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Introducció 
 
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, 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 la direcció i 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 dur a terme el Grau 
en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i a la seu de Tortosa el Grua 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 de el 
punt de vista administratiu ni des de l’acadèmic. 
 
La pàgina web del centre és: http://euses.cat/terres-ebre/index.php/ca/  
 
 
La Memòria Oficial del Títol va obtenir informe favorable el 28 de juny de 2012 i es va 
implantar a la Universitat Rovira i Virgili el curs 2012-2013. 
 
Denominació: Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
Crèdits: 240 ECTS 
Branca: Ciències de la Salut 
Modalitat d’ensenyament: presencial 
Universitats: Universitat Rovira i Virgili 
Especialitats o mencions: no 
Any d’implantació dels estudis: 2012-2013 
Informe de Seguiment de la Titulació: 2012-2013 
 
Segons el Sistema de Garantia de la Qualitat d’EUSES Terres de l’Ebre, l’òrgan 
responsable de l’elaboració de l’IST és la comissió de qualitat i l’organ responsable de 
l’aprovació de l’IST és la Junta de Govern del centre. 
 
Elaboració de l’IST: Comissió de qualitat d’EUSES Terres de l’Ebre 
Delegada del Rector de la URV pels Centres Adscrits: Carme Casajuana 
Director de CAFiE: Xavier Nadal. 
Cap d’estudis de CAFiE: Núria Besalduch 
Representació del PAS: Juan Carlos Múñoz 
Representant dels alumnes: Marc Aznar 
Professional de reconegut prestigi: Benjamín Garcia 
Aquest informe s’ha fet d’acord amb l’assessorament de la Unitat de Qualitat de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
 
Aprovació de l’IST: Junta de govern d’ EUSES Terres de l’Ebre  
President de EUSES Terres de l’Ebre: Marià Júdez 
Director general: Francesc Sànchez 
Director: Rafel Magrinyà 
Secretari: Xavier Nadal 
2 persones designades pel Rector de la URV: Josep Manel Ricart i Carme Casajuana 

http://euses.cat/terres-ebre/index.php/ca/�
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1. Planificació de la titulació 
 
La planificació, programació i avaluació de les competències en el model docent de la 
URV, pels graus es duu a terme en varis nivells de concreció diferents. 
 
En el primer nivell, el Projecte Formatiu de la Titulació, que es concreta amb la 
Memòria Oficial del Títol. Verificació favorable de AQU de 28-06-2012 i del Consejo 
de Universidades de 01-10-2012 i es pot trobar publicada a: 
http://euses.cat/terres-ebre/index.php/ca/estudis/estudis-de-grau/grau-en-ciencies-
de-l-activitat-fisica-i-de-l-esport-cafe 
 
 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/terres-ebre/index.php/ca/estudis/estudis-de-grau/grau-en-ciencies-
de-l-activitat-fisica-i-de-l-esport-cafe  
 
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://www.euses.cat/terres-ebre/index.php/ca/estudis/estudis-de-grau/grau-en-
ciencies-de-l-activitat-fisica-i-de-l-esport-cafe 
 
Les Guies Docents que estan publicades corresponen a totes les assignatures 
impartides durant el 1r curs del Grau. Les guies detallen els resultats d’aprenentatge, 
continguts, sistema d’avaluació i bibliografia entre d’altres.  L’assignatura d’Esports 
d’Adversari ha estat dividida 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).  
 
En un altre 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 es desenvolupa a l’espai de 
docència de l’entorn virtual de formació d’EUSES Terres de l’Ebre – Centre adscrit a la 
URV (Moodle) i és d’us intern (els programes de les assignatures es poden trobar a  
http://www.euses.cat/terres-ebre/index.php/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-
ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte-cafe) , 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 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 esta 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.  
  
 
 
 

http://euses.cat/terres-ebre/index.php/ca/estudis/estudis-de-grau/grau-en-ciencies-de-l-activitat-fisica-i-de-l-esport-cafe�
http://euses.cat/terres-ebre/index.php/ca/estudis/estudis-de-grau/grau-en-ciencies-de-l-activitat-fisica-i-de-l-esport-cafe�
http://euses.cat/terres-ebre/index.php/ca/estudis/estudis-de-grau/grau-en-ciencies-de-l-activitat-fisica-i-de-l-esport-cafe�
http://euses.cat/terres-ebre/index.php/ca/estudis/estudis-de-grau/grau-en-ciencies-de-l-activitat-fisica-i-de-l-esport-cafe�
http://www.euses.cat/terres-ebre/index.php/ca/estudis/estudis-de-grau/grau-en-ciencies-de-l-activitat-fisica-i-de-l-esport-cafe�
http://www.euses.cat/terres-ebre/index.php/ca/estudis/estudis-de-grau/grau-en-ciencies-de-l-activitat-fisica-i-de-l-esport-cafe�
http://www.euses.cat/terres-ebre/index.php/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte-cafe�
http://www.euses.cat/terres-ebre/index.php/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte-cafe�
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En la següent taula, es detallen els diferents espais moodle que s’han treballat, que no 
corresponen només a les assignatures pròpiament dites. Hi ha una assignatura, 
esports d’adversari, que queda dividida en dos espais diferents, considerant-la com 
dos assignatures a nivell de moodle, i també hi ha un espai de secretaria acadèmica, 
on hi tenen accés tots els estudiants matriculats, i és un espai on hi podem trobar 
informació variada i d’interès acadèmic.  
Com es pot observar hi ha una assignatura que no ha utilitzat moodle, no és per què 
no utilitzi eines virtuals per al seguiment de l’assignatura, si no que és l’assignatura 
d’història i fonaments Socio-culturals de l’activitat física i l’esport, que s’imparteix en 



 
 
 
 

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

de l’Esport 
 

 

 7 

anglès, i el professor utilitza un espai web propi per portar a terme el seguiment 
virtual. 
 
Taula 1. Dades d’utilització de l’entorn virtual de formació 
 

Centre Denominació 
títol de grau Total Sense 

fer Iniciats Despublicat 
Total 
No 
fets 

% 
Total 
no 
fets 

Publicats Total 
fets 

% 
Total 
fets 

EUSES 
Terres 

de 
l’Ebre 

Grau en 
CAFiE 
(2012) 

12 0 12 0 1 8,33 12 11 91,67 

Font: Informe de pla de treball de Moodle (3-3-2014) 
 
 
2. Indicadors 
 
En aquest apartat d’indicadors, cal tenir present que es presenta el seguiment del 
primer any d’implantació del Grau, cosa que farà que hi hagi indicadors dels quals es 
poden presentar dades i comentar-les, comparant-les sempre amb el que s’indicava 
en la memòria de verificació del grau, i per altra banda hi haurà indicadors que no 
podran ser comentats ni amb anys o cursos anteriors. 
 
2.1 Accés  
 
 
2.1.1 Característiques del procés d’accés  
 

Taula 2. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a grau 
 

     
2012-
2013 

Places ofertes de nou ingrés        60 
Demanda en 1a opció        15 (32) 
Ràtio Oferta/Demanda en 1a opció        60/15=4 
Estudiants preinscrits        39 
Estudiants admesos        35 
Estudiants matriculats        35 
% Estudiants de 1a opció matriculats        42,86%  
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. 
Data: 3-3-2014 

 
El volum d’alumnes que ha sol·licitat els nostres estudis està per sota de les places 
que s’oferten. El volum global d’alumnes matriculats finalment,  tot i no arribar a 
completar les places, és proper a la demanda procedent de la demarcació de 
Tarragona (43 alumnes en el curs 2010-11, dades publicades a la memòria de 
verificació del Grau pàgina 9), tot i que no hem pogut atreure estudiants de la zona 
nord de Tarragona (com sí preveiem en la memòria per a la sol·licitud de verificació 
del grau), ni de Terol i Castelló. 
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Un 42,86% dels nostres estudiants ens han escollit en primera opció. Tot i aquestes 
dades, cal destacar que tenint en compte tots els períodes d’assignació ha estat el 
91,43% dels nostres alumnes que ens ha escollit en primera opció. Podem concloure 
que les dades exposades anteriorment son degudes a ser un centre nou i que, tot i la 
difusió realitzada per donar a conèixer EUSES Terres de l’Ebre, molts possibles 
estudiants encara no sabien que s’ha obert el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport a Amposta. Com a proposta de millora, el proper curs caldrà augmentar els 
esforços per tal de millorar aquest indicador (nombre d’alumnes matriculats). 
 
Taula 3. Nota mitjana d'accés dels estudiants matriculats, segons via d’accés 
(2012-2013) 
 

VIA D’ACCÉS  
Nota 

mitjana 
d’accés 

Proves d'accés a la 
Universitat (PAU) o 
assimilats (Via 0) 5,5 
Trasllat d'expedient  
Títol d'FP2, MP3 o CFGS 
i assimilats (Via 4) 7,23 
PAU i assimilats que 
tenen començats 
estudis universitaris 
(Via 7) 5,76 
FP2 o CFGS i assimilats 
que tenen començats 
estudis universitaris 
(Via 8) 6,67 
Més grans de 25 anys 
(Via 9)  
  
Nota d'accés promig 6,30 
Nota d'entrada a la 
titulació (nota de 
tall) 5,00 

 
Font: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. (Càlculs propis) 

Data: 3-3-2014 
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Gràfica 1. % Alumnes matriculats segons via d’accés (2012-13). 
 

 
Font: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. (Càlculs propis) 

Data: 3-3-2014 
 

 
 

Tot i que el gruix principal d’estudiants prové de batxillerat, hi ha també un elevat 
nombre d’estudiants que prové de CFGS. Encara que, la nota d’accés és gairebé 2 
punts superior en CFGS, no es percep gran diferència acadèmica entre aquests 
alumnes i els provinents de batxillerat. La diferència que s’ha detectat aquest primer 
any ha estat en el nivell d’anglès, on el 80% dels alumnes provinents de CFGS tenen 
un nivell força baix (prova de nivell d’anglès que fan el primer dia de curs). La 
constatació d’aquesta dada ens ha impulsat a realitzar l’assignatura d’història i 
fonaments Socio-culturals de l’activitat física i l’esport en grups petits organitzats en 
funció del domini de la llengua per tal de garantir una progressió en el nivell d’anglès 
que permeti a tots els estudiants arribar al final del Grau amb un domini de la tercera 
llengua suficient. El fet de treballar en grups petits afavoreix molt l’aprenentatge i no 
és una proposta de millora, ja que ja s’està realitzant, sinó que serà un aspecte a tenir 
molt present per seguir treballant en eines per la millora de la qualitat acadèmica. 
  

48,57% 

37,14% 

5,71% 8,57% 
Via 0, PAU o assimilats 

Via 4, CFGS o assimilats 

Via 7, PAU amb carrera 
començada 

Via 8, CFGS o assimilats 
amb carrera començada 
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2.1.2 Característiques personals i socials alumnes de nou ingrés 
 
Taula 4. Estudiants nou accés segons Comarca (2012-2013) 
 

  Número 
Alumnes 

Alt Camp 1 
Baix Camp 3 
Baix Ebre 16 
Baix Maestrat 3 
Baix Penedès 1 
Montsià 10 
Tarragonès 1 
TOTAL 35 

 
 

 
 
 
 

Font: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. (Càlculs propis) 
Data: 3-3-2014 

 
 
 
Taula 5. Alumnes de nou accés fora de Catalunya (2012-2013) 
 

  Número 
Alumnes 

% 

Comunitat Valenciana 3 8,57% 
Catalunya 32 91,43% 

 
Font: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. (Càlculs propis) 

Data: 3-3-2014 
 
Un cop vistes les dades, es constata que la majoria dels alumnes són de les comarques de 
Tarragona, exceptuant 3 alumnes del Nord de Castelló (Baix Maestrat, Comunitat 
Valenciana), comunitat veïna a Catalunya, com ja es preveia a la memòria de verificació 
del Grau, abans esmentada. A més, el Centre Universitari estigui situat a Amposta 
(Montsià) juga un paper important alhora de triar destinació d’estudis per a la gent del 
nostre territori, reflectit pel volum d’alumnes procedents de les comarques del Baix Ebre i 
Montsià, ja que la proximitat els permet viure a casa i no incrementar la seva despesa. En 
el mapa es veu la distribució geogràfica de la procedència dels estudiants;  s’haurà de 
pensar un bona campanya de publicitat arreu del territori, Terres de l’Ebre (Montsià i 
Ribera d’Ebre especialment), Camp de Tarragona, comarques de Nord de Castelló i Terol. 
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Taula 6. Estudiants nou accés segons sexe (2012-2013) 
 

  Número 
Alumnes 

% 

Dona 3 8,57% 
Home 32 91,43% 

 
Font: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. (Dades propies) 

Data: 3-3-2014 
 

 
Els percentatge d’alumnes de nou ingrés segons el sexe en els nostres estudis i al nostre 
centre en particular és especial. El percentatge de noies que estudia aquest Grau està 
entre el 15 i el 20% a nivell estatal (dades de la Conferencia de Decanos y Directores de 
Facultades o Centros de CAFyD) i en el nostre cas no arriba al 10%. És possible que 
aquesta diferència estigui relacionada amb que les noies tenen una nota de PAU o CFGS 
més alta que els nois; això facilita el seu accés a les institucions públiques. 
 
Taula 7. Estudiants nou accés segons edat (2012-2013) 
 

  Número 
Alumnes 

% 

< o = 18 anys 1 2,86% 
19 anys 5 14,29% 
20 anys 7 20,00% 
21 anys 8 22,86% 
22 anys 5 14,29% 
23 anys 3 8,57% 
24 anys 3 8,57% 
25 anys 2 5,71% 
26 anys 1 2,86% 
27 anys 0 0 
28 anys 0 0 
29 anys 0 0 
30-34 anys 0 0 
35-39 anys 0 0 
> o = 40 anys 0 0 

 
Font: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. (Càlculs propis) 

Data: 3-3-2014 
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Gràfica 2. Número d’Estudiants de nou accés segons edat (2012-2013) 

 
Font: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. (Càlculs propis) 

Data: 3-3-2014 
 
Taula 8. Nombre d’estudiants de nou ingrés segons estudis familiars (2012-
2013) 
 

  
Número Alumnes 
segons estudis 

PARE 

Número Alumnes 
segons estudis 

MARE 
Total 

Sense estudis 1 0 1 
Estudis primaris 2 5 7 
EGB o FP 1er grau 11 8 19 
Batxillerat o FP 2n grau 10 12 22 
Diplomat o Enginyer Tècnic 3 4 7 
Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 6 3 9 
Altres / NS / NC 2 3 5 

 

 
Font: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. (Càlculs propis) 

Data : 3-3-2014 
 
Gràfica 3. Nombre d’estudiants de nou ingrés segons estudis familiars (2012-
2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. (Càlculs propis) 
Data: 3-3-2014 
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Taula 9. Nombre d’estudiants de nou ingrés segons ocupació familiar (2012-
2013) 
 

  

Número 
 Alumnes 
segons 

ocupació 
PARE 

Número 
 Alumnes 
segons 

ocupació 
MARE 

Total 

Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques 7 6 13 
Tècnic o professió associada a tit. univ. 4 3 7 
Treballador qualificat sector agr. ramaderia o pesca 3 0 3 
Treballador qualificat sector industrial 3 0 3 
Treballador qualificat sector construcció i mineria 1 0 1 
Treballador qualificat sector serveis 8 8 16 
Treballador no qualificat 0 3 3 
Forces armades 0 0 0 
Altres / NS / NC 9 15 24 
Persones que no han tingut un treball remunerat 0 0 0 
 

Font: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. (Càlculs propis) 
Data: 3-3-2014 

 
 
Gràfica 4. Nombre d’estudiants de nou ingrés segons ocupació familiar 
(2012-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Font: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. (Càlculs propis) 
Data: 3-3-2014 
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Tot i que quasi un 50% d’alumnes han accedit via PAU, sense tenir una carrera 
començada, observem que el nombre d’alumnes amb l’edat que correspon a aquesta 
via d’entrada és un percentatge insignificant, fet que porta a pensar que la majoria 
d’alumnes han repetit algun curs durant la seva etapa de formació anterior o han 
tingut que repetir les PAU. També és possible que en el procés de preinscripció no 
s’hagin especificat que es tinguin estudis universitaris començats. 
 
S’aprecia que el gruix dels estudiants van entre els 19 i els 22 anys, que 
correspondran als alumnes que han repetit alguns dels cursos, fet una pausa en els 
seus estudis o iniciat algun altra formació, com s’acaba de comentar, o que provenen 
del CFGS (37% dels matriculats) i per tant l’edat és superior.   
 
Respecte als estudis dels pares dels alumnes, es mostra, que la majoria tenen 
formació i aquesta és d’EGB o FP 1r grau i Batxillerat  FP 2n grau. Pares / mares amb 
estudis superiors n’hi ha però un menor percentatge. Aquesta dada es pot relacionar 
amb que com la majoria dels alumnes són de les Terres de l’Ebre, l’accés als estudis 
superiors, anys enrere, quan els pares tenien edat d’estudiar no era tant accessible 
per a la gent d’aquí com per a una persona que vivia en una gran ciutat. Això es pot 
relacionar amb la poca incidència d’estudis superiors entre els pares dels alumnes.  
Quan ens fixem amb el càrrec o lloc de treball que ocupen els pares dels alumnes 
trobem, que sense diferenciar entre pares i mares, hi ha una majoria que es dediquen 
al sector serveis, i al quadre es pot veure que la presència en institucions públiques és 
elevada. 
 
El Perfil de l’alumne que estudia CAFiE a l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport el 
curs 2012-2013 és el de un noi de 19 a 21 anys, procedent dels estudis de batxillerat 
(tot i que els que procedeixen dels estudis de cicles representen un 37%) i amb pares 
amb estudis, principalment primaris i secundaris. 
Fent referència al perfil que es recomana a la memòria, estem amb perfecta 
concordança amb aquest. Batxillerat o cicles com a estudis de procedència, i el fet de 
“tener una buena condición física”, que es relaciona a la memòria de verificació, es 
constata amb el fet de que tots els aspirants van superar les Proves d’aptitud Personal 
(proves PAP).  
 
 
2.1.3 Mecanismes 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. 
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- 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).   
 
Com s’ha fet esment anteriorment, 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. 
 
 
 
2.2 Desenvolupament de l’ensenyament 
 
 
2.2.1 Estudiants  
 
El curs 2012-2013, que en aquest Informe de Seguiment estem analitzant, és el 
primer any d’implantació del Grau en CAFiE de l’Escola Universitària de la Salut i 
l’Esport (EUSES TE), fet que implica, en aquest cas en concret, que les dades de 
l’estudiant global són les mateixes que les de l’estudiant de Nou Ingrés. 
 
 
2.2.2 Recursos humans: personal acadèmic i personal de suport a la docència 
 
 
2.2.2.1 Personal acadèmic 
 
La direcció del Grau de CAFiE l’exerceix un professional amb més de 10 anys 
d’experiència en el món de les Ciències de l’Activitat física i l’Esport, i durant el curs 
2012-13 també professor del Grau d’Educació Primària al campus Terres de l’Ebre de 
la URV a Tortosa. 
El personal acadèmic que vam predir en la memòria de verificació del grau, no es va 
complir al 100%, ja que els alumnes matriculats no van ser els previstos, i es va 
adequar el personal docent al volum d’alumnes real. El professorat, son professionals 
tant en el camp de les Ciències de l’activitat física i l’esport com també professionals 
en el camp de les ciències de la Salut. Tal com s’indica la taula següent, el 100% de 
crèdits impartits per Doctor ho són per Doctor acreditat. Tot i que a l’inici de curs es 
va considerar que el 50% dels ECTS que s’impartien, els desenvoluparien personal 
amb categoria de Doctor, i d’aquest el 80% era acreditat, els números han canviat, ja 
que 6 ECTS corresponents a l’assignatura d’història i fonaments Socio-culturals de 
l’activitat física i l’esport, que s’imparteix en anglès com ja s’ha comentat, han estat 
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impartits per un professor que estava finalitzant la seva tesi doctoral i tenia previsió 
de llegir-la abans de finalitzar el curs 2012-2013, i no va ser així. El fet que no 
finalitzés la seva tesi doctoral, s’explica en que aquest professional està realitzant la 
tesi doctoral a la Universitat d’Edinburg, fet que fa que al ser un sistema diferent al 
nostre, sistema anglès, no es pugui preveure amb tanta seguretat el fet de llegir la 
tesi. El professional afectat, ha explicat i aportat documentació sobre els canvis que 
han fet variar la planificació i per tant la lectura final i l’obtenció del títol de Doctor. 
A part de la incidència comentada amb la ràtio Doctor/No Doctor, els professionals, en 
aquest cas No doctors, procedents del camp de l’activitat física i l’esport, tenen una 
extensa trajectòria en el coneixement i la docència en aquest camp, i a la vegada 
molts d’ells estan ampliant els seus estudis de màster i doctorat. 
Pel que fa a les possibles diferències entre sexes per part del personal docent, no n’hi 
ha, hi ha 4 homes i 4 dones que imparteixen el total de les assignatures. 
Per a poder seguir amb els diferents cursos, s’ha previst la contractació de personal 
docent, doctor, no doctor i doctor acreditat, dels diferents camps que es requereixi, 
sempre garantint la millor formació dels nostres alumnes. També, si així es requereix, 
s’ampliarà docència a aquelles persones que ja estiguin impartint assignatures al 
Grau. A més a més, el professor que està en el tram final del doctorat ha dissenyat un 
pla de treball per garantir l’obtenció del títol de doctor durant el curs 2013-2014.  
 
En conclusió, es pot afirmar que el personal acadèmic és suficient i adequat al nombre 
d’estudiants i a les característiques del títol. 
L’adequació dels recursos humans, la coordinació acadèmica i l’organització de les 
assignatures es posa de manifest en el grau de satisfacció assolit per part dels 
estudiants en les enquestes d’activitat docent. 
 

Taula 10. Nombre de ECTS impartits segons categoria 
del PDI  
  N % 
DOCTOR 24 40 
DOCTOR ACREDITAT 24 100 
NO DOCTOR 36 60 
TOTAL 60 

  
 
2.2.2.2 Personal de suport a la docència 
 
Pel Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, un cop analitzades les possibles 
necessitats de suport a la docència, es va considerar que el personal d’administració i 
serveis propi i el que gestiona les instal·lacions esportives municipals era suficient per 
fer aquesta tasca. En aquest sentit, es constata que l’exposat en la memòria de 
verificació es manté vigent a dia d’avui. El personal docent i investigador no requereix 
de tècnics específics de suport a la docència per tal de dur a terme la seva feina en 
aquests moments. 
 
 
2.2.3 Recursos materials i serveis 
 
El curs 2012-2013 estava prevista la inauguració del nou edifici docent integrat dintre 
de la zona esportiva d’Amposta però degut a la situació socio-econòmica actual 
l’obertura de l’edifici municipal s’ha hagut de posposar fins al curs 2013-2014.  
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L’Ajuntament d’Amposta ha facilitat uns espais i serveis temporals per poder 
desenvolupar l’activitat acadèmica durant el curs. Temporalment el Grau es 
desenvolupa al Centre de Tecnificació Esportiva on es disposa de: 

- Aula. 
- Zona d’estudi. 
- Despatx de direcció. 
- Secretaria acadèmica. 
- Sala de reunions. 

Els espais ja estaven o s’han habilitat per a la docència amb material i serveis 
tecnològics. 
 
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. Destaca en aquest sentit la compra del Tatami de 
Judo. 
Pel que fa al material fungible s’ha adquirit material divers pel desenvolupament 
d’activitats físiques (cons, pitralls, pilotes, cercles, piques, discs, màrfegas, etc); 
raquetes i pilotes específiques per l’iniciació i el perfeccionament del tennis; vortex, 
testimonis i altre material específic d’atletisme. 
 
El 50% de la docència d’aquest primer 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. 
 
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.  
 
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 2012-2013 alguns 
estudiants han viscut al centre. 
Per concloure aquest apartat, podem afirmar que, els recursos docents del que el 
centre ha disposat han estat suficients pel desenvolupament de la docència, tant pel 
nombre d’aules com d’espais esportius i els seus equipaments respectius. 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. 
 
 
2.2.4 Desenvolupament docent  

 
 

2.2.4.1 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups  
 
Les metodologies docents esmentades en la memòria de verificació del Grau, s’han 
posat en pràctica aquest primer curs d’implantació del Grau de Ciències de l’activitat 
física i l’Esport sense modificacions (tal com es mostren als quadres següents). 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 
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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.  
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. 
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Taula 11. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació per a cada assignatura, distribució dels temps de treball de 
l’estudiant, amb presència del professor i treball autònom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia 
Data:3-3-2014 
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2.2.4.2 Ús de recursos docents virtuals  
 
L’Entorn Virtual de formació de la l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a Terres 
de l’Ebre – Centre adscrit a la URV (EUSES TE) està basat en la plataforma Moodle. 
Aquesta plataforma virtual és el conjunt de diferents espais virtuals, creats segons les 
diferents assignatures, esdevenint una aula virtual. 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 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. 
 
 
Gràfica 5. Accés Moodle del Personal Docent i Investigador (2012-2013) 
 

    
  
 

Font: Elaboració pròpia 
Data: 3-3-2014 
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Gràfica 6. Accés Moodle de l’alumnat (2012-2013) 

 
Font: Elaboració pròpia 

Data: 3-3-2014 
 

Taula 12. Accés Moodle de l’alumnat per assignatura (2012-2013) 
 
Codi Assignatura Assignatura Crèdits curs Visites MOODLE 

37214001 
Anatomia aplicada a 
l'activitat física i l'esport 6 1 1156 

37214006 
Aprenentatge i 
desenvolupament motor 6 1 2697 

37214102 Dansa i expressió corporal 6 1 1703 
37214106 Esports d’adversari: 12 1 1901 
  Judo     965 
  Tennis     936 

37214104 
Esports individuals: 
Atletisme 6 1 1143 

37214002 Fisiologia de l'exercici I 6 1 1226 

37214010 

Història i fonaments 
socioculturals de l’activitat 
física i l’esport 6 1 354 

37214101 Jocs i habilitats motrius 6 1 2267 

37214005 
Psicologia aplicada a 
l'activitat física i l'esport 6 1 1331 
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Assignatura Suport Visites MOODLE 

Formació Moodle 50 
Secretaria 
Acadèmica 599 
 

Font: Elaboració pròpia 
Data: 3-3-2014 

 
 
 
Aquest curs 2012-2013, el 1r curs que s’han impartit els estudis de grau, es va fer el 
curs de formació, tant als alumnes com als professors, i ja des del primer dia es va 
utilitzar com eina bàsica, essent molt ben valorada per part de la comunitat 
universitària.  
En total es van formalitzar tants espais com assignatures (tenint present que 
l’assignatura d’Esports d’adversari es va dividir en dos) i a més a més, un espai pel 
Pla d’Acció Tutorial, i un altre per la secretaria acadèmica. 
En la taula anterior on es mostren les dades d’accés al moodle per part del personal 
docent i investigador, es pot observar que hi ha una persona que te un nombre 
d’entrades superior a la resta, aquesta dada correspon a la persona que és cap 
d’Estudis, per tant fa tasca de coordinació, i una de les seves funcions és el seguiment 
de les diferents assignatures també en el seu entorn virtual.  
Tot i ser el primer any, si que s’assegura que el 100% (10 membres) del Personal 
Docent i Investigador ha accedit al Moodle almenys 1 vegada i la meitat superen la 
mitjana d’accessos al recurs virtual del Moodle.  
 
Pel que fa a la utilització del moodle per part dels alumnes, els 100% ha utilitzat 
l’entorn, i quasi el 70% dels alumnes està per sobre de la mitjana d’accés a l’entorn. 
Altres dades que es mostren a la taula anterior és l’accés a les diferents assignatures 
per part dels alumnes, i es veu que el gruix de les assignatures està al voltant de les 
1000 visites, però hi ha 2 assignatures que les visites que ha tingut doblen i fins i tot 
tripliquen a altres. Aquestes dos assignatures han estat impartides per la mateixa 
professora, i una d’aquestes dos assignatures, la de Jocs i habilitats motrius ha estat 
utilitzada, com es comentarà després, com a assignatura d’Incorporació a la 
Universitat, fet que ha suposat l’entrega de més documentació i la utilització de 
l’entorn virtual com una eina de retroalimentació de tot el procés. 
 
 
Com es veurà més tard a les taules de taxes de rendiment, no s’observa relació entre 
el nombre de visites al moodle de l’assignatura i el l’avaluació de la mateixa (millor 
nota a més accessos). Si que es poden relacionar les entrades a cada assignatura amb 
el volum de documents o de feina virtual. 
 
 
2.2.4.3 Acció Tutorial  
 
El Plà d’Acció Tutorial (PAT, a partir d’ara) 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 més rellevants relacionats amb el 
desenvolupament del PAT.  
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• EUSES TE CAFiE, 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 s’ha implantat a primer de grau com a únic curs que hi ha en 
funcionament l’any acadèmic 2012-2013. 

• La informació sobre el PAT està accessible per l’alumnat a través de Moodle, en 
una aula específica dedicada a aquest tema. 

• Anualment es realitza una avaluació del PAT que conclou amb una valoració 
que es la que s’inclou en aquest informe de seguiment. 

• S’han realitzat 2 tallers de formació per als tutors. En aquests han participat 3 
tutors, 100% dels tutors convocats. 

• 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 les següents accions d’orientació destinades als estudiants: la 
jornada d’acollida, la tutoria en grup i la individual.  

• La ràtio d’estudiants per tutor és: 12 alumnes/tutor. 
• S’han realitzat 46 tutories. 93% han estat tutories presencials; 7% han set 

tutories virtuals. 
• Les temàtiques més treballades, de major a menor grau  han estat: 18% 

Introducció a la tutoria, 32% Planificació, 26% Necessitats formatives, 5% 
orientació professional i un 19% d’Altres, amb el que s’inclou que siguin 
assumptes personals. 

• El 100% dels estudiants han participat a les tutories.  
• El 100% dels tutors han accedit a l’espai d’e-tutoria i els estudiants no hi tenen 

accés. 

Gràfica 7. Duració Tutories del PAT (2012-2013) 
 

 

Font: Elaboració pròpia 
Data: 3-3-2014 

 

 

Gràfica 8. Tipologia Tutories del PAT (2012-2013) 
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Font: Elaboració pròpia 
Data: 3-3-2014 

 
 
 
 
Gràfica 9. Temàtica Tutories del PAT (2012-2013) 
 

 

Font: Elaboració pròpia 
Data: 3-3-2014 

 
 

2.2.4.4 Pràctiques externes  
 
No aplicable, donat que el Grau de CAFiE es troba en el primer any d’implantació. 
 
 
2.2.4.5 Mobilitat 
 
No aplicable, donat que el Grau de CAFiE es troba en el primer any d’implantació. 
En el moment d’elaborar aquest informe, s’han formalitzat ja convenis amb altres 
institucions universitàries per organitzar la mobilitat en els propers cursos.  
 
 
2.2.4.6 Treball Fi de Grau 
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No aplicable, donat que el Grau de CAFiE es troba en el primer 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) 
 
 
2.2.4.7 Orientació professional i inserció laboral 
 
No aplicable, donat que el Grau de CAFiE es troba en el primer 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 egressats 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. 
 
2.2.5 Satisfacció  
 
Taula 13. Enquesta valoració del PDI (2012-2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia 
Data: 3-3-2014  
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Taula 14. Resultats enquesta valoració del PDI (2012-2013) 
 

Assignatura CAFiE Bloc A Bloc B Bloc C Bloc D Total 
Anatomia Aplicada a 
l'activitat Física i 
l'Esport 

5,86 6,10 5,74 3,29 5,24 

Aprenentatge i 
Desenvolupament Motor 3,94 3,50 3,63 4,33 3,85 

Dansa i Expressió 
Corporal 5,40 5,87 5,42 3,21 4,97 

Esports d'adversari - 
Judo 3,93 4,67 4,12 2,71 3,86 

Esports d'adversari - 
Tennis 5,13 5,00 4,93 5,27 5,08 

Esports individuals: 
Atletisme 6,00 6,29 5,27 5,71 5,82 

Fisiologia de l'exercici I 5,79 5,79 5,04 3,86 5,12 
Història i Fonaments 
Socioculturals de 
l'Activitat Física i de 
l'Esport 

5,93 6,06 5,42 4,69 5,53 

Jocs i Habilitats Motrius 3,91 3,73 3,30 4,82 3,94 
Psicologia Aplicada a 
l'Activitat Física i 
l'Esport 

3,77 3,62 4,25 4,36 4,00 

 TOTAL per blocs 5,26 5,39 4,99 4,35 5,00 
 
Font: Enquesta valoració del PDI  (Càlculs propis) 
Data: 3-3-2014 
*Avaluació d'1 (nota mínima) a 7 (nota màxima) 
 
Els resultats globals de l’enquesta de valoració del PDI són molt bons. Globalment no 
hi ha cap assignatura suspesa i la nota mitja és d’un 5 sobre 7. Tot i els bons resultats 
generals, tenint en compte que hi ha preguntes no relacionades directament amb la 
qualitat del professorat, és interessant analitzar els resultats en quatre blocs. Els Blocs 
A, B i C mantenen una interrelació força estreta entre ells pel que fa a la planificació 
de l’assignatura i a la docència pròpiament dita; pel que fa a l’assignatura de Jocs i 
habilitats motrius que obté una qualificació mitjana de 3,30 en el bloc C sembla que 
pot estar relacionat amb el fet que és l’assignatura que s’utilitza per exigir per primera 
vegada que redacten un treball universitari respectant la normativa de presentació de 
treballs, aspecte que requereix de l’alumne un esforç per adaptar-se al ritme de 
treball del Grau.  
El Bloc D fa referència a les instal·lacions i serveis universitaris. L’Edifici municpal que 
s’havia d’entrenar el curs 2012-2013 no va poder estar finalitzat i es va inaugurà el 
passat més de setembre en mutiu de l’inici del curs 2013-2014 aspecte que s’analitza 
més profundament en l’apartat d’intal·lacions. El fet de començar el Grau en un aulari 
diferent al previst en la memòria de verificació va obligar a una necessària adaptació 
de l’espai. Es pot comprovar com en les assignatures de segon semestre o amb un 
volum de presencialitata a l’aula inferior a Anatomia aplicada a l’Activitat Física i 
l’Esport la valoració de l’aulari és notable.  
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Pel que fa als espais i serveis d’Esports d’adversari (judo) cal fer esment que el durant 
el curs s’ha utilitzat el tatami municipal i que el nou s’ha instal·lat quan ja no 
quedaven gaires classes per finalitzar el curs.  
Finalment, pel que fa als espais i serveis relacionats amb l’assignatura de Dansa i 
expressió corporal cal exposar que s’ha utilitzat l’espai d’una escola de dansa 
municipal en algunes sessions i que, tot i complir amb els requeriments implícits en 
l’assignatura, no ha complert les expectatives de professora i alumnes. És un dels 
aspectes a millorar pel proper curs. 
En general podem concloure que els alumnes estan molt satisfets amb el PDI del Grau 
en CAFiE i que els aspectes menys valorats seran fruit de seguiment i anàlisi amb més 
profunditat en propers cursos ja que les dades que tenim en aquest moment no poden 
marcar una tendència. Pel que fa al bloc d’instal·lacions i serveis es preveu una millora 
provocada per la posada en funcionament del nou edifici i la correcció d’aspectes 
referents a les instal·lacions esportives municipals que ja estan planificats. 
 
 
2.3 Resultats 
 
 
2.3.1 Resultats acadèmics 
 
Taula 15.  Taxa d’èxit de les assignatures 

 

  
2012-13 

 (Endreçades de menys a 
més) 

Jocs i habilitats motrius (37214101) 74,29% 
Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport 
(37214001) 82,35% 
Fisiologia de l'exercici 1 (37214002) 85,29% 
Esports d’adversari (37214106) 85,71% 
Aprenentatge i desenvolupament motor (37214006) 94,29% 
Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport 
(37214005) 94,29% 
Esports individuals (37214104) 95,00% 
Dansa i expressió corporal (37214102) 97,14% 
Història i fonaments socioculturals de l’activitat física i 
l’esport (37214010) 100,00% 
 
Font: Elaboració pròpia 
Data: 3-3-2014 
 
En aquesta taula (15) es pot observar que l’assignatura amb menor taxa d’èxit ha 
estat Jocs i Habilitats motrius, i en segon lloc tenim Anatomia aplicada a l’activitat 
física i l’esport. Potser calia esperar que Anatomia fos l’assignatura amb menys taxa 
d’èxit, però no ha estat així, i ho ha estat Jocs i habilitats motrius perquè és una 
assignatura que s’utilitza com a assignatura per a la “incorporació” a la Universitat, en 
la qual, sense deixar de banda la matèria, s’ha fet el primer treball amb aplicació de la 
normativa de presentació de treballs d’EUSES TE. El treball ha estat on molts alumnes 
han fallat i per això aquest 26% de suspesos. Destacar el fet de que l’assignatura 
d’Història i fonaments socioculturals de l’activitat física i l’esport, tant comentada amb 
anterioritat, tingui una taxa d’èxit del 100%, ho relacionem amb el fet del treball fet 
amb grup petit, fet que ha pogut beneficiar a tots els alumnes. 
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Finalment, cal tenir en compte que tot i ser un bon resultats aquestes dades, no 
marquen tendència, son dades aïllades de primer curs i de primer any. 
 

Taula 16. Indicadors de resultats acadèmics 
 

  2012-13 
Taxa de rendiment 
acadèmic na  
Taxa de rendiment 
acadèmic a 1r curs 89,19% 
Taxa d'abandonament 
del sistema universitari na 
Taxa d'abandonament 
a 1r na 
Taxa d'èxit 91,89% 
Taxa de graduació na 

na: no aplicable 
Font: Elaboració pròpia 
Data: 3-3-2014  
Les diferents taxes de la taula 16 presenten valors similars als de les altres 
universitats en les que s’imparteix el mateix Grau segons les consultes realitzades al 
WINDDAT. 
   

 
2.3.2 Resultats personals.  
 
No aplicable, donat que el Grau de CAFiE es troba en el primer any d’implantació. 
 
 
2.3.3 Inserció laboral dels titulats 
 
No aplicable, donat que el Grau de CAFiE es troba en el primer any d’implantació. 
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3. Valoració del seguiment dels indicadors i del desenvolupament de la titulació  
 
 

3.1 Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació  
 

 
(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 (*). 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR

Si
Si, però cal una 
actualització (1)

No, cal una 
modif icació(2)

1.Planificació
La justificació  que consta a la memòria de la titulació, continuen sent 
vigents?

X

Els objectius que consten a la memòria de la titulació, continuen sent 
vigents?

X

Les competències que consten a la memòria de la titulació, continuen sent 
vigents?

X

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR

Adequat/da (3) Suficient (3) Cal millorar

Es compleixen les 
especif icacions 
de la memòria 
verif icada?(4)

Es proposen millores? Observacions

El perfil d'ingrés dels estudiants es correspon amb el plantejat a la 
memòria?

X
Si

La demanda de la titulació és …
X

No
Campanyes de 

promoció

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

El nombre total i perfil global dels estudiants és… X

La ràtio home/dona és … X
Dintre dels paràmetres 

estatals

El nombre i perfil del professorat que imparteix docència a la titulació és … X Si

El percentatge de docència impartida per PDI doctor és ..
X

No 
Procés de 

contractació
No cumpliment per causa 

justificada

El nombre i perfil del personal de suport a la docència de la titulació és … X Si 

Les instal·lacions i espais d'ús docent són …
X

No
Finalització edifici 

docent
Els recursos materials específics per a la titulació són … X Si
Els serveis de suport a la docència són … X Si
La disponibilitat i ús dels recursos docents virtuals és … X Si

Les metodologies docents emprades a la titulació són, en global … X Si 
Els mètodes i criteris d'avalaució emprats a la titulació són, en global … X Si 
La coordinació docent a la titulació és … X Si 
La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i distribució, és... X
La mida dels grups de classe  és ... X
El desenvolupament de l'activitat tutorial és … X Si 
El desenvolupament de les pràctiques externes és * No aplica
El funcionament de la mobilitat és … X Si Ja hi ha convenis signats
El desenvolupament del Treball de Fi de Grau/Màster és * No aplica
El desenvolupament de les activitats d'orientació professional és … X
La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu és… X
La satisfacció del personal acadèmic i de suport a la docència és … X

Els resultats acadèmics són obtinguts pels estudiants de la titulació són … X Si
Els resultats personals (assoliment competències) obtinguts pels 
estudiants de la titulació són …

X

La inserció laboral dels titulats de l'ensenyament és … * No aplica

La disponibilitat d'informació per al seguiment del títol és … X
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

9. Gestió de la qualitat

8. Resultats

VALORACIÓ

7. Desenvolupament docent

2. Accés dels estudiants a la titulació

3. Estudiants

4. Personal acadèmic

5. Personal de suport a la docència

6. Recursos materials i serveis
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4. Valoració del desenvolupament del SIGQ i de la seva adequació per a la millora 

de la titulació 
 
La URV disposa del certificat de qualitat (programa AUDIT) del seu Sistema de 
Garantia de la Qualitat. Recollint la recomanació d’AQU, enguany incorporem la 
valoració del desenvolupament de Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) 
d’EUSES Terres de l’Ebre presentat en les memòries 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 del director de 
centre, dels directors de grau, del responsable de secretaria acadèmica, de diferents 
unitats de suport de la Universitat Rovira i Virgili (Gabnet 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 procesos. 
Al estar al principi 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 primer IST 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/terres-ebre/index.php/ca/estudis/estudis-de-
grau/grau-en-ciencies-de-l-activitat-fisica-i-de-l-esport-cafe) i 
(http://euses.cat/terres-ebre/index.php/ca/estudis/estudis-de-grau/grau-en-
fisioterapia), 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. 

 
Malgrat ser el primer any d’implantació dels graus, es pot concloure que, amb la 
informació que disposem en aquest moment, el SIGQ s’adequa a les necessitats de les 
titulacions del centre. 
 
 

 
  

http://euses.cat/terres-ebre/index.php/ca/estudis/estudis-de-grau/grau-en-ciencies-de-l-activitat-fisica-i-de-l-esport-cafe�
http://euses.cat/terres-ebre/index.php/ca/estudis/estudis-de-grau/grau-en-ciencies-de-l-activitat-fisica-i-de-l-esport-cafe�
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5. Propostes de millora 

 
 

5.1 Pla de millora del centre 
 
Taula 17. Pla de millora  

 
 
 

Ensenyament 
implicat 1

Àmbit de la millora Punt/s feble/s 
detectat/s

Número Proposta/es de 
millora

Accions a portar a terme Prioritat 2 Responsable/s
Es tracta d'una qüestió a 
adreçar a la Universitat? 
(Concretar quin òrgan) 3

Termini
Implica 
modificació 
memòria? 4

Indicadors seguiment

Transversal Captació / Difusió Matrícula inferior a les 
places de cada estudi

1
Augmentar el volum 
d'alumnes 
matriculats

1.1. Jornades de portes obertes, 
jornades informatives als centres 
educatius, participació a fires locals i 
comarcals, publicitat al mitjans de 
comunicació, participació en activitats 
de voluntariat

Alta
Direcció general i 
acadèmica 
EUSES TE

Centre d'Atenció a 
l'Estudiant de la URV

Curs 2013-2014 No Nombre d'alumnes de nou 
accés 

Transversal Personal

Cal assegurar els 
percentatges de 
docència impartits per 
doctors 2

Adaptació de la 
càrrega del PDI i 
nova contractació 
per les assignatures 
a implantar noves

2.1. Procés de selecció de PDI i 
calendari de treball per doctorant Alta

Direcció EUSES 
TE i PDI No Curs 2013-2014 No

 % de docència impartida 
pel PDI per categories

Transversal Qualitat

Mancances en la 
informació disponible 
sobre satisfacció de 
l'alumnat 

3

Implantar algunes 
de les enquestes i 
protocols de la URV 
emprades per 
aconseguir aquesta 
informació

3.1. Analitzar les possibilitats 
d'implantar a EUSES les enquestes i 
protocols URV sobre aquests temes.

3.2. Elaborar una planificació per a la 
implantació 

3.3. Implantar les eines previstes i 
analitzar els resultats

Mitja
Direcció EUSES 
TE

GTR i Unitat de Suport 
Metodològic de la URV

3.1. i 3.2 Curs 2014-
2015

3.3.Curs 2014.15 i  Curs 
2015-16

No IST 2014-2015

CAFiE
Desenvolupament de 
l'ensenyament

Insuficient nivell 
d'anglès dels alumnes 4

Utilització de 
microgrups en 
funció del nivell 
d'anglès dintre del 
propi grup petit de 
classe de 
l'assignatura de 
"història i sociología 
aplicada a l'AF i 
l'esport"per 
optimitzar les 
diferents 
metodologíes

4.1. Creació de microgrups per nivell 
d'anglès Mitja PDI No Ja s'està duent a terme No 

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

Transversal Recursos / Espais

Insuficient adequació 
de l'Espai de Dansa 
(CAFiE) i aules 
pràctiques 
(Fisioteràpia)

5

Adaptació dels 
espais municipals 
per desenvolupar 
l'activitat sense 
necessitat d'utilitzar 
el centre de dansa.
 
Millora i ampliació 
d'espais de pràctica 
per fisioteràpia

5.1. Concreció dels horaris d'utilització 
de les noves sales Mitja

Direcció EUSES 
TE No Curs 2013-2014 No

Enquesta de valoració del 
PDI

Fisioterapia Desenvolupament 
docent

Dificultats en la 
progressió en els 
estudis dels 
estudiants amb 
assignatures suspeses

6

Eliminar els 
prerequisits entre 
assignatures i tenir 
en compte les 
recomanacions del 
professor 
responsable del PAT

6.1. Eliminació dels prerequisits en les 
matrícules dels propers cursos

Alta Direcció EUSES 
TE

GTR i Unitat de Suport 
Metodològic de la URV

Curs 2014-2015 Si
Taxa d'exits de les 
assignatures que tenien 
prerequisits

1 Indicar “transversal” si la proposta de millora aplica a tot el centre. 
2 Indicar la prioritat de la millora; Alta, mitja o baixa.

4 Es poden donar diferents situacions: NO, SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancial

3 Cal 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.

PLA DE MILLORA EUSES 03/03/2014

ENSENYAMENTS IMPLICATS: FISIOTERÀPIA I CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT
CURS ACADÈMIC
2012-13

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL PLA DE MILLORA
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5.2 Propostes de modificació de la memòria 
 
No es presenten propostes de modificació de la memòria. 
 
 
5.3 Seguiment propostes millora de l’informe anterior 
 
No aplicable, ja que es tracta del primer informe de seguiment 
 
 
5.4 Seguiment recomanacions externes (ANECA i AQU) 
 
Taula 18. Seguiment de recomanacions externes 
 

 
 
 
 
 

Recomanació Procedència Estat Accions portades a terme Observacions
Se recomienda que el centro establezca los 
mecanismos que le permitan obtener i 
analizar datos sobre la inserción de futuros 
egresados así como detectar y adaptar la 
titulación a las posibles nuevas necesidades 
del ámbito profesional

Informe Verificació Parcialment contemplada Encara no es el moment d'analitzar la inserció 
laboral, però es preveu participar a l'enquesta 
d'inserció laboral i satisfacció d'egressats 
d'AQU Catalunya. 

Se valorará en el proceso de seguimiento la 
adecuación de las líneas de investigación 
asociadas

Informe Verificació Parcialment contemplada No aplica. El curs 2013-2014 s'han 
realitzat les primeres reunions de 
recerca entre el professorar d'EUSES 
Terres de l'Ebre i els professors del 
PHAS research (grup de recerca adscrit 
a la UdG) per buscar espais de treball 
comú.

Aquest primer any s'ha prioritzat la 
implantació del pla d'estudis. A primer encara 
no hi ha assignatures rel·lacionades amb la 
recerca que EUSES està realitzant.

Se recomienda reflexionar sobre el 
reconocimiento de ECTS mediante la 
“Acreditación de Experiencia Laboral y 
Profesional”

Informe Verificació Parcialment contemplada Es preveu l'estudi de convalidació de 
l'acreditació de l'experiència laboral i 
profesional sobretot pel que fa a l'assignatura 
de pràctiques externes (12 ects) però encara 
no ens hem trobat amb cap alumne que es 
trobi en aquesta situació

Seguimiento de la previsión de recursos 
humanos planteada permite asegurar la 
adecuación del profesorado

Informe Verificació Contemplada Contratació del professorat en base a 
cumplir amb els percentatges i requisits 
legalment establerts en el moment de 
l'acreditació de la titulació
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6. Documents de referència  
 
Documents i guies de consulta per l’elaboració de l’IST i ISC: 
 

- 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. 

- Guia per a l’acreditació de titulacions oficials de Grau i Màster.AQU Catalunya, 
novembre 2013 

 
 
Fonts documentals de referència d’aquest informe de seguiment de titulació: 
 
Font Aparta o Document 
EUSES Ús de moodle per centre 
EUSES Guia Docent 
EUSES Pla de treball, Moodle 
EUSES Pla d’Acció Tutorial 
EUSES Enquesta professorat 
WINDDAT Comparativa amb altres titulacions i centres 
Oficina de 
Preincripció 

Dades de demanda i matrícula 



 

 

7. Annexes 
 
ANNEX 1. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors 
de la titulació de Grau. 
DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

Descripció del títol 
Accés al grau 
Correspondències entre cicles formatius de grau 
superior i estudis universitaris de grau a la URV 
Perfil recomanat 
Objectius 
Competències 
 
Treball fi de Grau 
Sortides professionals 
Pràctiques externes 

http://www.urv.cat/cae/gra
us/graudade.html 
i 
http://euses.cat/terres-
ebre/index.php/ca/estudis/e
studis-de-grau/grau-en-
ciencies-de-l-activitat-fisica-
i-de-l-esport-cafe 
 

PREINSCRIPC
IÓ 

Informació general 
Calendari de preinscripció 
Notes de tall 

http://www.urv.cat/futurs_e
studiants/1er_i_2n_cicle/qu
e_fer_per_estudiar_urv/prei
nscripcio.html 
i  
http://euses.cat/terres-
ebre/index.php/ca/estudis/e
studis-de-grau/grau-en-
ciencies-de-l-activitat-fisica-
i-de-l-esport-cafe 

MATRÍCULA 

Terminis 
Documentació 
Formalització 
Preus 

http://www.urv.cat/futurs_e
studiants/1er_i_2n_cicle/qu
e_fer_per_estudiar_urv/mat
ricula.html 
i  
http://euses.cat/terres-
ebre/index.php/ca/estudis/e
studis-de-grau/grau-en-
ciencies-de-l-activitat-fisica-
i-de-l-esport-cafe 
 

ACOLLIDA Calendari 
Programa 

http://euses.cat/terres-
ebre/index.php/ca/estudis/e
studis-de-grau/grau-en-
ciencies-de-l-activitat-fisica-
i-de-l-esport-cafe 
 

BEQUES I 
AJUTS Beques i ajuts 

http://www.urv.cat/futurs_e
studiants/1er_i_2n_cicle/qu
e_fer_per_estudiar_urv/beq
ues_ajuts.html 

PRÀCTIQUES 
EXTERNES Pràctiques externes http://www.urv.cat/cae/gra

us/graudefisioterapia.html 

MOBILITAT 
Programes de mobilitat 
Altres opcions per fer estades a l'estranger 
Beques 

http://www.urv.cat/mobility
/estudiants-grau/index.html 

CONTINUACI
Ó D'ESTUDIS, 
I ADAPTACIÓ 
I/O CANVI DE 

Per als estudiants que volen finalitzar els 
estudis que cursen 
Per als estudiants que volen continuar els 
estudis iniciats en la titulació de grau 

http://www.urv.cat/gestio_a
cademica/index_.html 

http://www.urv.cat/cae/graus/graudade.html�
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GRAU corresponent 
Per als estudiants que volen incorporar-se a un 
estudi de grau diferent del que cursen 
actualment 

BIBLIOTECA 

Informació general 
Horaris 
Directori 
Biblioteques de la URV 
Catàleg i recursos d'informació 
Serveis 
Com trobar informació 
Pregunt@ 
CRAI-SBID 

http://www.urv.cat/bibliotec
a/informacio_general/index.
html 

 
 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA 
DEL CURS. 

GUIA DOCENT 

Pla d'estudis 

http://euses.cat/terres-
ebre/index.php/ca/estudis/
estudis-de-grau/grau-en-
ciencies-de-l-activitat-
fisica-i-de-l-esport-cafe 

Dades del Centre 
Serveis del Centre (Secretaria) 
Calendari acadèmic 
Ensenyaments 
Assignatures (Informació; Professors; Horaris i 
dates d'exàmens) 
Competències 
Planificació 
Avaluació 
Resultats d'aprenentatge 
Metodologies 
Fonts d'Informació 
Continguts 
Atenció personalitzada 
Recomanacions 
 
Pla d'estudis 
Perfil de formació de la titulació 
Sortides professionals 
Itinerari recomanat 
Horaris 
Calendari d'exàmens 
Adaptacions 
Reconeixements 
Itinerari a temps parcial recomanat 
Taula d'equivalències B1 
Currículum Nuclear 
Pla d’acció tutorial 
Informació d’interès (Borsa de Treball; Consulta 
de l'expedient acadèmic; Consulta del correu 
electrònic; Esport i lleure; Habitatge) 

http://81.25.119.136/euse
s.cat/datos/web/moodlete/ 
i 
http://euses.cat/terres-
ebre/index.php/ca/estudis/
estudis-de-grau/grau-en-
ciencies-de-l-activitat-
fisica-i-de-l-esport-cafe 
i 
http://www.urv.cat/cae/gr
aus/cafe.html 
 

INFORMACIÓ 
PÚBLICA 
SOBRE 

INDICADORS 

Taxes i indicadors 

http://euses.cat/terres-
ebre/index.php/ca/estudis/
estudis-de-grau/grau-en-
ciencies-de-l-activitat-
fisica-i-de-l-esport-cafe 
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