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Antecedents 

La creació de l’EEES, els nous canvis introduïts en la normativa espanyola amb la 
reforma de la LOU i la nova organització dels ensenyaments universitaris 
comporten que les universitats han de garantir en les actuacions el compliment dels 
objectius associats als ensenyaments que imparteixen, i buscar-ne alhora la millora 
contínua. És per això que les universitats han de disposar de polítiques i sistemes 
interns de garantia de la qualitat (SIGQ) formalment establerts i públicament 
disponibles, tal com estableix la directriu 1.1 dels Estàndards i directrius per a 
l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior de l’ENQA. 

De les diverses estratègies orientades a garantir la qualitat de l’educació superior, 
s’observa una tendència cap a fórmules que incorporen la garantia interna de 
qualitat, responsabilitat de les universitats, juntament amb processos de garantia 
externa de qualitat, delegats pels sistemes universitaris en agències d’avaluació. 
Per aquest motiu, les directrius europees volen reforçar l’autonomia universitària i 
implantar sistemes eficaços de garantia interna de qualitat, que després seran 
avaluats, revisats o auditats per les agències d’avaluació. Aquest control extern, 
que culmina amb l’acreditació, permetria consolidar el control intern desenvolupat 
per la mateixa universitat. Ambdós enfocaments, intern i extern, fan possible 
establir un sistema de garantia interna de qualitat de les institucions universitàries. 

Les primeres passes per establir un sistema de garantia de qualitat a la URV van 
començar l’any 1999 amb l’aprovació del Pla Estratègic de Qualitat i el Pla 
Estratègic de Docència al 2003. Aquests documents marcaven les pautes per poder 
complir els objectius que marca l’EEES. Després de la implantació de les proves 
pilot d’adaptació a l’EEES i veient les directrius que marca l’ENQA es veia la 
necessitat de disposar d’un model d’assegurament de la qualitat docent a nivell 
d’universitat. Així que el 20 de desembre de 2007 es va aprovar per Consell de 
Govern el Document marc i directrius per a l’assegurament de la qualitat docent. 
Aquest document definia de forma clara i explícita la política i estratègia de qualitat 
docent de la URV, i les responsabilitats en la garantia de la qualitat dels 
ensenyaments.  

A mitjan 2007, coincidint amb el procés de disseny del SIGQ de la URV, ANECA va 
presentar el programa AUDIT –gestionat a Catalunya per AQU Catalunya-, amb dos 
objectius fonamentals: 

• Facilitar als centres universitaris les orientacions per dissenyar sistemes de 
garantia interna de la qualitat dels ensenyaments. 

• Iniciar un procediment que permeti reconèixer el disseny d’aquests sistemes per 
part d’agències de garantia externa de la qualitat. 

Aquesta primera convocatòria obligava a presentar el SIGQ a nivell de centre així 
que es va crear un grup de treball amb els dos centres pilot –FQ i EUTO- i la Unitat 
de Qualitat i Planificació del Gabinet Tècnic del Rectorat, per tal d’organitzar un 
sistema intern de garantia de la qualitat transversal, adaptable a tots els centres de 
la URV, i de manera que complís  els  requeriments  del programa AUDIT. També es 
van elaborar transversalment, i marcant les responsabilitats a nivell dels serveis 
centrals, els processos que permetien cobrir les directrius relatives als recursos 
humans, serveis auxiliars i contractació i compres. El manteniment, revisió i millora 
dels processos relatius a la gestió dels recursos humans i materials És 
responsabilitat de la Gerència i els serveis centrals. 

De gener a juny del 2008 es va treballar en la definició i documentació dels 
processos que conformen el sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ). El 
resultat d’aquesta tasca és el Model d’assegurament de la qualitat de la docència 
(MAQD), un SIGQ d’universitat, dissenyat per tal de recollir la política i estratègia 
de qualitat docent de la URV, al mateix temps que permet l’adaptació als diferents 
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centres de la Universitat. Els objectius del SIGQ dels centres de la URV són els 
següents: 

• Garantir la qualitat en el procés de disseny i d’implantació i desenvolupament dels 
nous títols adaptats a l’EEES (estàndards interns i estàndards externs). 

• Facilitar les feines de planificació i desenvolupament de la docència. 

• Guiar el procés de seguiment de la qualitat, la recollida de la informació i 
evidències per a l’acreditació interna i externa dels programes. 

En el SIGQ es va establir un mapa de processos transversal, aplicable a tots els 
centres de la URV.  Aquests processos estan documentats en una fitxa de procés on 
es recullen les principals característiques i les responsabilitats dels agents implicats. 
Cada fitxa conté un diagrama de flux on s’identifiquen les principals activitats que 
s’han de desenvolupar i els responsables de dur-les a terme. 

Després de la primera convocatòria del programa AUDIT, AQU Catalunya va obrir 
una nova convocatòria 2009 del programa, amb dues novetats destacades. D’una 
banda el reconeixement de dissenys de SIGQ d’universitat a escala global, i de 
l’altra, la possibilitat de sol·licitar la transportació d’avaluacions positives 
obtingudes per models genèrics d’universitat a altres centres diferents dels 
participants en la primera convocatòria. 

Així doncs, a la convocatòria AUDIT 2009, la URV va optar per sol·licitar la 
transportabilitat  de l’avaluació positiva del SIGQ, corresponent a la convocatòria 
2007 (segona etapa), de l’Escola Universitària de Turisme i Oci i la Facultat de 
Química, a la resta de centres de la Universitat. El procés d’exportació va implicar 
un compromís del Consell de Govern sobre la versatilitat i la capacitat d'adaptació 
del model a la diversitat dels seus centres, i també el compromís de l’òrgan 
responsable del centre sobre l’adequació del model general a la realitat del centre i 
el seu grau d’acceptació a les directrius establertes al programa AUDIT.  

Després del procés d’avaluació corresponent, la URV va rebre la resolució d’AQU 
Catalunya en què la Comissió Específica per a l’Avaluació de la Qualitat dels Centres 
i Activitats Universitàries, amb data 1 d’octubre de 2009, va acordar ratificar 
l’exportació del disseny del SIGQ. D’aquesta manera, tots els centres de la URV 
disposen ja del certificat d’AQU Catalunya del disseny del seu sistema intern de 
garantia de la qualitat segons les directrius del programa AUDIT  

Al gener de 2010 es va iniciar el procés d’implantació del model a tots els centres 
de la Universitat, que ha estat coordinat centralment per la Unitat de Qualitat i 
Planificació (UQP) del Gabinet Tècnic del Rectorat (GTR) i impulsada a cada centre 
per la figura de Responsable del SIGQ (RSIGQ) i la de Tècnic de Suport a la 
Qualitat Docent (TSQD).  

Paral·lelament, a la convocatòria 2008 de la Menció de Qualitat als programes de 
Doctorat d’ANECA s’introdueix per primer cop de forma explícita la valoració de 
sistemes d’assegurament de la qualitat del doctorat a les universitats a través d’un 
apartat específic anomenat Garantia de Qualitat. Per aquest motiu, al juny de 2008, 
el Consell de Direcció de la URV va prendre l’acord d’incorporar plenament el 
doctorat al Model d’assegurament intern de la qualitat docent de la URV. A partir 
d’aquest moment es va començar a treballar en l’adaptació del Model a les 
necessitats i requeriments de garantia de qualitat dels estudis de doctorat. Aquesta 
tasca la va dur a terme la Comissió d'Assegurament de la Qualitat en Doctorat i el 
document final el va aprovar la Comissió de Postgrau i Doctorat al maig de 2009, i 
es va incorporar al SIGQ transversal. 
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Organització i calendari del procés de seguiment 

El calendari de treball per a realitzar el seguiment de les titulacions està plantejat 
com a una tasca contínua al llarg del curs. Cada centre ha establert els seus propis 
terminis d’anàlisi de cadascun dels processos que conformen el seguiment, i a partir 
dels que es disposen les dades dels indicadors de seguiment. Tant l’arxiu i gestió de 
les evidències documentals com l’anàlisi dels indicadors es fa a través d’una 
aplicació informàtica de suport, anomenada DOCnet-Qualitat, la mateixa aplicació 
t’avisa dels terminis de cada apartat.  

En termes generals el procés de seguiment, un cop estigui a règim de funcionament 
normal, comença amb l’inici del curs. A mesura que es van portant a terme els 
diferents processos, es fa un seguiment dels seus resultats: matrícula, orientació a 
l’estudiant, gestió de la mobilitat, desenvolupament de l’ensenyament, etc. Aquest 
seguiment, portat a terme pel responsable designat pel centre, es formalitza 
complimentant l’apartat de valoracions dins DOCnet-Qualitat i desant les evidències 
corresponents. 

A finals de cada any es tanca l’aplicació i es genera automàticament un esborrany 
de l’informe de seguiment corresponent al curs anterior, amb un índex establert a 
nivell transversal que el centre pot completar segons les seves necessitats. El 
tancament dels informes de titulació és al desembre del curs següent, ja que fins a 
mitjans d’octubre no es disposa de les dades consolidades de rendiment acadèmic 
de les assignatures del segon quadrimestre.  

Entre gener i febrer es treballa amb l’informe de centre de la mateixa manera que 
amb el de titulació i s’analitzen les propostes de millora de cada ensenyament  i 
s’estructuren en el pla de millora del centre. A més, s’analitzen els recursos 
materials i humans a nivell de centre. 

L’últim pas és la presentació dels resultats del seguiment a l’equip de direcció de la 
URV i al Consell de Govern per tal de retre comptes a la comunitat universitària 
sobre el seguiment de la qualitat docent i poder emprendre mesures correctives i 
accions de millora a nivell transversal de la universitat si calgués.  
 
 
Cicle del seguiment al llarg del curs 
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Valoració de la implantació del SIGQ i el desplegament de totes les 
titulacions vigents 

 

El procés d’implantació del sistema intern de garantia de la qualitat es va iniciar 
amb formació, per part del Gabinet Tècnic de Rectorat, als grups de treball de cada 
centre sobre els continguts i necessitats del model d’assegurament de la qualitat 
docent elaborat transversalment i que aleshores havien d’adaptar a les 
característiques específiques de cada centre. Aquesta formació es va iniciar amb la 
incorporació de totes les TSQD a les sessions de treball dels dos centres pilot per 
aprendre la dinàmica de treball i adquirir experiència i recursos per enfrontar amb 
èxit la implantació al propi centre. A principis de 2010, també es van organitzar 
sessions de formació per a les persones responsables d’ensenyament i 
coordinadores de màster sobre el SIGQ transversal, i unes sessions més detallades 
pels grups de treball de cada centre. Aquests grups els formaven la TSQD, el 
responsable del SIGQ i els responsables de les titulacions, i durant les sessions 
formatives i de treball es van revisar els apartats amb informació més sensible de 
ser adaptada a les seves necessitats i se’ls va explicar la dinàmica de treball que 
haurien de seguir durant la implantació dels processos.  

A més, es va fer formació a totes les persones implicades en l’aplicació dissenyada 
per la gestió documental del SIGQ anomenada Docnet-Qualitat, i sobre SINIA 
(Sistema INtegrat d'Informació i Anàlisi), que és l’instrument que permet a la 
universitat accedir a la informació de suport a la presa de decisions de manera àgil i 
senzilla des d'un repositori únic (datawarehouse).  Aquestes activitats formatives es 
van incloure en el pla de formació del PAS i del PDI per a poder reconèixer l’esforç 
dels membres del grup de treball, i hi van participar els responsables dels 
ensenyaments i les TSQD de tots els centres.  

Un cop acabada la formació, cada centre va començar a treballar en la implantació. 
Aquesta implantació consistia a adaptar els processos transversals a les necessitats 
i característiques del Centre. La primera tasca que van realitzar va ser elaborar i 
aprovar la política de qualitat pròpia, mentre s’anaven adaptant els processos del 
SIGQ. Cada centre va establir el seu propi calendari d’implantació del SIGQ en 
funció de la seva situació particular pel que fa a la implantació de les noves 
titulacions oficials.   

En coherència amb la implantació del mapa d’estudis de grau de la URV,  es va 
prioritzar la implantació del SIGQ als centres que tenien graus implantats el curs 
2009-10. Només la facultat de Lletres havia impartit els graus d’Història i Història 
de l’Art el curs anterior (2008-09), així que per aquestes titulacions es va elaborar 
un breu informe de seguiment del primer curs mentre s’anaven definint els 
processos del SIGQ, amb l’objectiu de disposar d’informació sobre la implantació i 
desenvolupament de la titulació ja des del primer curs.  

Així doncs, tots els centres llevat de les escoles tècniques –Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química i Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura- van implantar graus el 2009-10 així que a aquests darrers 
centres van disposar de més marge temporal per anar implantant el SIGQ. Per 
aquest motiu, dels 12 centres de la URV, 9 van aprovar el document del SIGQ en 
Junta de Centre abans d’acabar el curs 2009-10. 

Al setembre de 2010 l’equip de direcció de la Universitat va acordar incloure els 
màsters en el seguiment anual dins de la dinàmica dels graus. Per aquest motiu es 
va tornar a impartir formació a les persones coordinadores de màster pel que fa a 
SIGQ, a DOCnet-Qualitat i a les pautes per elaborar l’informe de seguiment. Les 
sessions de formació es van fer durant els mesos d’octubre i novembre de 2010, i 
hi van assistir 63 persones implicades en el procés. 
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Paral·lelament a aquestes sessions es van realitzar una sèrie de reunions de 
coordinació entre la UQP i les TSQD, a fi de conèixer l’estat d’implantació,  resoldre  
dubtes i donar suport metodològic al procés d’implantació del SIGQ.  

Pel que fa als informes de seguiment de les titulacions i dels centres, la URV ha 
elaborat les pautes i els models basant-se en els requeriments interns i externs de 
garantia de la qualitat. Es van preparar unes guies d’ajuda que relacionaven els 
continguts mínims que han d’incloure els informes de seguiment amb les evidències 
del SIGQ i la ubicació a DOCnet-Qualitat per evitar errors, sistematitzar i 
homogeneïtzar la informació utilitzada i analitzada. A més, tots els informes 
realitzats han estat revisats tècnicament per la UQP.  

Al curs 2009-10 a la URV es van impartir als 12 Centres un total de 27 graus i 34 
màsters. Els responsable de les titulacions han redactat els informes de seguiment 
de cadascuna d’elles, i els responsables del SIGQ han elaborat l’informe de centre 
en què s’analitzen els temes transversals i s’estructura el pla de millora del centre a 
partir de les propostes de les titulacions. 

 
Conclusions 

Donat que estem al segon curs d’implantació de les noves titulacions oficials, la 
implantació del SIGQ encara no es completa, ja que queden processos que encara 
no són d’aplicació com poden ser el de pràctiques externes o la inserció laboral dels 
graduats. Per aquest motiu és aviat per extreure conclusions que siguin 
significatives a nivell global del SIGQ. Tanmateix, es poden començar a detectar 
tendències com que els centres més grans, amb elevat nombre de titulacions, 
requeriran un suport més intensiu per a la implantació del SIGQ. 

A nivell general, val destacar l’excel·lent implantació i desenvolupament a les 
titulacions de la Facultat de Química i la Facultat d’Enologia. 
 

Punts forts del SIGQ a nivell transversal 

• Disposar de la figura de les TSQD i destacar el seu paper actiu en tots els 
processos relacionats amb la qualitat docent. 

• Suport en continu per part de la UQP a nivell de formació, assessorament, 
etc.  

• Participació al programa SUPORT d’AQU. A la visita a la University of Central 
Lancashire vam poder recollir una sèrie de bones pràctiques que s’han 
incorporat al seguiment anual, com seria el cas de l’estuctura dels informes 
de centre entre d’altres. 

• Aplicació DOCnet-Qualitat: Eina que integra la planificació docent de les 
titulacions amb els seguiment de les mateixes. S’utilitza com a repositori de 
documents, plataforma per analitzar els indicadors de seguiment, exportació 
automàtica dels informes de seguiment, i còpia de seguretat anual com a 
evidència del procés d’acreditació. A continuació mostrem la seqüència del 
seguiment anual a través de DOCnet-Qualitat: 
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• Per últim, destacar l’assimilació del SIGQ per part dels centres i la bona 
disponibilitat que mostren davant del seguiment de la qualitat. En alguns 
centres s’han creat comissions de qualitat que analitzen el seguiment 
integral de les titulacions que depenen del centre. Cal destacar la Comissió 
Qualitat Facultat Ciències Jurídiques que es deriva del Grup d’Innovació 
Docent que ja estava funcionant a la Facultat.  

 
Accions de millora a nivell transversal 

Durant aquest primer any d’implantació de seguiment de les titulacions oficials  
s’han detectat algunes àrees de millora en el propi procés seguiment i en el 
funcionament del SIGQ: 

• L’elaboració de les memòries pels nous màsters ha significat poder dedicar 
menys temps al seguiment de les titulacions. 

o La nova oferta acadèmica tendeix a estabilitzar-se així que els 
centres podran dedicar més temps al seguiment de les titulacions.  

• L’aplicació DOCnet-Q s’ha de millorar en alguns aspectes, pel que fa a 
l’interfaç de l’usuari ja que l’apartat d’edició de text no és gaire pràctic i 
s’haurien d’agrupar diverses evidències i replantejar alguns indicadors de 
seguiment definits durant la fase de disseny del SIGQ.   

o El grup de treball, format per la Unitat de Qualitat i Planificació i el 
Servei de Recursos Educatius – responsable de l’aplicació-, està 
treballant contínuament per resoldre totes les incidències que van 
sorgint i incorporar les millores proposades pels centres.  

• Es detecten diferències entre els Centres pel que fa al suport a la 
implantació del SIGQ i el seguiment de les titulacions.  Tots els centres 
disposen d’una TSQD, però hi ha grans diferències de nombre i diversitat 
d’ensenyaments, així que l’atenció i suport directe en els centres amb més 
titulacions no pot ser la mateixa.  

o Es cercaran fórmules per optimitzar el suport amb els recursos 
disponibles, ja que en la conjuntura econòmica actual és difícil poder 
dedicar-n’hi més. Per exemple incentivar el treball col·laboratiu dins 
dels campus per aprofitar els recursos humans i materials, 
automatització de processos, etc.   

• Cal reforçar la implicació d’alguns Responsables d’Ensenyament (RE) i 
Coordinadors de Màster (CM).  

o Es farà formació sobre el procés i els informes de seguiment als RE i 
CM. A mesura que es vagi instaurant el procés de seguiment s’anirà 
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assentant la cultura de qualitat i formarà part de la normalitat de les 
tasques dels responsables de les titulacions.  
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Llista de titulacions que s’han presentat al seguiment extern per 
part d’AQU Catalunya (curs 2009-10). 

Seguint el procediment i els terminis fixats pel procés de seguiment extern de les 
titulacions oficials, el dia 20 d’abril de 2011 es van lliurar a AQU Catalunya els 
informes de seguiment de les titulacions i dels centres i un informe d’universitat en 
què es descriu i es valora el procés d’implantació del SIGQ i el seguiment de les 
titulacions oficials. Per aquest primer any de seguiment extern, AQU Catalunya va 
demanar a les universitats que sotmetessin a seguiment extern almenys el 50% de 
les titulacions implantades. A continuació hi ha una relació dels informes de 
seguiment que ha lliurat la URV, d’acord amb els respectius centres: 
 

Facultat d'Enologia 
Grau de Biotecnologia 

Màster d’Enologia 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses 

Màster de Direcció Estratègica de l'Empresa 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia 
Grau d'Educació Infantil 

Grau de Psicologia 

Màster d’Avaluació i Mesura de la Conducta  

Màster de Formació del Professorat ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments 
d'Idiomes 

Facultat de Ciències Jurídiques 
Grau de Treball Social  

Màster de Dret Ambiental 
Facultat de Lletres 
Grau d'Anglès  

Grau d'Història  

Grau d'Història de l'Art  

Grau de Periodisme 

Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional 

Màster d’Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera / Anglès Llengua 
Estrangera) 

Màster d’Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes 

Màster de Migracions i Mediació Social 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
Grau de Medicina 

Màster de Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia 
Facultat de Química 
Grau de Química  

Màster de Nutrició i Metabolisme 

Màster de Síntesi i Catàlisi / Synthesis and catalysis 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 
Màster d’Enginyeria Informàtica i de la Seguretat  
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química 
Màster de Prevenció de Riscos Laborals  

Màster de Nanociència i Nanotecnologia 

Màster de Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis  
Escola Universitària d'Infermeria 
Grau d'Infermeria 
Màster de Ciències de la infermeria 
Escola Universitària de Turisme i Oci 
Grau de Geografia i Ordenació del Territori 

Màster de Direcció i Planificació del Turisme 
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Qüestions adreçades a la universitat resultat del seguiment anual  

Un dels apartats de l’informe de seguiment permet identificar i exposar situacions 
que s’haurien de mirar de resoldre, o corregir, però que no depenen directament de 
les titulacions o del centre on estan adscrites, i és per aquest motiu que s’eleven a 
l’equip de direcció de la universitat per a posar-les en el seu coneixement i mirar de 
prendre accions que permetin la millora. 

La majoria de problemes es troben amb la matrícula ja que s’incorporen alumnes 
durant el mes de setembre i octubre, un cop iniciat el curs acadèmic, fet que 
provoca que els alumnes no puguin optar o tinguin dificultats per seguir l’avaluació 
continuada i els resultats afecten a la taxa d’abandonament. Aquest fet l’han 
comentat la meitat dels centres. També destaquen l’augment de càrrega de feina 
que comporta l’avaluació continua, i la baixa resposta de les enquestes de la 
valoració docent. 

A continuació, s’exposen de forma resumida les qüestions que des de les Facultats i 
Escoles s’adrecen a l’equip de direcció de la Universitat: 
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Centre Àmbit Punts febles detectats Propstes de millora
ETSE Qualitat Poca partcipació en les enquestes de valoració docent Fomentar la resposta per part dels alumnes de les enquestes de valoració docent a nivell URV

Difusió 
Es reben masses correus institucionals aquest fet fa que se’ls passin per alt correus importants per al
desenvolupament de la seva activitat acadèmica. Reduir aquest nombre de correus.

Qualitat Existeix un gran nombre d’enquestes que l’alumne ha de respondre al llarg del curs. Això fa baixar la
participació i que les seves respostes siguin poc fiables.

 Es demana agrupar-les en una o dues a l’any i que la seva difusió es faci mitjançant Moodle que els avisi 
que tenen enquestes pendents. Així mateix es important que els resultats d’aquestes enquestes es facin 
públics i se’ls hi doni la difusió necessària per a que els alumnes vegin la importància de respondre-les 
correctament.

EUI
Docència/Matríc

ula 

S’incorporen alumnes durant el mes de setembre i octubre, un cop iniciat el curs acadèmic, fet que provoca 
que els alumnes no puguin optar o tinguin dificultats per seguir l’avaluació continuada i els resultats afecten 
a la taxa d’abandonament. 

Establir un mecanisme que no retardés tant les últimes reassignacions i que els alumnes arribessin a la
universitat com a molt tard a mitjans de setembre per tal de poder seguir el curs i les avaluacions
continuades sense cap problema. Degut aquest problema ens plantegem retardar l’inici de curs.

Qualitat Introduir millores en l’explicatiu DOCNET qualitat que agiliti i faciliti la tasca dels diferents perfils. Una acció imprescindible és que el responsable del SIGQ pugui accedir a tota la informació dels diferents 
perfils. 

Difusió Reforçar les accions informatives a nivell de Graus i de Màsters 

Personal Dotació de més personal administratiu per formalitzar les matrícules dels alumnes de primer curs d’ambdós
graus. 

Docència/Matríc
ula Graus 

S’incorporen alumnes durant el mes de setembre i octubre, un cop iniciat el curs acadèmic, fet que provoca 
que els alumnes no puguin optar o tinguin dificultats per seguir l’avaluació continuada i els resultats afecten 
a la taxa d’abandonament. 

Matrícula Màster 
Agilitzar el procés de matricula dels alumnes estrangers. 

FCJ Docència
La correcta implantació de la metodologia de l’avaluació continuada s’ha traduït en un increment
desproporcionat de les activitats dels docents. 

FCEP Personal 
El perfil de professorat real en alguns dels ensenyaments de la facultat no es correspon amb les previsions
fetes a les memòries verificades. 
S’incorporen alumnes durant el mes de setembre i octubre, un cop iniciat el curs acadèmic, fet que provoca 
que els alumnes no puguin optar o tinguin dificultats per seguir l’avaluació continuada i els resultats afecten 
a la taxa d’abandonament. 
Definir les directrius de l'avaluació continuada des del vicerectorat corresponent i reconsiderar la ràtio
professor/alumne en els grups de teoria i pràctiques.
Caldria que les activitats docents innovadores o d'implementació de les eines electròniques d'avaluació
continua, tinguessin més reconeixement institucional.

Infraestructures Caldria millorar els accessos per a vianants, sol·licitant la millora de les voreres d’accés des de Tarragona.

Matrícula
El període de matrícula dels alumnes de nou accés està condicionat per la relació d'alumnes admesos per
preinscripció. Hi ha alumnes que anul·len la seva matrícula, la qual cosa provoca la reassignació de places,
que no sempre s’adjudiquen a estudiants que ho havien sol·licitat en primera instància.

Tutories
Caldria marcar les directrius on es reconegui la funció concreta i la utilitat de les tutories i que es pugui
transmetre amb claredat als alumnes i als tutors.

ETSEQ

EUTO

Avaluació 
continuada

FE

 
 
 



INFORME SOBRE EL SEGUIMENT DE LES TITULAIONS OFICIALS URV -2009/10-  

 13 

Centre Àmbit Punts febles detectats Propstes de millora
S’incorporen alumnes durant el mes de setembre i octubre, un cop iniciat el curs acadèmic, fet que provoca 
que els alumnes no puguin optar o tinguin dificultats per seguir l’avaluació continuada i els resultats afecten 
a la taxa d’abandonament. 
El procés de matriculació on-line ha generat en alguna ocasió confusió respecte als crèdits a matricular
malgrat el procés de tutoria. Revisar l’aplicatiu i assegurar-nos que les instruccions fossin ben clares.
Revisar la informació què disposen els estudiants a l'hora de realitzar la matricula on-line.
Distribuir als alumnes estrangers les targetes URV el més aviat possible per tal que puguin fer ús dels
serveis de biblioteca i altres en igualtat de condicions que la resta de l'alumnat.
Distribuir les aules en el moment anterior a la publicació dels horaris a Internet.
Habilitar més espais, sobretot laboratoris, i vetllar constantment per l'adequació de les aules als requisits
tècnics.
Millorar la regulació de la temperatura de les aules.
Millorar l’organització del material de la biblioteca, dins del CRAI.

Augmentar el % de docència de professors a temps complet dins dels primers cursos dels graus.
Garantir una informació mínima per a cada assignatura en les guies docents tot i que no es tingui
l’assignació de docència en el moment de la seva publicació.

Mantenir els cursos de formació sobre tutories en general i e-tutories en particular.
Dotar els tutors d’una guia d’e-tutories dins del Moodle o d’un apartat de FAQ (preguntes més freqüents) on
puguin trobar resposta a les demandes dels tutoritzats.
Organitzar sessions de formació específiques per als professors i les professores de grau per a ajudar en
l'elaboració dels seus plans de treball.
Proposar mecanismes per aconseguir conscienciar els docents de la necessitat d'elaborar el pla de treball de
totes les assignatures del grau. 

FM Qualitat Millorar la recollida d’informació de les enquestes de l’activitat docent dels professors

Matrícula
S’incorporen alumnes durant el mes de setembre i octubre, un cop iniciat el curs acadèmic, fet que provoca 
que els alumnes no puguin optar o tinguin dificultats per seguir l’avaluació continuada i els resultats afecten 
a la taxa d’abandonament. 
En els Màsters, sobre tot en els interuniversitaris, s’hauria d’establir una via per donar d'alta al Moodle a tots
els alumnes de les altres Universitats per tal que pugin accedir a la informació de les diferents assignatures.
Aquesta acció hauria d’ésser compatible i s’hauria de coordinar amb els Serveis de Gestió Acadèmica de les
diferents Universitats. 
Conscienciar les administracions de la urgència d’una convocatòria específica de beques per a estudiants de
Màsters, oberta també a estudiants estrangers. 
Revisar l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya pel que fa a la centralització de la matrícula, i al
requisit mínim de 15 crèdits impartits per universitat. 

Matrícula
S’incorporen alumnes durant el mes de setembre i octubre, un cop iniciat el curs acadèmic, fet que provoca 
que els alumnes no puguin optar o tinguin dificultats per seguir l’avaluació continuada i els resultats afecten 
a la taxa d’abandonament. 

Recursos La demanda cada vegada més important de la utilització de les aules d’informàtica de docència anticipa que
no es podrà donar resposta a tots els docents ni per nombre d’equips ni per espai disponible. 

Lliurar a tots els estudiants en el moment de la seva primera matrícula un equip portàtil amb el programari 
de la URV per tal de poder treballar a les aules ordinàries, amb l’adequat condicionament. 

Disposar de la forma de càlcul i no només del valor de la informació disponible a l’apartat la URV en xifres,
ja que permetria una contrastació més ràpida amb les dades del centre. Al mateix temps, seria interessant
que s’acompanyés de la data en la qual s’ha extret la informació. 
Disposar de la consulta on line dels serveis de manteniment sol·licitats per part del centre, de les dates de
tancament del servei en qüestió i de les estadístiques corresponents. 
Disposar de la consulta on line respecte a la vinculació del pdi al centre. 

Disposar de la consulta on line del col·lectiu amb docència al centre per a un determinat curs acadèmic 

FLL

Docència 
Màsters

FQ

Sistemes 
d'informació

FCEE

matrícula 

organització 

docència 

tutories 

 


