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1. Presentació del centre

EUSES Terres de l’Ebre és un centre universitari que es va crear el maig del 2011 fruit de la
voluntat augmentar l’oferta universitària a les Terres de l’Ebre de l’Ajuntament d’Amposta,
l’Ajuntament de Tortosa, la Generalitat de Catalunya i EUSES.
Tot i ser un centre nou que comença a impartir els Graus de Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport i de Fisioteràpia el curs 2012-2013 EUSES Terres de l’Ebre compta amb
l’assessorament d’EUSES Campus de Salt, centre adscrit a la UdG des de l’any 2002 i que
desenvolupa els mateixos graus universitaris.
El Centre té dues seus, Amposta i Tortosa. A la seu d’Amposta es duu a terme el Grau en
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i a la seu de Tortosa el Grau en Fisioteràpia. Els 2
graus ofereixen 60 places cada curs. Els volum de places de nou accés, l’horari de matí pels
estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i de tarda pels de Fisioteràpia i l’estat inicial
d’implantació des esmentats graus fan que no hi hagi dificultat coordinatives en la gestió
simultànies de les dues seus ni des del punt de vista administratiu ni des de l’acadèmic.
La pàgina web del centre és: http://euses.cat/
Video promocional EUSES TE:
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-delebre/
https://www.youtube.com/watch?v=XAwMQg-1-BA
La memòria Oficial de verificació del Títol va obtenir informe favorable el 28 de juny de 2012 i
es va implantar a la Universitat Rovira i Virgili per iniciar el curs 2012-2013.
Taula 1. Evolució dels estudiants matriculats
Titulació
GRAUS
Grau en CAFiE
MÀSTERS (coordinats per la URV)
Total

Estudiants matriculats
2012-13
2013-14
35

59

0
35

0
59

Data informe: 3-3-2015
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis.

L’anàlisi del nombre d’estudiants matriculats al Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
indica que en el curs 2013-2014 el nombre total d’estudiants ha augmentat respecte al curs
anterior 2012-2013 degut a la incorporació dels segon curs del grau. Tot i l’augment total
d’alumnes, observem que el nombre de nous matriculats ha sigut inferior als del primer any.
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La nova creació del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport fa que no disposem de dades
informatives sobre el nombre de titulats en el curs 2013-2014. Fins al final del curs 2015-2016
no tindrem dades sobre els primers graduats.
Taula 2. Evolució del nombre de professorat amb docència
Titulació
GRAUS
Grau en CAFiE
Total

Professors
2012-13
2013-14
8
8

17
17

Data informe: 3-3-2015
Font: Càlculs propis.

El nombre total de professors ha augmentat significativament respecte al primer any per poder
fer front a les exigències derivades de la incorporació del segon curs del Grau en CAFiE. Cal
destacar que en el curs 2013-2014 un 40% del professorat són dones i un 60% homes,
mentre que el primer any hi havia un 50% dones. Tot i aquest 10% menys de dones en el curs
2013-2014, destaquem una distribució igualitària pel que fa el sexe del professorat.
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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 P.1.5-01 Procés
d’anàlisi dels resultats i millora del programa formatiu del SIGQ, que detalla el procés de
seguiment de les titulacions a la URV que s’estructura en tres nivells d’anàlisi: l’ensenyament,
el centre i la Universitat. En l’autoinforme d’acreditació es combinen dos nivells d’anàlisi: el
dels ensenyaments específics a acreditar i el del centre.
La responsabilitat de l’elaboració del present informe ha estat assumida per la Comissió de
Qualitat d’EUSES Terres de l’Ebre. Aquesta Comissió està integrada per:
Delegada del Rector de la URV pels Centres Adscrits: Carme Casajuana.
Director de CAFiE: Xavier Nadal.
Cap d’estudis de CAFiE: Maria Reyes Beltran.
Representació del PAS: Juan Carlos Muñoz.
Representant dels alumnes: Marc Aznar.
Professional de reconegut prestigi: Benjamín Garcia.
Per la redacció d’aquest informe els responsables de l’ensenyament 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.
En la fase de recollida de la informació s’ha comptat també amb la col·laboració de: l’alumnat,
l’Internacional Center, l’Oficina de Suport a la Direcció, la Secretaria, el Servei de Recursos
Humans, Centre d’Atenció al Estudiants, l’Institut de Ciències de l’Educació, el Centre de
Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), el Servei de Gestió Acadèmica (SGA),
entre d’altres.
Per altra banda, la Junta de Govern que fa l’aprovació del informe està formada pel President
d’EUSES TE, el Sr Marià Júdez, el Director general Ferran Thomas, el Director a Terres de
l’Ebre Xavier Nadal i per dos persones designades pel Rector de la URV, Dr. Josep Pallarès i
Carme Casajuana.
En el procés de confecció de l’informe es poden diferenciar 4 fases:
 Recollida d’informació: El grup que elabora l’autoinforme (anomenat Comissió de Qualitat
d’EUSES TE) agrega la informació recollida en els informes de seguiment previs i les
darreres dades corresponents a l’últim curs acadèmic (el 2012-13). La informació
presentada correspon a les dades i l’anàlisi de les mateixes corresponent al centre. La
informació és de caràcter quantitatiu i qualitatiu, i inclouen dades de gestió, indicadors
sobre els inputs, processos i resultats de l’activitat del Centre.
Finalment, dir que la secretaria acadèmica d’EUSES TE ajuda facilitant i comunicant les
dades a la corresponent cap d’estudis per poder començar amb l’elaboració de l’informe.
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 Elaboració de l’informe: Un cop es disposa de tota la informació, la cap d’estudis
corresponent, conjuntament amb el secretari acadèmic, analitzen i reflexionen sobre les
dades de manera integradora per donar resposta als estàndards d’acreditació i per
fonamentar un bon pla de millora. L’anàlisi i la reflexió de les dades serà elevat al conjunt
de la Comissió per tal de fer les aportacions pertinents, si fos el cas.
 Aprovació de l’informe: La Comissió de Qualitat d’EUSES TE que ha elaborat l’informe, el
tramet a la Junta de Centre adscrit per tal de que l’aprovi per a la posterior publicació.
 Exposició pública: Un cop aprovat l’informe per la Junta de Centre adscrit, entre 10 i 15
dies aproximadament després de la seva publicació, aquest es publica per a que es tingui
accés per part de la comunitat universitària.
Valoració de la qualitat del procés d’elaboració de l’autoinforme:
Un cop acordades les dates dintre del procés d’elaboració de l’informe de seguiment, EUSES
TE, a través del seu director acadèmic i cap d’estudis, va assistir a les reunions organitzades
per la Unitat de Qualitat de la Universitat Rovira i Virgili (URV). En les reunions es va informar
de les accions d’estandardització que la URV duu a terme per simplificar el procés, pensant en
els futurs processos de visites externes i d'acreditació que s'iniciaran pròximament.
Els primers dies de gener del 2015, després d’una primera reunió entre els responsables de la
Direcció Acadèmica d’EUSES TE i la Secretaria acadèmica, es van nomenar les bases d’agents
interns i externs dels quals serà necessària la seva participació per a l’elaboració d’aquest
informe.
Els responsables de la Direcció Acadèmica d’EUSES TE i la Secretaria acadèmica es reuneixen
diferents vegades i analitzen, conjuntament, les diferents dades. Un cop redactat l’informe per
part dels agents anteriorment nomenats, es porta a aprovació per part de la Comissió de
Qualitat d’EUSES TE i de la Junta de Centre Adscrit. Finalment es tramet el document definitiu
al Gabinet Tècnic del Rectorat de la URV i s’obre el procés d’exposició pública.
Durant tot el procés de la redacció de l’informe, s’ha tingut accés per part de tots implicat
l’elaboració a una plataforma informàtica a on s’han anat penjant les diferents evidències,
documents d’ajut i esborranys de documents.
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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”.
S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
condicions

No s’assoleix

No aplica

X

Planificació i coordinació docent
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.
En el primer nivell, el Projecte Formatiu de la Titulació, que es concreta amb la Memòria
Oficial del Títol.
Memòria Oficial del Títol
Titulació

Resolució
verificació

Enllaç memòria del títol

Graus
Grau en CAFiE

28/06/2012

http://euses.cat/wpcontent/uploads/2015/04/boMemoriaGra
uxCAFE1112V5definitiva1.pdf

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 i que es pot trobar publicat a:
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-enciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-campus-terres-de-lebre/

http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/Mapa-compet%C3%A8ncies-CAFE-1r-2n-3r-14-15.pdf
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,
bibliografia, entre altres i es poden trobar a:
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-enciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-campus-terres-de-lebre/
Les Guies Docents que estan publicades a la web (enllaç anterior) corresponen a totes les
assignatures impartides durant el 1r i el 2n curs, i també 3r curs (corresponent al curs 201415, que no correspon al curs d’aquest informe) del Grau. Les guies detallen els resultats
d’aprenentatge, continguts, sistema d’avaluació i bibliografia, entre d’altres.
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Les assignatures d’Esports d’Adversari (1r curs) i Esports d’equip (2n curs) han estat dividides
en dos, pel que fa a les guies docents, així que per a una signatura s’han publicat dos guies,
que corresponen amb les dos modalitats d’esports d’adversari que s’imparteixen (Tennis i
Judo) i a les dues modalitats d’esports d’equip (Futbol i Handbol).
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 en concretar, al detall, les activitats
que l’estudiant haurà de dur a terme en una assignatura, fent especial èmfasis en les activitats
d’avaluació. El Pla de Treball, queda inclòs dintre de la programació de l’assignatura, es
desenvolupa a l’espai de docència de l’entorn virtual de formació d’EUSES Terres de l’Ebre
(Moodle) i és d’us intern. Hi té accés l’estudiant matriculat en cada assignatura en particular,
una vegada l’estudiant s’ha matriculat. El pla de treball de cada assignatura s’ha realitzat sota
la coordinació docent de la cap d’estudis. L’objectiu d’aquesta coordinació dels diferents plans
per part de la cap d’estudis és la distribució òptima de la càrrega docent de l’estudiant en el
conjunt de totes les assignatures.
En les imatges següents podem observar com al moodle (entorn virtual) hi queda reflectit,
horaris, calendaris d’exàmens, entre altres informacions d’utilitat per a l’estudiant. La
programació concreta d’exàmens, treballs, entre altres, dins de cada assignatura, és
transmesa als alumnes per part de cada professor, però sempre sabent que ha estat
supervisada i aprovada prèviament per l’equip directiu de la titulació. Tot aquest treball ha
esta realitzat per evitar solapaments i afavorir una distribució homogènia del pla de treball
global del semestre.
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Vista de l’apartat de Secretaria del Grau en CAFiE on hi tenen accés tots els alumnes
matriculats i tots els professors.

Exemple de Calendari acadèmic.
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Exemple d’horari de 1r curs, en aquest cas.

Exemple de calendari d’exàmens.
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Exemple de la visió d’una assignatura. Fisiologia II (2r curs).

Vista mapa de competències.
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La programació de cada assignatura porta implícit el pla de treball, on el professor detalla,
explica, i clarifica tot el relacionat en la seva assignatura, i tal com s’impartirà per part del
professor i el què es demana i quan a l’alumne.
El Programa de Formació i Avaluació per Competències de la URV (PFAC) aprovat per Consell
de Govern el desembre de 2010 ha fet avançar a la URV en el desplegament del Model docent
centrat en l’estudiant i definit a partir de competències. Aquest posa l’accent en l’avaluació de
les competències.
El curs 2010-11 s’inicia el desplegament del Programa de Formació i Avaluació per
Competències on participen de manera pilot la Facultat de Turisme i Geografia i el Programa
Formatiu de Comunicació de la Facultat de Lletres. El 30 de gener de 2013 s’organitzen les
Jornada d’Innovació i Bones Pràctiques Docents, Cap a una avaluació del procés
d’aprenentatge: El portafolis de competències, amb l’objectiu de compartir experiències entre
les titulacions de la URV. Durant el curs 2012-13 els centres defineixen el model de formació i
avaluació per competències amb l’experiència acumulada, les jornades i el suport metodològic
del SREd. D’aquesta manera tots els centres de la URV han definit el seu model.
Paral·lelament el PFAC posa a disposició de tots els Centres recursos i formació específica
orientats a l’avaluació per competències:
 Banc de Recursos i Instruments per l’Avaluació per Competències (BRICO). Aquí els
professors poden trobar instruments per avaluar competències transversals i nuclears.
 Banc de Recursos per a l’Aprenentatge (BRAC). Els estudiants poden trobar a BRAC
instruments, recursos i cursos que li permetin desenvolupar competències transversals i
nuclears.
En el cas d’EUSES TE, es va implantar el primer curs del grau, curs 2012-2013, amb la
confecció dels programes de les assignatures d’acord amb la memòria de verificació del Grau
en CAFiE i amb una coordinació per part de la cap d’estudis per a que les diferents
assignatures assegurin la correcta avaluació de les diferents competències que es contemplen.
Aquesta coordinació i supervisió és indispensable per assegurar la correcta avaluació de les
diferents competències al llarg de totes les assignatures a mesura que es vagin impartint. Ja
que, la implantació del grau comença amb el primer curs i curs rere curs s’anirà implementant
amb les competències corresponents fins ser implantat en la seva totalitat.
Al moodle, s’activa un espai virtual per a la coordinació de l’acció tutorial. 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).
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Pel que fa als mecanismes de coordinació docent del centre destaca la perfecta comunicació
que es garanteix entre els diferents professors de les diferents assignatures. Des del moment
que al professor se li assigna una assignatura a impartir, se li facilita l’accés a tots els
programes de les diferents assignatures cursades per tal de que es documenti i pugui saber
que s’ha explicat, on, quan i qui ho ha explicat, per tal de que la seva programació sigui
coherent amb les altres assignatures. Des de direcció es fan reunions ja al mes de juny, abans
de que es tanquin les programacions de les assignatures per al curs següent, amb la
participació dels professors de les assignatures més afins i complementàries, per tal que la
coordinació entre assignatures sigui des d’un inici. I aquestes es repeteixen sempre que facin
falta, ja sigui per que un professor ho demani o perquè es detecti un possible solapament de
continguts no desitjat.

Perfil dels estudiants de la titulació
 Estudiants de nou ingrés
A. Perfil d’ingrés
El volum d’alumnes que ha sol·licitat l’accés al Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport en
el curs 2013-14 és menor al nombre de les places que s’ofereixen. Un 59.26% dels nostres
estudiants va escollir la nostra titulació en primera opció, la qual cosa representa
aproximadament un 13% més que el curs anterior (2012-13). Tot i els nostres esforços
orientats a l’augment del nombre d’alumnes matriculats, encara no hem aconseguit augmentar
el nombre de matriculats.
Tot i que la majoria dels nostres estudiants prové de batxillerat (en una percentual
lleugerament menor al curs anterior), el nombre d’estudiants que inicien el grau provenint de
CFGS també és molt important. D’altra banda, cap destacar que aquest curs existeix un volum
baix d’alumnes ha realitzat altres estudis universitaris prèviament. Tal i com s’observa en la
taula, la nota mitjana d’accés dels alumnes que s’han matricular es manté similar a la del curs
anterior. Els alumnes de CFGS i llicenciats/diplomats tenen una nota d’accés lleugerament
superior als de batxillerat, tot i que aquesta diferència és menor a la observada anteriorment,
especialment en el cas dels CFGS. Aquestes diferències inicials no s’han manifestat en
divergències acadèmiques importats entre alumnes amb diferent via d’accés. De manera
general, els nous alumnes matriculats accediren als nostres estudis amb notes per sota del
notable.
Pel que fa als crèdits matriculats, en el curs 2013-14 s’observa que la majoria dels alumnes
s’ha matriculat de 60 crèdits o més, els quals corresponen al nombre de crèdits que s’inclouen
en un curs acadèmic. Tot i això, hi ha alumnes un volum important d’alumnes que s’ha
matriculat d’entre 30 a 60 crèdits, la qual cosa està relacionada amb el fet que als alumnes
que provenen de CFGS tenen 6 crèdits convalidats. D’altra banda, s’inclouen també en aquesta
franja de crèdits els alumnes que es matriculen a temps parcial degut a que compaginen els
estudis amb la feina. De manera general observem que els alumnes es matriculen al Grau de
l’Activitat Física i l’Esport principalment a temps complert, tot i que hi ha un grup molt reduït
d’alumnes que aquest curs s’han matriculat a temps parcial.
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B. Característiques personals i socials dels alumnes de nou ingrés
Respecte als estudis dels familiars dels nous alumnes, cal destacar que la majoria tenen
formació d’EGB o FP 1r grau i estudis primaris. Existeixen també familiars amb estudis
superiors als indicats, que tot i estar menys representats, també constitueixen un cas
important. Tot i això, no es troben grans diferències entre la formació dels pares i mares. De
manera general podem dir que hi ha variabilitat entre la formació familiars dels alumnes
d’aquest curs. Si relacionem aquestes dades amb l’ocupació dels familiars, observem en el
quadre resum que una majoria treballa en el sector serveis.
Tenint en compte el sexe, els alumnes de nou ingrés en el curs 2013-14 són majoritàriament
nois (92.6%) amb un volum mínim de dones (2.4%). Aquestes dades són paral·leles a les
obtingudes durant el curs anterior 2012-13. Per tant continuem amb la tendències general que
indica que els estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport són principalment de interès per
als nois, ja que el 95% de tots els alumnes matriculats al grau són de sexe masculí.
Així mateix trobem que els nous alumnes tenen una edat principalment compresa entre els 18
i els 23 anys, tendència que també s’observa a l’analitzar tots els alumnes matriculats. Això
ens indica que, tot i que la majoria dels estudiants del grau han accedit via PAU, generalment
els alumnes de nou ingrés no comencen els estudis amb l’edat que li correspon. Aquest fet
podria estar relacionat amb la existència d’alguns alumnes amb altres estudis universitat
iniciats o també perquè han repetit algun curs. Destaquem d’altra banda la presència de varis
alumnes de més de 25 anys durant aquest curs 2013-14. Aquesta dada està relacionada amb
l’existència d’alguns estudiants amb altres estudis universitaris completats.
Les dades extretes de l’Estudi 1Q-1R, en el qual ha participat el 59.26% del total d’estudiants
de nou accés a Grau, mostren que el 87.5% accedeix a la universitat per primera vegada i el
43.8% només es dediquen a l’estudi. La resta d’alumnes compagina estudis i feina, bé durant
el període lectiu (31.2%) o bé durant les vacances (25%). Dels alumnes que compaginen
estudis i feina, el 50%, aquesta està relacionada en l’àmbit en que l’alumne s’està formant.
La principal motivació que tenen els alumnes d’EUSES TE, per escollir els estudis del Grau en
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport és tant la professió que se’n deriva amb un 87.5% com
l’interès que els hi desperta aquest món, amb un 12.5%.
Respecte al lloc de residència, un tant per cent elevat dels alumnes (56.3%) han canviat de
residència o domicili al començar el curs acadèmic 2013-14 i és per aquest motiu que el
percentatge d’alumnes que no viuen amb els pares és el mateix (56.3%) perquè no havien
alumnes que vivien fora de casa en anterioritat. Aquest fet és degut a que el percentatge
d’alumnes provinents de les localitats del Camp de Tarragona és significatiu. El 43.7% viuen
amb els pares, mentre que la resta decideixen fer-ho amb els amics o companys (50%) o amb
la parella (6.2%).
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C. Mecanismes i habilitats per facilitar la incorporació dels alumnes
Un cop l’alumne ha estat admès, rep un correu electrònic de benvinguda amb documentació
annexa (calendari acadèmic per al curs en curs, els horaris de les classes, horaris d’exàmens i
normatives de funcionament - guia docent -).
En el moment de realitzar la matrícula al grau l’alumne de nou accés, a més a més del
personal d’administració i serveis, te al seu costat a l’equip de direcció acadèmica del grau que
l’orienta prèviament a la formalització administrativa de la matrícula. A més a més, si és
necessari, es comença a estudiar les possibles convalidacions i respondre o solucionar dubtes o
problemes.
El primer dia de classe, es fa una jornada d’acollida amb els següents continguts:
-

Informació sobre el pla d’estudis: estructura, tipus de crèdits, pràctiques, etc.
Tràmits administratius lligats a la gestió acadèmica, normativa de permanència,
normativa acadèmica, normativa de matrícula, reconeixements acadèmics, etc.
Estructura del centre, òrgans de govern i participació dels estudiants.
Serveis de biblioteca.
Serveis informàtics.
Introducció al moodle.
Mobilitat acadèmica.
Pàgina web d’EUSES Terres de l’Ebre i de la URV.
Pla d’acció tutorial (PAT).

Al ser centre adscrit a la URV, també s’organitza una visita guiada al Centre de Recursos per a
l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) del campus Terres de l’Ebre (Tortosa).
Un cop finalitza la jornada d’acollida comencen les classes i cada professor, individualment,
presenta la seva assignatura (pla de treball, avaluació, i tots aquells aspectes inclosos en el
programa de l’assignatura).
EUSES TE facilita l’accés a aquells o aquelles aspirants que acreditin la condició d’esportista
d’elit (Consejo Superior de Deportes i programa ARC del Consell Català de l’Esport) quedant
exempts de fer la Prova d’Aptitud Personal d’acord amb el RD 971/2007 de 27 de juliol i el
Decret 337/2002 de 3 de desembre). A part de no realitzar les proves físiques, un alumne
d’aquest perfil té un tutor amb el que desenvolupa un pla de treball per ajudar-lo a conciliar
vida acadèmica i esportiva, ja que pel fet de ser esportista d’elit te més dificultat alhora de
compaginar l’activitat esportiva amb el seguiment diari dels estudis.
Respecte a la valoració global dels estudiants vers les jornades d’acollida, EUSES TE ha
implantat una enquesta per conèixer l’opinió dels usuaris finals del servei d’aquestes jornades
d’acollida del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Havent una escala de valoració
d’1 a 4 (1=molt dolent, 4=molt bo), el resultat mitjà de la valoració ha estat de 2.9. En quan
als aspectes que creuen els alumnes que es podrien millorar i com els millorarien destaquem el
comentari de poder-se aprofitar aquestes jornades, per presentar als alumnes guia dels cursos
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posteriors per ajudar als alumnes nou vinguts a poder-se aclimatar i integrar de forma més
ràpida al món universitari.


Estudiants

El curs 2013-2014, que en aquest Informe de Seguiment estem analitzant, és el segon any
d’implantació del Grau en CAFiE de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES TE), fet
que implica, que les dades dels estudiants de nou ingrés tinguin una repercussió notòria en les
dades dels estudiants matriculats globals.
Pel que fa el sexe dels alumnes, tal i com ja s’ha indicat en els alumnes de nou ingrés,
observem una clara tendències que indica que els estudis de Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport són principalment de interès per als nois, ja que el 95% de tots els alumnes
matriculats al grau són de sexe masculí. En relació a l’edat, observem que la majoria dels
alumnes matriculats al grau tenen una edat principalment compresa entre els 18 i els 23
anys, amb presència d’un menor volum d’alumnes d’entre 24 i 34 anys. Aquests alumnes
observem que es matriculen principalment a temps complet, amb una majoria destacada
respecte als alumnes que es matriculen a temps parcial.
Principalment els nostres alumnes procedeixen de la província de Tarragona, concretament de
les comarques del Baix Ebre i el Montsià, seguint amb la tendència del curs anterior. Aquest fet
està fàcilment relacionat amb la localització del Centre Universitat a Amposta (Montsià). Cal
destacar també l’afluència d’alumnes d’altres comarques de la província de Tarragona (Alt
Camp, Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès), de Castelló (Baix Maestrat i Plana Alta), així
com la presència d’alumnes de la província de Barcelona (Garraf i Vallés Oriental), regió de
nova representació entre els alumnes.
De forma general, l’alumnat del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport el curs 2013-14
es caracteritza per ser noi d’entre 18 i 23 anys, procedent d’estudis de batxillerat, tot i que els
que procedeixen dels estudis de cicle representen també un percentatge important. Els
familiars dels quals tenen principalment estudis primaris i secundaris. Aquestes dades
concorden amb el que es recomana a la memòria, ja que compleixen amb el requisit de
procedir del batxillerat o cicles formatius relacionats, i tenir una bona condició física, tal i com
es verifica en les Proves d’Aptitud Personal que han de superar els aspirants (Proves PAP).
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Resum de les propostes de modificació de la memòria
En relació a les propostes de modificació de la Memòria de verificació del Grau en Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport, únicament es proposa la supressió de les Proves d’Aptitud Personal
(PAP), la superació de les quals és un requisit per a l’accés al Grau. El motiu principal
d’aquesta proposta es basa en el fet que creiem que no és un requisit imprescindible per als
estudiants, ja que no influeix en la seva formació posterior durant les assignatures cursades.
Així mateix, creiem que els professionals de l’àmbit de l’Activitat Física i l’Esport tenen àmplies
i variades vessants professionals i no totes elles requereixen un determinat nivell de condició
física per portar-les a terme. A més, sembla que el fet de no haver de superar un requeriment
físic previ afavorirà la igualtat d’oportunitats entre tots els aspirants.
No s’han realitzat ni es proposen altres modificacions de la Memòria de verificació del Grau en
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
“La institució informa de manera adequada a tots els grups d’interès sobre les característiques
del programa així com sobre els processos de gestió que en garanteixen la seva qualitat”.

S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
condicions

No s’assoleix

No aplica

X

Pel que fa a la informació pública, l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport de les Terres de
l’Ebre (EUSES TE) ha facilitat l’accés a la informació sobre la garantia de qualitat mitjançant la
creació d’un apartat específic dins la web del centre: http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-delactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-campus-terres-de-lebre/

En aquest es pot trobar la Política de Qualitat del Centre, el Manual de Qualitat del Centre –que
inclou la definició i abast del SIGQ en què s’emmarquen les titulacions i els processos que en
formen part -, les memòries verificades de les titulacions, els indicadors de seguiment dels
ensenyaments que s’hi imparteixen, informació sobre els resultats del seguiment i acreditació
si s’escau, a més d’altres documents o informació d’interès relatives als processos de garantia
de qualitat del centre. Així, la informació està disponible per a tots els agents implicats, tant
interns com externs a la Universitat, i per al públic en general.
A l’annex 2, taula 15, del present informe s’inclou una taula d’enllaços per facilitar la
localització de la informació pública, disponible a la web de la URV.
Els criteris de garantia de la qualitat sobre la informació pública s’han contemplat en el disseny
i desenvolupament del procés P.1.6-01 Publicació d'informació sobre titulacions del SIGQ del
centre. La URV i EUSES TE disposen de mecanismes que permeten garantir la publicació
periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de
la titulació
“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”.
S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
condicions

No s’assoleix

No aplica

X
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, l’Escola Universitària
de la Salut i l’Esport ha dissenyat i aprovat el seu propi SIGQ, on es defineixen i documenten
els processos que conformen el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.




Política de Qualitat [http://www.urv.cat/qualitat/]
Manual de Qualitat [http://www.fmcs.urv.cat/garantia-qualitat/]
SIGQ [http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/boSIGQCAFEEUSES1.pdf]

El Centre va començar a treballar en la implantació del Sistema Intern de Gestió de la Qualitat
a l’inici de la implantació del Grau, tal i com ja es comenta a l’informe de seguiment referent al
curs anterior. En la implantació del SIGQ al centre han intervingut diversos agents amb la
voluntat d’involucrar en el foment de la cultura de la qualitat el màxim nombre de col·lectius
de la comunitat universitària.
Durant el procés de redacció es vol posar de manifest que no es disposa d’algunes dades de
seguiment que semblen interessant perquè EUSES TE no te accés a algunes eines de gestió
acadèmica pròpies de la URV i no participa de tots els processos globals que duu a terme la
pròpia universitat. Tot i això ja s’ha iniciat la gestió por a la coordinació per obtenir dades
rellevants de processos propis de la URV i que poden millorar la qualitat del seguiment
realitzat.
Finalment, al llarg del desplegament dels diferents cursos, s’anirà valorant el desenvolupament
general del SIGQ, però de moment es pot dir:
-

El SIGQ verificat en les memòries ha facilitat la implantació del primer curs, com es va
valorar a l’anterior informe de seguiment.
El SIGQ del centre està garantint la recollida d’informació i dels resultats rellevants per
a la gestió del grau.
El SIGQ facilita els processos de seguiment del grau i de millora continuada de la seva
qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives.
El SIGQ del centre garanteix el desenvolupament satisfactori del grau de ciències de
l’activitat física i de l’esport.
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Malgrat ser el segon any d’implantació del grau, es pot concloure que, amb la informació que
disposem en aquest moment, el SIGQ s’adequa a les necessitats de les titulacions del centre.
 Disseny i aprovació de les titulacions
En el procés 1.1-01 Procés per garantir la qualitat dels programes formatius es descriuen els
mecanismes implantats a la URV per assegurar la participació de tots els grups d’interès en el
disseny i aprovació dels programes formatius amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat de
les noves propostes de titulació.
El procés contempla que abans de trametre qualsevol proposta de nova titulació a verificar, cal
sotmetre-la a l’aprovació de diferents òrgans de govern a nivell de centre i d’universitat. Cal
destacar que tant en el Consell de Govern com en la Junta de Facultat hi ha una representació
de tots els col·lectius de la comunitat universitària.
La principal evidència de la idoneïtat d’aquest procés ha estat l’obtenció dels informes
favorables de verificació dels Graus que hi ha actualment implantats.
 Seguiment i millora contínua de les titulacions
El procés de seguiment de les titulacions, establert al document “P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels
resultats i millora del programa formatiu” , ajuda als responsables d’ensenyament i
coordinadors de màster a avaluar i retre compte dels resultats de les mateixes mitjançant
l’anàlisi d’indicadors concrets. Aquest procés facilita fer una anàlisi global i la definició de
propostes de millora.
El procés de seguiment de les titulacions s’estructura en tres nivells d’anàlisi: l’ensenyament,
el centre i la Universitat. El model dissenyat identifica clarament els processos més significatius
per al seguiment del desenvolupament dels ensenyaments i els indicadors més adequats per a
valorar cada procés, tal com es pot veure en els informes de seguiment elaborats a nivell
d’ensenyament (IST), centre (ISC) i Universitat (ISU).
L’experiència dels darrers anys demostra que el SIGQ constitueix una bona eina per identificar
aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua. El
procés de seguiment de les titulacions ajuda als responsables d’ensenyament i coordinadors de
màster a avaluar i retre compte dels resultats de les mateixes mitjançant l’anàlisi d’indicadors
concrets. Aquest procés facilita l’elaboració dels informes de seguiment que permeten fer una
anàlisi global de desenvolupament de les titulacions i de la Facultat. El resultat final és el pla
de millora de centre que facilita la millora contínua de les titulacions i la detecció de possibles
modificacions de la memòria.
Cal destacar també que el Manual de Qualitat es descriuen els procediments a seguir en cas
que del procés de seguiment de les titulacions se’n derivi una modificació de la Memòria
verificada “1.1-01 Procés per garantir la qualitat dels programes formatius” o bé l’extinció d’un
ensenyament “P.1.1-02 Procés per a la Suspensió dels ensenyaments”.
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 Acreditació de les titulacions
Actualment el SIGQ no compta amb cap procés específic per descriure el procés d’acreditació
de les titulacions. Mentrestant, el procés de referència per a la realització de l’autoinforme
d’acreditació ha estat el “P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels resultats i millora del programa
formatiu”.
 Revisió i actualització del SIGQ
La implantació del SIGQ s’ha concebut com un procés gradual, que cal anar millorant any rere
any. El model del SIGQ de la URV es troba en procés de revisió en fase pilot a la Facultat
d’Economia i Empresa. Tots els processos esmentats anteriorment també seran objecte de
revisió i/o de nova creació, com és el cas del procés d’acreditació.
La revisió del SIGQ de la URV en fase pilot està previst que finalitzi al mes de març de 2015.
Aquesta revisió i actualització es tindrà en compte per tal d’adaptar el nostre sistema.
 Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès i de resultats
per a la gestió de les titulacions
La implantació del SIGQ ha facilitat la posada en marxa en alguns casos, i el manteniment i
millora en d’altres casos, de diferents instruments i procediments per a recollir la informació
sobre la satisfacció dels grups d’interès i els resultats per a la gestió de les titulacions. Aquests
instruments es defineixen i se’n fa el seguiment i anàlisis de resultats en el marc dels
processos del SIGQ “P.1.2.-07 Procés de gestió de les reclamacions, incidències, suggeriments
i felicitacions”, i en el “P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels resultats i millora del programa formatiu”,
i com a centre adscrit, EUSES TE té el propi SIGQ i es fan les adaptacions pertinents respecte
al sistema SIGQ de la URV.
Actualment el centre compta amb els següents instruments per a la recollida d’informació
relacionada amb la satisfacció del diferents grups d’interès:
Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès
Instrument
Grau
Estat1
Bústia de suggeriments
X
Implantat
Enquesta del procés de matrícula dels estudiants als graus
(inclòs al 1Q1R)

x

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

X

Enquestes de valoració de l’activitat docent

X

Implantat

Estudi de Percepció de la Docència (EPD)

X

Implantat

Enquesta sobre el Pla d’Acció Tutorial

X

En disseny

1

Implantat
Implantat

Estat: implantat, fase pilot, fase de disseny
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D’altra banda estem treballant en la incorporació progressiva d’altres enquestes per tal de que
es valori la satisfacció amb la titulació. Aquestes inclouen l’enquesta al professorat, enquesta al
responsable de l’ensenyament de la titulació, i una vegada es graduï la primera promoció del
Grau, s’incorporarà l’enquesta d’inserció laboral i enquestes CAE sobre el servei d’orientació
professional.
Destaquem la incorporació de l’estudi 1Q1R i el EPD en el curs 2014-2015, ja que la seva
implantació estava prevista per al curs 2015-2016. Degut al fet que EUSES TE és un centre
petit s’han pogut incorporar aquestes dades abans i així poder complementar aquest informe.
Des del Vicerectorat d’Avaluació de la Qualitat s’ha iniciat un projecte que implica a tots els
centres de la URV i als serveis centrals per analitzar les enquestes de satisfacció adreçades a
estudiants. L’objectiu és donar coherència al procés, minimitzar el nombre d’enquestes, evitar
solapaments amb les preguntes, simplificar i informatitzar el procés de recollida de dades, i
calendaritzar adequadament cada enquesta. Aquest nou projecte és una línia prioritària dintre
el Pla de Qualitat que la URV esta dissenyant pel 2014-17. Cal tenir en compte que, EUSES-TE
com a centre adscrit a la URV, té les seves pròpies adaptacions pertinents respecte al sistema
genèric SIGQ-URV.
Pel que fa al procés de recollida dels resultats, la URV utilitza un nou aplicatiu web anomenat
Sinia-net. EUSES TE no hi te accés, per tant per a la recollida dels resultats, es destaca que les
diferents eines dintre del servei moodle EUSES TE agrupen la informació dels processos i
resultats que poden ser d’interès per a la gestió universitària en el cas del nostre centre,
EUSES TE.
El Centre a través de la secretaria acadèmica 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 informació, es
posa a l’abast de la comunitat universitària a través de la web.
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
“El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat,
d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants”.
S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
condicions

No s’assoleix

No aplica

X

Adequació i suficiència del professorat
El professorat d’EUSES TE obté la seva Venia Docendi a través del Servei de Recursos Humans
de la URV i tot i això, actualment no pot optar a les activitats de formació igual que el PDI
propi de la URV.
Pel que fa a la contractació del professorat, EUSES TE té els seus processos propis
independentment de la URV. EUSES TE publica les diferents ofertes de treball a través
d’empreses de contractació i col·legis professionals. La direcció de l’Escola Universitària
gestiona el procés de selecció i accés, la vinculació contractual i gestió de la vida laboral de les
persones, els temes retributius i altres qüestions que s’hi relacionen.
És important fer constar que les categories acadèmiques de les que es disposa són, seguint el
“VI Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y
centros de formación de postgraduados”:
PROFESSORS AMB CONTRACTE LABORAL
Professor Agregat (Dr. Acreditat)
Professor Adjunt (Dr.)
Professor Ajudant (Llicenciat/Graduat)
PROFESSORS COLABORADORES
Professor Col·laborador Doctor Acreditat
Professor Col·laborador Doctor
Professor Col·laborador Llicenciat/Graduat
El professorat que imparteix docència al Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport són
principalment professionals de l’àrea de l’activitat física i l’esport, així com professionals de
ciències de la salut. Tal i com indica la taula 16 aproximadament un 30% dels professors són
Doctors, els quals tenen una càrrega docent de quasi el 50% del total. Els professors
especialistes associats/autònoms y professors doctors contractats són les categories
professionals que imparteixen major volum de crèdits totals. La tendència en quant a sexe i
edat dins del professorat indica que un 40% són dones i l’edat mitja d’aproximadament 40
anys, la qual cosa reflexa la joventut del personal docent.
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El professorat implicat en docència presenta una experiència d’almenys 5 anys en docència, i
fins i tot alguns arriben als 15 anys d’experiència. A més a més el professorat està altament
qualificat en l’àrea de la salut, l’activitat física i l’esport, la qual cosa aporta un valor afegit a
les assignatures impartides en el Grau.
Pel que fa a la càrrega docent dels professors, la taula 17 (Perfil general del professorat de la
titulació), mostra com els professors agregats i col·laboradors doctors tenen una majora
càrrega docent al centre (indicat en % respecte al total de crèdits impartits en la titulació, 120
ECTS en aquest moment). La resta de professors col·laboradors tenen una càrrega docent
menor, ja que normalment són professors especialistes en una àrea professional concreta, de
la qual imparteixen docència. En relació a les assignatures del pla d’estudi, destaquem que les
assignatures de formació bàsica, les quals són fonamentals per introduir els conceptes bàsics
dels Grau en CAFiE, són impartides pels professors agregats i col·laboradors doctors.
Pel que fa a la satisfacció de l’alumnat, l’enquesta realitzada als alumnes respecte als
professors del Grau, en la qual són valorats del 1 al 7 segons si la satisfacció és molt baixa o
molt alta respectivament, reflexa dades bastant homogènies sobre els 17 professors analitzats.
De les 15 qüestions avaluades, totes reflecteixen una puntuació al voltant de 5, la qual cosa
representa una satisfacció suficient sobre els aspectes qüestionats, tals com la metodologia
utilitzada, els continguts explicats, la puntualitat o la motivació.
 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 per 14ena vegada aquest 2014. El seu objectiu
principal és identificar i reconèixer l’esforç del professorat de la Universitat per millorar la
qualitat de la docència mitjançant la innovació en els mètodes docents aplicats.
Al centre d’EUSES-TE ens plantejarem la presentació als premis de qualitat docent en els
cursos futurs, ja que pel moment estem en preparació dels aspectes que ens permetran
desenvolupar aquest punt un cop implantades totes les assignatures del grau.
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Suport al 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. S’han
activat els responsables d’ensenyament, s’ha dotat a cada centre amb la figura de tècnic de
suport a la qualitat docent i es van posar en marxa consells d’ensenyament i comissions
assessores. Pel que fa al centre EUSES TE no es disposa de la figura de tècnic de suport a la
qualitat docent com a tal, aquesta tasca es porta a terme entre la direcció del centre incloent
la secretaria acadèmica.
Es proporciona al professorat suport tècnic i metodològic per part del Servei de Recursos
Educatius, que treballa per tal d’afavorir el desenvolupament i implementació de processos
d’ensenyament-aprenentatge de qualitat docent a la URV, promoure la integració de les
Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en l’activitat docent i, a la vegada,
gestionar i vetllar per la qualitat de la producció audiovisual de la URV. Els diferents àmbits de
treball són: àmbit metodològic (Avaluació per competències, Programació, planificació i
desenvolupament docent,
Pla d’Acció tutorial i Virtualització de la docència), àmbit
audiovisual, tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació i entorn virtual de formació. EUSES
TE es coordina amb el diferents equips propis de la URV per treballar en la mateixa direcció.
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.
Al centre d’EUSES TE el Pacte de Dedicació és el propi pla docent on es regula dedicació de
cada un dels professors.
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 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.
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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.
 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 (P.G.) de Formació inclou activitats anuals de formació permanent del
professorat, com cursos, tallers, seminaris de treball, etc., amb l'objectiu de:



Facilitar l’accés del professorat universitari a la formació permanent.
Establir una cultura de formació permanent entre el professorat universitari i millorar la
qualitat de la docència, la recerca i la gestió.
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Oferir una formació de caràcter general que incideixi en temes comuns o interessos
generals per al professorat de la Universitat.

El Pla Específic (P.E.) de formació comprèn les activitats relacionades amb demandes
específiques que provenen dels departaments i dels centres de la Universitat. En aquest sentit
es pretén:




Facilitar ajuda i recursos per a donar resposta a les necessitats que sorgeixen dels
interessos de cada col·lectiu.
Analitzar les demandes específiques de cada un d’aquests col·lectius.
Establir llaços de comunicació entre l’ICE i els diferents centres i departaments de la
universitat.
Evolució de l'oferta de cursos
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Taula 21. Detall cursos PROFID, Pla general. Curs 2013-14
Nre. Cursos
Nre.
Àmbit
oferts
Inscripcions
7
20
Acció institucional de la URV
9
133
Desenvolupament docent i investigador
17
230
Docència universitària
30
559
Eines per al treball docent
3
41
Gestió universitària
12
120
Idiomes
1
59
Jornades
21
283
Salut i prevenció de riscos laborals
Anul·lats
2
TOTAL
102
1.445

Nre.
Assistents

18
110
213
453
40
86
41
169
1.130

EUSES TE, paral·lelament ofereix formació al seu professorat. Els últims anys s’han realitzat
seminaris de moodle, d’actualització en metodologia i estadística, implantació del seguiment i
la guia en pràctiques externes i treball final de grau. Periòdicament es realitzen jornades de
reflexió sobre temes d’actualitat acadèmica que afecten l’àmbit de les Ciències de la Salut.
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A més a més, EUSES TE ajuda econòmicament a cada un dels professors en les seves
activitats de formació continuada i de recerca mitjançant el pla de desenvolupament del
professorat.
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).
Per tal de fomentar la innovació docent, el centre d’EUSES-TE proposa continuar de cara al
pròxim curs, amb les reunions de professors agrupats per àrea de coneixement específica, per
tal de distribuir els continguts de cada assignatura i evitar solapaments entre aquestes.
 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.
EUSES TE té conveni ERASMUS+ amb Università Degli Studi di Foggia, Università Degli Studi di
Palermo i Instituto Politécnico Santarem (Rio Maior). D’altra banda té conveni SICUE amb la
Universitat de Girona, Universitat de Granada i Universitat de A Coruña. Aquests convenis
signats permet la mobilitat tant a l’alumnat com al professorat, ja que aquests últims també
formen part de l’acord i tenen la possibilitat de realitzar estades de recerca.
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.
Durant aquest curs no hi ha hagut mobilitat per part del professorat, degut a trobar-se als
inicis d’implantació del grau.
 Personal de suport a la docència
Pel que fa al personal de suport específic a la docència, el centre d’EUSES-TE no disposa
d’aquesta figura. Les tasques pròpies del personal de suport les assumeixen els membres de
coordinació acadèmica i la secretaria.
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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”.
S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
condicions

No s’assoleix

No aplica

X

Serveis d’orientació acadèmica: Pla d’acció tutorial
A continuació presentem els resultats relacionats amb el desenvolupament del Pla d’Acció
Tutorial (PAT, a partir d’ara).
El PAT es segueix elaborant des de l’inici, quan es va posar en marxa al 2n semestre del curs
acadèmic 2012-2013, a causa de la posada en marxa del curs.
A continuació presentem els resultats relacionats amb el desenvolupament del PAT:













EUSES TE CAFE, disposa d’un PAT on hi consten totes les accions d’orientació
destinades als estudiants. Entre aquestes hi consta la figura del tutor de titulació.
El PAT es desenvolupa al llarg de tot el grau, fent especial èmfasi als alumnes de
primer, nou vinguts.
En fase d’implantació la informació sobre el PAT està accessible per l’alumnat a través
del moodle, en una aula específica dedicada a aquest tema. Fins al moment tota la
informació els hi tramet el tutor.
Anualment es realitza una avaluació del PAT que conclou amb una valoració que és la
que s’inclou en aquest informe de seguiment.
S’han realitzat tallers de formació per als tutors.
Des de la Coordinació del PAT s’han realitzat 2 accions de seguiment per a
l’assegurament de la qualitat del PAT (Claustres de Grau).
S’han realitzat diferents accions d’orientació als estudiants: la jornada d’acollida, la
tutoria en grup i individual, i si ha estat el cas, altres sol·licitades pels alumnes.
La ràtio d’estudiants per tutor és: 14 alumnes/tutor (Curs 2013-2014)
S’han realitzat 56 tutories, les quals han estat totes presencials.
El 100% dels estudiants han participat a les tutories, almenys a la tutoria en grup.
El 100% dels tutors han accedit a l’espai d’e-tutoria i els estudiants no hi tenen accés.

Cal afegir, que està en fase de disseny i implantació, les enquestes de satisfacció per part
tant de l’alumnat com del tutor, que es realitzaran en el curs 2014-2015, per tant els
resultats s’analitzaran al proper Informe que correspondrà al curs 14-15.
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Orientació i inserció professional
A nivell institucional, el Centre d’Atenció a l’Estudiant ha posat en marxa el Servei d'Orientació
Professional de la URV amb l’objectiu de proporcionar als estudiants un programa de
desenvolupament de la carrera, facilitar la seva integració a la vida universitària i donar suport
al seu desenvolupament acadèmic i professional. Mitjançant accions i programes formatius, es
vol que l'estudiant pugui assolir i utilitzar estratègies, habilitats i coneixements adients per
planificar i implementar el seu desenvolupament professional i personal.
Ocupació URV ofereix:
- Orientació individual per a estudiants de totes les disciplines acadèmiques i els nivells
de grau, màster i doctorat poden rebre assistència individual amb la tècnica d’orientació
professional. Són sessions en privat de dos tipus: cita llarga, amb cita prèvia o cita
exprés, en el mateix dia (veure més informació a l’espai Orientació individual).
- Tallers d’orientació, sessions de formació en grup poden versar sobre diverses àrees,
amb l’objectiu de millorar el potencial dels estudiants i aconseguir un desenvolupament
integral per assolir un futur professional exitós (consultat programa a Tallers
d’Orientació)
- Publicacions. Recursos, per ajudar als estudiants, com a futurs graduats, en tot el
procés de recerca d’ocupació. Per exemple: Guia d'orientació per a l'ocupació, Recursos
d'orientació per la recerca d'ocupació., Recursos bibliogràfics per a trobar feina (a
través del CRAI) (veure més informació a l’espai Publicacions)
- 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, presentacions.
S’estan desenvolupant eines i mecanismes per tal d’obtenir informació directa sobre el grau de
satisfacció dels usuaris d’aquests serveis. En els propers cursos s’anirà disposant d’aquesta
informació, que serà molt útil per a la millora continuada d’aquestes activitats.
No aplicable, donat que el Grau de CAFiE es troba en el segon any d’implantació. No es
realitzen actuacions relacionades ni amb l’orientació ni amb la inserció professional, ja que
aquestes estan planificades per dur-se a terme a 4t curs, en el que es creu que són més
indicades i per tant seran de més utilitat per als alumnes. Les actuacions previstes es
centraran en una sèrie de seminaris o xerrades que l’alumne rebrà dins de l’assignatura de
Treball de Final de Grau al llarg del segon semestre de 4t. Aquests seminaris inclouran
informació de les diferents sortides professionals, de les possibilitats que hi ha d’especialització
i també com fer un currículum vitae o com parlar en públic.
També EUSES Terres de l’Ebre participa d’EUSES Alumni que és l’associació conjunta
d’exalumnes d’EUSES Campus de Salt i dels futurs graduat del centre adscrit a la URV.
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L’associació ja dona servei als exalumnes del centre situat a Girona pel que fa a borsa de
treball, formació continuada i serveis i descomptes complementaris, i que també es crearà al
centre EUSES TE.

Mobilitat dels estudiants
No aplicable, donat que el Grau de CAFiE es troba en el segon any d’implantació.
En aquest moment ja s’han formalitzat convenis amb institucions universitàries per organitzar
la mobilitat en els propers cursos, ja que des d’EUSES TE es recomana portar a terme la
mobilitat a 4t curs. EUSES TE té conveni ERASMUS+ amb Università Degli Studi di Foggia,
Università Degli Studi di Palermo i Instituto Politécnico Santarem (Rio Maior). D’altra banda té
conveni SICUE amb la Universitat de Girona, Universitat de Granada i Universitat de A Coruña.
Aquests convenis signats permet la mobilitat tant a l’alumnat com al professorat, com ja s’ha
comentat anteriorment.

Recursos materials
El curs 2013-2014 es va fer la inauguració del nou centre docent dintre de la zona esportiva
d’Amposta (Centre Universitari d’Amposta). Concretament el Grau en CAFiE disposa de:
-

Secretaria acadèmica.
Sala de professors/sala de reunions.
Despatx de direcció.
Sales de tutories.
Auditori.
Sales d’estudi.
Aules de teoria i pràctica.
Magatzem.

Els espais ja estaven o s’han habilitat per a la docència amb material i serveis tecnològics. Es
disposa dels recursos docents i espais que es van preveure a la memòria verificada, en funció
del volum d’alumnes i curs d’implantació.
Pel que fa a les instal·lacions esportives, s’ha utilitzat, tal com estava previst en la memòria de
verificació, la pista d’atletisme, el pavelló municipal, la sala de judo i les pistes de tennis del CT
Amposta.
Pel que fa al material fungible es disposa de material divers pel desenvolupament d’activitats
físiques (cons, pitralls, pilotes, cercles, piques, discs, màrfegas, etc); raquetes i pilotes
específiques per la iniciació i el perfeccionament del tennis; vortex, testimonis i altre material
específic d’atletisme.
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El 50% de la docència del primer i segon curs està formada per assignatures amb un
percentatge de pràctica important i és per això que aproximadament el 35% de la docència
s’ha impartit a les instal·lacions esportives.
L’estudiant de CAFiE disposa com a serveis complementaris de la residència d’esportistes i del
seu restaurant als quals pot accedir com si fos un esportista. El Centre de Tecnificació
d’Amposta té una oferta de preus específica per afavorir que el col·lectiu universitari pugui
accedir als esmentats serveis. Els curs 2013-2014 alguns estudiants han viscut al centre, tal i
com ho van fer ja el curs anterior.
Per concloure aquest apartat, podem afirmar que,
dels alumnes respecte als recursos materials, les
aspectes valorats, veure detall a les taules 25 i
desenvolupament de la docència, tant pel nombre
equipaments respectius.

els resultats de l’enquesta de satisfacció
valoracions són positives per a tots els
26, indicant que aquests suficients pel
d’aules com d’espais esportius i els seus

Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI)
El CRAI és un entorn comú amb tots els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la
docència i la recerca relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació (TIC) per a
l’aprenentatge i el coneixement (TAC). El CRAI s’adreça a tots els membres de la comunitat
universitària i EUSES TE s’ha integrat, lògicament, al CRAI del Campus Terres de l’Ebre.
http://www.urv.cat/crai/

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 ensenyamentaprenentatge. 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 web conferències i publicació de notes
personalitzada.
L’Entorn Virtual de formació d’ EUSES TE– Centre adscrit a la URV també està basat en la
plataforma Moodle. Cada Aula virtual correspon a cada una de les diferents assignatures, però
també hi ha aules que s’han creat per la necessitat de tenir un punt on incloure diferent
informació de caràcter acadèmic general. En cada unes de les aules de l’espai virtual hi tenen
accés el professorat que la imparteix i els alumnes matriculats a la mateixa.
Aquests espais-aules són lloc de comunicació entre professor-alumne, és el lloc de publicació
de documents per part del professor, lloc de comunicació de les diferents activitats que els
alumnes poden realitzar online, també existeix un espai dins de cada aula que correspon al
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fòrum de l’assignatura, que esdevé un lloc de debat, de publicació de dubtes, en definitiva de
contacte entre el conjunt dels alumnes i el professor. Cada professor, pot personalitzar-se el
seu entorn per adaptar-lo al màxim a la seva assignatura. Amb la utilització d’aquest entorn
virtual es facilita al màxim la comunicació alumne-professor.
Aquest curs acadèmic les aules virtuals disponibles per la nostra titulació han estat 21, de les
quals totes són actives i han estat utilitzades tant pels professors com pels estudiants. Del
total d’usuaris amb rol de professor dins de les aules virtuals de la titulació, s’ha connectat
regularment a l’aula virtual el 100% i d’estudiants el 98.5%, d’acord amb la semestralitat de
les assignatures.
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
“Les activitats de formació i 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 per als indicadors acadèmics i laborals”.
S’assoleix amb
qualitat

S’assoleix

S’assoleix amb
condicions

No s’assoleix

No aplica

X

Titulació Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Valoració del desenvolupament de la titulació:
 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups
Les metodologies docents esmentades en la memòria de verificació del Grau, es van implantar
des del primer curs del Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport sense modificacions (tal
com es mostren a la taula 28). Són metodologies variades, i s’han aplicat en cada una de les
diferents assignatures, adaptant o ajustant-se al màxim als requeriments i les particularitats
de cada una d’elles. Hi ha assignatures que són més teòriques, les quals han estat bàsicament
impartides a través de classes magistrals, algun seminari, supòsit pràctic a l’aula, pràctiques a
través de les TIC i atenció personalitzada. Altres assignatures que s’han desenvolupat en gran
part al “terreny de joc”, sense menystenir el pes teòric impartit a través de la sessió magistral,
han estat impartides sobretot a través de supòsits pràctics i resolució de problemes. En totes
les assignatures, s’han utilitzat diferents metodologies per tal de dinamitzar les classes
presencials, i per part de l’alumne s’ha valorat molt positivament el fet de tenir en compte el
treball personal a realitzar i el realitzat.
Ser pocs alumnes permet realitzar activitats en grups reduïts en una mateixa aula, facilitant el
treball, ja que el professor és capaç d’atendre als diferents grups i guiar-los en l’estudi, sense
modificar la dinàmica del curs, i evidenciant un major grau d’autonomia de l’alumne.
L’avaluació ha estat l’establerta en les guies docents, i prevista a la memòria, i també ha estat
variada si parlem de les diferents assignatures. L’avaluació ha estat mitjançant preguntes tipus
test en les assignatures més teòriques, tot i que hi ha hagut presència de preguntes on
l’alumne ha hagut de desenvolupar un tema i/o resoldre activitats pràctiques. També s’ha
avaluat mitjançant treballs, i amb altres activitats a l’aula. Cal fer esment, que com contempla
la memòria, mai ha recaigut el 100% de l’avaluació a una sola prova o a un sol examen, si no
que l’avaluació de cada una de les assignatures ha permès veure la resposta de l’alumne en
diferents proves o habilitats. Utilitzar diversos sistemes d’avaluació afavoreix que l’alumne
pugui demostrar haver assolit les competències descrites en les diferents assignatures.
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L’augment del volum d’activitats formatives i sistemes d’avaluació respecte a l’anterior sistema
universitari, afavoreix que un percentatge més gran d’alumnes pugui progressar en els seus
estudis, però dificulta arribar a l’excel·lència a aquells alumnes amb capacitat per poder
arribar-hi.
 Pràctiques externes
No aplicable, donat que el Grau en CAFiE es troba en el segon any i aquestes es preveuen per
al 4t curs.
 Treball fi de grau/màster
No aplicable, donat que el Grau de CAFiE es troba en el segon any d’implantació.
No obstant, les condicions per al Treball de Fi de Grau estan accessibles pels diferents grups
d’interès a través de la pàgina web del Grau (http://www.urv.cat/cae/graus/cafe.html#_a).
 Indicadors acadèmics
En la taula 29 (rendiment acadèmic per assignatura), és una taula on es mostra en tot detall
les notes de cada un de les assignatures de grau (1r i 2n curs). Destaquem que, durant
aquests dos primers cursos, al Grau en CAFiE els alumnes no han superat la qualificació
màxima de notable. S’observa que la qualificació majoritària és d’aprovat i només en les
assignatures d’esports col·lectius, esports aquàtics i dansa i expressió corporal, les quals tenen
un caràcter més pràctic, es supera el 50% d’estudiants amb qualificació de notable (per a més
detall mirar taula 29).
En relació als resultats de Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment
(crèdits superats/crèdits matriculats) (taula 30), cal destacar que les assignatures d’esports
col·lectius i de fisiologia II són les que tenen una menor taxa d’èxit. Pel que fa a l’assignatura
d’esports col·lectius, aquest fet pot ser degut a que aquesta és un bloc de crèdits que inclou
vàries especialitats esportives. A Fisiologia II les causes poden estar més centrades en la
complexitat de l’aplicació de la fisiologia a l’àmbit específic del camp professional del graduat.
La resta d’assignatures té una bona taxa d’èxit que supera el 80%, tot i que les dos
assignatures indicades no superen aquesta xifra, s’aproxima molt. Les assignatures de
kinesiologia i biomecànica del moviment, anatomia aplicada a l’activitat física i l’esport, i
fisiologia I tenen una taxa d’èxit d’entre el 80-90% i la resta superen el 90%. Destacar que
respecte al curs anterior, s’ha millorat la taxa d’èxit de les assignatures de jocs i habilitats
motrius i d’anatomia aplicada a l’activitat física i l’esport, les quals tenien la menor taxa de
rendiment el curs 2012-2013.
En global, la taxa de rendiment
subtilment respecte a l’anterior
s’analitza 1r i 2n curs), vol dir
rendiment de 1r curs, s’observa
alumnes de primer curs de l’any
donat abandonament. Entenem

acadèmic del 2n curs analitzat, 2013-2014, ha augmentat
(el curs 2012-2013 s’analitza 1r curs, el curs 2013-2014
que la primera promoció aprova més. Si analitzem el %
que ha millorat en aproximadament un 3.5% respecte als
2012-2013. Destacar també que el curs 2013-2014 no s’ha
que aquestes dades són fruit del treball de seguiment
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individualitzat de l’alumne ja posat en funcionament el primer curs i a la implantació de les
petites millores lògiques que cada professor inclou any darrera any en les seves assignatures
per la millora del seguiment de les mateixes.
 Indicadors d’inserció laboral
No aplicable, donat que el Grau de CAFiE es troba en el segon any d’implantació.
No obstant, EUSES Terres de l’Ebre participa d’EUSES Alumni, que és l’associació conjunta
d’exalumnes d’EUSES Campus de Salt i dels futurs graduats del centre adscrit a la URV.
L’associació ja dona servei als exalumnes del centre situat a Girona pel que fa a borsa de
treball, formació continuada i serveis i descomptes complementaris.
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4. Valoració final, propostes de millora i bones pràctiques
Valoració final
El Centre valora que la implantació del SIGQ avança adequadament i contribueix de manera
significativa a la millora contínua de la titulació.
La URV disposa del seu Sistema de Garantia de la Qualitat. Seguint les recomanacions d’AQU,
s’incorpora la valoració del desenvolupament de Sistema Intern de Garantia de la Qualitat
(SIGQ) d’EUSES Terres de l’Ebre presentat en la memòria de verificació. Aquest fet suposa la
necessitat de treballar en el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat adaptat al centre que
permet fer el seguiment de la implantació i el seguiment dels dos graus que imparteix EUSES
Terres de l’Ebre.
Per tal de definir i implantar el SIGQ es va comptar amb la implicació de la Direcció Acadèmica
i del responsable de secretaria acadèmica d’EUSES, també de diferents unitats de suport de la
Universitat Rovira i Virgili (Gabinet Tècnic del Rectorat, Tècnica de Suport a la Qualitat Docent
de la FMCS) així com altre personal vinculat al centre i involucrat en el desenvolupament i
recollida d’evidències dels diversos processos.
Al estar als inicis del procés d’implantació de SIGQ hi ha aspectes que encara no es poden
valorar com les pràctiques externes, el treball final de grau i la inserció laboral. Durant el
procés de redacció d’aquest informe de seguiment s’ha posat de manifest que no es disposa
d’algunes dades de seguiment que semblen interessant perquè EUSES TE no te accés a
algunes eines de gestió acadèmica pròpies de la URV i no participa de tots els processos
globals que dur a terme la pròpia universitat. Ja s’ha començat a estudiar com coordinar-se
per poder obtenir dades rellevants de processos propis de la URV i que poden millorar la
qualitat del seguiment realitzat.
Pel que fa a la informació pública, la política de qualitat d’EUSES Terres de l’Ebre és accessible
a la web (http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/boSIGQCAFEEUSES1.pdf), així com
també ho són les memòries verificades dels graus i els informes de seguiment de les
titulacions garantint l’accessibilitat a tota la comunitat universitària.
Finalment, al llarg del desplegament dels diferents cursos dels dos graus, s’anirà valorant el
desenvolupament general del SIGQ, però de moment es pot dir:
-

El SIGQ verificat en les memòries ha facilitat la implantació del primer curs de les dues
titulacions.
El SIGQ del centre està garantint la recollida d’informació i dels resultats rellevants per
a la gestió eficient dels graus.
El SIGQ facilita els processos de seguiment dels graus i de millora continuada de la
seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives.
El SIGQ del centre garanteix el desenvolupament satisfactori dels graus de fisioteràpia i
ciències de l’activitat física i de l’esport.
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Com a conclusió general, tot i que 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
Dins al següent quadre hi hem citat diferents propostes de millora. A continuació, a part de
citar-la al quadre, se’n descriu una d’elles per la seva rellevància. La Memòria de verificació del
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport contempla la necessària superació de les
Proves d’Aptitud Personal (PAP). Tot i que no s’ha implementat tot el Grau aquí a Terres de
l’Ebre, però sí és el cas d’EUSES Salt, creiem que no és necessària la seva realització per poder
garantir el seguiment de la formació per part dels futurs estudiants. També, entenem que
l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport és molt ampli i que no requereix per un
correcte desenvolupament de les tasques professionals un determinat nivell de condició física.
A més, creiem que el fet de no haver de superar un requeriment físic previ afavorirà la igualtat
d’oportunitats entre tots els aspirants. Finalment, dir que inclourem com a proposta de millora
la supressió de les Proves d’Aptitud Personal (PAP).
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PLA DE MILLORA EUSES

03/03/2015
CURS ACADÈMIC

ENSENYAMENTS IMPLICATS: FISIOTERÀPIA I CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT

2013-2014

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL
Ensenyament
implicat

1

Transversal

Transversal

Transversal

PLA DE MILLORA

Àmbit de la
millora

Punt/s feble/s Proposta/es de
detectat/s
millora

Accions a portar a terme

Captació / Difusió

Matrícula inferior
Augmentar el
a les places de
volum d'alumnes
cada estudi (60
matriculats.
places)

1. Jornades de portes obertes,
jornades informatives als centres
educatius, participació a fires locals i
comarcals, publicitat al mitjans de
Alta
comunicació, participació en activitats
de voluntariat.
2. Ampliació a
l'àmbit nacional de les jornades
informatives i de la participació a fires.

Personal

Qualitat

Transversal

Desenvolupament
de l'ensenyament

Grau en Ciències
de l'Activitat
Física i l'Esport

Procés d'accés

Cal assegurar
els
percentatges de
docència
impartits per
doctors

Mancances en
la informació
disponible sobre
satisfacció de
l'alumnat

Adaptació de la
càrrega del PDI i
nova contractació Procés de selecció de PDI i calendari
per les
de treball per doctorant.
assignatures a
implantar noves.

Implantar les
enquestes de
satisfacció del Pla
d'Acció Tutorial, al
professorat de la
titulació.

Prioritat3 Responsable/s

És una qüestió a
adreçar a la URV?

4

Termini

Implica
modificació
memòria? 5

Indicadors
seguiment

Direcció general i
Centre d'Atenció a
acadèmica
l'Estudiant de la URV
EUSES TE

Curs 20142015

No

Nombre d'alumnes
de nou accés

Alta

Direcció EUSES
TE i PDI

No

Curs 20142015

No

% de docència
impartida pel PDI
per categories

Mitja

Direcció EUSES
TE

GTR i Unitat de Suport
Metodològic de la URV

No

IS 2014-2015

Mitja

PDI

No

Ja s'està duent
No
a terme

Enquesta de
valoració del PDI i
resultats
acadèmics de
l'assignatura

Alta

Direcció de cada
grau i GPA

Sí

Curs 20152016

Nombre d'alumnes
de nou accés

1. Implantar a EUSES les enquestes i
protocols URV sobre aquests temes.
2. Elaborar una planificació temporal
per a la implantació .

Curs 20142015

3. Implantar les eines previstes i
analitzar els resultats.

Utilització de
microgrups en
funció del nivell
d'anglès dintre del
propi grup petit de
classe de
Insuficient nivell l'assignatura de
1. Creació de microgrups per nivell
d'anglès dels
"història i
d'anglès.
alumnes
sociología aplicada
a l'AF i l'esport" i
Fonaments de
Fisioteràpia per
optimitzar les
diferents
metodologíes.

Desigualtat
Afavorir l’accés al
entre els
Grau en CAFiE de a
Supressió de les Proves d’Aptitud Personal
estudiants en el totes les persones
(PAP).
moment
interessades sense
d'accés.
que el seu nivell físic
puntual sigui limitant.

SÍ

1

Indicar “transversal” si la proposta de millora aplica a tot el centre.

2

Indicar la prioritat de la millora; Alta, mitja o baixa.

3

C al identificar les propostes que surten fora de l'abast del centre, i cal traslladar a altres instàncies de la URV o altres organismes o estaments (si es tracta de centres adscrits, per exemple, patronats, fundacions, comissions gestores, etc.

4

Es poden donar diferents situacions: NO, SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancial
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Seguiment del pla de millora anterior
En l’informe de seguiment del curs 2012-2013, vam establir 6 punts on poder incidir per a la
seva millora, en els graus de Ciències de l’activitat Física i l’Esport i el de Fisioteràpia en
particular o de manera transversal.
En el cas de la Captació d’alumnes, es va mirar de treballar més per arribar a un nombre més
alt de matriculats, ja que no es va omplir les 60 places oferides, i no ha estat tampoc
aconseguit aquest segon curs. Per tant, caldrà seguir treballant en aquest punt i es continuarà
fent i augmentant la difusió a través de noves i diferents vies.
Pel que fa al personal, PDI Dr/no Dr, no és fàcil complir amb les ràtios indicats a la memòria,
no s’ha pogut complir, específicament en aquest grau perquè els % els curs 13-14 es van
calcular tenint en conte les dues titulacions. A més, el professor Sergi Roura encara no ha
pogut defensar la seva tesi doctoral degut a que l’està fent dintre del sistema universitari
anglès que és més llarg i dificultós tant des del punt de vista de tramitació acadèmica com
també de procediments administratius, diferents als del nostre país.
Respecte al tema de Qualitat, s’han implantat les diferents enquestes de satisfacció.
Vist l’èxit de l’assignatura en anglès que es va implantar a CAFE, la qual permet treballar en
grups petits segons el nivell, aquest curs s’ha tornat a implantar per als alumnes de primer, ja
que el nivell d’anglès segueix sent fet preocupant.
Pel que fa a l’espai, el segon curs d’implantació dels graus, les aules ja son les adequades pel
nombre d’alumnes i totalment equipades. A més, en el Grau de CAFiE ja està habilitada la sala
gimnàs de la piscina municipal d’Amposta.
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5. Relació d’evidències
Evidència
"Guia per a l'acreditació”
Memòria actualitzada per a la
verificació de la titulació

Evidència
(Descripció URV)

Informe de verificació de la titulació

Informe de verificació de la titulació

Procés de disseny i aprovació de les
titulacions

 P.1.1-01 Garantia de qualitat dels
Universitat
programes formatius

Web institució/titulació

Web institució/titulació

Universitat

Informes Seguiment Titulació (IST)

Informes Seguiment Titulació (IST)

AQU /
Universitat

Processos del SGIQ sobre informació
pública, recollida d’informació i
rendiment de comptes

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.

Informes de seguiment anuals:
· Taula d'evolució dels indicadors
· Plans i seguiment de les accions de
millora de la titulació

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

Percentatge de doctors, acreditats i per
categoria de permanents i laborals

Memòria Oficial del Títol

 P.1.1-01 Garantia de qualitat dels
programes formatius
 P.1.5-01
Procés
d’anàlisi
dels
resultats i millora del programa
formatiu
 P.1.6-01
Publicació
d'informació
sobre titulacions
 P.1.0-01 Definició de la política i
objectius de qualitat
 P.1.1-01 Garantia de qualitat dels
programes formatius
 P.1.1-02 Suspensió d'ensenyaments
 P.1.5-01
Procés
d’anàlisi
dels
resultats i millora del programa
formatiu
Notes:
Procés de seguiment de titulacions i
procés de revisió del SIGQ es porten a
terme dins el Procés d'anàlisi de
resultats i millora del programa
formatiu (s'estudiarà possible revisió i
adaptació a la nova Guia d'Acreditació
d'AQU)
Procés d'acreditació: procés no definit
 Informes de seguiment de titulació
anuals.
 Informes de seguiment de centre
anuals, que contenen el pla de
millora i el seu seguiment
 P.1.2-07 Gestió de les reclamacions,
incidències,
suggeriments
i
felicitacions
 Models d'enquestes, actes o resums
de reunions on es tractin aquests
temes, bústia de suggeriments, etc.
 Informe ACRG15 - PDI Doctor segons
categoria que imparteix docència per
Titulació.

Institució que
l’aporta
AQU /
Universitat
AQU

Localització
Web centre
DOCnet-Q
AQU
Opcional: Web
centre
Web centre
Web URV i web
centre
Web centre
DOCnet-Q

Universitat

Web centre
DOCnet-Q

Universitat

Web centre
DOCnet-Q

AQU /
Universitat

Web centre
DOCnet-Q

Universitat /
AQU

DOCnet-Q o
espai que el
centre destini a
les evidències de
l'acreditació

Universitat /
AQU

SINIA/
WINDDAT
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Evidència
"Guia per a l'acreditació”
Desplegament del pla d’estudis (POA)
corresponent al curs de la visita
externa (assignació de professorat i
àrea de coneixement)
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

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.).

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

Indicadors de satisfacció sobre les
tutories acadèmiques

Pla d’actuació institucional per a
facilitar la inserció laboral

Evidència
(Descripció URV)

Institució que
l’aporta

 Pla d’Ordenació Acadèmica (POA)

Universitat

Localització

AQU
AQU
 A preparar pel centre

Universitat

 A preparar pel centre

Universitat

 Resultats de les enquestes d'activitat
docent
 Resultats de l'informe PAT
 Resultats de les enquestes de Universitat /
inserció laboral
AQU
 Resultats de les enquestes de titulats
(en fase pilot)
 1Q1R i EPD
 P.1.3-01.a Definició de la política de
PDI
 P.1.3-02.a Captació i selecció de PDI
 P.1.3-03.a Formació del PDI
 P.1.3-04.a Avaluació, promoció i
reconeixement del PDI
Universitat
 Pla de formació del professorat
(PROFID)
 Model d'Avaluació del Col·lectiu
Docent i Investigador (acreditat per
AQU)
 Model del Pacte de Dedicació del PDI

 Pla d’Acció Tutorial (PAT) del centre
Altres accions d'orientació (sobretot Universitat
en el cas dels màsters)

 Informes de valoració del Pla d'Acció
Tutorial.
Universitat /
 Indicadors sobre satisfacció amb el AQU
PAT dins els IST i ISC
 Serveis i programes de la URV:
- Àrea d'Orientació i Inserció del
Centre
d'Atenció
a
l'Estudiant:
orientació
individual,
tallers
d’orientació, Guia d'Orientació per a
l'Ocupació,
Borsa
de
Treball, Universitat
Pràctiques externes
- Fòrum de l'Ocupació
- Observatori de la Ocupació
- Pràctiques a l'estranger
 Actuacions del centre (especificar en

Web/Intranet
URV i web centre

Web URV i Web
centre
DOCnet-Q o
espai que el
centre destini a
les evidències de
l'acreditació

Web del Àrea
d'Orientació i
Inserció (CAE)
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Evidència
"Guia per a l'acreditació”

Indicadors de satisfacció sobre les
accions d’orientació professional.

Documentació del SGIQ sobre el procés
de suport i orientació a l’estudiant

Documentació del SGIQ sobre el procés
de garantia de la qualitat dels recursos
materials.

Serveis bibliotecaris / Centres de
recursos per a l’aprenentatge Pertanyen al CBUC · Indicadors d’ús i satisfacció
Instal·lacions especialitzades
(laboratoris, etc.)
· Indicadors de satisfacció dels
estudiants
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.

Evidència
(Descripció URV)
cada cas)
En algunes titulacions alguns dels
aspectes relacionats amb la inserció
laboral encara no apliquen, a l’estar
aquesta en procés d’implantació. En
aquest cas, caldrà indicar-ho.
 Valoracions o resultats d'enquestes
de
les
accions
institucionals
Valoracions o resultats d'enquestes
de les accions del centre
NOTA: enquestes preparades, però no
enviades als estudiants (estudiants de
tutoria d'orientació individualitzada)
 P.1.2-01.a/P.1.2-01.b
Selecció,
admissió i matrícula d'estudiants
 P.1.2-02.a/P.1.2-02.b Orientació a
l'estudiant
 P.1.2-04 Gestió de la mobilitat de
l'estudiant
 P.1.2-05
Gestió
de
l'orientació
professional
 P.1.2-06.a / P.1.2-06.b Gestió de les
pràctiques externes
Evidències que es recullin d'aquests
processos
 P.1.4-01
Gestió
dels
recursos
materials
 P.1.4-02 Gestió dels serveis
 P.1.4-05 Gestió dels serveis del
centre
 Manual de Gestió Integral d'Edificis
Informe de seguiment de centre
(ISC)
Evidències que es recullin d'aquests
processos
 Indicadors d'ús i resultats de les
enquestes de satisfacció dels usuaris
del CRAI (pendents de sol·licitar al
CRAI)

Institució que
l’aporta

Localització

Universitat /
AQU

Universitat

DOCnet-Q o
espai
d'emmagatzema
tge que el centre
destini a les
evidències de
l'acreditació

Universitat

DOCnet-Q o
espai
d'emmagatzema
tge que el centre
destini a les
evidències de
l'acreditació

Universitat

 Informació inclosa a l'IST i ISC sobre Universitat /
aquest particular
AQU
 P.1.2-03
Desenvolupament
de
l'ensenyament
P.1.5-01 Anàlisi dels resultats i
millora del programa formatiu
Universitat
 Informació sobre els programes i
activitats institucionals i de centre
per
afavorir
l'aprenentatge
de
l'estudiant
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Evidència
"Guia per a l'acreditació”
Informació sobre els resultats
d’aprenentatge, activitats de formació i
sistemes d’avaluació

Mostra de les execucions dels
estudiants.

Indicadors acadèmics
-

Taxa
Taxa
Taxa
Taxa

de graduació
d’abandonament
d’eficiència
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

Evidència
(Descripció URV)

Institució que
l’aporta

Localització

Taula 1, 2 3: La planificació docent a la
URV
vídeo:
Universitat
http://www.youtube.com/watch?v=uz_
JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1
S’ha de preparar al centre...
ACRM12 - Taxa Graduació de màster
ACRG09 - Resultats acadèmics de
curs
ACRG13 - Taxa d'abandonament
grau
ACRM11 - Taxa Abandonament
màster
ACRG11 - Titulats de grau
ACRM09 - Titulats de màster
ACRG07 - Resultats acadèmics
ACRM05 - Resultats acadèmics
ACRG09 - Resultats acadèmics de
curs
ACRM07 - Resultats acadèmics de
curs

Universitat
1r
de
de
Universitat/AQU

SINIA, J-Portal
(Intranet)
WINDDAT

1r
1r

 Indicadors de l'enquesta d'inserció
laboral del titulats universitaris d'AQU Universitat/AQU
Catalunya

WINDDAT

Llegenda:
Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu
Estàndard 2. Pertinència de la informació pública
Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu
Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius
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6. Documents de referència
Documents i guies de consulta per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació:
 Guia per a l’acreditació de les titulacions de grau i màster. AQU Catalunya, octubre
2013.
 Directrius per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació. AQU Catalunya
 Guia per a l’elaboració i verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau
i màster (juny 2011).
 Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. AQU Catalunya, maig
2011.
 Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació, per l’acreditació de titulacions
oficials. AQU Catalunya, juliol 2010.
 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.
 Guia Autoinforme Acreditació URV_v8.0 (desembre 2014)

Font
EUSES
EUSES
EUSES
EUSES
EUSES
WINDDAT
Oficina de
Preinscripció

Document
Ús de moodle per centre
Guia Docent
Pla de Treball, Moodle
Pla d’Acció Tutorial
Enquesta Professorat
Comparativa amb altres titulacions i Centres
Dades de demanda i matrícula
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Annex 1. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 1
Taula 3. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a grau.
Titulació

Indicador

2012-13

Places ofertes

60

15 (32)

17 (29)

60/15=4

60/17=3,53

Demanda 1a-3a opció

39

31

Demanda total

39

31

Demanda en 1a opció
Ràtio oferta-demanda en 1a
opció
Grau en
CAFiE

2013-14
60

Ingressos

35

27

Nombre d'ingressos 1a opció

15 (31)

16 (26)

% Ingressos 1a opció

42,86%

59,26%

Data informe: 3-3-2015
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis.
ACRG01 - Número d'estudiants preinscrits
ACRG04 - Indicadors de nou ingrés
ACRG16 – Estudiants de nou ingrés en 1a preferència

Taula 4. Percentatge d’estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés.
Titulació

Via accés
Proves d'accés a la Universitat
(PAU) o assimilats

2013-14

48,57%

44,44%

0%

3,70%

37,14%

37,04%

PAU i assimilats que tenen
començats estudis
universitaris

5,71%

11,11%

FP2 o CFGS i assimilats que
tenen començats estudis
universitaris

8,57%

0,00%

0%

3,70%

Llicenciats, diplomats o
assimilats
Grau en
CAFiE

2012-13

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i
assimilats

Més grans de 25 anys

Data informe: 3-3-2015
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis.
ACRG08C - Accés dels estudiants segons via d’entrada
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Taula 5. Nota mitjana d'accés dels estudiants matriculats, segons via.
Titulació

Via accés

2012-13

Proves d'accés a la Universitat
(PAU) o assimilats

5,5

5,87

-

6,76

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i
assimilats

7,23

6,73

PAU i assimilats que tenen
començats estudis
universitaris

5,76

5,55

FP2 o CFGS i assimilats que
tenen començats estudis
universitaris

6,67

-

-

6,16

6,30

6,21

Llicenciats, diplomats o
assimilats

Grau en
CAFiE

2013-14

Més grans de 25 anys
Nota d'accés promig

Nota d'entrada a la
5,00
titulació (nota de tall)
Data informe: 3-3-2015
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis.
ACRG05 - Nota mitjana d'accés (segons via)
ACRG08B - Accés dels estudiants segons nota mitjana d'accés

5,00

Taula 6 Percentatge d’alumnes de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits
ordinaris matriculats.
Titulació

Grau en
CAFiE

Nombre de crèdits
matriculats
Matrícules amb crèdits
ordinaris >0 i <30

2012-13

Matrícules amb crèdits
ordinaris >=30 i <60

2013-14
0

1

15

11

Matrícules amb crèdits
20
ordinaris >=60 i <90
Data informe: 3-3-2015
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis.
ACRG17 – Estudiants de nou ingrés segons crèdit matriculats ordinaris

15

Taula 7. Percentatge d’alumnes de nou ingrés segons interval de nota d’accés.
Titulació

Grau en
CAFiE

Interval nota accés

2012-13

2013-14

[5,6)

18

11

[6,7)

8

14

[7,8)

5

2

[8,9)

3

0

[9,10)

1

0

(10,14]

0

0

Data informe: 3-3-2015
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis.
ACRG08A - Accés dels estudiants segons nota d'accés (per intervals de notes)
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Taula 8. Alumnes de nou accés provinents d'estudis equivalents en extinció.

Titulació

Nombre alumnes adaptats
2012-13

Grau en
CAFiE

2013-14
0

0

Data informe: 3-3-2015
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis.

Taula 9. Nombre d’estudiants de nou ingrés segons estudis familiars.
Estudiants nou accés
segons estudis PARE
Sense estudis
Estudis primaris
EGB o FP 1er grau
Batxillerat o FP 2n grau
Diplomat o Enginyer Tèc.
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte
Altres / NS / NC
Total

1
5
7
3
1
6
4
27

Estudiants nou accés
segons estudis MARE
1
5
8
4
1
3
5
27

Total
2
10
15
7
2
9
9

Data informe: 3-3-2015
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis.
ACRG06 - Valoració característiques personals nous estudiants (estudis familiars)

Taula 10. Nombre d’estudiants de nou ingrés segons ocupació familiar.
Estudiants nou accés
segons ocupació PARE
Director o Gerent d'empreses o
Institucions Públiques
Tècnic o professió associada a tit.
univ.
Treballador qualificat sect. agr.
ramaderia o pesca
Treballador qualificat sect. industrial
Treballador qualificat sect.
construcció i mineria
Treballador qualificat sect. serveis
Treballador no qualificat
Forces armades
Altres / NS / NC
Persones que no han tingut un
treball remunerat
Total

Estudiants nou accés
segons ocupació MARE

Total

2

1

3

0

1

1

3
3

2
1

5
4

3
8
1
0
7

0
7
5
0
10

3
15
6
0
17

0
27

0
27

0

Data informe: 3-3-2015
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis.
ACRG06 - Valoració característiques personals nous estudiant (ocupació familiars)
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Taula 11. Alumnes de nou accés segons edat i gènere.
Ingressos
Titulació

Grup Edat

2012-13
TOTAL

Grau en
CAFiE

DONA

2013-14
HOME

TOTAL

DONA

HOME

<=18

1

0

1

7

1

6

19

5

0

5

5

0

5

20

7

0

7

3

0

3

21

5

0

5

4

0

4

22

5

0

5

2

0

2

23

6

3

3

2

1

1

24

3

0

3

0

0

0

25

2

0

2

1

0

1

26

1

0

1

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

[30-34]

0

0

0

1

0

1

[35-39]

0

0

0

2

0

2

>=40

0

0

0

0

0

0

35

3

32

27

2

25

TOTAL

Data informe: 3-3-2015
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis.

Taula 12. Alumnes matriculats segons edat i sexe.
Matrícules
Titulació

Grup Edat

2012-13
TOTAL

Grau en
CAFiE

DONA

2013-14
HOME

TOTAL

DONA

HOME

<=18

1

0

1

7

1

6

19

5

0

5

6

0

6

20

7

0

7

8

0

8

21

5

0

5

10

0

10

22

5

0

5

9

3

6

23

6

3

3

7

1

6

24

3

0

3

3

0

3

25

2

0

2

4

0

4

26

1

0

1

2

0

2

27

0

0

0

1

0

1

28

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

[30-34]

0

0

0

2

0

2

[35-39]

0

0

0

0

0

0

>=40

0

0

0

0

0

0

35

3

32

59

5

54

TOTAL

Data informe: 3-3-2015
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis. ACRM03 - Nombre d’estudiants matriculats.
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Taula 13. Estudiants matriculats per tipus de matrícula (Temps Complert / Temps
Parcial).
Titulació
Grau en
CAFiE

2012-13
Temps complert
Temps parcial
Total

2013-14
34

55

1

4

35

59

Data informe: 3-3-2015
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis.
ACRG03 - Nombre d’estudiants matriculats
ACRM03 - Nombre d’estudiants matriculats

Taula 14. Percentatge d’estudiants segons comarca, província i Comunitat Autònoma
de procedència.

Titulació

Província familiar

Comarca familiar

Estudiants matriculats
(%)
2012-13

Grau en
CAFiE

Barcelona

2013-14

Garraf

-

1,69%

Barcelona

Vallés Occidental

-

1,69%

Castelló

Baix Maestrat

8,57%

3,39%

Castelló

Plana Alta

-

1,69%

Tarragona

Alt Camp

2,86%

3,39%

Tarragona

Baix Camp

8,57%

9,71%

Tarragona

Baix Ebre

45,71%

38,18%

Tarragona

Baix Penedès

2,86%

1,69%

Tarragona

Montsià

28,57%

28,41%

Tarragona

Priorat

-

1,69%

Tarragona

Ribera d'Ebre

-

1,69%

Tarragona

Tarragonès

2,86%

6,78%

Data informe: 3-3-2015
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis.
ACRG03 - Nombre d’estudiants matriculats
ACRM03 - Nombre d’estudiants matriculats
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Annex 2. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 2
Taula 15. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de
les titulacions de Grau.
DIMENSIÓ

ACCÉS ALS
ESTUDIS

PREINSCRIPCIÓ

MATRÍCULA

ACOLLIDA

BEQUES I AJUTS
PRÀCTIQUES
EXTERNES
PAT

CONTINGUTS
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

Informació general
Calendari de preinscripció
Notes de tall

Terminis
Documentació
Formalització
Preus

Calendari
Programa

Beques i ajuts
Pràctiques externes
Pla d’Acció tutorial

ENLLAÇ
A nivell de centre no per titulació:
http://www.urv.cat/cae/graus.ht
ml
i
http://euses.cat/estudis/graus/gra
u-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-ide-lesport-cafe/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesportcafe-campus-terres-de-lebre/

http://www.urv.cat/futurs_estudia
nts/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_e
studiar_urv/preinscripcio.html
i
http://euses.cat/estudis/graus/gra
u-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-ide-lesport-cafe/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesportcafe-campus-terres-de-lebre/
http://www.urv.cat/futurs_estudia
nts/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_e
studiar_urv/matricula.html
i
http://euses.cat/estudis/graus/gra
u-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-ide-lesport-cafe/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesportcafe-campus-terres-de-lebre/
http://www.urv.cat/cae/acollida.h
tml#1
i
http://euses.cat/estudis/graus/gra
u-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-ide-lesport-cafe/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesportcafe-campus-terres-de-lebre/
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er
_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/be
ques_ajuts.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudefisio
terapia.html
http://www.euses.cat/terresebre/moodle/
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DIMENSIÓ
PFAXC

MOBILITAT

CONTINUACIÓ
D'ESTUDIS, I
ADAPTACIÓ I/O
CANVI DE GRAU

BIBLIOTECA

INFORMACIÓ
PÚBLICA SOBRE
INDICADORS

INFORMACIÓ
PÚBLICA SOBRE
L’SIGQ

PLANIFICACIÓ
OPERATIVA DEL
CURS:
Guia docent
Pla de treball

CONTINGUTS
Avaluació per competències, portafolis, model del PFAC de
centre...

Programes de mobilitat
Altres opcions per fer estades a l'estranger
Beques
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
Informació general
Horaris
Directori
Biblioteques de la URV
Catàleg i recursos d'informació
Serveis
Com trobar informació
Pregunt@
CRAI-SBID

Taxes i indicadors

Política de Qualitat
Manual de Qualitat
Memòria de verificació
Informes de seguiment de titulació

Pla d'estudis
Web de SGA http://www.urv.cat/cae/graus/graudangles.html)

Ensenyaments
Assignatures (Informació; Professors; Horaris i dates
d'exàmens)
Competències de l’assignatura
Planificació
Avaluació
Resultats d'aprenentatge
Metodologies

ENLLAÇ
http://www.euses.cat/terresebre/moodle/
http://www.urv.cat/mobility/estud
iants-grau/index.html
i
http://euses.cat/mobilitat/mobilita
t-campus-terres-de-lebre/

http://www.urv.cat/gestio_acade
mica/index_.html

http://www.urv.cat/biblioteca/info
rmacio_general/index.html

A nivell de centre no per titulació:
http://www.fee.urv.cat/activitat/q
ualitat/taxes_qualitat.html
i
http://euses.cat/estudis/graus/gra
u-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-ide-lesport-cafe/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesportcafe-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/wpcontent/uploads/2015/04/boSIGQ
CAFEEUSES1.pdf
http://www.urv.cat/gestio_acade
mica/plans/ciencies_socials_juridi
ques/ade_grau.html
i
http://euses.cat/estudis/graus/gra
u-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-ide-lesport-cafe/grau-en-cienciesde-lactivitat-fisica-i-de-lesportcafe-campus-terres-de-lebre/
A nivell de centre no per titulació:
http://www.euses.cat/terresebre/moodle/
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DIMENSIÓ

CONTINGUTS

ENLLAÇ

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
Font: Elaboració pròpia

53

Seguiment anual del Grau en Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport

Annex 3. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 4
Taula 16. Perfil general del professorat de la titulació.

Titulació

Nre.

% PDI

PDI

doctor

Mitjana

% Càrrega
docent PDI
doctor

edat

% dones

Grau en CAFiE

17

29,41%

41,46%

40,06

41,18%

Total

17

29,4%

41,5%

40,1

41,2%

Data informe: 3-3-2015
Font: Elaboració pròpia. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi i (2013-14) ACRM13 i ACRG15 V2.

Taula 17. Perfil del professorat per categoria.
Grau en CAFiE
% PDI

% Càrrega docent

No Doctor

Doctor

Total Nre.
PDI

0%

100%

1

0%

100%

-

-

0

-

-

Professor Ajudant

100%

0%

2

100%

0%

12

Professor col·laborador

57,1%

42,9%

14

60,61%

39,39%

99

Total

70,6%

29,4%

17

58,5%

41,5%

Categoria
Professor Agregat
Professor Adjunt

No Doctor

Doctor

Total Càrrega docent
(ECTS)
12
0

123

Data informe: 3-3-2015
Font: Elaboració pròpia. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi i (2013-14) ACRM13 i ACRG15 V2.
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Taula 18. Assignatures del pla d’estudis.
Grau en CAFiE
Assignatura

Curs

Tipus

Professor(s)

6

1r

Formació
bàsica

Dra. Núria
Besalduch

Professor agregat

9,76%

6

1r

Formació
bàsica

Dra. Núria
Besalduch

Professor agregat

9,76%

6

1r

Formació
bàsica

Sra. Àngels
Piquet

Professor col·laborador
llicenciat

4,88%

6

1r

Formació
bàsica

Dra. Cinta
Espuny

Professor col·laborador
doctor

21,14%

6

1r

Formació
bàsica

Sr. Sergi
Roura

6

1r

Obligatòria

Dra. Cinta
Espuny

Professor col·laborador
doctor

21,14%

Dansa i expressió
corporal

6

1r

Obligatòria

Sra. Teresa
Fuster

Professor col·laborador
llicenciat

4,88%

Esports individuals

6

1r

Obligatòria

Sr. Pau
Cecília

Professor col·laborador
llicenciat

9,76%

Esports d'adversari

12

1r

Obligatòria

6

2n

Formació
bàsica

Dr. Rafa Aliu

Professor col·laborador
doctor

4,88%

6

2n

Formació
bàsica

Sr. Joaquim
Guasch

Professor col·laborador
llicenciat

4,88%

Principis didàctics de
l'activitat física i
l'esport

6

2n

Formació
bàsica

Dra. Cinta
Espuny i Dra.
Mònica Sales

Professors
col·laboradors doctors

21,14% i
0,81%

Programació en els
ensenyaments en el
sistema educatiu

6

2n

Formació
bàsica

Dra. Cinta
Espuny i Dra.
Mònica Sales

Professors
col·laboradors doctors

21,14% i
0,81%

12

2n

Obligatòria

Sr. Raul
Arasa i Sr.
Pau Cecília

Professors
col·laboradors
llicenciats

6

2n

Obligatòria

Sr. Xavier
Nadal

Professor ajudant

4,88%

6

2n

Obligatòria

Sr. Axel
Müller

Professor col·laborador
llicenciat

4,88%

6

2n

Formació
bàsica

Dra. Matilde
Villaroya

Professor col·laborador
doctor

4,88%

Anatomia aplicada a
l'activitat física i
l'esport
Fisiologia de l'exercici
1
Psicologia aplicada a
l'activitat física i
l'esport
Desenvolupament
motor i iniciació
esportiva
Història i fonaments
socio-culturals de l'AF i
l'esport
Jocs i habilitats
motrius bàsiques

Fisiologia de l'exercici
2
Kinesiologia i
biomecànica del
moviment

Esports Col·lectius
Esports Aquàtics
Teoria de
l'Entrenament I
Estadística i
metodologia de la
investigació aplicada a
l'activitat física
Legislació esportiva i
direcció de sistemes i
organitzacions

6

2n

Categoria

% Càrrega
docent

ECTS

Professor ajudant

Sr. Artur Bel i Professors
Sr. Manel
col·laboradors
Roso
llicenciats

Sr. Ramon
Professors
Cuadrat i Sra.
Obligatòria
col·laboradors
Meritxell
llicenciats
Roigé

4,88%

4,88% i
4,88%

4,88% i
9,76%

2,44% i
2,44%

Data informe: 3-3-2015
Font: Elaboració pròpia. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi.
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Taula 19. Perfil del professorat.
Grau en CAFiE
S/N
Investi
gador
actiu

S/N
Pacte
dedicació
complet

0

N

N

0

0

N

N

-

0

0

N

N

Doctorat

Acreditació
AQU

0

0

N

S

Parcial

Llicenciatu
ra

-

0

0

N

N

Professor
col·laborador
llicenciat

Parcial

Llicenciatu
ra

-

0

0

N

N

Dra. Cinta
Espuny

Professor
col·laborador
doctor

Parcial

Doctorat

Acreditació
ANECA

0

0

N

N

Sra.
Teresa
Fuster

Professor
col·laborador
llicenciat

Parcial

Llicenciatu
ra

-

0

0

N

N

Sr.
Joaquim
Guasch

Professor
col·laborador
llicenciat

Parcial

Llicenciatu
ra

-

0

0

N

N

Sr. Axel
Müller

Professor
col·laborador
llicenciat

Parcial

Llicenciatu
ra

-

0

0

N

N

Sr. Xavier
Nadal

Professor
ajudant

Parcial

Llicenciatu
ra

-

0

0

N

N

Sra.
Àngels
Piquet

Professor
col·laborador
llicenciat

Parcial

Llicenciatu
ra

-

0

0

N

N

Sra.
Meritxell
Roigé

Professor
col·laborador
llicenciat

Parcial

Llicenciatu
ra

-

0

0

N

N

Sr. Manel
Roso

Professor
col·laborador
llicenciat

Parcial

Llicenciatu
ra

-

0

0

N

N

Sr. Sergi
Roura

Professor
ajudant

Parcial

Llicenciatu
ra

-

0

0

N

N

Dra.
Mònica
Sales

Professor
col·laborador
doctor

Parcial

Doctorat

-

0

0

N

N

Dra.
Matilde
Villarroya

Professor
col·laborador
doctor

Parcial

Doctorat

-

0

0

N

N

Nom

Títol
Acreditació
acadèmic de més grau

Nº Trams Nº Trams
de
de
Docència Recerca

Categoria

Dedicació

Dr. Rafa
Alis

Professor
col·laborador
doctor

Parcial

Doctorat

-

0

Sr. Raul
Arasa

Professor
col·laborador
llicenciat

Parcial

Llicenciatu
ra

-

Sr. Artur
Bel

Professor
col·laborador
llicenciat

Parcial

Llicenciatu
ra

Dra. Núria
Besalduch

Professor
agregat

Completa

Sr. Pau
Cecília

Professor
col·laborador
llicenciat

Sr. Ramon
Cuadrat

Data informe: 3-3-2015
Font: Elaboració pròpia. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi.
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Taula 20. Resultats de l’enquesta de satisfacció respecte el professorat per titulació.
Participació
Titulació
Grau CAFiE

Nº
Potencials

Professors Nº
Valorades

Enquestes

17

17

Pregunta (Molt en desacord 1…7 Molt en acord)

Grau en
CAFiE

Mitjana
pregunta

Segons la meva opinió, en el/la professor/a d'aquesta assignatura:

1.En els plantejaments inicials de l'assignatura, especifica
clarament els objectius, el programa i els criteris d'avaluació.

5,30

2.Les activitats docents s'ajusten als objectius, continguts,
sistema d'avaluació i competències que preveia la guia docent.

5,23

3.La metodologia d'ensenyament s'adequa als objectius de
l'assignatura

5,1

4.Explica els continguts amb claredat.

5,09

5.Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que se li
plantegen.

5,25

6.Es preocupa per estimular l'interès de l'alumnat en
l'assignatura.

5

7.Manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els
estudiants

5,27

8.Compleix amb l'horari de classe i d'atenció personalitzada fora
de l'aula

5,47

9.El volum de treball és coherent i proporcionat als crèdits de
l'assignatura.

5,11

10.Globalment considero que és un/a bon/a professor/a.

5,22
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Segons la meva opinió, en el desenvolupament d'aquesta assignatura:

1.Els diversos professors que l'han impartida han coordinat bé el
temari (en cas que hi hagi un sol professor/a, deixeu-ho en
blanc).

4,65

2.La planificació del volum de treball (presencial i no presencial)
és coherent amb la resta del quadrimestre.

5,13

3.La disponibilitat de la bibliografia recomanada és suficient.

4,82

4.Les condicions d'aules, laboratoris i altres mitjans han permès
un desenvolupament adequat de l'assignatura.

5,12

5.Les instal•lacions del campus han permès un desenvolupament
adequat de l'assignatura.

5,14

Data informe: 3-3-2015
Font: Enquesta de valoració de l’activitat docent.
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Annex 4. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 5

Taula 22. 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

59

6

9,8≈10

Grau en CAFiE
Data informe: 3-3-2015
Font: Moodle

Taula 23. Participació dels estudiants a la tutoria de titulació
Centre/Titulació

Nº estudiants
tutoritzats

Estudiants que han emplenat
fitxa de perfil
Nº

Grau en CAFiE

%

59

Estudiants que han
participant a les tutories
Nº

%

59

100

Data informe: 3-3-2015
Font: Moodle

Taula 24. Tutories realitzades i tipologia
Centre/Titulació
Grau en CAFiE

Nº de
tutors/es
totals

Nº fitxes
seguiment

Indiv.

Grup

Presencial

Virtual

6

40

36

4

39

1

Tipus de tutories

Data informe: 3-3-2015
Font: Moodle
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Taula 25. Resultats enquesta satisfacció alumnes de nou accés (1Q-1R). Dades
relacionades amb els recursos materials. (puntuacions sobre 4).
Participació
Titulació

Potencials

Grau en CAFiE

Participants
27

16

Pregunta

Grau en
CAFiE

Mitjana pregunta

M'he mogut amb facilitat pels espais de la facultat / escola.
Els recursos necessaris per a les assignatures són fàcilment
accessibles (biblioteca, web, copisteria, material, laboratoris,
etc.).
Conec què és i en què consisteix el pla de treball de les
assignatures a Moodle.
Utilitzo/Consulto el pla de treball de les assignatures a Moodle.
Conec què és i en què consisteix "el meu pla de treball" dins de
l'ensenyament.
Utilitzo/Consulto "el meu pla de treball" dins de l'ensenyament.
Tinc els recursos informàtics que necessito a l'abast (casa,
residència habitual, etc.).
Els recursos informàtics que la Universitat posa al meu abast
com a estudiant són suficients i útils.

3,5

2,69

3,19
3,25
2,31
2,06
3,5

2,75

Data informe: Data informe: 3-3-2015
Font: Estudi de primer curs primer quadrimestre (1Q1R). Adreçat als estudiants de nou accés.
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Taula 26. Resultats enquesta satisfacció alumnes (EPD). Dades relacionades amb els
recursos materials. (puntuacions sobre 4).
Participació
Titulació

Potencials

Grau en CAFiE

Participants
32

17

Grau en
CAFiE

Mitjana pregunta

Pregunta

Més del 50% de les assignatures utilitzen les TIC (Internet,
Moodle, etc.).
La manera com s'utilitzen les tecnologies (TIC, presentacions,
transparències, vídeos, etc.) facilita el meu aprenentatge.
Els recursos necessaris per a les assignatures són fàcilment
accessibles (biblioteca, via web, copisteria, material de laboratoris,
etc)
Tinc els recursos informàtics que necessito a l'abast (casa,
residència habitual, etc.).

2,82

2,47

2,76

3,18

Els recursos informàtics que la Universitat posa a l'abast de
l'estudiant són suficients i útils
Les instal·lacions on assisteixo a classe i laboratoris em resulten
còmodes i crec que estan correctament condicionades.
Conec què és i en què consisteix el pla de treball de les assignatures
a Moodle.

2,06

Utilitzo/consulto el pla de treball de les assignatures a Moodle.
Conec què és i en què consisteix el "meu pla de treball".
Utilitzo/consulto el meu pla de treball.

2,59

2,29
2,76

2,47
2,18

Data informe: 3-3-2015
Font: Estudi de Percepció de la Docència.

Taula 27. Dades ús de Moodle
Nombre
espais

Titulació

Espais
actius
(%)

Professors
actius
(%)

Alumnes actius
(%)

Graus
Grau en CAFiE

21

100%

100%

98,5%

Data informe: 3-3-2015
Font: Moodle
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Annex 5. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 6

Taula 28. 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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Metodologia Docent

Codi Assignatura

Assignatura

credits curs

37214001

Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport

6

Primer

37214006
37214102
37214106

Aprenentatge i desenvolupament motor
Dansa i expressió corporal
Esports d’adversari:
Judo
Tennis
Esports individuals: Atletisme

6
6
12

6

Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer

6

Primer

37214010
37214101

Fisiologia de l'exercici I
Història i fonaments socioculturals de
l’activitat física i l’esport
Jocs i habilitats motrius

6
6

Primer
Primer

37214005

Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport

6

Primer

37214104
37214002

MD1

MD2

MD3

MD4

MD5

MD6

MD7

MD8

MD9

MD10

MD11

Sistema d'avaluació

MD12

X
X

X
X

X

X
X

MD13

MD14

X

MD16

MD17

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

MD15

X

X

X

SA1

SA2

SA3

SA4

SA5

SA6

SA7

SA8

SA9

SA10

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

Tipus Activitats (hores)

Codi
Assignatur
a
37214001
37214006
37214102
37214106

37214104
37214002
37214010
37214101
37214005

Assignatura
Anatomia aplicada a l'activitat física i
l'esport
Aprenentatge i desenvolupament motor
Dansa i expressió corporal
Esports d’adversari:
Judo
Tennis
Esports individuals: Atletisme
Fisiologia de l'exercici I
Història i fonaments socioculturals de
l’activitat física i l’esport
Jocs i habilitats motrius
Psicologia aplicada a l'activitat física i
l'esport

curs
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer

Nº total d'estudiants
matriculats a
l'assignatura

Tipus

credits

Mida de
grups

Formació
bàsica

6

Mitjà

33

Formació
bàsica
Obligatòria
Obligatòria

6
6
12

Mitjà
Mitjà

26
27

70

6

Mitjà
Mitjà
Petit

29
25
17

73
73
66

6

Mitjà

30

6
6

Mitjà
Mitjà

26
32

6

Mitjà

28

Obligatòria
Formació
bàsica
Formació
bàsica
Obligatòria
Formació
bàsica

Sense professor
(Treball autònom)

Amb professor
TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

Hores Totals

TA11

24

30

96

60

90

150

26

32
9

48
18

70
27

60
60

90
90

150
150

17
17
20

4
4
6

26
26
18

30
30
40

60
60
66

90
90
84

150
150
150

19

46

40

45

65

85

150

61
2

34
22

16

14
55

40
55

59
60

91
90

150
150

2

23

20

20

85

60
610
40,67%

90
890
59,33%

150
1500
100,00%
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Metodologia Docent

Codi Assignatura

Assignatura

credits curs

MD1

MD2

MD3

MD4

MD5

MD6

MD7

37214003

Fisiologia de l'exercici 2

6

Segon

X

X

37214004

Kinesiologia i biomecànica del moviment

6

Segon

X

X

37214008

Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
Programació en els ensenyaments en el
sistema educatiu
Esports Col·lectius
Futbol
Handbol
Esports Aquàtics
Teoria de l'Entrenament I
Estadística i metodologia de la investigació
aplicada a l'activitat física
Legislació esportiva i direcció de sistemes i
organitzacions

6

Segon

12

6
6
6

Segon
Segon
Segon
Segon
Segon
Segon

6

Segon

X

6

Segon

X

37214009
37214107

37214105
37214109
37214007
37214116

X

MD8

MD9

MD10

MD11

Sistema d'avaluació

MD12

MD13

MD14

X
X

X

X
X
X

X

X
X

SA1

SA2

SA3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

MD17

X

X
X
X
X

MD16

X

X
X

X

MD15

X

X
X
X
X

X

X

X

SA4

SA5

X

SA6

SA7

SA8

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

SA10

X
X

X

X

X
X

X
X

X

SA9

X

X
X
X
X
X

X

X

Tipus Activitats (hores)

Codi
Assignatur
a
37214003
37214004
37214008
37214009
37214107

37214105
37214109
37214007
37214116

Assignatura

curs

Fisiologia de l'exercici 2
Kinesiologia i biomecànica del
moviment
Principis didàctics de l'activitat física i
l'esport
Programació en els ensenyaments en el
sistema educatiu
Esports Col·lectius
Futbol
Handbol
Esports Aquàtics
Teoria de l'Entrenament I
Estadística i metodologia de la
investigació aplicada a l'activitat física
Legislació esportiva i direcció de
sistemes i organitzacions

Segon
Segon
Segon
Segon
Segon
Segon
Segon
Segon
Segon

Tipus
Formació
bàsica
Formació
bàsica
Formació
bàsica
Formació
bàsica
Obligatòria

credits

Mida de
grups

Nº total d'estudiants
matriculats a
l'assignatura

6

Mitjà

28

26

24

41

59

65

85

150

6

Mitjà

32

16

14

38

82

62

88

150

6

Mitjà

26

2

16

55

60

90

150

6
12

Mitjà

32

2

16

55

60

90

150

32
32
18
32

15
14
38

33
41
44
88

66
66
60
60

84
84
90
90

150
150
150
150

61

61

60

90

150

60

65

64
623
41,53%

86
877
58,47%

150
1500
100,00%

6
6

Segon

Obligatòria
Obligatòria
Formació
bàsica

Mitjà
Mitjà
Petit
Mitjà

6

Mitjà

30

Segon

Obligatòria

6

Mitjà

33

Sense professor
(Treball autònom)

Amb professor
TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

22
50

TA9

TA10

55

27
69
62
46

33
10
12

23
10
24

38

28
14

11

Hores Totals

TA11

Data informe: 3-3-2015
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Font: Elaboració pròpia.

Llegenda:
CODI
MD1
MD2
MD3
MD4
MD5
MD6
MD7
MD8
MD9
MD12
MD13
MD14
MD15
MD16
MD17

Metodologies Docents
Atenció personalitzada

CODI
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10

Sistema d'avaluació
Informe tutor extern de pràctiques
Informe tutor intern de pràctiques
Pràctiques a través de TIC
Presentació i defensa del treball fi de màster
Proves mixtes (de desenvolupament, curtes i / o test)
Proves objectives de tipus test
proves Orals
proves pràctiques
Treball de Fi de Grau
treballs

Debats

Disseny i elaboració del treball fi de màster
Estada / execució de les pràctiques
Estudis previs i revisió bibliogràfica
Mecanismes de coordinació i seguiment.
Pràctiques a través de TIC
Pràctiques de camp/sortides
Presentacions/exposicions

Resolució de problemes, exercicis
Selecció de la temàtica del Treball fi de màster
Seminaris
Sessió magistral
Supòsits pràctics/estudi de casos a l'aula ordinària
Treballs

CODI
TA1
TA2
TA3
TA4
TA5
TA6
TA7
TA8
TA9
TA10
TA11

Tipus d'Activitats
Activitats Introductòries
Elaboració UD
Intervenció Educativa
Laboratoris
Lectura, reflexions i debat
Prova d'Avaluació (Pràctica)
Prova d'Avaluació (Teòrica)
Recursos en línia (webquest)
Resolució de casos (en grup)
Seminaris
Sessions Magistrals
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Taula 29. Rendiment acadèmic per assignatura.
Grau en CAFiE

Assignatura

Tipus
crèdit

Anatomia aplicada a l'activitat física i
l'esport
Aprenentatge i desenvolupament
motor

Formació
bàsica
Formació
bàsica

Dansa i expressió corporal

Obligatòria

Esports d’adversari:
Esports individuals: Atletisme

33

Semestral

26

Semestral

27

Obligatòria

Semestral

28

Obligatòria

Semestral

17

Semestral

30

Semestral

26

Semestral

32

Semestral

28

Semestral

28

Semestral

32

Semestral

26

Semestral

32

Història i fonaments socioculturals de
l’activitat física i l’esport
Jocs i habilitats motrius

Obligatòria

Psicologia aplicada a l'activitat física i
l'esport

Formació
bàsica
Formació
Fisiologia de l'exercici 2
bàsica
Formació
Kinesiologia i biomecànica del moviment
bàsica
Principis didàctics de l'activitat física i
Formació
l'esport
bàsica
Programació en els ensenyaments en Formació
el sistema educatiu
bàsica

Notes Estudiants

Estudiants
Tipus
assignatura convocatòria

Semestral

Formació
bàsica
Formació
bàsica

Fisiologia de l'exercici I

Durada

Esports Col·lectius

Obligatòria

Anual

32

Esports Aquàtics

Obligatòria

Semestral

18

Teoria de l'Entrenament I

Obligatòria

Semestral

32

Estadística i metodologia de la
investigació aplicada a l'activitat física
Legislació esportiva i direcció de
sistemes i organitzacions

Formació
bàsica

Semestral

30

Obligatòria

Semestral

33

1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria
1ª i 2ª
convocatòria

APROVAT

NO PRESENTAT

19

57,58%

0

0,00%

19

73,08%

1

3

11,11%

0

16

57,14%

11

64,71%

13
20

NOTABLE

SUSPENS

EXCEL·LENT

MATRÍCULA D'HONOR

8

24,24%

6

18,18%

0

0,00%

0

0,00%

3,85%

6

23,08%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

24

88,89%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

1

3,57%

11

39,29%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

6

35,29%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

43,33%

1

3,33%

13

43,33%

3

10,00%

0

0,00%

0

0,00%

76,92%

0

0,00%

4

15,38%

2

7,69%

0

0,00%

0

0,00%

30

93,75%

0

0,00%

0

0,00%

2

6,25%

0

0,00%

0

0,00%

23

82,14%

0

0,00%

5

17,86%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

8

28,57%

0

0,00%

14

50,00%

6

21,43%

0

0,00%

0

0,00%

19

59,38%

0

0,00%

8

25,00%

5

15,63%

0

0,00%

0

0,00%

12

46,15%

0

0,00%

13

50,00%

1

3,85%

0

0,00%

0

0,00%

17

53,13%

0

0,00%

15

46,88%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

3

9,38%

1

3,13%

20

62,50%

8

25,00%

0

0,00%

0

0,00%

7

38,89%

0

0,00%

11

61,11%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

14

43,75%

2

6,25%

14

43,75%

2

6,25%

0

0,00%

0

0,00%

12

40,00%

0

0,00%

13

43,33%

2

6,67%

3

10,00%

0

0,00%

18

54,55%

2

6,06%

10

30,30%

3

9,09%

0

0,00%

0

0,00%

Data informe: 3-3-2015
Font: URV en xifres. Informes: Elaboració pròpia.
ACRG12. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria)
ACRM10. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria)
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Taula 30. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment
(crèdits superats/crèdits matriculats).
Grau en CAFiE
Tipus crèdit

Taxa d’èxit

Taxa de
rendiment

Anatomia aplicada a l'activitat
física i l'esport

Formació
bàsica

81,82%

81,82%

Aprenentatge i desenvolupament
motor

Formació
bàsica

100,00%

96,15%

Dansa i expressió corporal

Obligatòria

100,00%

100,00%

Esports d’adversari:

Obligatòria

100,00%

96,43%

Esports individuals: Atletisme

Obligatòria

100,00%

100,00%

Fisiologia de l'exercici I

Formació
bàsica

89,66%

86,67%

Història i fonaments
socioculturals de l’activitat física i
l’esport

Formació
bàsica

92,31%

92,31%

Obligatòria

93,75%

93,75%

Psicologia aplicada a l'activitat
física i l'esport

Formació
bàsica

100,00%

100,00%

Fisiologia de l'exercici 2

Formació
bàsica

78,57%

78,57%

Kinesiologia i biomecànica del
moviment

Formació
bàsica

84,38%

84,38%

Principis didàctics de l'activitat
física i l'esport

Formació
bàsica

96,15%

96,15%

Programació en els ensenyaments
en el sistema educatiu

Formació
bàsica

100,00%

100,00%

Esports Col·lectius

Obligatòria

74,19%

71,88%

Esports Aquàtics

Obligatòria

100,00%

100,00%

Teoria de l'Entrenament I

Obligatòria

93,33%

87,50%

Formació
bàsica

93,33%

93,33%

Assignatura

Jocs i habilitats motrius

Estadística i metodologia de la
investigació aplicada a l'activitat
física

Legislació esportiva i direcció de
Obligatòria
90,32%
sistemes i organitzacions
Data informe: 3-3-2015
Font: Elaboració pròpia.
ACRG10 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment
ACRM08 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment

84,85%
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Taula 31. Indicadors de resultats acadèmics.

Titulació

Indicador

2012-13

2013-14

-

-

Taxa de
rendiment
acadèmic

89,19%

90,59%

Taxa de
rendiment
acadèmic a 1r
curs

89,19%

93,52%

Taxa
d’abandonament

2,86%

0%

Taxa
d'abandonament
a 1r

2,86%

0%

Taxa d'èxit

91,89

92,03%

Taxa de
graduació

-

-

Taxa d’eficiència

-

-

Durada mitjana
dels estudis

-

-

Titulats

Grau en CAFiE

Data informe: 3-3-2015
Font: Elaboració pròpia.
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
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Annex 6. Taules per a la valoració final de la titulació
ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR

VALORACIÓ
Si

1.Planificació
La justificació que consta a la memòria de la titulació, continuen sent
vigents?
Els objectius que consten a la memòria de la titulació, continuen sent
vigents?
Les competències que consten a la memòria de la titulació, continuen sent
vigents?

Si, però cal una
actualització (1)

No, cal una
modificació(2)

Suficient (3)

Cal millorar

X
X
X

Adequat/da (3)

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR
2. Accés dels estudiants a la titulació
El perfil d'ingrés dels estudiants es correspon amb el plantejat a la
memòria?

X

X

El percentatge de docència impartida per PDI doctor és ..
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 …
Els recursos materials específics per a la titulació són …
Els serveis de suport a la docència són …
La disponibilitat i ús dels recursos docents virtuals és …
7. Desenvolupament docent
Les metodologies docents emprades a la titulació són, en global …
Els mètodes i criteris d'avaluació emprats a la titulació són, en global …
La coordinació docent a la titulació és …
La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i distribució, és...
La mida dels grups de classe és ...
El desenvolupament de l'activitat tutorial és …
El desenvolupament de les pràctiques externes és
El funcionament de la mobilitat és …
El desenvolupament del Treball de Fi de Grau/Màster és
El desenvolupament de les activitats d'orientació professional és …
La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu és…
La satisfacció del personal acadèmic i de suport a la docència és …
8. Resultats

No
Si

Campanyes de
promoció
Eliminació proves
PAT

X

La ràtio home/dona és …
4. Personal acadèmic
El nombre i perfil del professorat que imparteix docència a la titulació és …

Observacions

Si
X

La demanda de la titulació és …
El funcionament del procés d'accés i incorporació dels alumnes és
3. Estudiants
El nombre total i perfil global dels estudiants és…

Es compleixen les
especificacions
Es proposen millores?
de la memòria
verificada?(4)

Dintre dels paràmetres
estatals

X
X

Si
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
*
Si
*

X
X
X

Els resultats acadèmics són obtinguts pels estudiants de la titulació són …
Els resultats personals (assoliment competències) obtinguts pels
estudiants de la titulació són …
La inserció laboral dels titulats de l'ensenyament és …
9. Gestió de la qualitat
La disponibilitat d'informació per al seguiment del títol és …
El funcionament i coordinació del/s òrgans responsables del seguiment del
títol és …

X

El funcionament general del procés d'accés i incorporació dels alumnes és

X

Procés de
contractació

Si
X

X
X
X

No

No aplica
Ja hi ha convenis signats
No aplica
S'intensificarà a 4t curs

Si

X
*

No aplica

X
X

(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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