHN 
GLENMORE 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 

No acreditat 
/ No 
disponible 

3 1 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

SUTTON ., SARAH 
JANE 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciatura 
en Geografia 

No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 

ANDREU JIMÉNEZ, 
MARIA CRISTINA 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 
Inglesa 

No acreditat 
/ No 
disponible 

5 0 No Estudis 
Anglesos i 
Alemanys 
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CARRUESCO GARCIA, 
JESÚS 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filología 

Acreditació de 
recerca 

3 1 Sí Filologia Catalana 

CLAVERIA NADAL, 
MONTSERRAT 

PV Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Historia del 
Arte 

No acreditat / 
No disponible 

4 3 No Història i Història 
de l'Art 

DE MESA GÁRATE, 
ANA 

PV Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a No acreditat / 
No disponible 

0 0 No Història i Història 
de l'Art 

DILOLI FONS, JORDI AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditació de 
recerca 

2 2 Sí Història i Història 
de l'Art 

FIZ FERNÁNDEZ, 
JOSÉ IGNACIO 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a Acreditació de 
recerca 

2 1 Sí Història i Història 
de l'Art 

GOROSTIDI PI, 
DIANA 

PVC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a Acreditació de 
recerca 

0 0 Sí Filologia Catalana 

ISLA FREZ, AMANCIO CU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Historia 

No acreditat / 
No disponible 

5 4 Sí Història i Història 
de l'Art 

MACÍAS SOLÉ, JOSEP 
MARIA 

PV Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Historia 
Antigua 

No acreditat / 
No disponible 

0 0 No Història i Història 
de l'Art 

MAR MEDINA, 
RICARDO 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor 
Arquitecto 

No acreditat / 
No disponible 

5 4 Sí Història i Història 
de l'Art 

PALET MARTÍNEZ, 
JOSEP MARIA 

PV Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a No acreditat / 
No disponible 

0 0 No Història i Història 
de l'Art 

PERA ISERN, 
JOAQUIM 

PV Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a No acreditat / 
No disponible 

5 3 No Història i Història 
de l'Art 

PIÑOL MASGORET, 
LLUÍS 

PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Llicenciatura en 
Geografia i 
Història 

No acreditat / 
No disponible 

0 0 No Història i Història 
de l'Art 

REMOLÀ VALLVERDÚ, 
JOSE ANTONIO 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Letras 

No acreditat / 
No disponible 

0 0 No Història i Història 
de l'Art 

RICART MARTÍ, 
MARIA 
ENCARNACION 

CU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Derecho 

No acreditat / 
No disponible 

7 3 Sí Dret 
Privat,Processal i 
Financer 

RODRIGO REQUENA, 
ESTHER 

PV Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Arqueologia 

No acreditat / 
No disponible 

0 0 No Història i Història 
de l'Art 

RUIZ DE ARBULO 
BAYONA, JOAQUIN 

CU Temps 
Complet de 8 

Hores 

Doctor en 
Geografía e 

Historia 

No acreditat / 
No disponible 

5 3 Sí Història i Història 
de l'Art 

SUBIAS PASCUAL, 
EVA 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

3 2 Sí Història i Història 
de l'Art 

Data informe: 17/11/2015 
Font: SINIA. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi. Curs 2014-15
CU Catedràtic d’Universitat, TU Titular d’Universitat, AGREG Professor Agregat, PV Professor Visitant, PVC Professor 
Visitant Contractat, PA Associat 
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Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

Nom 
C
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Departament 

ANDREU TOMÀS, 
AGUSTÍN 

LEC Temps Complet de 8 
Hores 

Doctor/a per 
la U. Rovira i 
Virgili 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

3 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

BODOQUE PUERTA, 
YOLANDA 

AGREG Temps Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Antropología 
Social y 
Cultural 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-
TU 

2 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

COMAS D'ARGEMIR 

CENDRA, MARIA 
DOLORS 

CU Temps Complet de 8 

Hores 

Doctor en 

Filosofia y 
Letras 

No acreditat 

/ No 
disponible 

5 5 Sí Antropologia, 

Filosofia i 
Treball Social 

DEUSDAD AYALA, 
BLANCA 

LEC Temps Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Sociología 

Profesor 
contratado 
Doctor 

0 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

GARCÍA MORENO, 
CRISTINA 

LEC Temps Complet de 8 
Hores 

Doctor/a per 
la U. Rovira i 
Virgili 

Profesor 
contratado 
Doctor 

1 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

MAZA GUTIERREZ, 
GASPAR 

LEC Temps Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Antropología 
Social y 
Cultural 

Profesor 
contratado 
Doctor 

1 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

MORERAS 
PALENZUELA, 
JORGE 

INVPOST Temps parcial 20 hores 
amb 6 h docència 

DOCTOR/A No acreditat 
/ No 
disponible 

0 0 No Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

PUIG CRUELLS, 
CARMINA 

TEU Temps Complet de 8 
Hores 

Doctor/a Acreditación 
Nacional 
para CDU-
TU 

4 1 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

PUJADAS MUÑOZ, 
JOAN JOSEP 

CU Temps Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Letras 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 5 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

ROCA GIRONA, 
JORDI 

TU Temps Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-
CU 

5 3 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

ROQUER SOLER, 
SANTIAGO LUIS 
JOSÉ 

PEME Temps Parcial de 2 Hores Doctor en 
Filosofia y 
Letras 

No acreditat 
/ No 
disponible 

6 1 No Geografia 

SORONELLAS 
MASDEU, MARIA 
MONTSERRAT 

TU Temps Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Antropología 
Social y 
Cultural 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

4 1 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

TORRENS BONET, 
RAMONA 

COLP Temps Complet de 8 
Hores 

Doctor/a Informe 
favorable 
profes.Col·l
aborador 

5 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

VALLVERDÚ 
VALLVERDÚ, JAIME 

AGREG Temps Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Antropología 
Social y 
Cultural 

Acreditación 
Nacional 
para CDU-
TU 

2 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

ZAFRA APARICI, 
EVA 

LEC Temps Complet de 8 
Hores 

Doctor/a per 
la U.B 

Acreditació 
de recerca 

1 0 Sí Antropologia, 
Filosofia i 
Treball Social 

Data informe: 17/11/2015 
Font: SINIA. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi. Curs 2014-15
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CU Catedràtic d’Universitat, TU Titular d’Universitat, TEU Titular d’Escola Universitària, AGREG Agregat, COLP 

Col·laborador Permanent, PEME Professor Emèrit, LEC Lector, INVPOST Investigador Postdoctoral 

 

 

E.4. Taula 5. Resultats de l’enquesta de satisfacció respecte el professorat per titulació 

(puntuacions sobre 7) 

Participació 

Titulació Alumnes potencials Alumnes enquestats 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 59 19 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 79 37 

Grau d’Anglès 200 113 

Màster d’Arqueologia Clàssica 41 6 

Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 24 9 
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Explica els continguts amb claredat. 5,48 5,34 5,49 6,64 6,00 5,30 

Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que se li 
plantegen. 

6,01 5,63 5,70 6,82 6,14 5,51 

Es preocupa per estimular l'interès de l'alumnat en 
l'assignatura. 

5,62 5,30 5,44 6,73 6,17 5,26 

Manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els 
estudiants. 

6,04 5,81 5,80 6,91 6,50 5,55 

Compleix amb l'horari de classe i d'atenció personalitzada fora 
de l'aula. 

6,32 6,19 5,97 6,82 6,71 5,87 

Globalment considero que és un/a bon/a professor/a. 5,81 5,60 5,68 6,80 6,17 5,52 

Data informe: 26/07/2016 
Font: URV en xifres. ENQD2 – Dades globals per titulació. Curs 2015-16  
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Annex 4. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 5 

 

E.5. Taula 1. Nombre d’estudiants per tutor/a  

Titulació 
Nº estudiants 

tutoritzats 

Nº de tutors que té 
el centre i les 

titulacions 

Ràtio d'estudiants 
per tutor 

Facultat de Lletres 1.028 75 13,71 

Llengua i Literatura Catalanes 50 10 5,0 

Llengua i Literatura Hispàniques 73 9 8,11 

Anglès 185 12 15,42 

Data informe: 27/07/2016 
Font: e-tutories – Moodle. Curs 2015-16 

 

E.5. Taula 2. Participació dels estudiants a la tutoria de titulació  

Centre/Titulació 
Nº estudiants 

tutoritzats 

Estudiants que han participant a 
les tutories 

Nº % 

Facultat de Lletres 1.028 254 24,7% 

Llengua i Literatura Catalanes 50 1 2% 

Llengua i Literatura Hispàniques 73 32 43,8% 

Anglès 185 63 34,0% 

Data informe: 28/07/2016 
Font: e-tutories - Moodle. Curs 2015-16 

 

E.5. Taula 3. Tutories realitzades i tipologia 

 

Centre/Titulació 

Nº de 
tutors/es 

totals 

Nº fitxes 

seguiment 

Tipus de tutories 

Indiv. Grup Presencial Virtual 

Facultat de Lletres 75 213 173 40 184 29 

Llengua i Literatura 
Catalanes 

10 1 1 0 1 0 

Llengua i Literatura 
Hispàniques 

9 36 30 6 33 3 

Anglès 12 58 53 5 49 9 

Data informe: 28/07/2016 
Font: e-tutories - Moodle. Curs 2015-16 

 

E.5. Taula 4. Ús de l’espai d’e-tutories 

 
Centre/Titulació 

Tutors/es Estudiants 

Nº de 
tutors/es 

total 

Nº de 
tutors/es 
que han 
accedit 

Nº 
Accessos 

Nº d’est. 
total 

Nº d’est. 
que han 
accedit 

Nº 
accessos 

Facultat de Lletres 75 61 1.015 1.028 545 2.621 

Llengua i Literatura 
Catalanes 

10 1 1 50 23 90 

Llengua i Literatura 
Hispàniques 

9 8 279 73 39 185 

Anglès 12 11 235 185 111 490 

Data informe: 28/07/2016 
Font: e-tutories – Moodle. Curs 2015-16 
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E.5. Taula 5. Resultats preguntes enquesta satisfacció PAT per grau (puntuacions 

sobre 10) 

Participació 

Titulació Alum potencials Nº enq valorades 

Llengua i Literatura Catalanes 59 2 

Llengua i Literatura Hispàniques 91 5 

Anglès 202 15 
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La difusió de la tutoria (saber què es, en què consisteix i qui és el meu tutor) ha 
estat correcta. 

0,00 7,75 8,15 

El moment d'inici de la tutoria ha estat adequat. 0,00 8,75 8,46 

El nombre de tutories realitzades ha estat suficient. 0,00 8,00 7,46 

El tutor ha propiciat un bon clima de relació personal i de comunicació. 0,00 8,50 8,31 

Els temes tractats a les tutories han donat resposta a les meves necessitats. 0,00 9,25 8,69 

Estic satisfet del desenvolupament de les tutories. 0,00 8,00 8,25 

Recomanaria a un company parlar amb el seu tutor en cas que tingués algun dubte 
o problema relacionat amb la titulació. 

0,00 9,75 8,85 

Data informe: 
Font: URV en xifres. PAT – Resultats de les titulacions enquestades. Curs 2014-15  
 
 

E.5. Taula 6. Enquestes satisfacció PAT per part dels tutors 

Participació 

Centre Tutors potencials Tutors participants 

Facultat de Lletres 75 17 

 

 
Grau de 

satisfacció dels 
tutors (en %) Pregunta 

Difusió de la tutoria: Creus que la informació que rep l’estudiant des del centre sobre les 
tutories és suficient? 

76,5% 

Número de tutories realitzades: Quin mínim de tutories recomanes per estudiant i curs? Entre 1 i 2 
(88,2%) 

Moment en que s’ha realitzat la tutoria: Creus que és adequada la planificació plantejada? 94,1% 

Moment en que s’ha realitzat la tutoria: En quins moments han sigut més útils les tutories? 

 

Inici de curs 

(43,8%) 

Mitjans de curs 

(37,5%) 

Continguts de la tutoria: Consideres adequats els continguts tractats a les tutories? 

 

100% 
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Utilitat de la tutoria: Valora de l'1 al 10 la utilitat de les tutories. 

 

Entre 5 i 8 (50%) 

Formació de tutor: Has rebut la formació que necessites per realitzar tutories? 

 

70,6% 

Participació dels estudiants: Estàs satisfet/a amb la participació dels estudiants a les tutories? 

 

11,8% 

Ús de Moodle per a la tutoria: Trobes adequat l'ús de Moodle per a les tutories acadèmiques? 

 

75% 

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? 

 

66,7% 

Data informe: 27/07/2016 
Font: formulari Google Docs. Curs 2015-16 
 

 

 

E.5. Taula 7. Resultats enquesta satisfacció alumnes de nou accés (1Q-1R). Dades 

relacionades amb els recursos materials. (puntuacions sobre 4) 

Participació 

Titulació Potencials Participants 

Llengua i Literatura Catalanes 6 1 

Llengua i Literatura Hispàniques 22 4 

Anglès 47 9 
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Els recursos necessaris per a les assignatures són fàcilment accessibles 
(biblioteca, web, copisteria, material, laboratoris, etc.). 

4,00 3,50 3,44 3,37 

M'he mogut amb facilitat pels espais de la facultat / escola. 4,00 2,75 3,56 3,43 

Els recursos informàtics que la Universitat posa al meu abast com a 
estudiant són suficients i útils. 

4,00 3,75 3,44 3,29 

Data informe: 05/11/2015 
Font: URV en xifres – Gestió 1Q1R/EPD. Curs 2014-15 

 

 

E.5. Taula 8. Resultats enquesta satisfacció alumnes (EPD). Dades relacionades amb 

els recursos materials. (puntuacions sobre 4) 

Participació 

Titulació Potencials Participants 

Llengua i Literatura Catalanes 53 3 

Llengua i Literatura Hispàniques 70 5 

Anglès 156 24 
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La manera com s'utilitzen les tecnologies (TIC, presentacions, 
transparències, vídeos, etc.) facilita el meu aprenentatge.  

2,67 2,80 2,88 2,86 

Els recursos necessaris per a les assignatures són fàcilment accessibles 
(biblioteca, via web, copisteria, material de laboratoris, etc). 

3,33 3,40 3,17 3,08 

Els recursos informàtics que la Universitat posa a l'abast de l'estudiant són 
suficients i útils. 

4,00 2,40 2,79 2,96 

Les instal·lacions on assisteixo a classe i laboratoris em resulten còmodes i 
crec que estan correctament condicionades. 

3,67 2,80 2,38 2,43 

Data informe: 05/11/2015 
Font: URV en xifres – Gestió 1Q1R/EPD. Curs 2014-15 
 
 
 

E.5. Taula 9. Dades anuals corresponents al CRAI 

 

 

 
Dades anuals corresponents al Centre de Recursos 
per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) 

 

  

Rev.: 00 

Data: 
19/03/2015 

Dades a: 31/12/2015 Campus i seus de la 

URV 

  

CRAI Campus 
Catalunya  

Suma/mitjana 

Satisfacció dels usuaris amb el CRAI  

Satisfacció general dels estudiants amb el CRAI (3) 7,71 7,96 

Satisfacció general dels estudiants amb el personal del CRAI (3) 8,25 8,40 

Satisfacció general dels estudiants amb les instal·lacions i els 
equipaments del CRAI (3) 

6,94 7,41 

Satisfacció general dels estudiants amb els recursos documentals del 
CRAI (3) 

7,31 7,71 

Satisfacció general dels estudiants amb els serveis del CRAI (3) 7,82 7,94 

Satisfacció de l'estudiant amb els cursos de competències informacionals 
rebuts del CRAI (4) 

8,17 8,40 

Valoració de la utilitat dels grups de conversa en anglès per als usuaris 
(3) 

7,67 7,84 

Satisfacció amb els serveis que es reben de la Factoria (5)   9,05 

Satisfacció del PDI amb la formació PROFID (6)   8,33 

Usuaris  

Nombre d'accessos d'usuaris al CRAI per any (7) (8) 278.607 875.073 

Nombre mig d'accessos diaris al CRAI de campus  1.047 3.669 

Nombre d'accessos per usuari potencial del campus i any (9) 69 64 

Instal·lacions CRAI  

Dies d'obertura per any  266 232 

Hores d'obertura CRAI per any  3.282 2.710 

Superfície útil CRAI (m2) (10) 3.753 12.391 
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Superfície útil CRAI (m2) per usuari potencial del campus (9) 0,93 0,88 

Superficie útil CRAI (m2) per accés diari mig al CRAI de campus 3,58 3,18 

Fons documental 

Nombre de monografies en paper (exemplars) 213.995 632.374 

Nombre de publicacions periòdiques en paper que es reben actualment 
per compra 

366 641 

Nombre de publicacions periòdiques electròniques a les quals s'accedeix 
des del catàleg bibliogràfic 

  13.764 

Nombre de monografies electròniques a les quals s'accedeix des del 
catàleg bibliogràfic 

  14.945 

Nombre de bases de dades a les quals s'accedeix des del catàleg 
bibliogràfic 

  236 

Nombre d'altre tipus de material (11) 9.623 34.961 

Serveis 

Préstec (12) 

Nombre de préstecs de documents de la URV realitzats a la comunitat 
universitària URV per any (13) 

73.937 210.922 

Nombre de documents de la URV prestats per usuari potencial del campus 
i any (9) 

18,37 11,93 

Nombre de documents sol·licitats per la URV a biblioteques que pertanyen 
al CSUC per any (14) 

  7.212 

Nombre de documents sol·licitats per la URV a altres biblioteques a través 
de préstec interbibliotecari per any 

  2.313 

Nombre de préstecs de documents de la URV a usuaris consorciats per 
any 

  10.685 

Nombre de préstecs d'espais de treball en grup per any 8.436 25.828 

Nombre de préstecs d'espais de treball en grup per estudiant potencial 
del campus i any (9) 

2,51 2,11 

Nombre de préstecs d'ordinadors portàtils per any (15) 20.485 62.953 

Nombre de préstecs d'ordinadors portàtils per estudiant potencial del 
campus i any (9) 

6,09 4,76 

Nombre de préstecs d'altres equipaments (16) 1.706 17.620 

Accions de suport a la formació 

Nombre d'assistents per curs acadèmic al suport realitzat pel CRAI en la 
competència nuclear C3 (gestió del coneixement) (17) 

1.511 3.441 

Nombre d'assistents al suport realitzat pel CRAI en la competència 
nuclear C3 per estudiant potencial de grau i curs acadèmic (9) 

0,51 0,31 

Nombre d'assistents als cursos de recursos específics adreçats als 
estudiants de màster i doctorat (17) 

191 305 

Nombre d'assistents a la formació PROFID que realitza el personal del 
CRAI per any (18) 

75 505 

Nombre d'assistents als grups de conversa en anglès per any   568 

Nombre d'assistents a les sessions Micro TAC (Factoria) per any   51 

Nombre d'assessoraments realitzats per la Factoria per any   807 

Nombre d'usos autònoms de la Factoria per part de l'usuari per any   342 

Ús virtual CRAI 

Nombre de pàgines vistes del web   856.546 

Nombre de consultes virtuals al CRAI   306 

Nombre de descàrregues de material d'autoaprenentatge (guies i 
tutorials) 

  21.812 

Espais i seients de tipologia diversa 

Nombre total de seients 751 3.150 

Nombre total de seients per estudiant potencial del campus (9) 0,22 0,28 
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Nombre d'equipaments 

Nombre d'ordinadors a l'Aula d'Informàtica 111 292 

Nombre d'ordinadors portàtils en préstec 42 186 

Nombre d'ordinadors portàtils en préstec per estudiant potencial del 
campus (9) 

0,01 0,02 

  

Nombre d'estudiants potencials (Grau). Matrícula curs 2014-15 2.941 11.589 

Nombre d'estudiants potencials (Màster i Doctorat). Matrícula curs 2014-
15 (19) 

425 2.302 

Nombre de PDI (dades a 31 de desembre  de 2015) 467 2.020 

Nombre de PAS (dades a 31 de desembre de 2015) (20) 192 687 

(1) CRAI Campus Bellissens inclou el Centre de Documentació Europea i CRAI Medicina i Ciències de la Salut inclou 
la Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. 

(2) Altres inclou les dades corresponents a Fundació Marta Mata Garriga, Vinseum, Institut Català d'Arqueologia 
Clàssica, Hemeroteca Fundació Catalunya-La Pedrera, Fundació Quer Alt, Hospital Universitari Joan XXIII de 
Tarragona i Monestir de Poblet. 

(3) Aquestes dades es poden completar amb l'Informe que porta per títol: Anàlisi de l’enquesta de satisfacció d’usuaris 
del CRAI adreçada als estudiants (curs 2014-15), abril-maig (2015). Escala de puntuació: 1-10. 

(4) Dades procedents d'una enquesta de satisfacció que es distribueix entre els estudiants una vegada finalitzada la 
formació.  

(5) Dades procedents d'una enquesta de satisfacció que es distribueix trimestralment als usuaris que han registrat 
algun servei amb la Factoria. 

(6) Dades procedents d'una enquesta de satisfacció que es distribueix entre el Personal Docent i Investigador una 
vegada finalitzada la formació. Es donen dades parcials degudes a un canvi de model d'enquesta al llarg del curs 
2014-15. 

(7) S'inclouen les dades d'accés a la Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, 
juntament amb les dades d'accés al CRAI Medicina i Ciències de la Salut. 

(8) Problemes en el funcionament del comptador d'accés al CRAI Seu Baix Penedès. 

(9) En els càlculs per CRAI de campus no hem tingut en compte el nombre d'estudiants de doctorat, degut a la 
dificultat per adjudicar aquests estudiants a cada campus. 

(10) Dades facilitades pel Servei de Recursos Materials. S'inclou la superfície útil corresponent als Serveis Centrals. 
La superfície útil del CRAI Medicina i Ciències de la Salut comprén també la superfície útil de la Biblioteca de la Unitat 
Docent de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. 

(11) Inclou música impresa, material cartogràfic, videos i DVD, CD-ROM, DVD interactiu microforma, registre sonor 
musical i no musical, document gràfic, fitxer informàtic, diapositiva, material multimèdia, material mixte, parts 
components i manuscrits. El número es menor que el corresponent al 2015 perquè durant l'any s'han fet canvis a 

nivell de tipus de material i poden haver passat a altres tipologies. 

(12) Inclou dades de préstec i de renovacions del préstec.  

(13) Les dades de préstec del CRAI Medicina i Ciències de la Salut inclou les corresponents a la Biblioteca de la Unitat 
Docent de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Les dades de la Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital 
Universitari Joan XXIII de Tarragona s'inclouen a la columna Altres. S'inclouen 8.472 préstecs addicionals, no 
computables en cap de les opcions fixades. 

(14) CSUC: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Aquest préstec no representa cap cost per a l'usuari. 

(15) A l'opció Altres es dóna el nombre de préstecs d'ordinadors portàtils que han tingut lloc a la Biblioteca de la 
Unitat Docent de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. 

(16) S'inclouen 823 préstecs que no són computables en cap de les opcions fixades. 

(17) Dades corresponents al curs acadèmic 2014-15. 

(18) S'inclouen 255 assistents corresponents a la formació realitzada per la Secció d'Organització i Millora, la Secció 
de Recursos Documentals, l'Espai d'Aprenentatge de Llengües i la Factoria. 

(19) S'inclouen 1.217 estudiants corresponents a tots els programes de doctorat de la URV. 

(20) En el valor total s'inclouen 59 persones del col·lectiu del Personal d'Administració i Serveis que desenvolupen la 
seva feina a Rectorat i 2 persones de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Al CRAI 
Medicina i Ciències de la Salut s'inclouen el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut i la Unitat Docent de l'Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus. 

Elaborat per: Revisat per: Aprovat per:  

Cap de la Secció d'Organització i Millora/Cap de la Secció de Recursos 
Documentals/Cap de la Secció de Serveis als 
Usuaris/Coordinador/Responsable del CRAI de campus  

Cap de la Secció 
d'Organització i 
Millora 

Cap d'Àrea del 
CRAI 

Data informe: 19/03/2015 
Font: CRAI - URV 
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E.5. Taula 10. Dades ús de Moodle 

Titulació 
Nombre 

espais 

Espais 

actius 

(%) 

Professors 

actius 

(%) 

Alumnes 

actius (%) 

Total     

Graus 

Llengua i Literatura Catalanes 55 83,64% 61,93% 72,07% 

Llengua i Literatura Hispàniques 56 85,71% 65,41% 70,72% 

Anglès 60 93,33% 74,63% 69,69% 

Màsters (coordinats per la URV) 

Arqueologia Clàssica 26 57,69% 31,41% 50,58% 

Antropologia Urbana, Migracions i 

Intervenció Social 
14 100,00% 67,31% 62,56% 

Data informe: 
Font: Servei de Recursos Educatius. Curs 2015-16 
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Annex 5. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 6 

 

E.6. Taula 1. Metodologies vs. Avaluació de les titulacions a acreditar 

 

 

 

 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

TEORIA
6% 39%

PRÀCTICA
52% 42%

PRÀCTIQUES EXTERNES
2% 2%

TREBALL DE FI DE GRAU/ 

MÀSTER 3% 4%

ATENCIÓ PERSONALITZADA
1% 3%

PROVES
37% 9%

FACULTAT DE LLETRES - Grau de Llengua i Literatura Catalanes (2009) (Curs 2015-16)

Metodologies, Activitats Formatives i Sistema d'Avaluació 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

TEORIA
5% 44%

PRÀCTICA
48% 39%

PRÀCTIQUES EXTERNES
2% 2%

TREBALL DE FI DE GRAU/ 

MÀSTER 2% 2%

ATENCIÓ PERSONALITZADA
1% 3%

PROVES
42% 11%

FACULTAT DE LLETRES - Grau de Llengua i Literatura Hispàniques (2009) (Curs 2015-16)

Metodologies, Activitats Formatives i Sistema d'Avaluació 



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ  

 

 

199 

 

 

 

 

 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

TEORIA
3% 26%

PRÀCTICA
45% 56%

PROJECTES
1% 0%

PRÀCTIQUES EXTERNES
2% 2%

TREBALL DE FI DE 

GRAU/MÀSTER 2% 3%

ATENCIÓ PERSONALITZADA
0% 2%

PROVES
46% 11%

FACULTAT DE LLETRES - Grau d'Anglès (2009) (Curs 2015-16)

Metodologies, Activitats Formatives i Sistema d'Avaluació 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

TEORIA
4% 23%

PRÀCTICA
26% 31%

TREBALL DE FI DE 

GRAU/MÀSTER 9% 16%

ATENCIÓ PERSONALIZADA
0% 4%

PROVES
61% 26%

FACULTAT DE LLETRES - Màster en Arqueologia Clàssica (2013) (Curs 2015-16)

Metodologies, Activitats Formatives i Sistema d'Avaluació 
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Data informe: 06/05/2016 
Font: Unitat Suport Metodològic - Servei de Recursos Educatius. Curs 2015-16 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

TEORIA
0% 13%

PRÀCTICA
83% 55%

PROJECTES
3% 0%

PRÀCTIQUES EXTERNES
8% 6%

TREBALL DE FI DE 

GRAU/MÀSTER 8% 12%

ATENCIÓ PERSONALIZADA
0% 13%

FACULTAT DE LLETRES - Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social (2013) (Curs 2015-16)

Metodologies, Activitats Formatives i Sistema d'Avaluació 
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E.6. Taula 2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació 

(*) per a cada assignatura, amb la mida del grup, distribució dels temps de treball de l’estudiant, amb presència del professor i treball autònom. Marcat en gris aquelles que s’utilitzen 
per l’avaluació de l’assignatura 

 
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES 
 

Assignatura Curs Tipologia ECTS 
Mida 
de 

grups 

N
º
 t

o
ta

l 

e
s
tu

d
ia

n
ts

 

m
a
tr

ic
u

la
ts

 

a
s
s
ig

n
a
tu

r
a
 

Metodologies Proves 

T
e
m

p
s
 a

m
b
 

p
r
e
s
è
n

c
ia

 

p
r
o
fe

s
s
o
r 

T
e
m

p
s
 t

re
b

a
ll
 

a
u

tò
n

o
m

 

e
s
tu

d
ia

n
t 

H
o
r
e
s
 t

o
ta

ls
 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 16 17 18 19 20 21 22 29 31 34 38 39 40 41 46 47 1 2 3 4 5 6 

LITERATURA Primer 
Formació 

bàsica 
12                                   120 180 300 

ANGLÈS I Primer 
Formació 

bàsica 
6                                   61 89 150 

ANGLÈS II Primer 
Formació 

bàsica 
6                                   57.5 92 

149.

5 

COMUNICACI

Ó ESCRITA EN 

CATALÀ 

Primer 
Formació 

bàsica 
6                                   64 86 150 

COMUNICACI

Ó ESCRITA EN 

ESPANYOL 

Primer 
Formació 

bàsica 
6                                   60 90 150 

LINGÜÍSTICA Primer 
Formació 

bàsica 
12                                   109 191 300 

PROBLEMES 

DE LA 

SOCIETAT 

ACTUAL 

Primer 
Formació 

bàsica 
6                                   120 30 150 
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ANTROPOLOG

IA CULTURAL 
Primer 

Formació 

bàsica 
6                                   60 90 150 

LITERATURA I 

SOCIETAT 
Primer 

Formació 

bàsica 
6                                   8 142 150 

FILOSOFIA 

MODERNA I 

CONTEMPORÀ

NIA 

Primer 
Formació 

bàsica 
6                                   60 90 150 

LLENGUA 

ALEMANYA I 
Segon 

Obligatòri

a 
6                                   64 86 150 

LLENGUA 

FRANCESA 
Segon 

Obligatòri

a 
6                                   61 89 150 

LLENGUA 

ALEMANYA II 
Segon 

Obligatòri

a 
6                                   60 90 150 

LITERATURA 

FRANCESA 
Segon 

Obligatòri

a 
6                                   96 54 150 

LITERATURA 

ROMÀNICA 
Segon 

Obligatòri

a 
6                                   81 71 152 

CREACIÓ 

CATALANA 

CONTEMPORÀ

NIA (S. XX) 

Segon 
Obligatòri

a 
6                                   60 90 150 

CRISI I 

MODERNITAT 

(S. XIX-XX) 

Segon 
Obligatòri

a 
6                                   70 80 150 

ROMANTICIS

ME I 

REALISME (S. 

XIX) 

Tercer 
Obligatòri

a 
6                                   60 90 150 

LITERATURA 

CATALANA 
Tercer 

Obligatòri

a 
6                                   78 72 150 
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TARDOMEDIE

VAL I 

MODERNA 

ETNOPOÈTICA Tercer 
Obligatòri

a 
6                                   62 88 150 

CRÍTICA 

LITERÀRIA 

CATALANA 

Tercer 
Obligatòri

a 
6                                   60 90 150 

LITERATURA 

CATALANA 

MEDIEVAL I 

Quart 
Obligatòri

a 
6                                   56 119 175 

LINGÜÍSTICA 

ROMÀNICA 
Segon 

Obligatòri

a 
6                                   60 90 150 

EL LLEGAT 

CLÀSSIC 
Segon 

Obligatòri

a 
6                                   54 96 150 

LLATÍ Segon 
Obligatòri

a 
6                                   60 90 150 

COMUNICACI

Ó ORAL EN 

CATALÀ 

Segon 
Obligatòri

a 
6                                   62 88 150 

COMUNICACI

Ó ORAL EN 

ESPANYOL 

Segon 
Obligatòri

a 
6                                   60 90 150 

LLENGUA 

ANGLESA I 
Segon 

Obligatòri

a 
6                                   62 87 149 

LLENGUA 

ANGLESA II 
Segon 

Obligatòri

a 
6                                   63 87 150 

GRAMÀTICA 

HISTÒRICA 

DE LA 

Tercer 
Obligatòri

a 
9                                   30 0 30 
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LLENGUA 

CATALANA 

SOCIOLINGÜÍ

STICA 

CATALANA 

Tercer 
Obligatòri

a 
6                                   0 0 0 

MORFOLOGIA 

CATALANA 
Tercer 

Obligatòri

a 
3                                   68 25 93 

DIALECTOLOG

IA CATALANA 
Quart 

Obligatòri

a 
9                                   0 0 0 

SINTAXI 

CATALANA 
Quart 

Obligatòri

a 
9                                   76 150 226 

CORRECCIÓ I 

EDICIÓ DE 

TEXTOS 

CATALANS 

Quart 
Obligatòri

a 
6                                   0 0 0 

DONES, 

LLENGUATGES 

I CULTURA 

 Optativa 6                                   62 88 150 

ESTUDIS 

MONOGRÀFIC

S LITERARIS 

CATALANS 

 Optativa 6                                   60 90 150 

TEORIA I 

CRÍTICA DE 

LES ARTS 

ESCÈNIQUES 

 Optativa 6                                   65 89 154 

HISTÒRIA 

SOCIAL DE LA 

LLENGUA 

CATALANA 

 Optativa 6                                   0 0 0 

ONOMÀSTICA  Optativa 6                                   0 0 0 
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ESTUDIS EN 

EL MARC DE 

CONVENIS DE 

MOBILITAT 

 Optativa 3                                   0 0 0 

GRANS OBRES 

DE LA 

LITERATURA 

GREGA 

 Optativa 6                                   57 93 150 

GRANS OBRES 

DE LA 

LITERATURA 

LLATINA 

 Optativa 6                                   57 93 150 

GÈNERE I 

DIVERSITAT 

EN EL MÓN 

ANTIC 

 Optativa 6                                   60 90 150 

FRANCÈS 

COMUNICATI

U 

 Optativa 6                                   54 96 150 

LLENGUA 

ALEMANYA 

III 

 Optativa 6                                   60 90 150 

LLENGUA 

ALEMANYA IV 
 Optativa 6                                   60 90 150 

MITOLOGIA  Optativa 6                                   49 103 152 

ESCRIPTURES 

CONTEMPORÀ

NIES 

 Optativa 6                                   60 90 150 

TREBALL DE 

FI DE GRAU 
Quart 

Treball fi 

de grau 
12                                   8 292 300 
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* Metodologies: 1 Activitats introductòries, 2 Sessió Magistral, 3 Esdeveniments científics i/o divulgatius, 4 Seminaris, 5 Debats, 6 Presentacions / exposicions, 7 Resolució de problemes, exercicis a l'aula 

ordinària, 8 Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques, 11 Pràctiques de camp/sortides, 15 Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària, 16 Treballs, 17 Fòrums de discussió, 18 Estudis previs, 

19 Resolució de problemes, exercicis, 20 Pràctiques a través de TIC, 21 Supòsits pràctics/estudi de casos, 22 PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes, 29 Selecció/assignació 

del lloc de pràctiques externes, 31 Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes, 34 Estada de pràctiques, 38 Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster, 39 Mecanismes de 

coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster, 40 Elaboració del treball de fi de grau / màster, 41 Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster, 46 Memòria, 47 Atenció personalitzada. 
Proves: 1 Proves de desenvolupament, 2 Proves objectives de preguntes curtes, 3 Proves objectives de tipus test, 4 Proves mixtes, 5 Proves pràctiques, P6 Proves orals. En gris, les metodologies i proves 

d’avaluació. 
 

Data informe: 27/05/2016  

Font: URV Docnet, Pla d’Ordenació Acadèmica (per a la mida de grup i nombre d’estudiants matriculats per assignatura). Curs 2014-15 
  

PRÀCTIQUES 

EXTERNES I 
 

Pràctiques 

Externes 

optatives 

6                                   11 139 150 

Total assignatures que avaluen amb una metodologia i/o prova 1 9 0 4 0 
1

5 
9 0 0 0 18 0 1 5 4 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 15 2 5 8 12 0 

2785.5 

(39.06

%) 

4345 

(60.94

%) 

7130

.5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 16 17 18 19 20 21 22 29 31 34 38 39 40 41 46 47 1 2 3 4 5 6    

 Metodologies Proves    
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GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES 
 

Assignatura Curs Tipologia ECTS 
Mida 
de 

grups 

N
º
 t

o
ta

l 

e
s
tu

d
ia

n
ts

 

m
a
tr

ic
u

la
ts

 

a
s
s
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n
a
tu
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Metodologies Proves 

T
e
m

p
s
 a

m
b
 

p
r
e
s
è
n

c
ia

 

p
r
o
fe

s
s
o
r 

T
e
m

p
s
 t

re
b

a
ll
 

a
u

tò
n

o
m

 

e
s
tu

d
ia

n
t 

H
o
r
e
s
 t

o
ta
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1 2 3 4 5 6 7 11 
1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

2 

2

9 

3

1 

3

4 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

6 

4

7 
1 2 3 4 5 6 

LITERATURA Primer 
Formació 

bàsica 
12 35 113                               120 180 300 

ANGLÈS I Primer 
Formació 

bàsica 
6 27 90                               61 89 150 

ANGLÈS II Primer 
Formació 

bàsica 
6 25 88                               57.5 92 149.5 

COMUNICACI

Ó ESCRITA EN 

CATALÀ 

Primer 
Formació 

bàsica 
6 31 104                               64 86 150 

COMUNICACI

Ó ESCRITA EN 

ESPANYOL 

Primer 
Formació 

bàsica 
6 30 99                               60 90 150 

LINGÜÍSTICA Primer 
Formació 

bàsica 
12 29 99                               109 191 300 

PROBLEMES 

DE LA 

SOCIETAT 

ACTUAL 

Primer 
Formació 

bàsica 
6 8 95                               120 30 150 

ANTROPOLOG

IA CULTURAL 
Primer 

Formació 

bàsica 
6 11 127                               60 90 150 

LITERATURA I 

SOCIETAT 
Primer 

Formació 

bàsica 
6 31 101                               53 97 150 
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FILOSOFIA 

MODERNA I 

CONTEMPORÀ

NIA 

Primer 
Formació 

bàsica 
6 15 48                               60 90 150 

LLENGUA 

ALEMANYA I 
Segon Obligatòria 6 5 48                               64 86 150 

LLENGUA 

FRANCESA 
Segon Obligatòria 6 16 24                               61 89 150 

LLENGUA 

ALEMANYA II 
Segon Obligatòria 6 7 59                               60 90 150 

LITERATURA 

FRANCESA 
Segon Obligatòria 6 12 21                               96 54 150 

EL LLEGAT 

CLÀSSIC 
Segon Obligatòria 6 18 28                               44 95 139 

LLATÍ Segon Obligatòria 6 17 28                               60 90 150 

LINGÜÍSTICA 

ROMÀNICA 
Segon Obligatòria 6 17 29                               60 90 150 

LITERATURA 

ROMÀNICA 
Segon Obligatòria 6 14 25                               81 71 152 

COMUNICACI

Ó ORAL EN 

CATALÀ 

Segon Obligatòria 6 15 26                               62 88 150 

COMUNICACI

Ó ORAL EN 

ESPANYOL 

Segon Obligatòria 6 20 33                               60 90 150 

LITERATURA 

ESPANYOLA 

CONTEMPORÀ

NIA 

Segon Obligatòria 6 27 27                               56 90 146 

LITERATURA 

HISPANOAME
Segon Obligatòria 6 19 19                               60 90 150 
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RICANA 

CONTEMPORÀ

NIA 

LITERATURA 

ESPANYOLA 

DELS SEGLES 

XVIII I XIX 

Tercer Obligatòria 6 31 31                               60 90 150 

LITERATURA 

HISPANOAME

RICANA 

MODERNA 

Tercer Obligatòria 6 22 22                               60 90 150 

METODOLOGI

A DE 

L'ANÀLISI 

LITERÀRIA 

Tercer Obligatòria 6 26 26                               66 88 154 

LITERATURA 

ESPANYOLA 

DELS SEGLES 

D'OR 

Tercer Obligatòria 6 22 22                               61 89 150 

LITERATURA 

ESPANYOLA 

DE LA SEGONA 

MEITAT DEL 

SEGLE XX I 

ACTUAL 

Quart Obligatòria 6 28 28                               80 66 146 

INTRODUCCIÓ 

A L'EDICIÓ DE 

TEXTOS I A LA 

CRÍTICA 

TEXTUAL 

Quart Obligatòria 6 21 21                               78 88 166 

LITERATURA 

MEDIEVAL 
Quart Obligatòria 6 24 24                               61 89 150 
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ELS SONS DE 

LA LLENGUA 

ESPANYOLA 

Tercer Obligatòria 6 29 29                               55 95 150 

LES PARAULES 

DE LA 

LLENGUA 

ESPANYOLA 

Tercer Obligatòria 6 22 22                               50 100 150 

HISTÒRIA DE 

LA LLENGUA 

ESPANYOLA 

Tercer Obligatòria 6 31 31                               58 90 148 

ESPANYOL 

CONVERSACIO

NAL 

Tercer Obligatòria 6 17 17                               84 66 150 

LES 

ORACIONS DE 

LA LLENGUA 

ESPANYOLA 

Quart Obligatòria 6 30 30                               68 82 150 

L'ESPANYOL 

D'AMÈRICA 
Quart Obligatòria 6 24 24                               123 27 150 

EL 

SIGNIFICAT 

DE LES 

PARAULES I 

DE LES 

ORACIONS 

Quart Obligatòria 6 24 24                               60 90 150 

VARIACIÓ I 

POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

 Optativa 6 9 9                               55 95 150 

ENSENYAMEN

T DE 

L'ESPANYOL 

COM A 

 Optativa 6 14 14                               61 89 150 
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LLENGUA 

ESTRANGERA 

LEXICOGRAFI

A HISPÀNICA 
 Optativa 6 11 11                               61 88.5 149.5 

EXPRESSIÓ 

ORAL I 

ESCRITA EN 

L'ÀMBIT 

PROFESSIONA

L 

 Optativa 6 3 3                               60 90 150 

CORRECCIÓ 

DE TEXTOS 
 Optativa 6 15 15                               60 90 150 

PRAGMÀTICA 

DE LA 

LLENGUA 

ESPANYOLA 

 Optativa 6 9 9                               55 95 150 

LECTURA I 

INTERPRETAC

IÓ DE TEXTOS 

LITERARIS 

 Optativa 6 7 7                               61 70 131 

ANÀLISI DE 

TEXTOS 

HISPANOAME

RICANS 

 Optativa 6 6 6                               60 90 150 

LITERATURA 

ESPANYOLA I 

LITERATURA 

EUROPEA 

 Optativa 6 7 7                               76 62 138 

PSICOLINGÜÍ

STICA I 

NEUROLINGUÍ

STICA 

 Optativa 6 9 9                               0 0 0 
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* Metodologies: 1 Activitats introductòries, 2 Sessió Magistral, 3 Esdeveniments científics i/o divulgatius, 4 Seminaris, 5 Debats, 6 Presentacions / exposicions, 7 Resolució de problemes, exercicis a l'aula 

ordinària, 11 Pràctiques de camp/sortides, 15 Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària, 16 Treballs, 17 Fòrums de discussió, 18 Estudis previs, 19 Resolució de problemes, exercicis, 20 Pràctiques 
a través de TIC, 22 PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes, 29 Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes, 31 Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques 

FRANCÈS 

COMUNICATIU 
 Optativa 6 4 10                               54 96 150 

INTERCULTUR

ALITAT I 

LITERATURA 

 Optativa 6 11 11                               96 54 150 

ESTUDIS EN 

EL MARC DE 

CONVENIS DE 

MOBILITAT 

 Optativa 6 1                                0 0 0 

LLENGUA 

ALEMANYA III 
 Optativa 6 2 21                               60 90 150 

LLENGUA 

ALEMANYA IV 
 Optativa 6 3 21                               60 90 150 

LLENGUATGE I 

TECNOLOGIA 
 Optativa 6 6 6                               0 0 0 

LLENGUA 

FRANCESA 
 Optativa 6 0 24                               61 89 150 

LITERATURA 

FRANCESA 
 Optativa 6 0 21                               0 0 0 

TREBALL DE 

FI DE GRAU 
Quart 

Treball fi 

de grau 
6 28 28                               4 146 150 

PRÀCTIQUES 

EXTERNES I 
 

Pràctiques 

Externes 

optatives 

6 6 6                               11 139 150 

Total assignatures que avaluen amb una metodologia i/o prova 1 6 2 1 3 12 15 0 0 20 1 0 14 5 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 23 4 10 5 17 3 3387.5 4681.5 8069 

 1 2 3 4 5 6 7 11 
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externes, 34 Estada de pràctiques, 38 Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster, 39 Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster, 40 Elaboració del treball de fi de grau 

/ màster, 41 Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster, 46 Memòria, 47 Atenció personalitzada. Proves: 1 Proves de desenvolupament, 2 Proves objectives de preguntes curtes, 3 Proves objectives 

de tipus test, 4 Proves mixtes, 5 Proves pràctiques, 6 Proves orals. En gris, les metodologies i proves d’avaluació. 
 

Data informe: 02/06/2016  

Font: URV Docnet, Pla d’Ordenació Acadèmica (per a la mida de grup i nombre d’estudiants matriculats per assignatura). Curs 2014-15 
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GRAU D’ANGLÈS 
 

Assignatura Curs Tipologia ECTS 
Mida 
de 

grups 

N
º
 t

o
ta

l 

e
s
tu

d
ia

n
ts

 

m
a
tr

ic
u

la
ts

 

a
s
s
ig

n
a
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a
 

Metodologies Proves 

T
e
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m
b
 

p
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c
ia
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s
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e
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a
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e
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1 2 4 5 6 7 8 11 
1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

2 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

7 
1 2 3 4 5 6 

LITERATURA Primer 
Formació 

bàsica 
12 69 113                           80 78 158 

ANGLÈS I Primer 
Formació 

bàsica 
6 56 90                           53 97 150 

ANGLÈS II Primer 
Formació 

bàsica 
6 56 88                           60 90 150 

COMUNICACIÓ 

ESCRITA EN CATALÀ 
Primer 

Formació 

bàsica 
6 64 104                           64 86 150 

COMUNICACIÓ 

ESCRITA EN ESPANYOL 
Primer 

Formació 

bàsica 
6 61 99                           60 90 150 

LINGÜÍSTICA Primer 
Formació 

bàsica 
12 62 99                           109 191 300 

PROBLEMES DE LA 

SOCIETAT ACTUAL 
Primer 

Formació 

bàsica 
6 32 95                           0 0 0 

ANTROPOLOGIA 

CULTURAL 
Primer 

Formació 

bàsica 
6 40 127                           60 90 150 

LITERATURA I 

SOCIETAT 
Primer 

Formació 

bàsica 
6 33 101                           60 90 150 

FILOSOFIA MODERNA I 

CONTEMPORÀNIA 
Primer 

Formació 

bàsica 
6 16 48                           60 90 150 

LLENGUA ALEMANYA I Segon Obligatòria 6 38 48                           64 86 150 

LLENGUA FRANCESA Segon Obligatòria 6 7 24                           61 89 150 
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LLENGUA ALEMANYA II Segon Obligatòria 6 46 59                           60 90 150 

LITERATURA FRANCESA Segon Obligatòria 6 8 21                           96 54 150 

LLENGUA ANGLESA I Segon Obligatòria 6 57 62                           61 89 150 

LLENGUA ANGLESA II Segon Obligatòria 6 50 56                           63 87 150 

DESTRESES 

COMUNICATIVES: 

SPEAKING AND 

LISTENING I 

Segon Obligatòria 6 49 49                           67 83 150 

DESTRESES 

COMUNICATIVES: 

SPEAKING AND 

LISTENING II 

Segon Obligatòria 6 48 48                           64 86 150 

DESTRESES 

COMUNICATIVES: 

READING AND 

WRITING I 

Segon Obligatòria 6 52 52                           60 86 146 

DESTRESES 

COMUNICATIVES: 

READING AND 

WRITING II 

Segon Obligatòria 6 50 50                           61 89 150 

LLENGUA ANGLESA III Tercer Obligatòria 6 46 46                           52 98 150 

LLENGUA ANGLESA IV Tercer Obligatòria 6 45 45                           52 98 150 

EL SISTEMA DE SONS 

DE L'ANGLÈS I 
Tercer Obligatòria 6 43 43                           60 90 150 

EL SISTEMA DE SONS 

DE L'ANGLÈS II 
Tercer Obligatòria 6 51 51                           60 90 150 

LLENGUA ANGLESA V Quart Obligatòria 6 45 45                           60 90 150 

LLENGUA ANGLESA VI Quart Obligatòria 6 46 46                           59 91 150 

TALLER D'ESCRIPTURA 

AVANÇADA 
Quart Obligatòria 6 50 50                           66.5 94.5 161 
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TALLER D'EXPRESSIÓ 

ORAL AVANÇADA 
Quart Obligatòria 6 48 48                           69 81 150 

ANÀLISI DE TEXTOS 

ANGLESOS I 
Segon Obligatòria 6 50 50                           58 94 152 

ANÀLISI DE TEXTOS 

ANGLESOS II 
Segon Obligatòria 6 47 47                           60 90 150 

INTRODUCCIÓ A LA 

LITERATURA ANGLESA 
Tercer Obligatòria 6 46 46                           60 90 150 

NARRATIVA EN ANGLÈS Tercer Obligatòria 6 49 49                           67 82 149 

INTRODUCCIÓ A LA 

CULTURA DELS PAÏSOS 

DE PARLA ANGLESA 

Tercer Obligatòria 6 49 49                           57 93 150 

INTRODUCCIÓ A LA 

TRADUCCIÓ ANGLESA 
Tercer Obligatòria 6 36 36                           60 90 150 

GESTIÓ DE LA 

INFORMACIÓ 
Quart Obligatòria 3 38 38                           30 45 75 

LLENGUA ALEMANYA 

III 
 Optativa 6 15 21                           60 90 150 

LLENGUA ALEMANYA IV  Optativa 6 14 21                           60 90 150 

MITOLOGIA ALEMANYA  Optativa 6 7 7                           60 90 150 

LINGÜÍSTICA ANGLESA 

APLICADA 
 Optativa 6 26 26                           55 82 137 

VARIACIÓ EN LA 

LLENGUA ANGLESA 
 Optativa 6 25 25                           50 100 150 

FONÈTICA I 

FONOLOGIA ANGLESA 
 Optativa 6 5 5                           60 90 150 

L'ANGLÈS COM A 

LLENGUA ESTRANGERA 
 Optativa 6 23 23                           55 82 137 
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ESTUDIS EN EL MARC 

DE CONVENIS DE 

MOBILITAT I 

 Optativa 6 11 11                           0 0 0 

TEATRE ANGLÈS  Optativa 6 23 23                           56 95 151 

SHAKESPEARE  Optativa 6 16 16                           84 70 154 

LITERATURA NORD-

AMERICANA 
 Optativa 6 15 15                           60 90 150 

LITERATURES 

POSTCOLONIALS 
 Optativa 6 6 6                           56 94 150 

TRADUCCIÓ ANGLESA 

DIRECTA I 
 Optativa 6 16 16                           60 90 150 

TRADUCCIÓ ANGLESA 

DIRECTA II 
 Optativa 6 17 17                           60 90 150 

INTRODUCCIÓ A LES 

TECNOLOGIES DE LA 

TRADUCCIÓ 

 Optativa 6 13 13                           60 90 150 

FRANCÈS 

COMUNICATIU 
 Optativa 6 6 10                           54 96 150 

ESTUDIS EN EL MARC 

DE CONVENIS DE 

MOBILITAT II 

 Optativa 6 4 4                           0 0 0 

SEMÀNTICA ANGLESA  Optativa 6 15 15                           60 90 150 

LITERATURA I CINEMA 

EN LLENGUA ANGLESA 
 Optativa 6 19 19                           56 95 151 

ETNOPOÈTICA 

ALEMANYA (CONTES, 

LLEGENDES, MITES I 

ACUDITS) 

 Optativa 6 8 8                           60 90 150 
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* Metodologies: 1 Activitats introductòries, 2 Sessió Magistral, 4 Seminaris, 5 Debats, 6 Presentacions / exposicions, 7 Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària, 8 Pràctiques a través de TIC en 

aules informàtiques, 11 Pràctiques de camp/sortides, 15 Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària, 16 Treballs, 17 Fòrums de discussió, 18 Estudis previs, 19 Resolució de problemes, exercicis, 20 

Pràctiques a través de TIC, 22 PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes, 38 Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster, 39 Mecanismes de coordinació i seguiment 

del treball de fi de grau / màster, 40 Elaboració del treball de fi de grau / màster, 41 Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster, 47 Atenció personalitzada. Proves: 1 Proves de desenvolupament, 

2 Proves objectives de preguntes curtes, 3 Proves objectives de tipus test, 4 Proves mixtes, 5 Proves pràctiques, 6 Proves orals. En gris, les metodologies i proves d’avaluació. 

 

Data informe: 07/06/2016  

Font: URV Docnet, Pla d’Ordenació Acadèmica (per a la mida de grup i nombre d’estudiants matriculats per assignatura). Curs 2014-15 

  

LITERATURA 

ALEMANYA I CINEMA 

ALEMANY 

 Optativa 6 10 10                           60 2 62 

TREBALL DE FI DE 

GRAU 
Quart 

Treball fi 

de grau 
9 35 35                           11 214 225 

Total assignatures que avaluen amb una metodologia i/o prova 
1 15 4 1 12 10 4 0 2 19 0 0 3 4 0 0 1 1 1 0 9 9 4 17 10 9 

3270.5 

(40.09%) 

4887.5 

(59.91%) 
8158 
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MÀSTER D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA 
 

Assignatura Curs Tipologia ECTS 
Mida 
de 

grups 

Nº total 
estudiants 

matriculats 
assignatura 

Metodologies Proves 

T
e
m

p
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 a

m
b
 

p
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e
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n
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ia
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o
fe

s
s
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a
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n
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1 2 4 6 9 
1

1 

1

6 

1

8 
19 

2

0 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

4

7 
1 2 4 5 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL PAISATGE, 

PALEOAMBIENT I GIS 
1 Obligatòria 6 18 18 

                   
60 90 150 

DIBUIX I TÈCNIQUES DE RESTITUCIÓ DE 

L'ARQUITECTURA 
1 Obligatòria 6 15 15 

                   
62 88 150 

ICONOGRAFIA I PRODUCCIONS 

ARTÍSTIQUES 
1 Obligatòria 3 15 15 

                   
13 50 63 

ARQUEOMETRIA, MATERIALS 

TRANSFORMATS/ NO-TRANSFORMATS 
1 Obligatòria 3 15 15 

                   
0 0 0 

ARQUEOLOGIA D'INTERVENCIÓ I CARTES DE 

RISC 
1 Obligatòria 6 14 14 

                   
0 0 0 

FONTS TEXTUALS PER A LA INVESTIGACIÓ 

HISTÒRICA, EPIGRAFIA I PAPIROLOGIA 
1 Obligatòria 6 14 14 

                   
57 93 150 

MARC JURÍDIC DEL PATRIMONI 

ARQUEOLÒGIC 
1 Obligatòria 3 14 14 

                   
30 45 75 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN 

ARQUEOLOGIA I DEONTOLOGIA 
2 Obligatòria 3 8 8 

                   
0 0 0 

ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE, MÈTODES I 

TÈCNIQUES 
2 Obligatòria 3 9 9 

                   
0 0 0 

ANÀLISI TÈCNICA DE L'ARQUITECTURA 2 Obligatòria 3 9 9                    0 0 0 

ECONOMIA, COMERÇ I MATERIALS 2 Obligatòria 3 7 7                    0 0 0 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 
2 

Treball fi de 

màster 
12 7 7 

                   
10 291 301 
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* Metodologies: 1 Activitats introductòries, 2 Sessió Magistral, 4 Seminaris, 6 Presentacions / exposicions, 9 Pràctiques a laboratoris, 11 Pràctiques de camp/sortides, 16 Treballs, 18 Estudis previs, 19 

Resolució de problemes, exercicis, 20 Pràctiques a través de TIC, 42 Selecció/assignació del treball de fi de màster, 43 Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster, 44 Elaboració del 

treball de fi de màster, 45 Presentació i defensa pública del treball de fi de màster, 47 Atenció personalitzada. Proves: 1 Proves de desenvolupament, 2 Proves objectives de preguntes curtes, 4 Proves mixtes, 

5 Proves pràctiques. En gris, les metodologies i proves d’avaluació. 
 

Data informe: 11/05/2016  

Font: URV Docnet, Pla d’Ordenació Acadèmica (per a la mida de grup i nombre d’estudiants matriculats per assignatura). Curs 2014-15 

  

PRÀCTIQUES EXTERNES 

2 

Pràctiques 

Externes 

obligatòria 

6 9 9 

                   

0 0 0 

MÈTODES I TÈCNIQUES EN EXCAVACIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
 Optativa 6 14 14 

                   
0 0 0 

INTRODUCCIÓ A L'ARQUEOLOGIA DEL 

TERRITORI 
 Optativa 3 13 13 

                   
30 45 75 

ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA  Optativa 3 13 13                    33 42 75 

INTRODUCCIÓ A LA CERAMOLOGIA  Optativa 3 13 13                    0 0 0 

ARQUEOLOGIA DE LA MORT  Optativa 3 13 13                    30 45 75 

ARQUEOLOGIA DE LA GUERRA  Optativa 3 8 8                    0 0 0 

RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN CLÀSSIC  Optativa 3 10 10                    26 48 74 

ARQUEOLOGIA IBÈRICA  Optativa 3 12 12                    31 44 75 

ARQUEOLOGIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA  Optativa 3 7 7                    0 0 0 

ARQUEOLOGIA DE L'ORIENT GRECOROMÀ  Optativa 3 11 11                    33 42 75 

 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 6 1 3 2    
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MÀSTER D’ANTROPOLOGIA URBANA, MIGRACIONS I INTERVENCIÓ SOCIAL 
 

Assignatura Curs Tipologia ECTS 
Mida 
de 

grups 

Nº total 
estudiants 

matriculats 
assignatura 

Metodologies 
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1 2 4 5 6 7 8 
1

6 
17 

1

9 

2

6 

2

9 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

4

7 

CIUTATS I METRÒPOLIS CONTEMPORÀNIES  1 Obligatòria 6 14 14                      60 90 150 

MIGRACIONS I MULTICULTURALITAT  1 Obligatòria 6 13 13                      60 90 150 

SOCIETAT DEL BENESTAR I POLÍTIQUES 

SOCIALS  
1 Obligatòria 6 15 15 

                     
60 90 150 

CONFLICTE SOCIAL, PARTICIPACIÓ I 

MEDIACIÓ  
1 Obligatòria 6 15 15 

                     
82 68 150 

MÈTODE ETNOGRÀFIC I TÈCNIQUES 

D'INVESTIGACIÓ URBANA  
1 Obligatòria 6 12 12 

                     
66 84 150 

ESTUDIS DE CAS  1 Obligatòria 6 13 13                      60 90 150 

TALLER DE DEMOGRAFIA  1 Obligatòria 6 8 8                      60 90 150 

METODOLOGIES D'INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT 

URBÀ  
2 Obligatòria 6 9 9 

                     
60 90 150 

HISTÒRIA I TEORIA DE L'ANTROPOLOGIA 

URBANA  
 Optativa 6 9 9 

                     
60 90 150 

CONTEXTOS I ESPAIS D'INTERVENCIÓ 

EMERGENTS  
 Optativa 6 12 12 

                     
60 90 150 

POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MIGRACIONS I 

DIVERSITAT CULTURAL  
 Optativa 6 15 15 

                     
60 90 150 

POLÍTIQUES URBANES. PATRIMONI I 

TURISME  
 Optativa 6 8 8 

                     
60 90 150 
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* Metodologies: 1 Activitats introductòries, 2 Sessió Magistral, 4 Seminaris, 5 Debats, 6 Presentacions / exposicions, 7 Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària, 8 Pràctiques a través de TIC en 

aules informàtiques, 16 Treballs, 17 Fòrums de discussió, 19 Resolució de problemes, exercicis, 26 Supervisió, 29 Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes, 31 Mecanismes de coordinació i seguiment 

de pràctiques externes, 32 Relació amb el tutor de pràctiques intern, 33 Relació amb el tutor de pràctiques extern, 34 Estada de pràctiques, 42 Selecció/assignació del treball de fi de màster, 43 Mecanismes 
de coordinació i seguiment del treball de fi de màster, 44 Elaboració del treball de fi de màster, 45 Presentació i defensa pública del treball de fi de màster, 47 Atenció personalitzada.  

 

Data informe: 14/06/2016  

Font: URV Docnet, Pla d’Ordenació Acadèmica (per a la mida de grup i nombre d’estudiants matriculats per assignatura). Curs 2014-15 

 

  

TREBALL DE FI DE MÀSTER   

Treball de 

Fi de 

Màster 

12 5 5 

                     

9 291 300 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALITZADORES   

Pràctiques 

Externes 

optatives 

6 8 8 

                     

132 18 150 
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E.6. Taula 3. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

Centre 
Número 

d’estudiants 
Tipologia 

Aplicacions Digitals, S.C.P. 1 Transcripció i gestió de so 

Centre de Lectura de Reus 1 Documentació i catalogació 

Consorci per a la Normalització Lingüística/CNL de Tarragona 
2 

Docència de la llengua i 
dinamització lingüística 

Escola Elisabeth, S.C.C.L. 1 Docència de la llengua 

Lo CIRDÒC. Centre Interrégional de Développement de l'Occitan 
1 

Documentació, difusió de 
continguts i traducció 

URV - Arxiu de Folklore 
2 

Documentació, catalogació i 
correcció i TIC 

URV - Servei Lingüístic (Publicacions) 2 Processos d’edició 

Font: Elaboració pròpia OSD – RE. Curs 2014-15 

 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

Centre 
Número 

d’estudiants 
Tipologia 

C. Cardenal Vidal i Barraquer 
1 

Tasques relacionades amb la 
docència 

Casa Asia 
1 

Tasques de traducció, 
correcció i edició de textos 

Institut Pons d'Icart 
1 

Tasques relacionades amb la 

docència 

Nou Silva Equips, S.L. 2 Tasques editorials 

URV - Servei Lingüístic (Publicacions) 1 Assessoria lingüística 

Font: Elaboració pròpia OSD - RE. Curs 2014-15 

 

Màster d’Arqueologia Clàssica 

Centre 
Número 

d’estudiants 
Tipologia 

Ajuntament de Tarragona - Museu d'Història 1 Documentació 

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 2 Documentació/Gestió 

Institut Català d'Arqueologia Clàssica 2 Documentació/excavació 

Museu Bíblic Tarraconense 2 Documentació 

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (ACDPC) 1 Documentació/excavació 

Font: Elaboració pròpia OSD - CM. Curs 2014-15 

 

Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

Centre 
Número 

d’estudiants 
Tipologia 

Ajuntament de Reus 1 
Intervenció en temes 
d’integració intercultural de 
dones marroquines.  

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 1 
Participació en un projecte 
d’horts comunitaris. 
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Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

Centre 
Número 

d’estudiants 
Tipologia 

Ajuntament de Tarragona 1 
Projecte de detecció de 
necessitats en el servei de 
discapacitats de la ciutat.  

Associació de Familiars Alzheimer de Tarragona (AFAT) 1 

Projecte d’acompanyament a 
grups de familiars de 
cuidadors i detecció de 
necessitats. 

Associació Entrepobles 1 

Suport a projectes locals de 
sensibilització en temes 
mediambientals i 
agroecològics. 

Associació per a la Cooperació, la Interculturalitat i la Inserció 
Social (ACISI) 

1 
Projectes de participació 
ciutadana i mediació 
intercultural.  

CGT Catalunya 1 

Participació en temes de 
formació continuada i de 
gestió i suport als moviments 
socials. 

Mujeres Pa'lante 1 

Desenvolupament del 
projecte “Dones promotores 
de salut”. Intervenció en 
temes de promoció de la 
salut de les dones i el seu 
entron familiar. 

Font: Elaboració pròpia OSD - CM. Curs 2014-15 

 

 

E.6. Taula 4. Llistat dels TFG/TFM del curs acadèmic en curs  

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

Títol TFG/TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

Aproximació geolingüística 
als parlars xipella 

Dialectologia 7,5 (notable) Pere Navarro 

Avaluació sobre la 
interiorització de 
conceptes i normes 
ortogràfiques a quart 
d’ESO 

Ensenyament de 
l’ortografria 

9,9 (Excel·lent) Xavier Rull 

La Revista d’Enologia de 
Catalunya: estudi dels 
treballs sobre folklore i 
literatura oral popular 

Etnopoètica i folklore 9,7 (Excel·lent) Carme Oriol 

L’humor i la memòria a la 
poesia de Gerard Vergés 
 

Literatura catalana 
contemporània 

8,4 (Notable) Lenke Kovács 

Manel: pop d’autor Literatura catalana 
contemporània 

8,9 (Notable) Magí Sunyer 

L’Atlàntida de Jacint 
Verdaguer. Comentari de 
l’obra i vessant mitològic 

Literatura catalana del 
segle XIX 

8,9 (Notable) Jesús Carruesco 

Film&Soda de Rosa 
Arquimbau 

Literatura catalana 
contemporània 

9,7 (Excel·lent) Montserrat Palau 
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Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

Títol TFG/TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

Vigència del vocabulari 
tortosí recollit per 
Francesc Mestre i Noè 

Lexicografia 10 (Excel·lent) Xavier Rull 

Narrativa oral de la Marina 
Alta 

Etnopoètica i folklore 7,9 (Notable) Lenke Kovács 

La motivació dels 
immigrants adults per 

aprendre català 

Ensenyament de la 
llengua 

9,1 (Excel·lent) Xavier Rull 

Despertem la Bella 
Dorment 

Etnopoètica i folklore 9,7 (Excel·lent) Margarida Aritzeta 

La negligida Selva en el 
cançoner 

Etnopoètica i folklore 7,9 (Notable) Carme Oriol 

El folklore en l’obra de 
Joan Moreira 

Etnopoètica i folklore 9,5 (Excel·lent) Carme Oriol 

Ruta literària per Reus a 
través de les seves 
llegendes 

Etnopoètica i folklore 9 (Excel·lent) Carme Oriol 

El somni en la literatura 
catalana contemporània 
en el marc de la tradició 
clàssica 

Literatura catalana 
contemporània 

9,4 (Excel·lent) Diana Gorostidi 

El català en el sistema 
educatiu balear 

Sociolingüística 7,5 (Notable) Miquel Àngel Pradilla 

El nom de les fruites, les 
verdures i els cereals 

Lexicologia 7,5 (Notable) Pere Navarro 

Onomàstica del terme 
municipal dels Pallaresos 

Onomàstica 10 (Excel·lent) Pere Navarro 

Situació actual i reptes per 
al futur de la llengua 
catalana a la Canonja 

Sociolingüística 10 (Excel·lent) Miquel Àngel Pradilla 

Font: Elaboració pròpia Responsable d’Ensenyament de Llengua i Literatura Catalanes. Curs 2014-15 

 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

Títol TFG/TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

Delmira Agustini: la voz 
femenina del Modernismo 
uruguayo 

Literatura 8 (Notable) Manuel Fuentes 

La recepción de Las flores 
del mal en España 

Francès 9 (Excel·lent) Immaculada Rius 

Maternidad y herida Literatura 7 (Notable) Manuel Fuentes 

El cuento en Edgar Allan 
Poe y Horacio Quiroga 

Literatura 7,5 (Notable) Manuel Fuentes 

La novela juvenil de Isabel 
Allende 

Literatura 7 (Notable) Mª Isabel Calle 

Reflexiones sobre la 
temática del “mar” en 
Elena Martín Vivaldi 

Literatura 6 (Aprovat) Sara Paco 

Una ruta literaria para la 
enseñanza de la literatura. 
El ejemplo de Poema de 
Mío Cid 

Literatura 8,5 (Notable) Mª José Rodríguez 

Entidades través de la 
indumentaria en las 
novelas picarescas de los 
Siglos de Oro 

Literatura 8,5 (Notable) Mª José Rodríguez 
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Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

Títol TFG/TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

Análisis sociolingüístico en 
Facebook 

Llengua 9 (Excel·lent) María Dolores Jiménez 

La morfología del género 
en español 

Llengua 9 (Excel·lent) María Bargalló 

La cortesía en “La contra” 
de La Vanguardia 

Llengua 8 (Notable) José Antonio Moreno 

Las aplicaciones móviles 
dedicadas a la enseñanza 
y aprendizaje de ELE 

Llengua 9 (Excel·lent) Antoni Nomdedeu 

Corpus textuales y 
manuales de ELE: criterios 
para la selección del léxico 

Llengua 9,5 (Matrícula d’Honor) Antoni Nomdedeu 

La comunicación no verbal 
y su papel en las aulas 
universitarias 

Llengua 9 (Excel·lent) Esther Forgas 

Metodología de la 
enseñanza del español 
como lengua extranjera 
en el Reino Unido 
enfocada a niños 

Llengua 7,5 (Notable) Antoni Nomdedeu 

Estudio de la variación 
sociolingüística en la obra 
de Galdós 

Literatura 6 (Aprovat) Mª Dolores Gimeno 

Los extranjerismos en la 
prensa escrita: la norma 
frente a la realidad 
periodística 

Llengua 8,5 (Notable) José Antonio Moreno 

Estudio comparativo de la 
obra de Javier Marías 

Literatura 9,5 (Excel·lent) Sara Paco 

Font: Elaboració pròpia Responsable d’Ensenyament de Llengua i Literatura Hispàniques. Curs 2014-15 
 
 
 

Grau d’Anglès 

Títol TFG/TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

Elderly Women as 
Protagonists in 
Contemporary Fiction 

article científic  6.5  Cristina Andreu  

Analysis of the loss of 
innocence in the film 
Pleasantville 

recensió  6.7  Pere Gallardo 

Animal Farm: A 
Comparative Analysis 
between the novel and its 
two film versions 
(1954/1999) 

recensió  6.5  Pere Gallardo 

Magdalene asylums and 
their portrayal in the 
media 

article científic 8.7 Cristina Andreu 

The different utopian and 
dystopian interpretations 
in H.G. Wells’ novel The 
Time Machine and its two 
film versions 

recensió 7.8 Pere Gallardo 

Translating 
characterization: A study 
on the use of language in 
animated movies 

article científic 8.2 Alberto Fuertes 
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Grau d’Anglès 

Títol TFG/TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

Translating the Theatre of 
the Absurd 
Analyzing the Absurdity’s 
Progression in Samuel 
Beckett’s Play Waiting for 
Godot 

article científic 7.7 Elena Ferrán 

An Approach to F. Scott 
Fitzgerald's The Great 
Gatsby 

recensió 8.4 Liz Russell 

Writing a Short Story article científic 7.9 Elena Ferrán 

The corruption of a myth: 
Prometheus in Mary 
Shelley’s Frankenstein 
(1818) and Michael 
Crichton’s Jurassic Park 
(1990) 

recensió 9.4 Pere Gallardo 

The multifaceted figure of 
Mahatma Gandhi 

article científic 7.5 Ana García Arroyo 

District 9: racism, 
xenophobia and apartheid 

recensió 7.8 Pere Gallardo 

Fahrenheit 451 recensió 8.3 Pere Gallardo 

A Celebration of the 
Human Spirit during the 
First World War: 
The Christmas Truce of 
1914 

article científic 7.3 Andrea Bellot 

A Study on Seduction and 
Desire: 
Fifty Shades of Grey as a 
Cultural Phenomenon 

recensió 8.2 Liz Russell 

A Study of Sexuality  
in Arundhati Roy's The 
God of Small Things: 
beyond Gender and Sex 
Boundaries 

recensió 9.2 Ana García Arroyo 

Homeland and the 
portrayal of Muslim 
culture, Islamophobia and 
the War on Terror 

recensió 8.5 Andrea Bellot 

Analyse the 
utopian/dystopian 
elements in the film In 
Time, by Andrew Niccol 
(2011), bearing in mind 
the (pseudo)Marxist 
approach of the script 

recensió 8.4 Pere Gallardo 

Expressive Possibilities of 
Cartoon Narratives: 
Embodiment and Memory  
in Three Graphic Memoirs 

article científic 8.8 John Style 

18-S and 9-N 2014: An 
Analysis of the Portrayal 
of the Scottish and the 
Catalan Independence 
Vote in the American 
Press 

article científic 7.1 Andrea Bellot 

The hidden face of Bridget 
Jones:  
An analysis of gender 
aspects in two movies 

recensió 6.1 Andrea Bellot 
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Grau d’Anglès 

Títol TFG/TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

Marriage in Anita Desai’s 
Clear Light of Day: A 
Reading on Women’s Joys 
and Constrictions 

recensió 9.5 Ana García Arroyo 

Film Dubbing in Spain:  
A Diachronic Analysis of 
the Translation of 
Swearing 

article científic 9 Alberto Fuertes 

Forensic Linguistics. The 
comparison of different 
versions of Mark Twain’s 
The Adventures of 
Huckleberry Finn into 
Spanish in search of 
plagiarism 

article científic 9.5 Alberto Fuertes 

Linguistic analysis of The 
Theatre of The Absurd: 
The Applicant and a 
translation exercise by a 
non-native speaker 

recensió 8.8 Elena Ferrán 

Multi-ethnic and 
multicultural British 
society in film and fiction 

article científic 7.5 Cristina Andreu 

A Call for Action: The Role 
of Women in World War I 

article científic 7.5 Andrea Bellot 

A Case Study: The 
Handling of Swearwords in 
the Translation of the TV 
Show Game of Thrones 

article científic 9.2 Alberto Fuertes 

When Utopia Meets 
Dystopia in Film: The 
Village (2004) and The 
Stepford Wives (2004) 

article científic 9.2 Liz Russell 

Comparative analysis of 
gender characterization in 
Kate Chopin’s novel The 
Awakening and Charlotte 
Perkins Gilman’s Herland 

recensió 7.4 Pere Gallardo 

Between Tradition, 
Modernism and 
Postmodernism: An 
analysis of time as 
objective concept and 
subjective experience in 
Penelope Lively's Moon 

Tiger, City of the Mind and 
Consequences 

recensió 9.3 John Style 

My Writing Progress recensió NP Elena Ferrán 

Cultural analysis of Dublin 
through its bridges 

article científic 5 Cristina Andreu 

The Dystopian and 
Utopian Spectrum in 
Elysium (2013) 

recensió 6.1 Pere Gallardo 

Manipulation in News 
Translation: 
The Reporting of David 
Cameron’s Speech on 
Scottish Independence 

article científic 8.7 Alberto Fuertes 

Font: Elaboració pròpia Responsable d’Ensenyament d’Anglès. Curs 2014-15 
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Màster d’Arqueologia Clàssica 

Títol TFG/TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

Del escáner láser a la 
comprensión 
arqueológica: el circo 
romano de Tarragona - 
Sector Sedassos 

Article científic 9 Macias/Toldrà/Domingo 

Nou context ceràmic de la 
segona meitat del segle 
VII al port de Tarracona 
(regnum visigothorum) 

Article científic 10 MH Macías/Díaz 

De la tardorromanidad a 
la Alta Edad Media en los 
páramos leoneses: 
análisis de los cambios en 

los patrones de 
asentamiento rural desde 
la arqueología del paisaje 

Article científic 9 Palet/Fiz 

Anàlisi constructiva 
preliminar de l'edifici 
tardoromà de Centcelles 
(Tarraco) 

Article científic 9,5 Remolà 

Balneum Calpurnianum 
Itucitanorum: análisis del 
edificio termal ubicado 
bajo la Ermita de las 
Vírgenes de 
Torreparedones (Baena, 
Córdoba) 

Article científic 9 Ruiz de Arbulo/Ventura 

Estudi microregional del 
territori i del paisatge de 
l'Oppidum iberromà de la 
carència: el cas del 
barranc del francès 

Article científic 9 Palet 

Mirada al passat, les 
estructures clàssiques del 
beateri de Sant Domènec: 
una aproximació a l'estudi 
historicista de 
l'estratigrafia de la ciutat 
de Tarragona 

Article científic 9 Macías 

Font: Elaboració pròpia Coordinadora del Màster d’Arqueologia Clàssica. Curs 2014-15 
 

Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

Títol TFG/TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

La tasca de cura exercida 
per cuidadors migrants 

Treball de recerca. 
Antropologia Urbana 

8,5 Montserrat Soronellas 

Drets de ciutadania, espai 
públic i límits de 
l’accessibilitat universal. 
Un estudi de cas sobre el 
dret a la ciutat 

Treball de recerca. 
Antropologia 
Urbana/Intervenció Social 

9 Joan Josep Pujadas 

Reconstruyendo mapas 
vitales: Trayectorias de 
jóvenes con experiencias 
familiares de inmigración 

Treball de recerca. 
Migracions i Diversitat 
Cultural 

9 Yolanda Bodoque 
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Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

Títol TFG/TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

A desalambrar. Una 
mirada alternativa hacia 
los vecinos del Raval 

Treball de recerca. 
Antropologia Urbana 

7,5 Jordi Roca 

Font: Elaboració pròpia Coordinadora del Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social. Curs 2014-15 
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E.6. Taula 5. Rendiment acadèmic per assignatura 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

Assignatura Tipus crèdit Durada 
Estudiants 

assignatura 

Tipus 

convocatòria 

Notes estudiants 

APROVAT NO PRESENTAT NOTABLE SUSPENS 
EXCEL· 

LENT 

MATRÍCULA 

D'HONOR 

núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

ANGLÈS I FB 1r quadrim. 7 DESEMBRE 3 43% 1 14% 2 29% 1 14%         

GENER     1 14%     1 14%         

ANGLÈS II FB 2n quadrim. 7 MAIG 2 29% 2 29% 1 14%     1 14% 1 14% 

JUNY     1 14%     1 14%         

ANTROPOLOGIA CULTURAL FB 2n quadrim. 7 MAIG 1 14% 4 57%         1 14% 1 14% 

JUNY     4 57%                 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN 
CATALÀ 

FB 1r quadrim. 9 GENER 1 11% 3 33% 1 11% 2 22% 1 11% 1 11% 

DESEMBRE     9 100%                 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN 
ESPANYOL 

FB 1r quadrim. 8 DESEMBRE 4 50% 3 38%     1 13%         

GENER 1 13% 1 13%     2 25%         

LINGÜÍSTICA FB Anual 8 MAIG 1 13% 2 25% 2 25% 3 38%         

JUNY     5 63%                 

LITERATURA FB Anual 8 MAIG     6 75%         1 13% 1 13% 

JUNY     5 63% 1 13%             

LITERATURA I SOCIETAT FB 2n quadrim. 5 JUNY     3 60%         2 40%     

MAIG     5 100%                 

PROBLEMES DE LA SOCIETAT 
ACTUAL 

FB 2n quadrim. 2 MAIG     1 50% 1 50%             

JUNY     1 50%                 

COMUNICACIÓ ORAL EN 
CATALÀ 

OB 1r quadrim. 11 DESEMBRE     2 18% 1 9% 3 27% 4 36% 1 9% 

GENER 1 9% 3 27%     1 9%         

OB 2n quadrim. 12 MAIG 2 17% 4 33% 5 42% 1 8%         
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COMUNICACIÓ ORAL EN 
ESPANYOL 

JUNY 2 17% 3 25%                 

CREACIÓ CATALANA 
CONTEMPORÀNIA (S. XX) 

OB 1r quadrim. 12 DESEMBRE 2 17% 4 33% 2 17% 1 8% 2 17% 1 8% 

GENER 1 8% 4 33%                 

CRISI I MODERNITAT (S. XIX-
XX) 

OB 2n quadrim. 17 MAIG 1 6% 9 53% 3 18% 2 12% 1 6% 1 6% 

JUNY 1 6% 9 53%         1 6%     

EL LLEGAT CLÀSSIC OB 2n quadrim. 10 MAIG 2 20% 3 30% 3 30%     2 20%     

JUNY     3 30%                 

LINGÜÍSTICA ROMÀNICA OB 2n quadrim. 12 MAIG 2 17% 3 25% 3 25% 2 17% 1 8% 1 8% 

JUNY     3 25%     2 17%         

LITERATURA FRANCESA OB 2n quadrim. 1 MAIG         1 100%             

LITERATURA ROMÀNICA OB 1r quadrim. 10 DESEMBRE 1 10% 2 20% 4 40% 1 10% 1 10% 1 10% 

GENER     2 20%     1 10%         

LLATÍ OB 1r quadrim. 10 DESEMBRE 3 30% 3 30% 2 20%     1 10% 1 10% 

GENER     3 30%                 

LLENGUA ALEMANYA I OB 1r quadrim. 6 DESEMBRE     3 50%         2 33% 1 17% 

GENER     3 50%                 

LLENGUA ALEMANYA II OB 2n quadrim. 6 MAIG     2 33% 3 50% 1 17%         

JUNY     2 33%     1 17%         

LLENGUA ANGLESA I OB 1r quadrim. 4 DESEMBRE 2 50%     1 25% 1 25%         

GENER     1 25%                 

LLENGUA ANGLESA II OB 2n quadrim. 5 MAIG 2 40% 2 40% 1 20%             

JUNY     2 40%                 

LLENGUA FRANCESA OB 1r quadrim. 1 DESEMBRE         1 100%             

CRÍTICA LITERÀRIA 
CATALANA 

OB 2n quadrim. 14 MAIG     8 57%         5 36% 1 7% 

JUNY 2 14% 2 14% 1 7%     3 21%     

ETNOPOÈTICA OB 1r quadrim. 17 DESEMBRE 1 6% 10 59% 2 12%     3 18% 1 6% 

GENER     5 29% 3 18% 1 6% 1 6%     

GRAMÀTICA HISTÒRICA DE 
LA LLENGUA CATALANA 

OB Anual 18 MAIG 7 39%     4 22% 6 33%     1 6% 

JUNY     1 6%     5 28%         
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LITERATURA CATALANA 
TARDOMEDIEVAL I MODERNA 

OB 2n quadrim. 18 JUNY 2 11% 3 17%     2 11% 1 6%     

MAIG 3 17% 8 44% 7 39%             

MORFOLOGIA CATALANA OB 2n quadrim. 15 MAIG 4 27% 3 20% 5 33% 3 20%         

JUNY 3 20% 1 7%     2 13%         

ROMANTICISME I REALISME 
(S. XIX) 

OB 1r quadrim. 17 DESEMBRE     9 53% 5 29%     2 12% 1 6% 

GENER 3 18% 5 29% 1 6%             

SOCIOLINGÜÍSTICA 
CATALANA 

OB 1r quadrim. 13 DESEMBRE 2 15% 1 8% 5 38% 2 15% 2 15% 1 8% 

GENER 2 15% 1 8%                 

CORRECCIÓ I EDICIÓ DE 
TEXTOS CATALANS 

OB 2n quadrim. 22 JUNY 3 14% 2 9% 1 5% 8 36%         

MAIG 4 18% 2 9% 4 18% 12 55%         

DIALECTOLOGIA CATALANA OB Anual 23 JUNY 7 30% 4 17% 1 4% 6 26%         

MAIG 1 4%     4 17% 18 78%         

LITERATURA CATALANA 
MEDIEVAL I 

OB 1r quadrim. 13 DESEMBRE 1 8% 1 8% 5 38%     5 38% 1 8% 

GENER     1 8%                 

SINTAXI CATALANA OB Anual 19 MAIG 4 21% 2 11% 4 21% 8 42%     1 5% 

JUNY 4 21% 6 32%                 

TREBALL DE FI DE GRAU PROJECTE FI 
DE CARRERA 

Convocatòria 
única AN 
sense 
addicional 

22 JUNY     2 9% 6 27%     10 45%     

SETEMBRE     1 5% 2 9%     1 5%     

DONES, LLENGUATGES I 
CULTURA 

OP 2n quadrim. 9 MAIG     3 33% 3 33%     2 22% 1 11% 

JUNY 1 11% 1 11% 1 11%             

ESCRIPTURES 
CONTEMPORÀNIES 

OP 1r quadrim. 6 DESEMBRE 2 33%     2 33%     1 17% 1 17% 

ESTUDIS MONOGRÀFICS 
LITERARIS CATALANS 

OP 2n quadrim. 7 MAIG     3 43%     1 14% 2 29% 1 14% 

JUNY 1 14% 1 14%     1 14% 1 14%     

GRANS OBRES DE LA 
LITERATURA GREGA 

OP 1r quadrim. 3 DESEMBRE         2 67%     1 33%     

GRANS OBRES DE LA 
LITERATURA LLATINA 

OP 1r quadrim. 4 DESEMBRE 1 25% 1 25%         1 25% 1 25% 

GENER     1 25%                 

GÈNERE I DIVERSITAT EN EL 
MÓN ANTIC 

OP 2n quadrim. 10 MAIG 1 10%     7 70%     2 20%     
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HISTÒRIA SOCIAL DE LA 
LLENGUA CATALANA 

OP 1r quadrim. 9 DESEMBRE 1 11%     3 33%     4 44% 1 11% 

LLENGUA ALEMANYA III OP 1r quadrim. 4 DESEMBRE 1 25%     1 25%     1 25% 1 25% 

LLENGUA ALEMANYA IV OP 2n quadrim. 4 MAIG 1 25%     2 50%         1 25% 

MITOLOGIA OP 1r quadrim. 8 DESEMBRE 4 50%     2 25%     1 13% 1 13% 

ONOMÀSTICA OP 2n quadrim. 5 JUNY 2 40%             1 20%     

MAIG     3 60%         2 40%     

PRÀCTIQUES EXTERNES I OP Anual 10 JUNY         1 10%     1 10%     

MAIG     2 20% 2 20%     6 60%     

TEORIA I CRÍTICA DE LES 
ARTS ESCÈNIQUES 

OP 1r quadrim. 2 DESEMBRE         1 50%         1 50% 

Data informe: 08/06/2016 

Font: URV en xifres 

Informe ACRG12. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria). Curs 2014-15  
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Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

Assignatura Tipus 

crèdit 

Durada Estudiants 

assignatura 

Tipus 

convocatòria 

Notes estudiants 

APROVAT NO 

PRESENTAT 

NOTABLE SUSPENS EXCEL· 

LENT 

MATRÍCULA 

D'HONOR 

núm. % núm. % núm % núm. % núm. % núm. % 

ANGLÈS I FB 1r quadrim. 24 GENER 8 33%             1 4%     

DESEMBRE 9 38% 2 8% 6 25% 7 29%         

ANGLÈS II FB 2n quadrim. 23 MAIG 5 22% 4 17% 9 39% 2 9% 3 13%     

JUNY 1 4% 4 17% 1 4%             

ANTROPOLOGIA CULTURAL FB 2n quadrim. 13 JUNY 4 31% 3 23% 1 8% 1 8%         

MAIG 3 23% 2 15% 1 8% 7 54%         

COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ FB 1r quadrim. 29 GENER 7 24% 6 21% 4 14% 6 21% 3 10% 1 3% 

DESEMBRE 1 3% 23 79% 1 3% 4 14%         

COMUNICACIÓ ESCRITA EN 
ESPANYOL 

FB 1r quadrim. 25 DESEMBRE 11 44% 1 4% 1 4% 11 44%     1 4% 

GENER 9 36%         3 12%         

FILOSOFIA MODERNA I 

CONTEMPORÀNIA 

FB 2n quadrim. 12 MAIG 1 8% 5 42% 3 25% 1 8% 1 8% 1 8% 

JUNY 1 8% 3 25%     2 17%         

LINGÜÍSTICA FB Anual 27 MAIG 2 7% 1 4% 5 19% 17 63% 2 7%     

JUNY 6 22% 7 26% 1 4% 4 15%         

LITERATURA FB Anual 33 MAIG 4 12% 12 36% 4 12% 12 36%     1 3% 

JUNY 3 9% 10 30%     11 33%         

LITERATURA I SOCIETAT FB 2n quadrim. 30 MAIG 8 27% 5 17% 3 10% 14 47%         

JUNY 4 13% 7 23%     8 27%         

PROBLEMES DE LA SOCIETAT 
ACTUAL 

FB 2n quadrim. 6 MAIG 2 33% 2 33% 1 17% 1 17%         

JUNY     3 50%                 

COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ OB 1r quadrim. 15 DESEMBRE 2 13% 3 20% 3 20% 7 47%         

GENER     5 33%     5 33%         

COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL OB 2n quadrim. 16 MAIG 3 19% 5 31% 2 13% 5 31%     1 6% 
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 JUNY 3 19% 2 13% 1 6% 4 25%         

EL LLEGAT CLÀSSIC OB 2n quadrim. 18 MAIG 2 11% 7 39% 5 28% 2 11% 1 6% 1 6% 

JUNY 2 11% 5 28%     2 11%         

LINGÜÍSTICA ROMÀNICA OB 2n quadrim. 17 MAIG 5 29% 6 35% 1 6% 4 24%     1 6% 

JUNY 1 6% 3 18%     6 35%         

LITERATURA ESPANYOLA 
CONTEMPORÀNIA 

OB 1r quadrim. 21 DESEMBRE     9 43% 1 5% 10 48% 1 5%     

GENER 7 33% 8 38%     4 19%         

LITERATURA FRANCESA OB 2n quadrim. 12 MAIG 5 42% 2 17% 4 33%         1 8% 

JUNY 1 8%         1 8%         

LITERATURA HISPANOAMERICANA 
CONTEMPORÀNIA 

OB 2n quadrim. 17 MAIG 4 24% 9 53% 2 12% 2 12%         

JUNY 4 24% 6 35%     1 6%         

LITERATURA ROMÀNICA OB 1r quadrim. 14 DESEMBRE 2 14% 5 36% 6 43%     1 7%     

GENER 2 14%     1 7% 2 14%         

LLATÍ OB 1r quadrim. 15 DESEMBRE 5 33% 5 33% 3 20% 2 13%         

GENER 4 27% 1 7%     2 13%         

LLENGUA ALEMANYA I OB 1r quadrim. 4 DESEMBRE 2 50%     2 50%             

LLENGUA ALEMANYA II OB 2n quadrim. 7 MAIG 1 14% 6 86%                 

JUNY     6 86%                 

LLENGUA FRANCESA OB 1r quadrim. 15 DESEMBRE 2 13% 2 13% 6 40% 4 27% 1 7%     

GENER 3 20%     2 13% 1 7%         

ELS SONS DE LA LLENGUA 
ESPANYOLA 

OB 1r quadrim. 18 DESEMBRE 2 11% 2 11% 6 33% 4 22% 3 17% 1 6% 

GENER 2 11% 2 11% 1 6% 1 6%         

ESPANYOL CONVERSACIONAL OB 2n quadrim. 15 MAIG 1 7% 1 7% 1 7%     11 73% 1 7% 

JUNY     1 7%                 

HISTÒRIA DE LA LLENGUA 
ESPANYOLA 

OB 1r quadrim. 13 DESEMBRE 1 8% 1 8% 2 15%     8 62% 1 8% 

GENER     1 8%                 

LES PARAULES DE LA LLENGUA 
ESPANYOLA 

OB 2n quadrim. 18 MAIG 2 11% 4 22% 9 50%     2 11% 1 6% 

JUNY 1 6% 1 6%     1 6%         

OB 2n quadrim. 19 MAIG 4 21% 3 16% 5 26% 3 16% 3 16% 1 5% 
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LITERATURA ESPANYOLA DELS 
SEGLES D'OR 

JUNY 3 16% 2 11%                 

LITERATURA ESPANYOLA DELS 
SEGLES XVIII I XIX 

OB 1r quadrim. 23 DESEMBRE     7 30% 6 26% 8 35% 2 9%     

GENER 4 17% 4 17%     7 30%         

MAIG             1 4%         

LITERATURA HISPANOAMERICANA 
MODERNA 

OB 1r quadrim. 19 DESEMBRE 4 21% 7 37% 5 26% 1 5% 2 11%     

GENER 3 16% 2 11%     3 16%         

METODOLOGIA DE L'ANÀLISI 
LITERÀRIA 

OB 2n quadrim. 25 MAIG 3 12% 4 16% 11 44% 6 24% 1 4%     

JUNY 4 16% 3 12% 1 4% 1 4%         

EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I 
DE LES ORACIONS 

OB 2n quadrim. 23 MAIG 9 39% 3 13% 9 39%     2 9%     

JUNY 1 4%     2 9%             

INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE 
TEXTOS I A LA CRÍTICA TEXTUAL 

OB 1r quadrim. 21 DESEMBRE 9 43% 1 5% 3 14% 6 29% 1 5%     

MAIG         1 5%             

GENER 6 29% 1 5%                 

L'ESPANYOL D'AMÈRICA OB 2n quadrim. 22 MAIG 2 9% 4 18% 7 32%     8 36% 1 5% 

JUNY 1 5%     1 5%     2 9%     

LES ORACIONS DE LA LLENGUA 
ESPANYOLA 

OB 1r quadrim. 22 DESEMBRE 6 27% 3 14% 11 50%     1 5%     

GENER 2 9% 1 5%                 

MAIG 1 5%                     

LITERATURA ESPANYOLA DE LA 
SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I 
ACTUAL 

OB 1r quadrim. 25 DESEMBRE 1 4% 8 32% 8 32%     6 24% 1 4% 

GENER     1 4% 4 16% 1 4% 2 8%     

MAIG         1 4%             

LITERATURA MEDIEVAL OB 2n quadrim. 23 MAIG 5 22% 8 35% 9 39%     1 4%     

JUNY 2 9% 1 4% 4 17%             

TREBALL DE FI DE GRAU PROJECT
E FI DE 
CARRERA 

Convocatòria 
única 2Q 
sense 
addicional 

26 JUNY 1 4% 1 4% 7 27%     4 15% 1 4% 

GENER 1 4%     1 4%     1 4%     

SETEMBRE 1 4% 4 15% 2 8%     2 8%     

ANÀLISI DE TEXTOS 
HISPANOAMERICANS 

OP 1r quadrim. 2 MAIG                 1 50%     

DESEMBRE         1 50%             

CORRECCIÓ DE TEXTOS OP 1r quadrim. 15 DESEMBRE 4 27%     9 60%     2 13%     
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ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM 
A LLENGUA ESTRANGERA 

OP 2n quadrim. 14 MAIG         4 29%     10 71%     

ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS 
DE MOBILITAT 

OP 1r quadrim. 1 MAIG 1 100
% 

                    

EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN 
L'ÀMBIT PROFESSIONAL 

OP 2n quadrim. 1 MAIG 1 100
% 

                    

FRANCÈS COMUNICATIU OP 1r quadrim. 2 DESEMBRE         1 50%     1 50%     

INTERCULTURALITAT I LITERATURA OP 1r quadrim. 5 DESEMBRE         2 40%     2 40% 1 20% 

LECTURA I INTERPRETACIÓ DE 
TEXTOS LITERARIS 

OP 1r quadrim. 3 DESEMBRE         2 67%     1 33%     

LEXICOGRAFIA HISPÀNICA OP 1r quadrim. 5 DESEMBRE 1 20% 1 20%         2 40% 1 20% 

GENER         1 20%             

LITERATURA ESPANYOLA I 

LITERATURA EUROPEA 

OP 1r quadrim. 6 GENER 1 17% 1 17%             1 17% 

DESEMBRE     3 50% 2 33%     1 17%     

LLENGUA ALEMANYA III OP 1r quadrim. 2 DESEMBRE 1 50%     1 50%             

LLENGUA ALEMANYA IV OP 2n quadrim. 3 MAIG         2 67% 1 33%         

JUNY 1 33%                     

LLENGUATGE I TECNOLOGIA OP 2n quadrim. 8 MAIG                 7 88% 1 13% 

PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA 
ESPANYOLA 

OP 2n quadrim. 9 MAIG 3 33% 1 11% 1 11% 1 11% 2 22% 1 11% 

JUNY 1 11% 1 11%                 

PRÀCTIQUES EXTERNES I OP Acta única 
Anual 

6 JUNY         1 17%     4 67% 1 17% 

PSICOLINGÜÍSTICA I 
NEUROLINGUÍSTICA 

OP 1r quadrim. 6 DESEMBRE 3 50%     2 33%             

6 MAIG 1 17%                     

VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA OP 1r quadrim. 8 DESEMBRE     1 13% 1 13% 1 13% 4 50% 1 13% 

GENER 1 13% 1 13%                 

Data informe: 08/06/2016 

Font: URV en xifres 

Informe ACRG12. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria). Curs 2014-15  
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Grau d’Anglès 

Assignatura Tipus 

crèdit 

Durada Estudiants 

assignatura 

Tipus 

convocatòria 

Notes estudiants 

APROVAT NO 

PRESENTAT 

NOTABLE SUSPENS EXCEL· 

LENT 

MATRÍCULA 

D'HONOR 

núm. % núm. % núm % núm. % núm. % núm. % 

ANGLÈS I FB 1r quadrim. 55 DESEMBRE 20 36% 4 7% 16 29% 10 18% 3 5% 2 4% 

55 GENER 3 5% 6 11% 2 4% 3 5%         

ANGLÈS II FB 2n quadrim. 55 MAIG 16 29% 7 13% 20 36% 10 18%     2 4% 

JUNY 1 2% 12 22%     4 7%         

ANTROPOLOGIA CULTURAL FB 2n quadrim. 44 MAIG 11 25% 10 23% 8 18% 13 30% 1 2% 1 2% 

JUNY 6 14% 8 18% 2 5% 7 16%         

COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ FB 1r quadrim. 63 GENER 16 25% 14 22% 11 17% 9 14% 4 6% 3 5% 

DESEMBRE 1 2% 43 68% 5 8% 14 22%         

COMUNICACIÓ ESCRITA EN 
ESPANYOL 

FB 1r quadrim. 60 DESEMBRE 27 45% 4 7% 4 7% 25 42%         

GENER 12 20% 10 17% 1 2% 6 10%         

FILOSOFIA MODERNA I 

CONTEMPORÀNIA 

FB 2n quadrim. 18 MAIG 7 39% 5 28% 3 17% 3 17%         

JUNY 3 17% 4 22%     1 6%         

LINGÜÍSTICA FB Anual 59 MAIG 14 24% 4 7% 6 10% 34 58%     1 2% 

JUNY 12 20% 14 24% 2 3% 9 15% 1 2%     

LITERATURA FB Anual 68 MAIG 19 28% 18 26% 13 19% 16 24%     2 3% 

JUNY 4 6% 19 28% 2 3% 9 13%         

LITERATURA I SOCIETAT FB 2n quadrim. 33 MAIG 8 24% 10 30% 7 21% 8 24%         

JUNY 1 3% 10 30%     7 21%         

PROBLEMES DE LA SOCIETAT 
ACTUAL 

FB 2n quadrim. 23 MAIG 9 39% 9 39% 3 13% 1 4% 1 4%     

JUNY     7 30%     3 13%         

ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I OB 1r quadrim. 46 DESEMBRE 5 11% 5 11% 29 63%     5 11% 2 4% 

GENER 2 4% 1 2%     2 4%         

ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II OB 2n quadrim. 47 MAIG 24 51% 5 11% 11 23% 5 11%     2 4% 
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JUNY 1 2% 5 11%     4 9%         

DESTRESES COMUNICATIVES: 
READING AND WRITING I 

OB 1r quadrim. 48 DESEMBRE 14 29% 14 29% 9 19% 3 6% 7 15% 1 2% 

GENER 6 13%     3 6% 5 10% 3 6%     

DESTRESES COMUNICATIVES: 
READING AND WRITING II 

OB 2n quadrim. 50 MAIG 12 24% 10 20% 14 28% 9 18% 4 8% 1 2% 

JUNY 9 18% 4 8% 2 4% 4 8%         

DESTRESES COMUNICATIVES: 
SPEAKING AND LISTENING I 

OB 1r quadrim. 45 DESEMBRE 12 27% 3 7% 24 53% 4 9%     2 4% 

GENER 2 4% 3 7% 1 2% 1 2%         

DESTRESES COMUNICATIVES: 
SPEAKING AND LISTENING II 

OB 2n quadrim. 45 MAIG 14 31% 4 9% 24 53% 1 2% 1 2% 1 2% 

JUNY 2 4% 3 7%                 

LITERATURA FRANCESA OB 2n quadrim. 8 MAIG 2 25%     3 38% 1 13% 1 13% 1 13% 

JUNY             1 13%         

LLENGUA ALEMANYA I OB 1r quadrim. 38 DESEMBRE 6 16% 1 3% 16 42% 1 3% 13 34% 1 3% 

GENER 1 3% 1 3%                 

LLENGUA ALEMANYA II OB 2n quadrim. 46 MAIG 15 33% 9 20% 11 24% 6 13% 3 7% 2 4% 

JUNY 6 13% 7 15%     2 4%         

LLENGUA ANGLESA I OB 1r quadrim. 56 DESEMBRE 14 25% 11 20% 6 11% 24 43%     1 2% 

GENER 14 25% 5 9%     16 29%         

LLENGUA ANGLESA II OB 2n quadrim. 50 MAIG 14 28% 5 10% 11 22% 15 30% 3 6% 2 4% 

JUNY 6 12% 8 16% 1 2% 5 10%         

LLENGUA FRANCESA OB 1r quadrim. 5 DESEMBRE 1 20% 2 40%         1 20% 1 20% 

GENER             2 40%         

EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I OB 1r quadrim. 43 DESEMBRE 11 26% 7 16% 9 21% 9 21%         

GENER 6 14% 3 7% 4 9% 9 21%         

MAIG 1 2%                     

EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS 
II 

OB 2n quadrim. 51 MAIG 17 33% 6 12% 13 25% 14 27% 1 2%     

JUNY 4 8% 7 14%     9 18%         

INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS 
PAÏSOS DE PARLA ANGLESA 

OB 1r quadrim. 37 DESEMBRE 9 24% 5 14% 9 24% 7 19%         

GENER 4 11% 6 16% 4 11% 4 11%         

MAIG 1 3%                     
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INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA 
ANGLESA 

OB 1r quadrim. 43 DESEMBRE 9 21% 8 19% 15 35%     3 7% 1 2% 

GENER 3 7% 5 12% 4 9% 2 5%         

MAIG 1 2%                     

INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ 
ANGLESA 

OB 2n quadrim. 36 MAIG 11 31% 3 8% 15 42% 6 17% 1 3%     

JUNY 2 6% 2 6%     5 14%         

LLENGUA ANGLESA III OB 1r quadrim. 41 DESEMBRE 6 15% 4 10% 7 17% 17 41%         

GENER 6 15% 7 17% 5 12% 9 22%         

MAIG 1 2%                     

LLENGUA ANGLESA IV OB 2n quadrim. 43 JUNY 1 2% 11 26% 1 2% 7 16%         

MAIG 14 33% 3 7% 9 21% 17 40%         

NARRATIVA EN ANGLÈS OB 2n quadrim. 47 MAIG 17 36% 12 26% 11 23% 6 13% 1 2%     

JUNY 2 4% 10 21% 1 2% 5 11%         

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ OB 1r quadrim. 36 DESEMBRE 2 6% 2 6% 23 64%     8 22% 1 3% 

GENER     1 3%     1 3%         

LLENGUA ANGLESA V OB 1r quadrim. 45 DESEMBRE 16 36% 4 9% 6 13% 11 24%     1 2% 

GENER 7 16% 4 9% 2 4% 8 18%         

MAIG 3 7%         4 9%         

LLENGUA ANGLESA VI OB 2n quadrim. 46 MAIG 14 30% 4 9% 12 26% 14 30% 1 2% 1 2% 

JUNY 8 17% 4 9% 2 4% 4 9%         

GENER             1 2%         

TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA OB 1r quadrim. 43 DESEMBRE 9 21% 4 9% 15 35% 3 7% 4 9% 1 2% 

43 GENER 8 19%     4 9% 1 2%         

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL 
AVANÇADA 

OB 1r quadrim. 39 DESEMBRE     1 3% 25 64%     6 15%     

39 GENER 4 10% 1 3% 2 5%             

TREBALL DE FI DE GRAU PROJECT
E FI DE 
CARRERA 

Convocatòria 
única 2Q 
sense 
addicional 

36 JUNY 5 14% 2 6% 20 56%     7 19% 1 3% 

36 SETEMBRE 1 3%                     

ETNOPOÈTICA ALEMANYA (CONTES, 
LLEGENDES, MITES I ACUDITS) 

OP 1r quadrim. 8 DESEMBRE         1 13%     6 75% 1 13% 

FONÈTICA I FONOLOGIA ANGLESA OP 2n quadrim. 5 MAIG 3 60%             1 20% 1 20% 
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FRANCÈS COMUNICATIU OP 1r quadrim. 4 DESEMBRE         3 75%         1 25% 

INTRODUCCIÓ A LES TECNOLOGIES 
DE LA TRADUCCIÓ 

OP 2n quadrim. 11 MAIG     2 18% 7 64%     1 9% 1 9% 

11 JUNY 1 9%             1 9%     

L'ANGLÈS COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

OP 2n quadrim. 18 DESEMBRE 6 33% 1 6% 3 17% 1 6% 2 11% 1 6% 

18 GENER 2 11% 2 11% 2 11%             

LINGÜÍSTICA ANGLESA APLICADA OP 2n quadrim. 25 MAIG 9 36% 4 16% 9 36% 2 8% 1 4%     

25 JUNY 2 8% 4 16%                 

LITERATURA ALEMANYA I CINEMA 
ALEMANY 

OP 2n quadrim. 11 MAIG         3 27%     8 73%     

LITERATURA I CINEMA EN LLENGUA 
ANGLESA 

OP 1r quadrim. 13 DESEMBRE         6 46%     3 23%     

13 GENER 4 31%                     

LITERATURA NORD-AMERICANA OP 1r quadrim. 10 DESEMBRE 1 10%     2 20%     2 20%     

10 GENER 1 10%     2 20% 1 10%         

LITERATURES POSTCOLONIALS OP 2n quadrim. 6 MAIG 1 17%     3 50%     1 17% 1 17% 

LLENGUA ALEMANYA III OP 1r quadrim. 15 DESEMBRE 2 13% 4 27% 5 33% 3 20%     1 7% 

15 GENER     2 13% 1 7% 4 27%         

LLENGUA ALEMANYA IV OP 2n quadrim. 13 MAIG 2 15% 3 23% 6 46% 1 8%     1 8% 

13 JUNY 2 15% 2 15%                 

MITOLOGIA ALEMANYA OP 1r quadrim. 7 DESEMBRE                 7 100
% 

    

SEMÀNTICA ANGLESA OP 1r quadrim. 15 DESEMBRE 7 47% 2 13% 5 33%     1 7%     

15 GENER     2 13%                 

SHAKESPEARE OP 2n quadrim. 14 MAIG         10 71%     3 21% 1 7% 

TEATRE ANGLÈS OP 1r quadrim. 13 DESEMBRE 1 8% 1 8% 4 31%             

13 GENER 4 31%     3 23%             

13 MAIG 1 8%                     

TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I OP 1r quadrim. 16 DESEMBRE 2 13% 2 13% 6 38%     4 25% 1 6% 

16 GENER         2 13%             

TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA II OP 2n quadrim. 20 MAIG 1 5% 4 20% 7 35%     7 35% 1 5% 

20 JUNY 1 5%     2 10%     1 5%     
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VARIACIÓ EN LA LLENGUA ANGLESA OP 2n quadrim. 22 MAIG 4 18%     15 68%     2 9% 1 5% 

Data informe: 08/06/2016 

Font: URV en xifres 

Informe ACRG12. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria) . Curs 2014-15 
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Màster d’Arqueologia Clàssica 

Assignatura Tipus crèdit Durada 
Estudiants 

assignatura 

Tipus 

convocatòria 

Notes estudiants 

APROVAT NO 

PRESENTAT 

NOTABLE EXCEL· 

LENT 

MATRÍCULA 

D'HONOR 

núm. % núm. % núm % núm. % núm. % 

ANÀLISI TÈCNICA DE 

L'ARQUITECTURA 

OB AU 1r 

quadrim. 

8 JUNY   1 13%   7 88%   

ARQUEOLOGIA D'INTERVENCIÓ I 

CARTES DE RISC 

OB AU 2n 

quadrim. 

14 JUNY   1 7% 9 64% 3 21% 1 7% 

ARQUEOLOGIA DE L'ANTIGUITAT 

TARDANA 

OP AU 1r 

quadrim. 

6 JUNY     2 33% 4 67%   

ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA OP AU 1r 

quadrim. 

13 JUNY     10 77% 2 15% 1 8% 

ARQUEOLOGIA DE L'ORIENT 

GRECOROMÀ 

OP AU 2n 

quadrim. 

11 JUNY     8 73% 3 27%   

ARQUEOLOGIA DE LA GUERRA OP AU 2n 

quadrim. 

7 JUNY     4 57% 2 29% 1 14% 

ARQUEOLOGIA DE LA MORT OP AU 1r 

quadrim. 

12 JUNY     8 67% 4 33%   

ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE. 

MÈTODES I TÈCNIQUES 

OB AU 1r 

quadrim. 

8 JUNY   1 13% 3 38% 3 38% 1 13% 

ARQUEOLOGIA IBÈRICA OP AU 2n 

quadrim. 

11 JUNY 4 36%   6 55% 1 9%   
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ARQUEOMETRIA. MATERIALS 

TRANSFORMATS/ NO-

TRANSFORMATS 

OB AU 2n 

quadrim. 

15 JUNY 3 20%   8 53% 3 20% 1 7% 

DIBUIX I TÈCNIQUES DE 

RESTITUCIÓ DE L'ARQUITECTURA 

OB AU 1r 

quadrim. 

14 JUNY     9 64% 4 29% 1 7% 

ECONOMIA, COMERÇ I MATERIALS OB AU 1r 

quadrim. 

7 JUNY 1 14%   5 71% 1 14%   

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL 

PAISATGE. PALEOAMBIENT I GIS 

OB AU 1r 

quadrim. 

16 JUNY 1 6% 1 6% 8 50% 6 38%   

FONTS TEXTUALS PER A LA 

INVESTIGACIÓ HISTÒRICA. 

EPIGRAFIA I PAPIROLOGIA 

OB AU 2n 

quadrim. 

13 JUNY 2 15%   7 54% 3 23% 1 8% 

ICONOGRAFIA I PRODUCCIONS 

ARTÍSTIQUES 

OB AU 1r 

quadrim. 

15 JUNY 3 20%   6 40% 5 33% 1 7% 

INTRODUCCIÓ A L'ARQUEOLOGIA 

DEL TERRITORI 

OP AU 1r 

quadrim. 

14 JUNY     4 29% 9 64% 1 7% 

INTRODUCCIÓ A LA CERAMOLOGIA OP AU 1r 

quadrim. 

12 JUNY 2 17%   4 33% 6 50%   

MARC JURÍDIC DEL PATRIMONI 

ARQUEOLÒGIC 

OB AU 2n 

quadrim. 

14 JUNY     10 71% 3 21% 1 7% 

MÈTODES I TÈCNIQUES EN 

EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA 

OP AU 1r 

quadrim. 

13 JUNY       13 100

% 

  

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN 

ARQUEOLOGIA I DEONTOLOGIA 

OB AU 1r 

quadrim. 

7 JUNY   1 14% 2 29% 3 43% 1 14% 

PRÀCTIQUES EXTERNES PRÀCTIQUES 

EXTERNES 

AU 1r 

quadrim. 

9 JUNY   1 11%   8 89%   
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RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN 

CLÀSSIC 

OP AU Anual 10 JUNY     2 20% 7 70% 1 10% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER TFM AU 1r 

quadrim. 

7 JUNY       1 14% 1 14% 

SETEMBRE   1 14%   4 57%   

Data informe: 19/05/2016 

Font: URV en xifres 

Informe ACRM10. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria). Curs 2014-15 
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Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

Assignatura 
Tipus 

crèdit 
Durada 

Estudiants 

assignatura 

Tipus 

convocatòria 

Notes estudiants 

APROVAT NO 

PRESENTAT 

NOTABLE SUSPÈS EXCEL· 

LENT 

MATRÍCULA 

D'HONOR 

núm. % núm. % núm % núm % núm. % núm. % 

CIUTATS I METRÒPOLIS 

CONTEMPORÀNIES OB 

AU 1r 

quadrim. 13 JUNY 1 8% 3 23% 5 38%   3 23% 1 8% 

CONFLICTE SOCIAL, PARTICIPACIÓ I 

MEDIACIÓ OB 

AU 2n 

quadrim. 14 JUNY 1 7% 1 7% 9 64%   2 14% 1 7% 

CONTEXTOS I ESPAIS 

D'INTERVENCIÓ EMERGENTS OP 

Acta única 

Anual 12 JUNY 5 42% 2 17% 4 33%   1 8%   

ESTUDIS DE CAS OB 

Acta única 

Anual 14 JUNY 5 36% 1 7% 4 29%   3 21% 1 7% 

HISTÒRIA I TEORIA DE 

L'ANTROPOLOGIA URBANA OP 

AU 1r 

quadrim. 9 JUNY 1 11% 1 11% 1 11%   6 67%   

METODOLOGIES D'INTERVENCIÓ EN 

L'ÀMBIT URBÀ OB 

AU 1r 

quadrim. 9 GENER   1 11% 4 44%   3 33% 1 11% 

MIGRACIONS I MULTICULTURALITAT OB 

AU 2n 

quadrim. 12 JUNY 1 8% 2 17% 2 17%   6 50% 1 8% 

MÈTODE ETNOGRÀFIC I TÈCNIQUES 

D'INVESTIGACIÓ URBANA OB 

AU 2n 

quadrim. 12 JUNY 2 17% 2 17% 4 33%   3 25% 1 8% 

POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN 

MIGRACIONS I DIVERSITAT 

CULTURAL OP 

Acta única 

Anual 15 JUNY 1 7% 4 27% 6 40% 1 7% 2 13% 1 7% 

POLÍTIQUES URBANES. PATRIMONI I 

TURISME OP 

AU 1r 

quadrim. 8 GENER 3 38% 1 13% 1 13%   3 38%   
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PRÀCTIQUES 

PROFESSIONALITZADORES OP 

AU 1r 

quadrim. 8 

GENER     1 13%   3 38%   

JUNY   1 13%     2 25%   

SETEMBRE     1 13%       

SOCIETAT DEL BENESTAR I 

POLÍTIQUES SOCIALS OB 

AU 1r 

quadrim. 13 JUNY 4 31% 1 8% 6 46%   1 8% 1 8% 

TALLER DE DEMOGRAFIA OB 

AU 2n 

quadrim. 8 JUNY 3 38%   2 25%   2 25% 1 13% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER TFM 

AU 1r 

quadrim. 5 JUNY   1 20% 2 40%   2 40%   

Data informe: 16/06/2016 

Font: URV en xifres 

Informe ACRM10. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria). Curs 2014-15 
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E.6. Taula 6. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment 

(crèdits superats/crèdits matriculats) 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

Assignatura Tipus crèdit Taxa d’èxit Taxa de rendiment 

ANGLÈS I FORMACIÓ BÀSICA 83,33% 71,43% 

ANGLÈS II FORMACIÓ BÀSICA 83,33% 71,43% 

ANTROPOLOGIA CULTURAL FORMACIÓ BÀSICA 100,00% 42,86% 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ FORMACIÓ BÀSICA 66,67% 44,44% 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL FORMACIÓ BÀSICA 71,43% 62,50% 

COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ OBLIGATÒRIA 87,50% 63,64% 

COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL OBLIGATÒRIA 100,00% 75,00% 

CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS 

CATALANS OBLIGATÒRIA 60,00% 54,55% 

CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA 

(S. XX) OBLIGATÒRIA 100,00% 66,67% 

CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX) OBLIGATÒRIA 100,00% 47,06% 

CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA OBLIGATÒRIA 100,00% 85,71% 

DIALECTOLOGIA CATALANA OBLIGATÒRIA 68,42% 56,52% 

DONES, LLENGUATGES I CULTURA OPTATIVA 100,00% 88,89% 

EL LLEGAT CLÀSSIC OBLIGATÒRIA 100,00% 70,00% 

ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS 

CATALANS OPTATIVA 83,33% 71,43% 

ETNOPOÈTICA OBLIGATÒRIA 91,67% 64,71% 

GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA 

LLENGUA CATALANA OBLIGATÒRIA 70,59% 66,67% 

GRANS OBRES DE LA LITERATURA 

GREGA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

GRANS OBRES DE LA LITERATURA 

LLATINA OPTATIVA 100,00% 75,00% 

GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN 

ANTIC OPTATIVA 100,00% 100,00% 

HISTÒRIA SOCIAL DE LA LLENGUA 

CATALANA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

LINGÜÍSTICA FORMACIÓ BÀSICA 100,00% 37,50% 

LINGÜÍSTICA ROMÀNICA OBLIGATÒRIA 77,78% 58,33% 

LITERATURA FORMACIÓ BÀSICA 100,00% 37,50% 

LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I OBLIGATÒRIA 100,00% 92,31% 

LITERATURA CATALANA 

TARDOMEDIEVAL I MODERNA OBLIGATÒRIA 86,67% 72,22% 

LITERATURA FRANCESA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

LITERATURA I SOCIETAT FORMACIÓ BÀSICA 100,00% 40,00% 

LITERATURA ROMÀNICA OBLIGATÒRIA 87,50% 70,00% 

LLATÍ OBLIGATÒRIA 100,00% 70,00% 

LLENGUA ALEMANYA I OBLIGATÒRIA 100,00% 50,00% 

LLENGUA ALEMANYA II OBLIGATÒRIA 75,00% 50,00% 

LLENGUA ALEMANYA III OPTATIVA 100,00% 100,00% 

LLENGUA ALEMANYA IV OPTATIVA 100,00% 100,00% 

LLENGUA ANGLESA I OBLIGATÒRIA 100,00% 75,00% 

LLENGUA ANGLESA II OBLIGATÒRIA 100,00% 60,00% 

LLENGUA FRANCESA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

MITOLOGIA OPTATIVA 100,00% 100,00% 
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MORFOLOGIA CATALANA OBLIGATÒRIA 85,71% 80,00% 

ONOMÀSTICA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL FORMACIÓ BÀSICA 100,00% 50,00% 

PRÀCTIQUES EXTERNES I OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ROMANTICISME I REALISME (S. XIX) OBLIGATÒRIA 100,00% 70,59% 

SINTAXI CATALANA OBLIGATÒRIA 100,00% 68,42% 

SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA OBLIGATÒRIA 100,00% 92,31% 

TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS 

ESCÈNIQUES OPTATIVA 100,00% 100,00% 

TREBALL DE FI DE GRAU TFG 100,00% 86,36% 

Data informe: 10/06/2016 
Font: URV en xifres 
ACRG10 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment. Curs 2014-15 
 

 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

Assignatura Tipus crèdit Taxa d’èxit Taxa de rendiment 

ANGLÈS I FORMACIÓ BÀSICA 100,00% 100,00% 

ANGLÈS II FORMACIÓ BÀSICA 100,00% 82,61% 

ANTROPOLOGIA CULTURAL FORMACIÓ BÀSICA 90,00% 69,23% 

ANÀLISI DE TEXTOS 

HISPANOAMERICANS OPTATIVA 100,00% 100,00% 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ FORMACIÓ BÀSICA 73,91% 58,62% 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL FORMACIÓ BÀSICA 88,00% 88,00% 

COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ OBLIGATÒRIA 50,00% 33,33% 

COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL OBLIGATÒRIA 71,43% 62,50% 

CORRECCIÓ DE TEXTOS OPTATIVA 100,00% 100,00% 

EL LLEGAT CLÀSSIC OBLIGATÒRIA 84,62% 61,11% 

EL SIGNIFICAT DE LES PARAULES I DE 

LES ORACIONS OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

ELS SONS DE LA LLENGUA ESPANYOLA OBLIGATÒRIA 93,75% 83,33% 

ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A 

LLENGUA ESTRANGERA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ESPANYOL CONVERSACIONAL OBLIGATÒRIA 100,00% 93,33% 

ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS 

DE MOBILITAT OPTATIVA 100,00% 100,00% 

EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN 

L'ÀMBIT PROFESSIONAL OPTATIVA 100,00% 100,00% 

FILOSOFIA MODERNA I 

CONTEMPORÀNIA FORMACIÓ BÀSICA 77,78% 58,33% 

FRANCÈS COMUNICATIU OPTATIVA 100,00% 100,00% 

HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA OBLIGATÒRIA 100,00% 92,31% 

INTERCULTURALITAT I LITERATURA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

INTRODUCCIÓ A L'EDICIÓ DE TEXTOS 

I A LA CRÍTICA TEXTUAL OBLIGATÒRIA 100,00% 95,24% 

L'ESPANYOL D'AMÈRICA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

LECTURA I INTERPRETACIÓ DE 

TEXTOS LITERARIS OPTATIVA 100,00% 100,00% 

LES ORACIONS DE LA LLENGUA 

ESPANYOLA OBLIGATÒRIA 100,00% 95,45% 
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LES PARAULES DE LA LLENGUA 

ESPANYOLA OBLIGATÒRIA 93,75% 83,33% 

LEXICOGRAFIA HISPÀNICA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

LINGÜÍSTICA FORMACIÓ BÀSICA 80,00% 59,26% 

LINGÜÍSTICA ROMÀNICA OBLIGATÒRIA 57,14% 47,06% 

LITERATURA FORMACIÓ BÀSICA 52,17% 36,36% 

LITERATURA ESPANYOLA 

CONTEMPORÀNIA OBLIGATÒRIA 69,23% 42,86% 

LITERATURA ESPANYOLA DE LA 

SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I 

ACTUAL OBLIGATÒRIA 95,83% 92,00% 

LITERATURA ESPANYOLA DELS 

SEGLES D'OR OBLIGATÒRIA 100,00% 84,21% 

LITERATURA ESPANYOLA DELS 

SEGLES XVIII I XIX OBLIGATÒRIA 63,16% 52,17% 

LITERATURA ESPANYOLA I 

LITERATURA EUROPEA OPTATIVA 100,00% 83,33% 

LITERATURA FRANCESA OBLIGATÒRIA 91,67% 91,67% 

LITERATURA HISPANOAMERICANA 

CONTEMPORÀNIA OBLIGATÒRIA 90,91% 58,82% 

LITERATURA HISPANOAMERICANA 

MODERNA OBLIGATÒRIA 82,35% 73,68% 

LITERATURA I SOCIETAT FORMACIÓ BÀSICA 65,22% 50,00% 

LITERATURA MEDIEVAL OBLIGATÒRIA 100,00% 91,30% 

LITERATURA ROMÀNICA OBLIGATÒRIA 85,71% 85,71% 

LLATÍ OBLIGATÒRIA 85,71% 80,00% 

LLENGUA ALEMANYA I OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

LLENGUA ALEMANYA II OBLIGATÒRIA 100,00% 14,29% 

LLENGUA ALEMANYA III OPTATIVA 100,00% 100,00% 

LLENGUA ALEMANYA IV OPTATIVA 100,00% 100,00% 

LLENGUA FRANCESA OBLIGATÒRIA 93,33% 93,33% 

LLENGUATGE I TECNOLOGIA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

METODOLOGIA DE L'ANÀLISI 

LITERÀRIA OBLIGATÒRIA 95,24% 80,00% 

PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA 

ESPANYOLA OPTATIVA 100,00% 88,89% 

PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL FORMACIÓ BÀSICA 100,00% 50,00% 

PRÀCTIQUES EXTERNES I OPTATIVA 100,00% 100,00% 

PSICOLINGÜÍSTICA I 

NEUROLINGUÍSTICA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

TREBALL DE FI DE GRAU TFG 100,00% 80,77% 

VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA OPTATIVA 100,00% 87,50% 

Data informe: 10/06/2016 
Font: URV en xifres 
ACRG10 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment. Curs 2014-15 
 
 
 

Grau d’Anglès 

Assignatura Tipus crèdit Taxa d’èxit Taxa de rendiment 

ANGLÈS I FORMACIÓ BÀSICA 93,88% 83,64% 

ANGLÈS II FORMACIÓ BÀSICA 90,70% 70,91% 

ANTROPOLOGIA CULTURAL FORMACIÓ BÀSICA 80,56% 65,91% 
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ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS I OBLIGATÒRIA 95,56% 93,48% 

ANÀLISI DE TEXTOS ANGLESOS II OBLIGATÒRIA 90,48% 80,85% 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ FORMACIÓ BÀSICA 81,63% 63,49% 

COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL FORMACIÓ BÀSICA 88,00% 73,33% 

DESTRESES COMUNICATIVES: 

READING AND WRITING I OBLIGATÒRIA 89,58% 89,58% 

DESTRESES COMUNICATIVES: 

READING AND WRITING II OBLIGATÒRIA 91,30% 84,00% 

DESTRESES COMUNICATIVES: 

SPEAKING AND LISTENING I OBLIGATÒRIA 97,62% 91,11% 

DESTRESES COMUNICATIVES: 

SPEAKING AND LISTENING II OBLIGATÒRIA 100,00% 93,33% 

EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS I OBLIGATÒRIA 77,50% 72,09% 

EL SISTEMA DE SONS DE L'ANGLÈS II OBLIGATÒRIA 79,55% 68,63% 

ETNOPOÈTICA ALEMANYA (CONTES, 

LLEGENDES, MITES I ACUDITS) OPTATIVA 100,00% 100,00% 

FILOSOFIA MODERNA I 

CONTEMPORÀNIA FORMACIÓ BÀSICA 92,86% 72,22% 

FONÈTICA I FONOLOGIA ANGLESA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

FRANCÈS COMUNICATIU OPTATIVA 100,00% 100,00% 

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ OBLIGATÒRIA 97,14% 94,44% 

INTRODUCCIÓ A LA CULTURA DELS 

PAÏSOS DE PARLA ANGLESA OBLIGATÒRIA 87,10% 72,97% 

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA 

ANGLESA OBLIGATÒRIA 94,74% 83,72% 

INTRODUCCIÓ A LA TRADUCCIÓ 

ANGLESA OBLIGATÒRIA 85,29% 80,56% 

INTRODUCCIÓ A LES TECNOLOGIES 

DE LA TRADUCCIÓ OPTATIVA 100,00% 100,00% 

L'ANGLÈS COM A LLENGUA 

ESTRANGERA OPTATIVA 100,00% 88,89% 

LINGÜÍSTICA FORMACIÓ BÀSICA 80,00% 61,02% 

LINGÜÍSTICA ANGLESA APLICADA OPTATIVA 100,00% 84,00% 

LITERATURA FORMACIÓ BÀSICA 81,63% 58,82% 

LITERATURA ALEMANYA I CINEMA 

ALEMANY OPTATIVA 100,00% 100,00% 

LITERATURA FRANCESA OBLIGATÒRIA 87,50% 87,50% 

LITERATURA I CINEMA EN LLENGUA 

ANGLESA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

LITERATURA I SOCIETAT FORMACIÓ BÀSICA 69,57% 48,48% 

LITERATURA NORD-AMERICANA OPTATIVA 88,89% 80,00% 

LITERATURES POSTCOLONIALS OPTATIVA 100,00% 100,00% 

LLENGUA ALEMANYA I OBLIGATÒRIA 100,00% 97,37% 

LLENGUA ALEMANYA II OBLIGATÒRIA 94,87% 80,43% 

LLENGUA ALEMANYA III OPTATIVA 69,23% 60,00% 

LLENGUA ALEMANYA IV OPTATIVA 100,00% 84,62% 

LLENGUA ANGLESA I OBLIGATÒRIA 68,63% 62,50% 

LLENGUA ANGLESA II OBLIGATÒRIA 88,10% 74,00% 

LLENGUA ANGLESA III OBLIGATÒRIA 73,53% 60,98% 

LLENGUA ANGLESA IV OBLIGATÒRIA 78,13% 58,14% 

LLENGUA ANGLESA V OBLIGATÒRIA 87,50% 77,78% 

LLENGUA ANGLESA VI OBLIGATÒRIA 90,48% 82,61% 

LLENGUA FRANCESA OBLIGATÒRIA 60,00% 60,00% 
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MITOLOGIA ALEMANYA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

NARRATIVA EN ANGLÈS OBLIGATÒRIA 86,49% 68,09% 

PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL FORMACIÓ BÀSICA 81,25% 56,52% 

SEMÀNTICA ANGLESA OPTATIVA 100,00% 86,67% 

SHAKESPEARE OPTATIVA 100,00% 100,00% 

TALLER D'ESCRIPTURA AVANÇADA OBLIGATÒRIA 97,62% 95,35% 

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL 

AVANÇADA OBLIGATÒRIA 100,00% 94,87% 

TEATRE ANGLÈS OPTATIVA 100,00% 100,00% 

TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA I OPTATIVA 100,00% 93,75% 

TRADUCCIÓ ANGLESA DIRECTA II OPTATIVA 100,00% 100,00% 

TREBALL DE FI DE GRAU TFG 100,00% 94,44% 

VARIACIÓ EN LA LLENGUA ANGLESA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

Data informe: 10/06/2016 
Font: URV en xifres 
ACRM08 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment. Curs 2014-15 

 

Màster d’Arqueologia Clàssica 

Assignatura Tipus crèdit Taxa d’èxit Taxa de rendiment 

ANÀLISI TÈCNICA DE 

L'ARQUITECTURA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 87,50% 

ARQUEOLOGIA D'INTERVENCIÓ I 

CARTES DE RISC 

OBLIGATÒRIA 100,00% 92,86% 

ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE. 

MÈTODES I TÈCNIQUES 

OBLIGATÒRIA 100,00% 87,50% 

ARQUEOMETRIA. MATERIALS 

TRANSFORMATS/ NO-TRANSFORMATS 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

DIBUIX I TÈCNIQUES DE RESTITUCIÓ 

DE L'ARQUITECTURA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

ECONOMIA, COMERÇ I MATERIALS OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL PAISATGE. 

PALEOAMBIENT I GIS 

OBLIGATÒRIA 100,00% 93,75% 

FONTS TEXTUALS PER A LA 

INVESTIGACIÓ HISTÒRICA. EPIGRAFIA 

I PAPIROLOGIA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

ICONOGRAFIA I PRODUCCIONS 

ARTÍSTIQUES 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

MARC JURÍDIC DEL PATRIMONI 

ARQUEOLÒGIC 

OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN 

ARQUEOLOGIA I DEONTOLOGIA 

OBLIGATÒRIA 100,00% 85,71% 

ARQUEOLOGIA DE L'ANTIGUITAT 

TARDANA 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ARQUEOLOGIA DE L'ORIENT 

GRECOROMÀ 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ARQUEOLOGIA DE LA GUERRA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ARQUEOLOGIA DE LA MORT OPTATIVA 100,00% 100,00% 

ARQUEOLOGIA IBÈRICA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

INTRODUCCIÓ A L'ARQUEOLOGIA DEL 

TERRITORI 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 
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INTRODUCCIÓ A LA CERAMOLOGIA OPTATIVA 100,00% 100,00% 

MÈTODES I TÈCNIQUES EN 

EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

RELIGIÓ I MITOLOGIA DEL MÓN 

CLÀSSIC 

OPTATIVA 100,00% 100,00% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER TFM 100,00% 85,71% 

PRÀCTIQUES EXTERNES PRÀCTIQUES EXTERNES 100,00% 88,89% 

Data informe: 19/05/2016 
Font: URV en xifres 
ACRM08 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment. Curs 2014-15 

 

Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 

Assignatura Tipus crèdit Taxa d’èxit Taxa de rendiment 

CIUTATS I METRÒPOLIS 

CONTEMPORÀNIES OBLIGATÒRIA 100,00% 76,92% 

CONFLICTE SOCIAL, PARTICIPACIÓ I 

MEDIACIÓ OBLIGATÒRIA 100,00% 92,86% 

ESTUDIS DE CAS OBLIGATÒRIA 100,00% 92,86% 

METODOLOGIES D'INTERVENCIÓ EN 

L'ÀMBIT URBÀ OBLIGATÒRIA 100,00% 88,89% 

MIGRACIONS I MULTICULTURALITAT OBLIGATÒRIA 100,00% 83,33% 

MÈTODE ETNOGRÀFIC I TÈCNIQUES 

D'INVESTIGACIÓ URBANA OBLIGATÒRIA 100,00% 83,33% 

SOCIETAT DEL BENESTAR I 

POLÍTIQUES SOCIALS OBLIGATÒRIA 100,00% 92,31% 

TALLER DE DEMOGRAFIA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

CONTEXTOS I ESPAIS D'INTERVENCIÓ 

EMERGENTS OPTATIVA 100,00% 83,33% 

HISTÒRIA I TEORIA DE 

L'ANTROPOLOGIA URBANA OPTATIVA 100,00% 88,89% 

POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN 

MIGRACIONS I DIVERSITAT CULTURAL OPTATIVA 90,91% 66,67% 

POLÍTIQUES URBANES. PATRIMONI I 

TURISME OPTATIVA 100,00% 87,50% 

PRÀCTIQUES 

PROFESSIONALITZADORES OPTATIVA 100,00% 87,50% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER TFM 100,00% 80,00% 

CIUTATS I METRÒPOLIS 

CONTEMPORÀNIES OBLIGATÒRIA 100,00% 76,92% 

CONFLICTE SOCIAL, PARTICIPACIÓ I 

MEDIACIÓ OBLIGATÒRIA 100,00% 92,86% 

ESTUDIS DE CAS OBLIGATÒRIA 100,00% 92,86% 

METODOLOGIES D'INTERVENCIÓ EN 

L'ÀMBIT URBÀ OBLIGATÒRIA 100,00% 88,89% 

MIGRACIONS I MULTICULTURALITAT OBLIGATÒRIA 100,00% 83,33% 

MÈTODE ETNOGRÀFIC I TÈCNIQUES 

D'INVESTIGACIÓ URBANA OBLIGATÒRIA 100,00% 83,33% 

SOCIETAT DEL BENESTAR I 

POLÍTIQUES SOCIALS OBLIGATÒRIA 100,00% 92,31% 

TALLER DE DEMOGRAFIA OBLIGATÒRIA 100,00% 100,00% 

CONTEXTOS I ESPAIS D'INTERVENCIÓ 

EMERGENTS OPTATIVA 100,00% 83,33% 
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HISTÒRIA I TEORIA DE 

L'ANTROPOLOGIA URBANA OPTATIVA 100,00% 88,89% 

POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN 

MIGRACIONS I DIVERSITAT CULTURAL OPTATIVA 90,91% 66,67% 

POLÍTIQUES URBANES. PATRIMONI I 

TURISME OPTATIVA 100,00% 87,50% 

PRÀCTIQUES 

PROFESSIONALITZADORES OPTATIVA 100,00% 87,50% 

Data informe: 16/06/2016 
Font: URV en xifres 
ACRM08 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment. Curs 2014-15 

 

 

E.6. Taula 7. Indicadors de resultats acadèmics  

Titulació Indicador 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Grau de 

Llengua i 

Literatura 
Catalanes 

Titulats  7 18 11 
Taxa de rendiment acadèmic 76,76% 77,71% 75,78% 70,31% 
Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs 77,52% 68,78% 52,00% 60,00% 
Taxa d’abandonament   31,03% 21,88% 
Taxa d'abandonament a 1r 11,54% 28,57% 46,67% 16,67% 
Taxa d'èxit 89,11% 89,82% 91,60% 90,21% 
Taxa de graduació   41,38% 46,88% 
Taxa d’eficiència  98,59% 97,10% 89,98% 
Durada mitjana dels estudis  4,00 4,33 4,60 

Grau de 
Llengua i 

Literatura 

Hispàniques 

Titulats  10 10 20 
Taxa de rendiment acadèmic 67,65% 78,26% 72,12% 74,45% 
Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs 68,96% 72,50% 48,67% 68,10% 
Taxa d’abandonament   26,67% 34,48% 
Taxa d'abandonament a 1r 17,65% 10,00% 43,33% 23,81% 
Taxa d'èxit 83,59% 89,53% 87,55% 87,45% 
Taxa de graduació   50,00% 31,03% 
Taxa d’eficiència  96,62% 88,89% 94,67% 
Durada mitjana dels estudis  4,00 4,33 4,33 

Grau d’Anglès Titulats  25 30 36 
Taxa de rendiment acadèmic 83,43% 82,81% 78,49% 77,20% 
Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs 80,26% 80,50% 70,41% 68,53% 
Taxa d’abandonament   18,00% 31,37% 

Taxa d'abandonament a 1r 4,17% 4,55% 21,05% 24,53% 
Taxa d'èxit 90,17% 91,26% 90,70% 88,99% 
Taxa de graduació   58,00% 58,82% 

Taxa d’eficiència  98,91% 96,23% 92,84% 
Durada mitjana dels estudis  3,86 4,21 4,41 

Màster 

d’Arqueologia 

Clàssica 

Titulats    6 

 Taxa de rendiment acadèmic   86,40% 96,35% 
 Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs   86,40% 100,00% 
 Taxa d’abandonament    - 
 Taxa d'abandonament a 1r    - 
 Taxa d'èxit   98,01% 100,00% 
 Taxa de graduació    - 
 Taxa d’eficiència    98,94% 
 Durada mitjana dels estudis    2 
Màster 

d’Antropologia 
Urbana, 

Migracions i 

Titulats    4 
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Intervenció 

Social 

 Taxa de rendiment acadèmic   81,32% 85,35% 
 Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs   80,46% 87,39% 
 Taxa d’abandonament    - 
 Taxa d'abandonament a 1r    - 
 Taxa d'èxit   96,10% 99,26% 
 Taxa de graduació    - 
 Taxa d’eficiència    98,36% 
 Durada mitjana dels estudis    2 

Data informe: 10/06/2016 
Font: URV en xifres 
ACRG07 - Resultats acadèmics 

ACRG09 - Resultats acadèmics de 1r curs 
ACRG11 - Titulats de grau 
ACRG13 - Taxa d’abandonament de grau 
ACRG14 – Taxa de graduació de grau 
ACRM05 - Resultats acadèmics 
ACRM07 - Resultats acadèmics de 1er curs 
ACRM09 - Titulats de màster 
ACRM11 - Taxa d’abandonament de màster 
ACRM12 - Taxa de graduació de màster 
 
 

 

E.6. Taula 8. Seguiment de la inserció laboral dels titulats 

 
Titulació  

(promoció 2010 – URV) 

Situació laboral actual 

Mostra 
(n) 

Ocupat 
Aturat amb 
experiència 

Aturat sense 
experiència 

Inactius 

(f) % (f) % (f) % (f) % 

Llicenciatura en Filologia 
Anglès 15 13 86,67 2 13,33 - - - - 

Data informe: 10/06/2016 
Font: AQU 
* No existeixen dades per a la Llicenciatura de Filologia Catalana ni per a la Llicenciatura de Filologia Hispànica. 

 

Titulació  
(promoció 2010 – URV) 

Jornada laboral a temps 
complet (%) 

Tipus de contracte (%) 

Mostra 
(n) 

Si No 
Mostra 

(n) 
Fix Autònom Temporal Becari Sense 

contracte 

Llicenciatura en Filologia 
Anglès 15 26,67 73,33 15 13,33 6,67 66,67 - 13,33 

Data informe: 10/06/2016 
Font: AQU 
* No existeixen dades per a la Llicenciatura de Filologia Catalana ni per a la Llicenciatura de Filologia Hispànica. 

 

 

E.6. Taula 9. Satisfacció del responsable/coordinador de la titulació  

Participació 

Titulació Potencials Participants 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 1 1 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 1 1 
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Grau d’Anglès 1 1 

Màster d’Arqueologia Clàssica 1 1 

Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 1 1 
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Utilitat del SIGQ per:      

Dissenyar les propostes de les titulacions Alta Alta Normal Normal Alta 

Fer el seguiment intern del desenvolupament de les titulacions Normal Alta Alta Normal Alta 

Per a la millora i, si escau, modificació de les titulacions Alta Alta Alta Normal Alta 

Preparar/disposar de les evidències per a l'acreditació Alta Alta Alta Alta Alta 

De la verificació a l'acreditació. Valoreu:      

El suport institucional (formació/consulta/unitats centrals) per a 
l'elaboració de l'Autoinforme 

Alta Alta Alta Alta Alta 

La utilitat per a la millora de la titulació dels informes de seguiment i 
d'acreditació 

Alta Alta Alta Normal Alta 

L'adequació i utilitat del feedback d'AQU en els diferents processos 
d'avaluació (VSMA) 

Alta Alta Alta Normal Alta 

El grau de col·laboració del professorat en l'aportació d'evidències pels 
informes de seguiment i acreditació 

Normal Alta Alta Normal Alta 

L'adequació del perfil d'ingrés establert respecte al perfil dels estudiants 
matriculats 

Alta Normal Normal Alta Alta 

Satisfacció amb:      

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu pes) Normal Normal Alta Alta Alta 

El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) de la 
titulació 

Normal Normal Alta Alta Alta 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació del TFG/TFM Alta Alta Alta Alta Alta 

L'adequació de l'enfocament, organització i avaluació de les Pràctiques 
externes (si escau) 

Alta Alta Normal Alta Alta 

El perfil del professorat que ha impartit les diferents matèries del pla 
d'estudis 

Alta Alta Normal Alta Alta 

Percepció de la satisfacció del professorat amb el resultat final 
de la implantació de la titulació (1 Alta – 4 Molt baixa) 

2 2 1 1 1 

Data informe: 18/11/2016 
Font: Enquesta GTR-Qualitat 
* Alta, Normal, Baixa, Molt baixa 
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E.6. Taula 10. Satisfacció del professorat de la titulació  

Participació 

Titulació Potencials Participants 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 39 20 

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 37 17 

Grau d’Anglès 37 23 

Màster d’Arqueologia Clàssica 19 5 

Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 15 14 
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Aspectes generals. Valoreu: 

El suport institucional (formació/consulta/unitats centrals) per al 
desenvolupament de l'activitat docent 

Alta 

(50,00%) 

Normal 

(52,94%) 

Normal 

(52,17%) 

Normal 

(80,00%) 

Normal 

(57,14%) 

La coordinació docent de la titulació 
Alta 

(55,00%) 

Normal 

(47,06%) 

Alta 

(56,52%) 

Alta-
Normal 

(40,00% 

cadascun) 

Alta 

(78,57%) 

L'adequació dels sistemes interns d'informació 
Alta 

(60,00%) 

Normal 

(64,71%) 

Normal 

(60,87%) 

Alta-

Normal 

(40,00% 

cadascun) 

Alta 

(57,14%) 

La pertinència de la demanda de dades i evidències que heu 
rebut per als informes de seguiment i acreditació 

Normal 

(50,00%) 

Normal 

(58,82%) 

Normal 

(39,13%) 

Normal 

(80,00%) 

Alta-

Normal 

(42,86% 

cadascun) 

Indiqueu la vostra satisfacció amb: 

El perfil d'ingrés dels estudiants Normal 

(70,00%) 

Normal 

(82,35%) 

Normal 

(86,96%) 

Normal 

(60,00%) 

Alta 

(57,14%) 

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu pes) 
Alta 

(60,00%) 

Normal 

(64,71%) 

Normal 

(39,13%) 

Alta-

Normal 

(40,00% 

cadascun) 

Alta 

(57,14%) 

El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) en 
la titulació  

Normal 
(50,00%) 

Normal 
(64,71%) 

Alta-

Normal  
(47,83% 

cadascun) 

Alta 
(60,00%) 

Alta 
(57,14%) 

L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, horaris, 
etc.) 

Normal 

(50,00%) 

Normal 

(64,71%) 

Normal  

(47,83%) 

Alta 

(60,00%) 

Alta 

(57,14%) 

Les metodologies docents que heu utilitzat Alta 

(65,00%) 

Alta 

(64,71%) 

Alta 

(65,22%) 

Alta 

(80,00%) 

Alta 

(78,57%) 

Les estratègies d'avaluació que heu utilitzat Alta 

(60,00%) 

Alta 

(52,94%) 

Alta 

(60,87%) 

Alta 

(80,00%) 

Alta 

(71,43%) 

El treball i la dedicació dels estudiants Normal 

(55,00%) 

Normal 

(64,71%) 

Normal 

(65,22%) 

Normal 

(80,00%) 

Alta 

(71,43%) 
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L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació del 
TFG/TFM (si escau) 

Alta-Normal 

(45,00% 

cadascun) 

Normal 

(52,94%) 

Normal  

(47,83%) 

Alta 

(60,00%) 

Alta 

(78,57%) 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació de les 
Pràctiques externes (si escau) 

Normal 

(50,00%) 

Normal 

(47,06%) 

Normal  

(43,48%) 

Normal 

(40,00%) 

Alta 

(78,57%) 

Els recursos docents disponibles 
Normal 

(70,00%) 

Normal 

(52,94%) 

Normal 

(65,22%) 

Alta-

Normal 

(40,00% 

cadascun) 

Normal 

(57,14%) 

Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels estudiants de les 
matèries que impartiu 

Alta 

(60,00%) 

Normal 

(70,59%) 

Normal 

(60,87%) 

Normal 

(60,00%) 

Alta 

(78,57%) 

Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats 
(1 Alta – 4 Molt baixa) 

2 

(55,00%) 

2 

(82,35%) 

2 

(65,22%) 

2 

(80,00%) 
2 

(64,29%) 

Data informe: 18/11/2016 
Font: Enquesta OPINA GTR-Qualitat  
* Alta, Normal, Baixa, Molt baixa 
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Annex 6. Taules per a la valoració final de la titulació 

 

GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

   Si Si, però cal 

una 

actualització 

(1) 

No, cal 

una 

modificaci

ó(2) 

   

1.Planificació          

La justificació  que consta a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 

X       

Els objectius que consten a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 

X       

Les competències que consten a la memòria de la 

titulació, continuen sent vigents? 

X       

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da 

(3) 

Suficient (3) Cal 

millorar 

Es compleixen 

les 
especificacions 

de la memòria 

verificada?(4) 

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? 

X   X     

La demanda de la titulació és …   X X  Aquest és el principal 

nucli de preocupació del 

Departament de 

Filologia Catalana. Per 

tal de millorar la 

demanda s’han posat 

en marxa un conjunt 

d’accions important. 

El funcionament del procés d'accés i incorporació dels 

alumnes és 

 x  X     

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants és…    X     Aspecte vinculat a 

l’escassa demanda. Per 
tal de millorar el 

nombre d’entrada 

d’alumnat caldrà 

treballar en diverses 

dimensions. El 

Departament de 

Filologia catalana hi 

està treballant a fons. 

La ràtio home/dona és …  X         

4. Personal acadèmic 

El nombre i perfil del professorat que imparteix docència 

a la titulació és … 

 X  X     

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

5. Personal de suport a la docència       

El nombre i perfil del personal de suport a la docència de 

la titulació és ... 

      

6. Recursos materials i serveis 

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

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

Els serveis de suport a la docència són …  X  X   

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

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades a la titulació són, en 

global … 

X   X   

Els mètodes i criteris d'avaluació emprats a la titulació 

són, en global … 

X   X   

La coordinació docent a la titulació és … X   X   

La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i 

distribució, és... 

X      

La mida dels grups de classe  és ... X      

El desenvolupament de l'activitat tutorial és … X   X   

El desenvolupament de les pràctiques externes és  X   X   
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El funcionament de la mobilitat és …   X X  La mobilitat de 

l’alumnat del 

Departament de 
Filologia Catalana 

requereix un 

tractament singular. Cal 

identificar centres 

internacionals d’interès 

per la llengua, la 

literatura i la cultura 

catalanes. 

El desenvolupament del Treball de Fi de Grau és X   X   

El desenvolupament de les activitats d'orientació 

professional és … 

X      

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu 

és… 

X      

La satisfacció del personal acadèmic i de suport a la 

docència és … 

X      

8. Resultats 

Els resultats acadèmics són obtinguts pels estudiants de 

la titulació són … 

X   X     

Els resultats personals (assoliment competències) 

obtinguts pels estudiants de la titulació són … 

X        

La inserció laboral dels titulats de l'ensenyament és …   X X   El mercat laboral es 

troba estancat a causa 
de la crisi. Tanmateix, 

entenem que tenim un 

marge important 

d’acció per tal de posar 

en valor les habilitats, 

múltiples, que forneix 

l’ensenyament de 

Llengua i Literatura 

Catalanes 

(1) Aquesta actualització no comporta una modificació substancial del títol. 

(2) Una modificació substancial d’un d’aquests ítems pot ser causa d’una nova verificació del títol. 

(3) La valoració com a Adequat o Suficient no impedeix que es proposin millores 

(4) no es valora en tots els ítems, només en els marcats (*) 
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Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

  Si Si, però cal 

una 

actualització 

(1) 

No, cal 

una 

modificaci

ó(2) 

   

1.Planificació          

La justificació  que consta a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 

X       

Els objectius que consten a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 

X       

Les competències que consten a la memòria de la 

titulació, continuen sent vigents? 

 X      

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da 

(3) 

Suficient (3) Cal 

millorar 

Es compleixen 

les 
especificacions 

de la memòria 

verificada?(4) 

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? 

X   X     

La demanda de la titulació és …   X X Si Programar accions des 

del centre i des del 

Departament de 

Filologies Romàniques 

per captar estudiants 

El funcionament del procés d'accés i incorporació dels 

alumnes és 

 X  X     

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants és…  X        

La ràtio home/dona és …  X         

4. Personal acadèmic 

El nombre i perfil del professorat que imparteix docència 

a la titulació és … 

 X  X Sí Facilitar els 

mecanismes de 

promoció 

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

5. Personal de suport a la docència       

El nombre i perfil del personal de suport a la docència de 

la titulació és ... 

      

6. Recursos materials i serveis 

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

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

Els serveis de suport a la docència són …  X  X  Sí Incentivar la formació 

del professorat 

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

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades a la titulació són, en 

global … 

X   X   

Els mètodes i criteris d'avaluació emprats a la titulació 

són, en global … 

X   X   

La coordinació docent a la titulació és …     X X Sí Fomentar la coordinació 

docent 

La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i 

distribució, és... 

 X              

La mida dels grups de classe  és ...  X         

El desenvolupament de l'activitat tutorial és … X    X     

El desenvolupament de les pràctiques externes és    X  Sí Facilitar la realització 

de pràctiques externes 

El funcionament de la mobilitat és …   X X Sí Incrementar la 

mobilitat OUT 

El desenvolupament del Treball de Fi de Màster és X    X    

El desenvolupament de les activitats d'orientació 

professional és … 

  X   Sí Programar activitats 

específiques 

d’orientació 

professional 

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu 

és… 

       No hi ha dades 

         No hi ha dades 

8. Resultats 
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Els resultats acadèmics són obtinguts pels estudiants de 

la titulació són … 

  X    Millorar els resultats 

acadèmics 

Els resultats personals (assoliment competències) 

obtinguts pels estudiants de la titulació són … 

 X        

La inserció laboral dels titulats de l'ensenyament és …        No hi ha dades 

(1) Aquesta actualització no comporta una modificació substancial del títol. 

(2) Una modificació substancial d’un d’aquests ítems pot ser causa d’una nova verificació del títol. 

(3) La valoració com a Adequat o Suficient no impedeix que es proposin millores 

(4) no es valora en tots els ítems, només en els marcats (*) 
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Grau d’Anglès 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

  Si Si, però cal 

una 

actualització 

(1) 

No, cal 

una 

modificaci

ó(2) 

   

1.Planificació          

La justificació  que consta a la memòria de la titulació, 

continua sent vigents? 

X        

Els objectius que consten a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 

X       

Les competències que consten a la memòria de la 

titulació, continuen sent vigents? 

X        

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da 

(3) 

Suficient (3) Cal 

millorar 

Es compleixen 

les 
especificacions 

de la memòria 

verificada?(4) 

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? 

X   X     

La demanda de la titulació és … X    X   

El funcionament del procés d'accés i incorporació dels 

alumnes és 

X   X    

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants és… X          

La ràtio home/dona és … X          

4. Personal acadèmic 

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

X     X     

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

5. Personal de suport a la docència       

El nombre i perfil del personal de suport a la docència de 

la titulació és ... 

X   X   

6. Recursos materials i serveis 

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

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

Els serveis de suport a la docència són …  X   X     

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

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades a la titulació són, en 

global … 

X    X     

Els mètodes i criteris d'avaluació emprats a la titulació 

són, en global … 

X    X     

La coordinació docent a la titulació és … X     X    

La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i 

distribució, és... 

X               

La mida dels grups de classe  és ... X          

El desenvolupament de l'activitat tutorial és …  X   X     

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

El funcionament de la mobilitat és … X        X    

El desenvolupament del Treball de Fi de Màster és X    X    

El desenvolupament de les activitats d'orientació 

professional és … 

        Encara no s’ha 

implementat 

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu 

és… 

        No en tenim dades 

La satisfacció del personal acadèmic i de suport a la 

docència és … 

         No en tenim dades 

8. Resultats 

Els resultats acadèmics són obtinguts pels estudiants de 

la titulació són … 

X     X     

Els resultats personals (assoliment competències) 

obtinguts pels estudiants de la titulació són … 

X          

La inserció laboral dels titulats de l'ensenyament és …       No en tenim dades 

(1) Aquesta actualització no comporta una modificació substancial del títol.      No en tenim dades 

(2) Una modificació substancial d’un d’aquests ítems pot ser causa d’una nova verificació del títol. 

(3) La valoració com a Adequat o Suficient no impedeix que es proposin millores 

(4) no es valora en tots els ítems, només en els marcats (*) 
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Màster d’Arqueologia Clàssica 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

  Si Si, però cal 

una 

actualització 

(1) 

No, cal una 

modificació(2

) 

   

1.Planificació          

La justificació  que consta a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 

X        

Els objectius que consten a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 

X       

Les competències que consten a la memòria de la 

titulació, continuen sent vigents? 

X        

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da 

(3) 

Suficient (3) Cal millorar Es 

compleixen 
les 

especificaci

ons de la 

memòria 

verificada?(

4) 

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? 

X   X   

La demanda de la titulació és … X   X  Hem d’estar 

expectants 

respecte a 

propers canvis 

del mapa de 
titulacions 

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

X   X   

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants és… X          

La ràtio home/dona és … X          

4. Personal acadèmic 

El nombre i perfil del professorat que imparteix docència 

a la titulació és … 

X     X   Caldria posar en 

valor la categoria 

del professorat 
“visitant”  

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

5. Personal de suport a la docència       

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

   X   

6. Recursos materials i serveis 

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

Els recursos materials específics per a la titulació són …   X X Cal accés a 

programari 
específic per 

impartir noves 

tecnologies 

Continuen les 

dificultats per 
accedir al 

programari 

necessari per 

impartir noves 

tecnologies 

Els serveis de suport a la docència són … X   X    

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

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades a la titulació són, en 

global … 

X    X     

Els mètodes i criteris d'avaluació emprats a la titulació 

són, en global … 

X    X     

La coordinació docent a la titulació és … X   X X   Cal assolir el 

compliment del 

Docnet per part 

del 100% del 

professorat 

La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i 

distribució, és... 

X             S’han fet esforços 

per equilibrar els 

sistemes 

d’avaluació entre 
assignatures ja 

que el pla 
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d’estudis està 

concebut d’una 

manera molt 
fragmentada 

La mida dels grups de classe  és ... X          

El desenvolupament de l'activitat tutorial és … X    X S’ha de 

formalitzar més 
l’acció tutorial i 

fer-la més 

visible als 

estudiants, tot i 

que fins ara la 

proximitat ha 

permès un bon 

desenvolupame

nt de l’acció 

  

El desenvolupament de les pràctiques externes és  X    X   S’han diversificat 

les opcions per 
les pràctiques 

externes 

El funcionament de la mobilitat és … X        X   Els estudiants 

disposen de 

moltes opcions i 

estem a punt per 

incrementar-les 

El desenvolupament del Treball de Fi de Màster és X    X     

El desenvolupament de les activitats d'orientació 

professional és … 

X    X     

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu 

és… 

X        Hem d’obtenir 

més respostes a 

les enquestes de 

satisfacció 

La satisfacció del personal acadèmic i de suport a la 

docència és … 

X   X     Caldria 

replantejar la 

consideració de 
professor visitant 

perquè accedissin 

a les actes 

8. Resultats 

Els resultats acadèmics són obtinguts pels estudiants de 

la titulació són … 

X   X   

Els resultats personals (assoliment competències) 

obtinguts pels estudiants de la titulació són … 

X      

La inserció laboral dels titulats de l'ensenyament és …   X X  Les dificultats 

d’inserció laboral 

no depenen del 

pla d’estudis sinó 

de la conjuntura 

econòmica 

(1) Aquesta actualització no comporta una modificació substancial del títol. 

(2) Una modificació substancial d’un d’aquests ítems pot ser causa d’una nova verificació del títol. 

(3) La valoració com a Adequat o Suficient no impedeix que es proposin millores 

(4) no es valora en tots els ítems, només en els marcats (*) 

 

  



 

 
AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ  

 

 

267 

 

MÀSTER D’ANTROPOLOGIA URBANA, MIGRACIONS I INTERVENCIÓ SOCIAL 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

  Si Si, però cal 

una 
actualització 

(1) 

No, cal 

una 
modificaci

ó(2) 

   

1.Planificació          

La justificació  que consta a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 

X        

Els objectius que consten a la memòria de la titulació, 

continuen sent vigents? 

X       

Les competències que consten a la memòria de la 

titulació, continuen sent vigents? 

X        

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR Adequat/da 

(3) 

Suficient (3) Cal 

millorar 

Es compleixen 

les 

especificacions 

de la memòria 

verificada?(4) 

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? 

X   X     

La demanda de la titulació és …    X X SI S’han començat a 

millorar els canals de 

difusió de la informació 

del màster per fer-lo 

més visible fora de la 
URV. Cal insistir en 

aquest sentit i, també, 

professionalitzar la 

fidelització de les 

persones preinscrites. 

El funcionament del procés d'accés i incorporació dels 

alumnes és 

X   X   

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants és…    X   SI El nombre total 

d’estudiants és 

insuficient; estem en el 

camí de la millora 

institucional de la 

difusió dels màsters a 
la URV. Pel que fa al 

perfil, ens sembla 

adequat, és un perfil 

divers, però aquesta és 

també una de les 

riqueses del màster.  

La ràtio home/dona és … X          

4. Personal acadèmic 

El nombre i perfil del professorat que imparteix docència 

a la titulació és … 

X     X     

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

5. Personal de suport a la docència       

El nombre i perfil del personal de suport a la docència de 

la titulació és ... 

X   X   

6. Recursos materials i serveis 

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

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

Els serveis de suport a la docència són … X     X     

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

7. Desenvolupament docent 

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

X    X     

Els mètodes i criteris d'avaluació emprats a la titulació 

són, en global … 

X    X     

La coordinació docent a la titulació és … X     X    

La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i 

distribució, és... 

X             Cal aplicar millores en 

la coordinació del 

repartiment dels 

treballs dels alumnes. 

Sistematitzar l’eina del 

Pla de Treball des de 
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Moodle seria de bona 

ajuda. 

La mida dels grups de classe  és ... X          

El desenvolupament de l'activitat tutorial és … X    X     

El desenvolupament de les pràctiques externes és  X    X     

El funcionament de la mobilitat és …   X      X SI Alguns alumnes 

s’interessen per la 

mobilitat internacional 

a l’inici del màsters 

però després, a segon 
curs, no l’arriben a 

materialitzar. Ens cal 

millorar en l’atenció a 

aquestes demandes per 

acompanyar-les de 

manera adequada i 

estimular-les.  

El desenvolupament del Treball de Fi de Màster és X    X     

El desenvolupament de les activitats d'orientació 

professional és … 

          

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu 

és… 

X          

La satisfacció del personal acadèmic i de suport a la 

docència és … 

X           

8. Resultats 

Els resultats acadèmics són obtinguts pels estudiants de 

la titulació són … 

X     X     

Els resultats personals (assoliment competències) 

obtinguts pels estudiants de la titulació són … 

X          

La inserció laboral dels titulats de l'ensenyament és …  X   X   El màster és de nova 

implantació (curs 2013-

2014). No tenim prou 
recorregut per valorar-

ho. 

(1) Aquesta actualització no comporta una modificació substancial del títol. 

(2) Una modificació substancial d’un d’aquests ítems pot ser causa d’una nova verificació del títol. 

(3) La valoració com a Adequat o Suficient no impedeix que es proposin millores 

(4) no es valora en tots els ítems, només en els marcats (*) 
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