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 Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Direcció estratègica i de govern

A la pàgina web de la Facultat s’hi pot trobar tota la informació i documentació que es 
detalla a la memòria (http://www.fmcs.urv.cat/).

Qualitat i avaluació

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha dut a terme les accions següents durant 
el curs acadèmic 2016-17:

Seguiment de la docència dels graus i màsters

 

En el curs 2016-17, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, un cop passat el procés 
d’acreditació de les seves titulacions, ha continuat treballant en el seguiment i millora del 
desenvolupament de tots els cursos de grau i màsters de la facultat. 

A més, en aquest curs, com a conseqüència de l’acreditació i les possibles millores arran 
de l’acreditació del Màster d’Envelliment i Salut, el centre ha preparat una sol·licitud per 
modificar-lo.

Es va valorar fer una sèrie de canvis aprofitant l’acreditació. Aquests canvis van ser sobretot 
en el pla d’estudis. Es va modificar la distribució total de crèdits, de tal manera que els es-
tudiants han passat d’haver de cursar 28 ECTS obligatoris a 31, i de 12 ECTS optatius a 9, 
cosa que ha comportat la creació de dues assignatures noves.

Un altre dels canvis principals es troba en el lloc d’impartició: abans s’impartia al Campus 
Terres de l’Ebre i a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, però, a partir 
d’ara i per motius organitzatius, només s’impartirà a Reus.

Aquesta modificació va ser presentada i avaluada per la Comissió Específica de Ciències 
de la Salut de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya, i va ser valorada 
favorablement en data 8 de maig de 2017.

Per altra banda, diversos objectius han format part de les activitats de millora del centre: 
revisar-ne l’oferta formativa, verificar que les guies docents de les assignatures que s’hi im-
parteixen estiguin revisades i publicades abans de la matrícula i millorar la web del centre 
amb l’actualització constant de la informació.
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Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ)

La FMCS ha continuat treballant amb el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat adaptat 
al centre, que permet fer la implantació i el desenvolupament de tots els cursos dels graus 
i màsters de la Facultat. 

El marc de l’espai europeu d’educació superior (EEES) estableix que les noves titulacions 
han de disposar d’un sistema de seguiment de la qualitat que vetlli per la implantació cor-
recta i pel bon funcionament dels ensenyaments.

En aquest context, el centre ja es va dotar de la política de qualitat pròpia (aprovada en la 
sessió de la Junta de Facultat el 23 de març de 2010) i també del Manual de qualitat de la 
FMCS (aprovat en la sessió de la Junta de Facultat el 20 de desembre de 2010).

Per tal de definir i implantar aquest Manual de qualitat del centre a partir de l’adaptació 
dels processos del SIGQ de la URV, es va comptar amb la implicació del responsable del 
SIGQ, el degà, els responsables d’ensenyament, els coordinadors de màster i altre personal 
del centre involucrat en el desenvolupament i recollida d’evidències dels diversos proces-
sos. 

Des de maig de 2015, està disponible la versió revisada del SIGQ dels centres docents 
de la URV amb l’adaptació del nou model. És per aquest motiu que, de cara a la visita 
d’acreditació a finals de 2015, es va preparar una adaptació parcial del SIGQ de la FMCS, 
en la qual es van mantenir els processos del SIGQ aprovats i es van afegir/modificar els 
processos requerits per a l’acreditació de titulacions: acreditació de titulacions, seguiment 
i millora de titulacions i definició i millora del SIGQ. Aquesta revisió es va fer adaptant-la a 
les necessitats del centre i les seves titulacions i amb el suport de la responsable del SIGQ i 
la tècnica de suport a la Qualitat Docent del centre. Va estar aprovada per Junta de Centre 
en data 24 de setembre de 2015.

Pel que fa a la informació pública, en aquest moment, la política de qualitat, les memòries 
verificades dels graus i màsters, l’autoinforme d’acreditació del curs 2013-14 i els indi-
cadors dels ensenyaments referents a aquest mateix curs són accessibles a la web de la 
Facultat:

(http://www.fmcs.urv.cat/media/upload/arxius/qualitat/politica_de_qualitat.pdf)

També és públic el Manual de qualitat de la FMCS. És més, tot allò relacionat amb l’àmbit 
de la qualitat dels ensenyaments i del centre té un lloc més visible a la web de la Facultat 
des que es va renovar, ja que amb el nou disseny, s’ha elaborat una secció destinada a la 
garantia de la qualitat, en què es publicaran tots aquells temes vinculats.

També es troba penjat un llistat per a cada ensenyament del perfil del professorat que hi té 
docència, perquè és un dels requeriments necessaris, també, per a l’avaluació de l’acredi-
tació.

Finalment, cal fer referència al fet que en els cursos passats, i al llarg del desplegament total 
dels graus, s’ha valorat el desenvolupament general del SIGQ, així com la seva correcta 
interpretació i implantació, i fins el moment es pot afirmar que:

 – El SIGQ del centre ha facilitat el procés de disseny i aprovació de les diverses titu-
lacions.

 – El SIGQ del centre implementat està garantint la recollida d’informació i dels resul-
tats rellevants per a la gestió eficient dels graus i màsters. 
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 – El SIGQ del centre facilita el procés de seguiment i el procés de modificació dels 
ensenyaments i garanteix la millora contínua de la seva qualitat a partir de l’anàlisi 
de dades objectives.

 – El SIGQ del centre assegura el desenvolupament satisfactori dels ensenyaments de 
la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Per tant, es pot concloure fent una valoració del SIGQ que és positiva i que s’adequa a les 
titulacions del centre.

Comunicació i relacions externes

A banda de les actuacions que es detallen a continuació, la Comissió d’Internacionalit-
zació de la FMCS va fer una proposta de Pla d’internacionalització de centre 2015-2019 
compost per 4 objectius. Aquest pla s’emmarca dins del Pla estratègic d’internacionalit-
zació (PEI) de la URV 2014-2019 i persegueix endegar una sèrie de mesures que millorin 
la nostra activitat i visibilitat internacionals en els àmbits de la docència i la recerca. Ha 
estat aprovat en la reunió de la Junta de Centre del dia 24 de setembre de 2015 i ha estat 
presentat el juliol de 2017 a la Comissió d’Internacionalització de la URV.

Relacions internacionals

Coordinació de mobilitats acadèmiques d’estudiants dins els programes LLP (Long-life Le-
arning Program), MOU (fora de l‘EEES), Sicue-Sèneca, Associació d’Estudiants de Ciències 
de la Salut (AECS) i beques de pràctiques d’estiu de la URV.

Participació en reunions de coordinació de mobilitats acadèmiques de ciències de la salut: 
programa Erasmus-LLP, programa MOU i programa Sicue-Sèneca.

 – La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut manté una presència activa en:

 – La Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas 
(CNDFME).

 – La Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Fisoterapia Españolas.

 – Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Centros que Imparten Nutrición 
Humana y Dietética.

 – Associacions d’Educació Mèdica (AMSE, AMEE) i (ENPHE) de Fisioteràpia i de Nu-
trició Humana i Dietètica.

 – Ens hem incorporat com a socis a la European Federation of the Associations of Die-
titians (EFAD), i s’ha signat el conveni de col·laboració amb el Col·legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya.
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Activitats de formació de Grau i Màster 

 – Aquest curs s’han matriculat al centre un total de 1.328 alumnes: 706 del Grau de 
Medicina, 301 del Grau de Fisioteràpia, 284 del Grau de Nutrició Humana i Dietè-
tica i 37 alumnes de màsters universitaris.

 – Estem treballant amb el programa informàtic UniUntis per a la gestió d’horaris i 
aulari per als nostres ensenyaments. 

 – Constatem un alt grau de participació dels nostres estudiants en els programes de 
mobilitat, tant a escala nacional com internacional (Sòcrates-Erasmus, Sicue-Sène-
ca, IFMSA-AECS, Drac i beques de pràctiques d’estiu URV). El rendiment acadèmic 
dels estudiants que participen en programes de mobilitat és alt.

 – La figura d’alumne intern de suport a la recerca continua sent una activitat molt 
sol·licitada pels estudiants dels tres graus. Els alumnes reben una formació teorico-
pràctica sobre les activitats de recerca que es duen a terme a una unitat de recerca 
que ells mateixos escullen segons les seves inquietuds. Poden col·laborar en una 
unitat de recerca de la FMCS o en els Hospitals Universitaris de Reus i Tarragona 
fent investigació. Els resultats de l’estada de recerca dels alumnes els presenten en 
el Minicongrés a final del curs a la Facultat i es publiquen al llibre Recerca en Bio-
medicina (ISBN 978-84-8474-486-8).

 – Es mostra molt actiu el programa d’Alumnes Mentors per als estudiants de Medici-
na, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica. L’Alumne Mentor participa en la do-
cència dels seus companys de cursos inferiors reforçant els coneixements adquirits 
anteriorment. Aquesta activitat d’alumne mentor també s’ha ampliat a altres àmbits 
com: 

•	 Anatomia General i de l’Aparell Locomotor

•	 Histologia

•	 Biologia Cel·lular

•	 Patologia General

•	 Anatomia Patològica Clínica

•	 Clínica I, Tècniques Quirúrgiques i Introducció a la Cirurgia

•	 Clínica II i Clínica Medicoquirúrgica

•	 Histologia

•	 Tècniques Quirúrgiques

•	 Introducció a la Clínica

•	 Valoració en Fisioteràpia I i II

•	 Fisioteràpia en Especialitats Clíniques I

•	 Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia I i II

•	 Bases de Documentació i Educació (Comunicació en Ciències de la Salut)

•	 Micologia i Microbiologia Ambiental
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•	 Antropologia

•	 Psiquiatria

•	 Habilitats Clíniques en Nutrició

 – Durant el curs acadèmic 2016-17, l’equip deganal ha establert relació amb noves 
entitats, amb les quals s’han concretat nous convenis i premis per al suport de l’inici 
de la carrera científica d’estudiants de grau i postgrau de la FMCS.

 – De cara a al Grau de Nutrició Humana i Dietètica i per augmentar-ne la nota de tall 
d’entrada, s’han fet diferents activitats.

•	 Assistència al Saló de l’Ensenyament a Barcelona

•	 Participació a la fira de Tastets de Ciència a Reus

•	 Difusió del vídeo promocional del grau a través de xarxes socials i a través del 
col·legi de Dietistes-Nutricionistes.

 – Execució del projecte d’innovació docent atorgat per ICE-URV titulat Avaluació clí-
nica objectiva i estructurada en la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, amb 
codi de projecte A08/16 i un import de 1.500 euros. Lliurament de la memòria 
justificativa.

Activitats de formació permanent 

 – Al finalitzar el curs acadèmic, la Facultat continua organitzant les Jornades Informa-
tives sobre les Sortides Professionals de Nutrició Humana i Dietètica i de Fisioterà-
pia. S’ha comptat amb la presència de professionals destacats del sector, col·legis 
professionals i també exalumnes. S’ha ofert informació sobre l’exercici professio-
nal en l’àmbit europeu i informació sobre màsters i doctorat. En aquestes jornades 
s’aprofita per explicar a l’alumne el tràmit de gestió del seu títol i del certificat aca-
dèmic en finalitzar els estudis. 

 – Participació del professorat del centre en l’Aula d’Extensió Universitària.

 – Dins la convocatòria d’accions específiques de formació de l’ICE de la URV, es 
va realitzar el curs Funcionament del Programari WEBUntis, el dia 10 de maig de 
2017.
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Activitats d’extensió universitària

Jornades

 – Durant els primers dies del curs acadèmic, els dies 5 i 6 de setembre de 2016, es 
van fer les jornades d’acollida als nous estudiants: Conèixer la Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut. Aquesta activitat té com a objectiu formalitzar l’acollida dels 
estudiants nous i garantir-los un mínim d’informació inicial sobre el funcionament 
de la institució en la qual romandran uns anys. El contingut es distribueix en mò-
duls, en què s’informa del pla d’estudis, dels òrgans de govern de la FMCS i de la 
URV, de la biblioteca, d’informàtica i entorns virtuals de docència, mobilitat aca-
dèmica, etcètera.

 – Jornades de Sortides Professionals en Nutrició Humana i Dietètica 2016-17 (17 de 
març de 2017).

 – Jornada de Sortides Professionals en Fisioteràpia 2016-17 (3 d’abril de 2017). 

 – Jornades de Portes Obertes 2017 (5 i 20 d’abril i el 6 de maig de 2017).

Cursos i xerrades

 – Bioestadística bàsica i avançada per a fisioterapeutes. Curs de formació organitzat 
per l’ICE, dirigit al professorat de Fisioteràpia i impartit per Cristina Adillón i Eva 
Andrés els dies 23 i 24 de març de 9:30h a 14h i de 15h a 20h a la Unitat Docent 
Hospital Sant Joan de Reus. Aquest curs es va realitzar per millorar la qualitat de la 
formació dels fisioterapeutes. Per aconseguir-ho, requereix que el professorat estigui 
preparat per tutoritzar els estudiants a l’hora de realitzar els seus treballs de fi de 
grau (TFG), els treballs de fi de màster (TFM) i les tesis doctorals. En aquest sentit, a 
la Universitat hem d’estar preparats per respondre a les exigències de les agències 
de qualitat quant al percentatge de professorat preparat per dur a terme aquesta 
tasca. A més a més, la recerca en Fisioteràpia té determinades peculiaritats relaci-
onades amb les característiques inherents amb les tècniques físiques i mecàniques 
que utilitzem, com per exemple, la dificultat de fer un estudi amb cegament doble. 
Per aquests motius, el curs té l’objectiu de formar el professorat de la Unitat de 
Fisioteràpia, de forma específica en la seva àrea, en el disseny d’estudis i l’anàlisi 
descriptiva univariant i multivariant amb el programa R.

Actes

 – Inauguració del curs acadèmic 2016-17, el 19 d’octubre de 2016. Es va impartir la 
lliçó inaugural “Compromís i humanització”, a càrrec de Sor Lucía Caram. Promou 
el programa INVULNERABLES de l’Obra Social la Caixa i la Fundació Rosa Oriol.

 – Convocatòria dels Premis Sant Lluc. Premis atorgats el 19 d’octubre de 2016. S’adre-
cen a tots els estudiants dels ensenyaments de la Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut:
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 – La Fundació Privada Universitària Sant Joan, la Família Miralles-Rull i la família de 
Francesc Cailà i Mestre, per tal de contribuir en la formació dels estudiants de la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i amb una clara motivació científica i 
acadèmica, participen en la dotació dels Premis Sant Lluc, que cada any convoca 
el Centre. El premi es convoca en tres modalitats: 

•	 Premi als treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) dels en-
senyaments de Medicina, Nutrició Humana i Dietètica i del Màster d’Envelli-
ment i Salut

•	 Beca de mobilitat per la menció europea/internacional en el títol de doctor

•	 Premi Dr. Rodrigo Miralles de Recerca en Fisioteràpia

 – Minicongrés de Recerca en Biomedicina. Exposicions orals dels alumnes de recer-
ca en biomedicina (13 i 20 de maig de 2016). Els alumnes interns de les diferents 
Unitats de Recerca van exposar els seus treballs científics. Exposicions de Medicina, 
Nutrició i Fisioteràpia. 

 – Sessió acadèmica in memoriam al Dr. Rodrigo Miralles (dia 14 de setembre de 
2016), on es va presentar el Premi Dr. Rodrigo Miralles de Recerca en Fisioteràpia.

 – Presentació del llibre El comienzo de la victoria, escrit per David Dylan Garcia Me-
léndez, estudiant del Grau de Medicina de la Facultat (18 d’abril de 2017).

 – Dins del programa d’actes Reus 2017 Any Alexandre Frias i Roig. Exposició itine-
rant: “Alexandre Frias i Roig, el metge dels infants” Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut, del 12 al 30 de juny.

Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS)

 – L’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut de Reus-Tarragona té diferents 
grups de treball: Salut pública, Salut i reproducció (incloent-hi sida), Drets humans 
i pau, Educació mèdica, Intercanvis clínics nacionals i internacionals, Estades pràc-
tiques als CAP i Intercanvis de recerca internacionals.

 – l’obesitat o la lumbàlgia. Els objectius específics de les activitats inclouen conèixer 
alternatives saludables i la importància d’uns hàbits posturals correctes a l’hora de 
realitzar les activitats de la vida diària.
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Memòria Econòmica 2016 - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Projecte URVPC14 FMCS Pressupost corrent

Orgànica 1400000

Responsable: Antoni Castro Salomó

Ingressos Despeses Romanents
51.735,43 49.782,47 1.952,96

Projecte URVPE14 FMCS Pla estratègic 

Orgànica 1400022

Responsable: Antoni Castro Salomó

Ingressos Despeses Romanents
24.708,61 13.999,39 10.709,22

Projecte MASTE056 Màster en Neurociències

Orgànica: 1400100

Responsable: M. Ángel Lanuza Escolano

Ingressos Despeses Romanents
1.048,94 0 1.048,94

Projecte MASTE063 Màster Salut Mental: inv. psiq., neur. i psico.

Orgànica: 1400102 

Responsable: Manuel Santafé Martínez

Ingressos Despeses Romanents
195,17 0 195,17

Projecte MASTE069 Màster en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals

Orgànica: 1400110

Responsable: Ricardo Closa Monasterolo

Ingressos Despeses Romanents
3.358,14 484,77 2.873,37
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Projecte MAST074 Màster Envelliment i Salut

Orgànica 1400120

Responsable: Gabriel de Febrer i Rosa M. Valls

Ingressos Despeses Romanents
3.129,56 0 3.129,56

Projecte MASTE0 Màster en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsico-
farmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica i Neurorehabilitació

Orgànica: 1400134

Responsable: Manuel Santafé Martínez

Ingressos Despeses Romanents
3.251,76 1.056,38 2.195,38

Total assignat al Centre 87.427,61
Les despeses han estat un total de 65.323,01
La diferència entre l’assignació i la despeses fa un romanent de 22.104,60


