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0. Dades identificadores  

 

Universitat Universitat Rovira i Virgili 

Nom del Centre 
Escola Universitària de la Salut i l’Esport de les Terres de 

l’Ebre (EUSES TE) 

Dades de contacte 

GRAU EN FISIOTERÀPIA 

Edifici Seminari de Tortosa · Carretera d'accés al Seminari, 

s/n · 43500 Tortosa (Tarragona) 

Tel. 977 448 093 

info@euseste.es 

 

Responsables de l’elaboració 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Xavier Nadal Mestre Director acadèmic Gestió ordinària del centre 

 

Titulacions impartides al Centre 

Denominació Codi 

RUCT 

Crèdits 

ECTS 

Any 

implantació 

Rble. ensenyament 

Grau en Fisioteràpia 2502420 240 ECTS 2012-2013 Jordi Casado Borrull 

 

Convenis d’adscripció: 29 de juny de 2012 

Referència/data de la sol·licitud d’acreditació: La sol·licitud d’acreditació del Grau en 

Fisioteràpia es tramitarà seguint el procediment establert, sis mesos abans del 

venciment de les verificacions corresponents. 

 

Data d’aprovació: (30 de juliol de 2015) per Junta de govern d’EUSES Terres de l’Ebre 

 

Signatura:  

 

 

 

 

mailto:info@euseste.es
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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 d’augmentar l’oferta universitària a les Terres de l’Ebre, per part de l’Ajuntament de 

Tortosa, 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 

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. El 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 dels 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-de-

lebre/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XAwMQg-1-BA 

La memòria Oficial de verificació del Títol de Fisioteràpia va obtenir informe favorable el 3 

d’abril de 2012 i es va implantar a la Universitat Rovira i Virgili al setembre de 2012 per iniciar 

el curs 2012-2013. 

La titulació de Fisioteràpia a EUSES TE es va verificar com una modificació de la Memòria de 

Verificació de la titulació de Fisioteràpia de la URV, que havia rebut informe favorable amb data 

31 de maig de 2010 i s’havia començat a implantar a la FMCS el curs 2010-2011. 

Així, la titulació de Fisioteràpia de la URV s’imparteix en dos centre que la van començar a 

implantar en cursos diferent. La FMCS ja ha implantat completament la titulació i al tractar-se 

d’una mateixa titulació amb un mateix codi RICT a FMCS i a EUSES TE, en aquest darrer 

centre ens arriba el moment de rebre la visita d’avaluació externa per al procés d’acreditació 

encara que la titulació no està completament desplegada. Un cop posada la situació en 

coneixement d’AQU Catalunya per part de la URV, s’ha decidit continuar endavant amb la visita 

externa i avaluar l’estat actual de la titulació en aquells aspectes en els que sigui possible. 

 

 

 

http://euses.cat/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
https://www.youtube.com/watch?v=XAwMQg-1-BA
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Taula 1. Evolució dels estudiants matriculats 

Titulació 
Estudiants matriculats 

2012-13 2013-14 2014-15 

GRAUS 

Grau en 

Fisioteràpia 
41 83 

127 

Total  41 83 127 

Data informe: 20-7-2015 

Font: Càlculs propis. 

 

Taula 1.1. Evolució dels estudiants matriculats per promocions 

Titulació 
Estudiants matriculats Grau en Fisioteràpia 

 2012-13 2013-14 2014-15 

 GRAUS 

 Promoció 

2012-2016 
41 38 36 

 Promoció 

2013-2017 
x 45 41 

 Promoció 

2014-2018 
x x 50 

 Total  41 83 127 

 Data informe: 20-7-2015 

Font: Càlculs propis. 

 

En les dues taules anterior s’observa un augment de la matrícula dels alumnes de primer curs 

any a any. Entenem que aquest augment és degut al major coneixement del nostre centre al 

territori i a la feina de promoció feta a nivell nacional i internacional. 

També s’observa una disminució inferior al 10% en la matrícula en els estudiants de segon i 

tercer de grau; aquest descens és atribuïble a que hi ha estudiants que han deixat els estudis, 

d’altres que han demanat el trasllat al mateixos estudis però a un altre centre 

(majoritàriament per motius econòmics) i d’altres que han canviat d’estudis. Aquestes xifres 

s’adapten perfectament a la previsió feta en la memòria de verificació (taxa d’abandonament). 

 

Pel que fa al número de titulats, no existeixen dades, ja que el curs 2014-2015 és el tercer any 

d’implantació dels estudis. Només hi ha dades d’alumnes que estan  cursant 1r, 2n i 3rcurs. 

Fins a final del curs 2015-2016 no hi haurà els primers graduats. 

 

Taula 2. Evolució del nombre de professorat amb docència 

Titulació 
Professors 

2012-13 2013-14 2014-15 

GRAUS 

Grau en 

Fisioteràpia 
7 16 23 

Total  7 16 23 

Data informe:20-07-2015 

Font: Càlculs propis. 
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El fet d’iniciar una tercera promoció i, conseqüentment també el tercer curs de Grau amb 

assignatures noves que representen un augment de 60 ECTS, fa que el número de professors 

augmenti, tot i que també augmenta la docència dels que ja imparteixen docència a primer  i 

segon curs.  

 

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 i el procés PR- centre - Acreditació de titulacions- 006, 

que recull la manera de procedir per a l’acreditació de titulacions a la URV. En l’autoinforme,  

seguint les recomanacions de la Guia d’Acreditació de titulacions de Grau i Màster d’AQU 

Catalunya, , es combinen dos nivells d’anàlisi: el de l’ensenyament específic a acreditar i el del 

centre. 

Inicialment, es va elaborar l’informe de seguiment de la titulació de Fisioteràpia pel curs 2013-

14. I a continuació, atenent a una modificació de la planificació del procés d’acreditació a la 

URV, que avançava el procés per a la Facultat de Medicina es redacta l’autoinforme 

d’acreditació. 

La responsabilitat de l’elaboració del present informe ha estat assumida per la Comissió de 

Qualitat de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a Terres de l’Ebre (EUSES TE). Aquesta 

Comissió està formada per: 

Delegada del Rector de la URV pels centres adscrits, Carme Casajuana 

Director de Fisioteràpia, Jordi Casado 

Cap d’Estudis, Núria Besalduch 

Representació del PAS, Juan Carlos Muñoz  

Representant dels Alumnes, Jordi Castellano  

Professional reconegut de prestigi Albert Gómez.  

Per a 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, l’Escola de Postgrau i Doctorat, Centre d’Atenció al Estudiants, l’Institut de Ciències 

de l’Educació, el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) i el Servei de 

Gestió Acadèmica (SGA), entre d’altres. 
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Per altra banda, la Junta de Govern que aprova l’ informe està formada pel President d’EUSES 

TE, el Sr. Marià Júdez, el Director general Sr. Ferran Thomàs, el Director a Terres de l’Ebre Sr. 

Xavier Nadal i per dos persones designades pel Rector de la URV, Dr Josep Pallarès i Sra. 

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 finalitzat (el 2014-15). La informació 

correspon a les dades i l’anàlisi de les mateixes corresponents 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.  

 

 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 aportacions pertinents si fos el cas. 

 

 

 Exposició pública: Un cop aprovat l’informe per la Junta de Centre adscrit, entre 10 i 15 

dies aproximadament després de la seva presentació, aquest es publica per a que es tingui 

accés per part de la comunitat Universitària. Degut al calendari del procés, que ha fet 

coincidir el lliurament del autoinforme amb el període no lectiu de les vacances d’estiu, s’ha 

considerat més oportú ajornar l’exposició pública del document fins al mes de setembre. 

S’espera això poder gaudir de més participació per part de la comunitat universitària.  

 

El període d’exposició pública es desenvoluparà entre el dia 31 d’agost de 2015 al dia 10 de 

setembre de 2015. Un cop transcorregut i recollides i analitzades les aportacions rebudes, 

s’emetrà una nova versió del autoinforme que les inclogui. 

 

 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 s’aprovi per a la posterior publicació. 

 

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

Un cop acordades les dates dintre del procés d’elaboració de l’autoinforme d’acreditació , 

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 i millorar 

la qualitat del procés. 

 

Els primers dies de maig 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 
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interns i externs dels quals serà necessària la seva participació per l’elaboració d’aquest 

informe.  

 

 

Durant tot el procés de la redacció del informe, s’ha tingut accés, per part de tots els implicats 

en l’elaboració, a una plataforma informàtica a on s’han anat penjant les diferents evidències, 

documents d’ajut i esborranys de documents. 

Es pot concloure que el procés ha estat reeixit, ja que ha culminat en un informe d’acreditació 

que dóna resposta a les directrius d’AQU tenint en compte la fase de desenvolupament en la 

que es troba en l’actualitat el Grau. Tenint en compte la fase de desenvolupament en la que es 

troba (els curs 15-16 serà el primer que hi haurà alumnes que finalitzin els estudis) no ha 

estat possible fer la valoració del Grau en la seva totalitat però fer-la ha contribuït a millorar 

i/o consolidar els processos de seguiment, reflexió i millora en les diferents estàndards de 

qualitat. 

 

La participació i el compromís adquirit pels diferents membres de la Comissió de Qualitat 

permeten concloure que els processos d’autorreflexió i millora formen part de la dinàmica 

d’EUSES TE. Tot i així, repetides vegades s’ha manifestat que els timmings han estat massa 

ajustats i que els períodes no han estat els més adequats pel volum de feina que s’acumula al 

mes de juliol. 
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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. 

 

Cal tenir en compte que degut al curt període de temps des de la implantació del Grau de 

Fisioteràpia a EUSES TE, algunes dels estàndards d’acreditació no es poden valorar 

adequadament encara. Però la tendència positiva dels resultats fa preveure un 

desenvolupament adequat, i de tota manera, el sistema de garantia de qualitat permet 

detectar qualsevol problema o àrea de millora, així com les bones pràctiques susceptibles de 

ser potenciades.
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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.  

Titulació 

Memòria Oficial del Títol 

Resolució 

verificació 
Enllaç memòria del títol 

Graus 

Grau en Fisioteràpia 03/04/2012 

http://euses.cat/wp-

content/uploads/2015/04/bofMemoria

gradofisioterapiaMODIFICAreconeixem

ent150520121.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-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-

lebre/ 

http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/Mapa-compet%C3%A8ncies-FISIO-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-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-

terres-de-lebre/ 
 

Les Guies Docents que estan publicades a la web (enllaç anterior) corresponen a totes les 

assignatures que s’imparteixen actualment durant el 1r, 2n curs i 3r curs  del Grau. Les guies 

http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/bofMemoriagradofisioterapiaMODIFICAreconeixement150520121.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/bofMemoriagradofisioterapiaMODIFICAreconeixement150520121.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/bofMemoriagradofisioterapiaMODIFICAreconeixement150520121.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/bofMemoriagradofisioterapiaMODIFICAreconeixement150520121.pdf
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/Mapa-compet%C3%A8ncies-FISIO-1r-2n-3r-14-15.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/Mapa-compet%C3%A8ncies-FISIO-1r-2n-3r-14-15.pdf
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
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detallen la informació bàsica de l’assignatura, les competències, els resultats d’aprenentatge, 

continguts de l’assignatura, sistema d’avaluació i bibliografia.  

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 dins 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 te 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 de 

treball 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 

estat realitzat per evitar solapaments i afavorir una distribució homogènia del pla de treball 

global del semestre. 

 

 

Vista de l’apartat de Secretaria Fisioteràpia on hi tenen accés tots els alumnes matriculats i 

tots els professors. 
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Exemple de Calendari acadèmic 

 

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. Anatomia I (1r curs) 

 

Exemple del Mapa de Competències (Annex 7 (amb A3)) 
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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 que es demanarà i quan a l’alumne. 

El curs 2015-2016 totes les assignatures de primer i segon curs de Grau i l’assignatura de 

Pràctiques clíniques II de tercer curs (per la seva especial configuració) disposen d’un 

document específic de pla de treball. La resta d’assignatures desenvolupen el pla de treball 

intrínsecament dintre de l’espai moodle i coordinen les seves activitats avaluatives amb la 

direcció acadèmica del Grau. Entenem que un cop l’assignatura s’ha impartit en un parell de 

cursos lectius és el moment idoni per redactar el pla de treball. Tenint en compte això els curs 

2016-2017 es treballarà per tenir publicats els plans de treball de les assignatures de tercer i 

el curs 2017-2018 els de quart. 

 

Pel que fa a la formació i avaluació per competències, a EUSES TE es va implantar el primer 

curs del grau de Fisioteràpia el curs 2012-2013, amb la confecció dels programes de les 

assignatures d’acord amb la memòria de verificació del grau 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. La 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 es van implementant amb les competències corresponents fins a la seva 

totalitat. 

 

Al moodle, s’activa un espai virtual per a la coordinació de l’acció tutorial.  Els usuaris d’aquest 

espai són: els tutors i el Cap d’estudis i el Director (responsables de la coordinació del PAT). 

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 Estàndard 5.1. del present informe). 

 

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.  

El fet que hi hagi professors que imparteixen diferents assignatures, o parts de diferents 

assignatures, al llarg del grau, facilita la coordinació i coherència dintre d’un tema en concret, 

per exemple, el professor que imparteix la part de sistema nerviós a patologia mèdica a 3r 

curs, és el mateix que ha explicat l’anatomia i fisiologia del sistema nerviós a 1r. Un altre 
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exemple el trobem al cas que en l’assignatura d’anatomia I, a les classes pràctiques, anatomia 

palpatòria, hi és present el professor que imparteix les classes teòriques, a més a més del 

professor de palpatòria, així es garanteix que els dos, teòric i pràctic, vagin totalment 

coordinats amb el temps i amb el contingut. 

 

Perfil dels estudiants de la titulació 

 Estudiants de nou ingrés 

 

A. Perfil d’ingrés 

 

La demanda dels estudis a EUSES TE en 1a opció és similar durant  els dos primers cursos 

d’implantació i el duplica el curs 2014-2015. La proximitat d’un centre universitari públic on 

s’ofereixen els mateixos estudis fa que, tot i que hi ha demanda en 1a opció, no sigui en un 

volum elevat pel que fa a la gent de la província de Tarragona. La demanda en primera opció, 

augmenta per la gent del territori i sobretot per un gruix important d’alumnes estrangers. 

També s’observa una estabilitat en la demanada en 1a-3a opció. L’evolució positiva d’aquestes 

dades es pot atribuir a que els alumnes valoren el preu (públic-privat) alhora de triar les 

opcions però també tenen en compte la qualitat docent i el seguiment individualitzat que 

ofereix EUSES TE. 

Les dades del curs 2012-2013 evidenciaven que la implantació del Grau a les Terres de l’Ebre 

era una opció per aquells estudiants que ja tenien una carrera i també majors de 25 anys, que 

tot i representar un % petit no és menyspreable. Això durant el  curs 2013-14, no va ser així, 

va augmenta el nombre d’estudiants que accediren per la via de les PAU, i no hi va haver 

alumnes que cursessin segona carrera, reforçant el perfil de primera carrera per als nous 

estudiants. Durant el curs 2014-2015 les dades han tornat a la tendència del primer any i per 

tant es fa difícil parlar d’una tendència en aquest sentit; cal entendre que falten alguns anys 

més d’implantació dels estudis de fisioteràpia per poder evidenciar una tendència més estable 

en el percentatge d’estudiants matriculats de nou ingrés segons la via d’accés (taula 4). 

La nota d’accés a la titulació augmenta força sobretot en el darrer curs (0,4 punts com a 

mínim en les 3 vies d’accés principal), com a conseqüència de l’increment d’alumnes de nou 

ingrés.  

S’ha multiplicat per 3 el nombre d’estudiants de nou ingrés amb notes d’accés entre 7 i 8 el 

curs 2014-2015 respecte al 2013-2014. Això pot ser un fet aïllat (tot i les notes no s’han 

omplert totes les places ofertades) però s’ha d’estudiar en els propers cursos si és una dada 

que marca tendència seguint la línia de molts centres on per accedir als estudis de fisioteràpia 

és necessària una nota d’accés força alta. 

Pel que fa al nombre de crèdits ordinaris matriculats per part dels alumnes de nou ingrés, és 

una dada que fluctua igual que la via d’accés. S’entén que encara falten anys d’implantació per 

observar una tendència en aquesta dada. Amb tot, gairebé un 20% d’estudiants a temps 

parcial és una data a estudiar en referència a les particularitats i necessitats dels estudiants de 

nou accés (sobretot els majors de 25 anys, provinents d’altres estudis i/o els que cursen una 

segona carrera, que son els que més demanen una matricula parcial per temes laborals). 
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B. Característiques personals i socials dels alumnes de nou ingrés 

 

Els percentatge d’alumnes de nou ingrés segons el sexe en els nostres estudis i al nostre 

centre en particular no creiem que reflecteixi la normalitat en el grau de fisioteràpia tot i que el 

curs 2014-2015 per primer cop es van matricular més dones que homes (percentatges propers 

al 50%). Els percentatges en el cas dels mateixos estudis però desenvolupats a la FMCS de la 

URV (60% dones i 40% homes aproximadament). És possible que aquesta diferència estigui 

relacionada amb que les noies tenen una nota de PAU o CFGS més alta que els nois, fet que 

facilita el seu accés a les institucions públiques. 

 

S’aprecia que el gruix dels estudiants està entre els 18 i els 20 anys. El curs 2012-2013 

aquesta no era la tendència, ja que en el primer curs d’implantació dels estudis trobem el gruix 

als 19-23, que correspondrien en gran part als alumnes estrangers que han tardat un any més 

o 2 a poder accedir als estudis a Espanya per la menor informació que hi havia en aquell 

moment sobre la possibilitat d’estudiar a EUSES TE, la manca de coordinació entre els 

calendaris administratius dels dos països i/o que han estat preparant-se la prova d’accés al seu 

país d’origen. El que els dos darrers anys, el gruix sigui a 18 anys, pensem que els alumnes 

estrangers, ja ni intenten preparar-se per a la prova d’accés al seu país, i directament trien 

EUSES TE com a primera opció. 

 

Respecte als estudis dels pares dels alumnes, es mostra, que la majoria tenen formació 

primària i d’EGB o FP 1r grau i Batxillerat o FP 2n grau. Hi ha pares sense estudis, i també 

altres que en tenen i no saben quins o no en tenen. Pares / mares amb estudis superiors n’hi 

ha però un menor percentatge. Aquest fet es pot relacionar amb que com hi ha un % 

d’alumnes elevat de les nostres comarques, 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 a una gran ciutat. Això es pot relacionar amb la poca incidència d’estudis superiors 

entre els pares dels alumnes. A més a més, el fet que hi hagi la majoria de pares amb estudis 

només primaris i secundaris pot tenir relació amb l’evolució del mercat laboral amb que els 

alumnes que hi ha que son majors de 25 anys (dificultat dels pares per accedir a la Universitat 

en altres èpoques). 

 

Quan ens fixem amb el càrrec o lloc de treball que ocupen els pares dels nostres 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 Fisioteràpia a l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport el curs 

2014-2015 és el d’una persona de 18 a 21 anys (noi (més proper a 21) o noia (més propera a 

18)), procedent dels estudis de batxillerat residents a Catalunya (66% del total de nou accés) 

o provinents d’altres estats de la Unió Europea (34%), i amb pares amb estudis, principalment 

primaris i secundaris.  

Fent referència al perfil que es recomana a la memòria, estem amb perfecta concordança amb 

aquesta, tant pel que fa a un bon nivell en assignatures bàsiques de ciències com pel que fa a 

les característiques personals necessàries. 

 

Al finalitzar la redacció de l’autoinforme d’acreditació no tenim disponibles les dades de l’estudi 

1Q-1R del curs 2014-2015. Les dades extretes de l’Estudi 1Q-1R (2013-2014), en el qual ha 
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participat el 48.9% del total d’estudiants de nou accés al Grau mostren que el 72.7% accedeix 

a la universitat per primera vegada i el 68.2% només es dediquen a l’estudi. La resta 

d’alumnes compagina estudis i  feina, bé durant el període lectiu (13.6%) o bé durant les 

vacances (18.2%). Dels alumnes que compaginen estudis i feina, el 42.9% treballen en una 

feina relacionada amb 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 

Fisioteràpia és tant la professió que se’n deriva amb un 77.7% com l’interès que els hi 

desperta aquest món amb un 22.7%. 

 

Respecte al lloc de residència, un % elevat dels alumnes (59.1%) han canviat de residència o 

domicili al començar el curs acadèmic 2013-14 i  és per aquest motiu, que el % d’alumnes que 

no viuen amb els pares és més elevat (68.18%, ja que hi ha alumnes que ja vivien fora de 

casa). Aquest fet pot ser degut a que el percentatge d’alumnes provinents de fora d’Espanya 

és significatiu (dades taula 14) i també que ens obrim a Catalunya i Espanya. El 31.8% viuen 

amb els pares, mentre que la resta decideixen fer-ho amb els amics o companys (50.1%), 

amb la parella (4.5%) o sol/a (13.6%). 

 

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, té 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).   
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EUSES TE facilita la incorporació a aquells o aquelles alumnes que acreditin la condició 

d’esportista d’elit. 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 té més dificultat alhora de compaginar l’activitat esportiva amb el seguiment diari dels 

estudis. 

 

En referència a l’alumnat estranger, EUSES TE facilita l’accés a tots aquells alumnes que no 

dominen la nostra llengua. Durant el primer curs la llengua en que s’imparteixen les classes és 

en castellà i els exàmens es faciliten amb les dos llengües, català i castellà. A més a més, 

EUSES Terres de l’Ebre ofereix als alumnes l’accés a cursos de català per a nou vinguts. 

 

Respecte a la valoració global dels estudiants vers les jornades d’acollida, EUSES TE té en 

compte la respostes a la pregunta específica que es fa sobre això el l’estudi 1Q-1R. Havent una 

escala de valoració d’1 a 4 (1=molt dolent, 4=molt bo), el resultat mitjà de la valoració ha 

estat de 3,4. 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 posteriors per ajudar als estudiants nou vinguts a poder-se aclimatar 

i integrar de forma més ràpida al món universitari.  

 

 Estudiants 

 

El curs 2014-2015 és el tercer any d’implantació del Grau en Fisioteràpia de l’Escola 

Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES TE), fet que implica, que les dades dels estudiants 

s’hagin d’interpretar puntualment amb certes reserves per tot allò que faci referència a 

exposar i analitzar una certa tendència. 

La tendència per sexe està evolucionant, tenint en compte les dades de noua accés del curs 

2014-15, cap a la paritat (actualment 46% de noies tenint en compte els 3 cursos de grau). 

Pel que fa a l’edat, es manté l’augment dels alumnes de 18 anys, d’aquests que inicien els 

estudis per primera vegada, tendència també abans comentada. 

La matrícula a temps parcial té una incidència menor; l’alt volum d’alumnes procedents de les 

PAU (més joves), tot i la recuperació d’un certa quantitat d’alumnes de nou ingrés (4%) que 

inicien fisioteràpia com a segona carrera, explica la dada. 

Pel que fa a la procedència dels estudiants, les dades reflexen el treball d’EUSES TE per ser 

referència també fora del territori més proper. El volum dels estrangers no varia massa, la 

seva tendència és la mateixa els 3 cursos, de fet en números absoluts són molt similars; si que 

disminueix 3 punts a nivell percentual, ja que l’augment de matrícula ha vingut mercès a 

alumnes nacionals. Actualment el 42% dels alumnes d’EUSES TE són estrangers. 

Les dades anteriors ratifiquen que estudiar a EUSES TE no només és una opció per a la gent de 

les nostres terres sino que, cada vegada més hi estudient alumnes d’arreu de Catalunya i la 

resta de l’estat.  
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Resum de les propostes de modificació de la memòria 

A l’informe de seguiment del curs 2012-13 es va fer esment de la necessitat d’eliminar els 

prerequisits de l’assignatura de “Fisioteràpia Integrada I”, degut a la dificultat en la progressió 

en els estudis, dels alumnes d’EUSES Terres de l’Ebre. La mesura va permetre, en un primer 

moment, a 10 estudiants no haver d’allargar el temps per finalitzar els seus estudis algun altre 

curs acadèmic; els dos darrers cursos això ha afavorit la progressió en els estudis d’un volum 

igual d’alumnes i no ha tingut cap afecte negatiu sobre el seguiment de les assignatures i 

l’assoliment de les competències del següent curs. Amb tot, entenem que d’aquí un parell 

d’anys es podrà valorar amb més profunditat els beneficis d’aquesta mesura. 
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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 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-

fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/ (dintre de la pestanya de 

documents) 

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. I la URV i EUSES TE disposen de mecanismes que permeten garantir la publicació 

periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.  

 

Pel que fa al PDI es pot trobar el seu CV abreujat i les assignatures que imparteixen a 

http://euses.cat/professors/professors-campus-terres-de-lebre/  

 

 

 

 

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/professors/professors-campus-terres-de-lebre/


 

 

 

Autoinforme d’acreditació del Grau en Fisioteràpia 

  

 

19 

 

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/] 

 SIGQ [http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/bofSIGQFisio_FMCSEUSES1.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, com ja es comenta a l’informe de seguiment referent al curs 

anterior 2012-2013. 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 la majoria d’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 per a la coordinació  per poder 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 eficient 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 fisioteràpia. 

 

Malgrat ser el tercer 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. 

http://www.urv.cat/qualitat/
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EUSES TE, com a centre adscrit a la URV, desenvoluparà a partir del proper curs la revisió del 

SIGQ igual que totes les facultats i escoles de la pròpia Universitat (proposta de millora 1). 

L’equip directiu es compromet a portar a terme les revisions del SIGQ i a assegurar la 

disponibilitat dels recursos necessaris. Aquestes revisions han de permetre comprovar el grau 

de compliment dels processos i els resultats dels indicadors, així com l’adequació del SIGQ per a 

la millora continua de les titulacions. Tots els col·lectius d’EUSES TE estan implicats en la 

realització d’activitats relacionades amb el SIGQ; és per això que tots poden realitzar propostes 

de millora. 

 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 i 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. 

 



 

 

 

Autoinforme d’acreditació del Grau en Fisioteràpia 

  

 

21 

 

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”. 

 

 Acreditació de les titulacions 

 

El SIGQ d’EUSES TE no comptava amb  cap procés específic per descriure el procés d’acreditació 

de les titulacions, bàsicament degut a que encara no estaven definits els mecanismes, guies i 

procediments a seguir per a l’acreditació de titulacions oficials al Sistema Universitari de 

Catalunya.  Arrel de la revisió i actualització del SIGQ a la URV, s’ha definit i documentat el 

procés PR- centre -006 “Acreditació de titulacions" específic per descriure el procés d’acreditació 

de les titulacions. Donat que aquest procés és de recent implantació se’n farà un seguiment 

especial per tal d’incorporar possibles millores sorgides de l’acreditació de la titulació de Grau de 

Fisioteràpia. 

 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 ha finalitzat durant el mes de juny de 2015. Els 

aspectes bàsics d’aquesta revisió han estat: 

 

 Actualització dels processos clau de centre, contactant amb altres unitats i serveis de la 

URV. En l’actualització s’han inclòs adaptacions a nous requeriments legals, incorporació 

i/o modificació de referències a normatives i reglaments de la URV i dels centres, revisió 

del conjunt d’indicadors i evidències en base a les pautes de les noves guies de 

seguiment i acreditació d’AQU Catalunya, així com de processos URV de millora contínua. 

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

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

la Gestió. 

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

centres.  

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

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

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

2014), de la Guia d’acreditació de titulacions oficials de Grau i Màster (AQU Catalunya, 

novembre de 2014) i de la Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de 

garantia interna de la qualitat (AQU Catalunya, febrer 2015) 

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

registres i definició, revisió i millora del SIGQ. 

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

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

estructures i unitats de la Universitat i que són processos que afecten el centre.  
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 Revisió del Manual de Qualitat del SIGQ dels centres per adaptar el seu contingut a les 

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

d’aspectes interns de la URV. 

Aquesta revisió i actualització del SIGQ es tindrà en compte per tal d’adaptar el nostre sistema. 

La revisió es portarà a terme segons el que preveu el procés dels SIGQ de la URV: PR- centre -

008 “Definició, revisió i millora del SIGQ” 

 

 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 

implantat 

Estudi de primer curs primer quadrimestre (1Q1R). Adreçat 

als estudiants de nou accés. 
X 

implantat 

Enquestes de valoració de l’activitat docent  X implantat 

Enquesta sobre el Pla d’Acció Tutorial  X en disseny 

Estudi de Percepció de la Docència (EPD)  X implantat 
1 Estat: implantat, fase pilot, fase de disseny 

 

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, l’ 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 2013-2014, ja que la seva 

implantació estava prevista per al curs 2014-2015. Degut al fet que EUSES TE és un centre petit 

s’han pogut incorporar aquestes dades abans, i així poder complementar aquest informe.  
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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. 

 

Per a la recollida dels resultats es destaca que les diferents eines dintre del servei moodle 

d’EUSES TE agrupen tota 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 

(http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-

lebre/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
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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 que imparteix docència al Grau en Fisioteràpia a EUSES TE és suficient i 

adequat, d’acord amb les característiques de la titulació i el nombre d’estudiants. Cal destacar 

que en el Grau en Fisioteràpia els percentatges de doctors (50,2%) i doctors acreditats 

(64,8%) estan per sobre dels estàndards requerits. 

El professorat implicat en la docència del Grau presenta una experiència docent i investigadora 

adequada per garantir la qualitat de la docència, la recerca i la formació professional dels 

estudiants, així com una qualificació suficient per impartir docència i formar estudiants. 

Tot i ser unes dades excel·lents per un centre de nova creació i en un territori amb una 

densitat geogràfica baixa, cal admetre que hi ha un elevat nombre de professors amb càrrega 

creditícia petita. En aquest sentit, cal explicar que la Direcció Acadèmica prioritza que la 

docència bàsica i obligatòria estigui impartida sobretot per personal a temps complet o amb 

dedicacions creditícies altes, mentre que el professorat a temps parcial s’encarrega, 

habitualment, d’assignatures més especialitzades i/o amb més orientació pràctica o 

professionalitzadora. 

 

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) 
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PROFESSORS COL·LABORADORS 

Professor Col·laborador  Dr Acreditat 

Professor Col·laborador Dr 

Professor Col·laborador Llicenciat/Graduat 

 

El professorat que imparteix docència a les titulació de Fisioteràpia del centre és, com es pot 

veure a la taula 16 (Perfil general del professorat de la titulació), professors joves, la mitjana 

d’edat és de 40 anys; aquesta joventut es compatibilitza amb l’alt grau formatiu, experiència 

i/o especialització del professorat, ja que es busca un perfil de professor, experimentat i 

especialista d’acord amb l’assignatura que imparteix. Hi ha un % elevat de professors doctors, 

al qual recau més de la meitat de la càrrega docent. El PDI Doctor, són bàsicament metges i 

biòlegs, pel fet de que és complicat trobar fisioterapeutes doctors, per la complicada 

accessibilitat que tenien abans per accedir a un doctorat des d’una diplomatura, o també, 

perquè no s’han dedicat al camp de la investigació.  

 

El professorat implicat en docència presenta una experiència en docència de diferents anys, ja 

sigui en docència universitària, o amb col·laboració en diferents cursos de formació interns de 

diferents centres clínics. Als professors contractats, és sobre qui recau més docència, ja que 

tenen una dedicació exclusiva, i a part d’aquesta major docència, també tenen un paper 

important i destacat en la gestió del grau. Altres professors, col·laboradors, comparteixen la 

docència al grau amb la seva pròpia feina, que és del tot compaginable i necessari, així es 

garanteix que la docència (relacionada amb el seu treball del dia a dia) sempre està 

actualitzada i relacionada amb la pràctica diària d’un fisioterapeuta, que creiem que és un 

factor molt important i indispensable per, a part de poder aportar una major qualitat en 

l’ensenyament, també, garantir una major motivació a l’alumnat. La qualificació del 

professorat respecte les exigències normatives actuals. El PDI contractat te un paper tant en la 

docència com en la gestió, com ja em comentat, i el PDI col·laborador, és especialista i per 

això imparteix menys docència però totalment centrada en la pràctica professional actual.  

Els professors majoritàriament o són doctors, algun acreditat, o llicenciats; els professors 

diplomats tots tenen també un màster realitzat com a mínim. A més dos dels no doctorats, 

actualment estan ampliant els seus estudis, o bé amb màster (1) o bé amb el doctorat (1). 

 

Tot i ser un centre jove, aproximadament entre el 25% i el 30% del professorat del nostre 

centre té més de 7 anys d’experiència docent (entre el 60% i el 70% tenen més de 4 anys 

d’experiència)  i s’han posat les bases perquè es pugui treballar dintre del grup de recerca 

PHAS research (EUSES Salt). En aquests 3 primers anys, 1 professor ha obtingut el Grau de 

doctor i 3 professors han aconseguit l’acreditació d’AQU o ANECA.   

 

Així, doncs, el nostre professorat té prou experiència, professional i de recerca, en àmbits 

fonamentals per a la nostra titulació com ara la medicina, la Fisioteràpia, la salut i la qualitat 

de vida. 

 

Pel que fa a la satisfacció de l’alumnat respecte al professorat de la titulació, com es mostra a 

la taula 20, on s’observa la mitjana de la valoració per part dels alumne de tots els professors 

que imparteixen docència al grau de fisioteràpia, ja que s’han valorat els 23 professors dels 23 
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totals, aquesta és bàsicament per sobre de 5 (rang entre 1-7), tant quan valoren el professor 

com a tal com el desenvolupament de l’assignatura. Només quan es valora les instal·lacions, 

aquesta és per sota de 5, però no deixa d’estar per sobre de 4,7 (molt per sobre del 3.5 que 

seria l’aprovat just). 

Amb aquestes mitjanes de les valoracions per part dels alumnes, ens mostren  que en conjunt, 

el professorat del Grau en Fisioteràpia està ben valorat, evidència de la bona feina feta. 

 

En el casos que, mitjançant els resultats de les enquestes, les reunions de delegats i el 

seguiment fet per part de la Direcció Acadèmica es detecten mancances i propostes de millora 

es transmeten a la persona implicada durant la reunió de seguiment individual anual.  
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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 i la 

secretaria acadèmica de forma profunda i individualitzada. 

 

Seguint les directrius i recomanacions de la URV, es proporciona al professorat suport tècnic i 

metodològic per part de la direcció acadèmica, que treballa per tal d’afavorir el 

desenvolupament i implementació de processos d’ensenyament-aprenentatge de qualitat 

docent amb tots els professors i totes les assignatures.  Es treballa principalment en l’àmbit 

metodològic (Avaluació per competències, Programació, planificació i desenvolupament docent,  

Pla d’Acció tutorial i Virtualització de la docència). 

  

Tot i l’èxit del programa propi de la URV Pacte de Dedicació de PDI (PdD), com a centre privat 

EUSES TE el pacte de dedicació és el propi pla docent, on es regula la dedicació de cada un 

dels professors. 

 

A nivell global, a la URV 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. 

 

 

 

http://wwwa.urv.cat/formacio_academica/10_pled/pled.pdf
http://www.urv.cat/crai/
http://www.urv.cat/crai/
http://www.urv.cat/crai/que-es-el-crai/la-factoria.html
http://www.urv.cat/crai/que-es-el-crai/espai-aprenentatge-llengues.html
http://www.urv.cat/a_mes_estudiar/aprendre_idiomes/
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 Formació i innovació per a la millora de la pràctica docent  

El professorat de la URV disposa també del suport de l’Institut de Ciències de l’Educació, que 

és l’organisme encarregat de promoure accions de millora de la formació i innovació docent. És 

un col·laborador actiu del desenvolupament de les polítiques universitàries relatives a la 

innovació i a la millora de la qualitat de la docència, especialment a través de la formació del 

professorat, però també en d’altres camps, com la innovació i la recerca educativa.  

L’ICE impulsa i dóna suport a les convocatòries de projectes d’innovació docent i als grups 

d’innovació docent, a la difusió de les bones pràctiques en aquest àmbit i gestiona el Pla de 

Formació del PDI de la URV (PROFID), que està organitzat en 3 programes: Pla General de 

Formació, Pla Específic de Formació i Ajuts per al desenvolupament d’accions de formació 

externa i de terceres llengües. 

 

El Pla General (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. 

 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. 

 

 
Font: Institut de Ciències de l’Educació 
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Taula 21. Detall cursos PROFID, Pla general. Curs 2013-14 

Àmbit 

Nre. Cursos 

oferts 

Nre. 

Inscripcions 

Nre. 

Assistents 

Acció institucional de la URV 7 20 18 

Desenvolupament docent i investigador  9 133 110 

Docència universitària    17 230 213 

Eines per al treball docent 30 559 453 

Gestió universitària  3 41 40 

Idiomes  12 120 86 

Jornades 1 59 41 

Salut i prevenció de riscos laborals 21 283 169 

Anul·lats 2 - - 

TOTAL 102 1.445 1.130 

 

 

La participació en aquest tipus d’activitats de formació a l’ICE per part del conjunt de 

professorat d’EUSES TE pot millorar facilitant per correu electrònic l’oferta formativa de 

manera setmanal al professorat del centre (proposta de millora 2). 

 

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 ciències de la Salut. 

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 formació i desenvolupament 

del professorat (annex 8). 

 

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 cada curs dur a terme les 

reunions de professors de cada assignatura, i de les assignatures més afins o de la mateixa 

àrea de coneixement específica, per tal de distribuir els continguts de cada assignatura, evitar 

solapaments entre aquestes promoure sinèrgies per la millora dels processos i estratègies 

d’aprenentatge, l’avaluació i l’adequació dels ensenyaments als requeriments professionals. 

 

 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. 

 

http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/relacions_internacionals/index.html
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EUSES TE té conveni ERASMUS + amb Università Degli Studi di Foggia, Università Degli Studi 

di Palermo, Instituto Politécnico de Santarem, Instituto Superior de Saude Do Alto AVE (Póvoa 

de Lanhoso) i SICUE amb Universitat de Girona, Universidad de Granada i Universidad de A 

Coruña. A més EUSES TE pot participar dels acords signats per EUSES Salt amb la Universitat 

James Cook (Austràlia) i la Universitat Slipery Rook (USA). 

 

Aquests convenis signats permeten 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. 

 

EUSES TE desenvolupa l’àrea de mobilitat pròpia de forma coordinada amb iCenter de la URV. 

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 aquests tres primers cursos, no hi ha hagut mobilitat per part del professorat, degut a 

trobar-se als inicis d’implantació del grau.  
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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 FISIOTERÀPIA, 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 4 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: 15 alumnes/tutor (Curs 2014-2015) 

 S’han realitzat 93 tutories (89 presencials i 4 virtuals). 

 El 97% 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 

de l’alumnat s’han dut a terme el curs 2014-2015  i per part dels tutors es realitzaran en el 

curs 2015-2016, per tant els resultats s’analitzaran en l’Informe de seguiment 

corresponent.  

 

A més EUSES TE dur a terme: 

1.- Accions individuals amb l’equip directiu.  
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Cada un dels graus disposa d’un equip de coordinació per donar sortida a totes aquelles 

consultes sorgides de les accions col·lectives o fruit de la inquietud dels propis 

estudiants. 

En aquest sentit l’alumne pot demanar tutories individualitzades per: mobilitat, 

seguiment dels estudis, optatives, sortides professionals, organització de les pràctiques 

i treball final de grau, etc. 

Sempre hi ha, com a mínim,  una tutoria obligatòria a l’any amb un dels integrants de 

l’equip de coordinació. Aquesta reunió serveix per revisar els resultats del curs o cursos 

anteriors i orientar l’alumne sobre la matrícula i sobre el procés acadèmic a seguir 

(matrícula guiada).  

2.- Accions individuals amb el professor. 

Cada una de les assignatures dels graus disposa d’un horari setmanal (majoritàriament 

1,5 hores) d’atenció individual a l’alumnat per tal de reforçar els aprenentatges. L’horari 

anual cada any es configura tenint en compte que no hi hagi solapaments que 

impedeixin l’aprofitament d’aquest recurs. 

 

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. 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/oindividual.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/Tallers2.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/Tallers2.html
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/orientacioe.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/RECURSOS%20PARA%20LOS%20ESTUDIANTES%20SOBRE%20ORIENTACION%20PROFESIONAL.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/RECURSOS%20PARA%20LOS%20ESTUDIANTES%20SOBRE%20ORIENTACION%20PROFESIONAL.pdf
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/buscarfeina.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/publicacions.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/borsa_treball.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/empreses-practiques.html
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- 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.   

 

En el cas dels estudiantes del Grau de Fisioteràpia d’EUSES TE aquest servei encara no es pot 

valorar, el Grau es troba en el tercer any d’implantació. A nivell de centre no es realitzen 

encara actuacions específiques, relacionades amb l’orientació i la  inserció professional, ja que 

aquestes estan planificades per dur-se a terme a 4t curs, en el que es creu que son estan més 

indicades i per tant seran de més utilitat per als alumnes. Les actuacions previstes, es 

centraran en una sèrie de xerrades, que l’alumne al llarg del curs, i també amb la possibilitat 

de realitzar una assignatura optativa de com crear el seu propi centre, referit a l’exercici lliure 

de la Fisioteràpia.  

 

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 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, i que també es crearà al 

centre de Terres de l’Ebre. 

 

Mobilitat dels estudiants 

 

No aplicable, donat que el Grau de Fisioteràpia es troba en el tercer any d’implantació.  

 

En aquest moment s’han formalitzat ja 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, Instituto Politécnico de Santarem, Instituto Superior de 

Saude Do Alto AVE (Póvoa de Lanhoso) i SICUE amb Universitat de Girona, Universidad de 

Granada i Universidad de A Coruña. A més EUSES TE pot participar dels acords signats per 

EUSES Salt amb la Universitat James Cook (Austràlia) i la Universitat Slipery Rook (USA). 

Aquests convenis signats permeten la mobilitat tant a l’alumnat com al professorat, com s’ha 

comentat anteriorment. 

 

En el cas dels estudiants del grau en Fisioteràpia, a 4t curs han de realitzar el rotatori clínic de 

600 hores de pràctiques clíniques en diferents centres i institucions, i el cas del centre d’EUSES 

TE, com s’ha comentat anteriorment, hi ha un % elevat d’alumnat estranger procedents de 

diferents països de la Unió Europea. Als alumnes en general però especialment als que volen 

tornar al seu país d’origen, dintre del programa Erasmus + for traineeship i fora del mateix, 

se’ls gestiona poderanar al seu país a realitzar les pràctiques, així es creen nous convenis per 

afavorir que els alumnes que ho sol·licitin puguin marxar durant un semestre a fora de 

Catalunya. 

 

http://www.urv.cat/forumocupacio
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Recursos materials 

 

EUSES Terres de l’Ebre disposa dels espais necessaris per dur a terme el Grau en Fisioteràpia a 

través d’un conveni-contracte amb el Bisbat de Tarragona per la cessió dels mateixos dintre 

del Seminari de Tortosa. Concretament el Grau en Fisioteràpia disposa de: 

 

- Secretaria acadèmica. 

- Aules de Teoria, capacitat per 45 i 60 alumnes. 

- Aules de pràctiques, amb 15 i 20 camilles. 

- Zona d’estudi.  

- Despatx de direcció. 

- Sala professors – Sala reunions. 

- Magatzem. 

- Sales tutories. 

- Bar. 

 

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 al material fungible, s’ha adquirit material divers pel desenvolupament d’activitats 

acadèmiques pràctiques (cremes, tovalloles, cintes mètriques, goniòmetres, paper protector 

per les camilles, etc); i material específic per l’aplicació d’agents físics. 

L’estudiant de Fisioteràpia pot accedir als serveis complementaris de residència i instal·lacions 

esportives. El Seminari de Tortosa té una oferta de preus específica per afavorir que el 

col·lectiu universitari pugui accedir als esmentats serveis. Els curs 2014-15 alguns estudiants 

han viscut al centre, tal i com ho van fer ja els cursos anteriors. 

 

Per concloure aquest apartat, podem afirmar que segons mostren els resultats de l’enquesta 

de satisfacció dels alumnes respecte als recursos materials, les valoracions son positives per a 

tots els aspectes valorats, veure detall a les taules 25-26, indicant que aquests han estat 

suficients pel desenvolupament de la docència.  

 

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 

http://www.urv.cat/crai/
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d’assignatura ho considerin adient pel desenvolupament dels processos de ensenyament-

aprenentatge. Dins de l’aula virtual els professors i els estudiants disposen d’una sèrie de 

funcionalitats per la publicació de continguts, la realització de diferents tipus d’activitats, així 

com diferents eines de comunicació, incloent web conferències i publicació de notes 

personalitzada. 

 

L’Entorn Virtual de formació de la l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a Terres de l’Ebre 

(EUSES TE) també està basat en la plataforma Moodle. Aquesta plataforma virtual és el 

conjunt de diferents espais virtuals. 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. 

 

Aquest curs acadèmic les aules virtuals disponibles per la nostra titulació han estat 38, de les 

quals totes son 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 93.7 % 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     

 

Fisioteràpia 

 

Valoració del desenvolupament de la titulació: 

 Evidències del desenvolupament de l’ensenyament  

El comitè extern d’avaluació (CAE) pot accedir a les evidències del desenvolupament de 

l’ensenyament a través de l’Espai de l’acreditador” (http://www.euses.cat/terres-

ebre/moodle/)  amb l’usuari i la contrasenya facilitada per EUSES TE- 

Aquest espai Moodle creat especialment per al CAE, conté els espais Moodle de les 

assignatures seleccionades per a l’acreditació i l’espai Moodle de coordinació del Pla d’acció 

tutorial. 

a) Espais assignatures 

En els espais de cada assignatura hi ha: 

-  El material didàctic i acadèmic vinculat a l'assignatura. 

- Els enllaços a la guia docent i el Pla de treball: On es troba la informació respecte als 

resultats d’aprenentatge, les activitats formatives i els sistemes d’avaluació.  

- Un apartat, a l’inici de  l’espai, anomenat “Evidències per a l’acreditació’: on hi ha el recull de 

les proves d’avaluació i treballs dels estudiants amb tot l'espectre de qualificacions obtingudes. 

Aquest espai de recull d’evidències no és visible per als estudiants.   

En l’espai assignatura de pràctiques externes, a més a més de les mostres de les proves 

avaluatives,  s’han afegit les plantilles de les enquestes de satisfacció que es realitzen. 

No es poden presentar evidències del  Treball de Fi de Grau, donat que encara no s’ha 

implantat. 

 

b) Espai de coordinació del Pla d’Acció Tutorial 

El comitè extern d’avaluació (CAE) pot accedir a les evidències del desenvolupament propi de 

coordinació i desenvolupament del PAT a través de “l’espai de l’acreditador” de l’enllaç 

http://www.euses.cat/terres-ebre/moodle/
http://www.euses.cat/terres-ebre/moodle/
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http://www.euses.cat/terres-ebre/moodle/  amb l’usuari i la contrasenya facilitada per EUSES 

TE. 

 Elecció de les assignatures per acreditació 

Seguint les indicacions de la “Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i 

màster” elaborada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, s’han 

seleccionat les assignatures següents per a l’acreditació: 

 

Titulació Codi Assignatura Curs Tipologia 

GRAU 

FISIOTERÀPIA 

37204004 Anatomia I 1r Anual (bàsica) 

37204132 
Valoració en 

fisioteràpia I 
1r 

Semestral 

(obligatòria) 

37204108 

Fisioteràpia en 

especialitats clíniques 

I 

2n 
Semestral 

(obligatòria) 

37204115 
Fisioteràpia integrada 

I 
2n 

Semestral 

(obligatòria) 

37204126 Pràctiques clíniques II 3r 
Anual 

(obligatòria) 

    

 

Totes les assignatures seleccionades tenen caràcter bàsic o obligatori tenint en compte que 

encara no s’ha desenvolupat cap assignatura de 4rt de Grau. Les assignatures seleccionades, a 

banda de les Pràctiques Clíniques II (pràctiques externes) -que explícitament es sol·licita 

incorporar-, responen a la demanda de representativitat dels diferents cursos (s’han triat dues 

assignatures de 1r, dues de 2n i les pràctiques que es desenvolupen a 3r) i de les diferents 

àrees del currículum. 

A més, en Anatomia I, Valoració en fisioteràpia I i Fisioteràpia en especialitats clíniques I 

també s’ha tingut en compte en un segon nivell de concreció: 

- Anatomia I, assignatura de 1r curs pel seu contingut bàsic i essencial dins el grau de 

fisioteràpia. 

- Valoració en fisioteràpia I, per ser una assignatura amb poc pes de crèdits, 3 ECTS, però de 

les assignatures de primer curs, una de les menys teòriques i més pràctiques i que alhora 

engloba ja coneixements bàsics de les assignatures cursades al primer semestre i inicia a 

l’alumnat en el coneixement pràctic i aplicat de la fisioteràpia.  

http://www.euses.cat/terres-ebre/moodle/
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- Fisioteràpia en especialitats clíniques I, s’ha seleccionat pel seu caràcter teòric aplicat a la 

clínica d’una manera pràctica diferent de les altres assignatures, abordant-se des d’un cas 

clínic.  

A més dels motius exposats anteriorment, s’ha volgut incloure l’assignatura de “Fisioteràpia 

integrada I” per valorar si la supressió dels prerequisits per accedir a aquesta assignatura ha 

tingut influencia en els seguiment de l’assignatura per part de l’alumnat i en l’avaluació 

obtinguda pel mateix (els alumnes que no compleixen amb els prerequisits anteriorment 

obligatoris segueixen i superen l’assignatura; no es veuen reflectides mancances pel fet de no 

haver superat les assignatures bàsiques de 1r curs, requisit ara eliminat).   

 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 en Fisioteràpia sense modificacions (tal com es mostra a la 

taula28). 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, són en gran part de 

manera pràctica, sense menystenir el pes teòric, han estat impartides a través de supòsits 

pràctics i resolució de problemes i de la pràctica en si mateixa. En totes les assignatures, s’han 

utilitzat diferents metodologies per tal de dinamitzar les classes presencials, i per part de 

l’alumnat 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. 

 

 Pràctiques externes 

Els alumnes de 2n i 3r curs, han realitzat les pràctiques clíniques externes en centres 

hospitalaris. Aquestes pràctiques corresponen a la matèria 3.1 Rotatori Clínic, i les 

assignatures Pràctiques Clíniques I i Pràctiques Clíniques II, assignatures de 6 ECTS anuals, en 

la que realitzen 150 hores presencials, davant de pacient, distribuïdes en dos centres. 

Realitzen dos períodes de 3 setmanes, ( 5h/dia, 5 dies/setmana) cada alumne. Aquests són els 
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primers cursos que s’implanten les pràctiques, i les places necessàries per a pràctiques 

clíniques I han estat distribuïdes en 4 centres hospitalaris de referència al nostre territori: 

Hospital Verge de la Cinta, Clínica Terres de l’Ebre, Hospital Santa Creu de Jesús i Centre 

Atenció Primària Baix Ebre. Per a pràctiques clíniques II s’han ampliat 3 centres més, Hospital 

comarcal d’Amposta, Residència Sant Miquel Arcàngel i Escola Verge de la Cinta, i també 

alguns alumne han tingut l’oportunitat d’anar a algun centre dels ofertats per a pràctiques 

clíniques I que no havien anat el curs anterior. Ha estat un repartiment d’alumnes segons 

demanada i necessitat de cada centre. (taula 29). 

 

Per a cursos posteriors, s’anirà ampliant l’oferta de places, proporcionalment al nombre 

d’alumnes, en els mateixos centres o altres de la zona. 

 

 Treball fi de grau/màster 

Donat que el Grau de Fisioteràpia es troba en el tercer any d’implantació, encara no està 

implantat el Treball de Fi de Grau. 

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://euses.cat/estudis/graus/grau-en-

fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/)  

 

 Indicadors acadèmics 

 

En la taula 30 (rendiment acadèmic per assignatura), és una taula on es mostra en tot detall 

les notes de cada un de les assignatures de grau (1r, 2n i 3r curs). D’aquesta informació es 

podria destacar les 4 matrícules d’honor que han estat atorgades, que han estat a Comunicació 

i Ètica, Documentació i Educació, Fisiologia II i Patologia quirúrgica (per a més detall mirar 

taula 30). 

 

Alhora de presentar el resultats de Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de 

rendiment (crèdits superats/crèdits matriculats)taula 31 cal destacar el fet de que no 

coincideixin les dos taxes, és perquè una té en compte els alumnes que han seguit el grau amb 

normalitat i l’altre té en compte els no presentats en una o vàries assignatures i aquells 

alumnes que tot i haver-se matriculat han deixat els estudis en la seva totalitat anul·lant o no 

la matrícula.  

S’observa que la taxa d’èxit, en totes les assignatures és elevada, majoritàriament per sobre 

del 90% i n’hi ha un nombre important amb el 100% d’èxit. Cal fer esment de que hi ha 4 

assignatures on la taxa baixa d’aquest 80%, són Anatomia I amb un 72%, Física per 

fisioterapeutes i biomecànica amb un 55%, Fisiologia I amb un 76% i Bioestadística amb un 

68%. Aquestes taxes més baixes, tot i que es troba dintre d’un rang acceptable, corresponen, 

com es pot veure, a assignatures més teòriques, i també més matemàtiques, que poder el fet 

de que els alumnes no tinguin tots uns antecedents o una base de ciències, fa que siguin 

assignatures que costin més. 

 

En global, la taxa de rendiment acadèmic en els 3 cursos analitzats el manté o millora curs a 

curs. En canvi la taxa de rendiment a primer curs ha anat disminuint fins al 83% actual (valor 

que es troba dintre de la normalitat). Aquestes dades poden reflexar una inferior adaptació de 

l’alumnat de nou ingrés als estudis combinada amb una major exigència del professorat un cop 

superat el primer any d’implantació dels estudis. A més l’augment d’alumnat, tot i el 

seguiment individualitzat dut a terme, influeix en la dispersió del mateix.  

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
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 Indicadors d’inserció laboral 

 

No aplicable, donat que el Grau de Fisioteràpia es troba en el tercer 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. 

 

 

5. 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 propi 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 acadèmicad’EUSES TE,  com 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. 

 

A l’estar als inicis del procés d’implantació de SIGQ hi ha aspectes que encara no es poden 

valorar, com els processos de  treball final de grau i de gestió de la inserció laboral. Durant el 

procés de redacció d’aquest informe s’ha posat de manifest que no es disposa d’algunes dades 

de seguiment que semblen interessant perquè EUSES TE, per la seva condició de centre adscrit 

no te accés a totes les 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/bofSIGQFisio_FMCSEUSES1.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. 
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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 previst a les memòries de verificació s’està implantant i  ha facilitat la 

implantació dels primers cursos 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. 

 

Com a conclusió general el SIGQ constitueix una bona eina per identificar aspectes que poden 

modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua.  
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Propostes de millora 

 

A partir de l’evolució de l’actual, i tenint en compte les àrees de millora que s’han detectat en 

aquest autoinforme d’acreditació hem afegit al pla de millora EUSES de l’últim IS (13-14): 

 

- Proposta de millora 1: revisió del SIGQ que ha de permetre comprovar el grau de 

compliment dels processos i els resultats dels indicadors, així com l’adequació del SIGQ 

per a la millora continua de les titulacions. 

- Proposta de millora 2: Millorar l’accés a oportunitats de formació pel professorat al pla 

de formació del PDI de la URV (PROFID). 
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Ensenyament 

implicat 1
Àmbit de la 

millora

Punt/s feble/s 

detectat/s

Proposta/es de 

millora
Accions a portar a terme Prioritat3 Responsable/s

És una qüestió a 

adreçar a la URV? 4
Termini

Implica 

modificació 

memòria? 5

Indicadors 

seguiment

Transversal Captació / Difusió

Matrícula inferior 

a les places de 

cada estudi (60 

places)

Augmentar el 

volum d'alumnes 

matriculats.

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.     2. Ampliació a 

l'àmbit nacional de les jornades 

informatives i de la participació a fires.

Alta

Direcció general i 

acadèmica 

EUSES TE

Centre d'Atenció a 

l'Estudiant de la URV

Curs 2014-

2015
No

Nombre d'alumnes 

de nou accés 

Transversal Personal

Cal assegurar 

els 

percentatges de 

docència 

impartits per 

doctors

Adaptació de la 

càrrega del PDI i 

nova contractació 

per les 

assignatures a 

implantar noves.

Procés de selecció de PDI i calendari 

de treball per doctorant.
Alta

Direcció EUSES 

TE i PDI
No

Curs 2014-

2015
No

 % de docència 

impartida pel PDI 

per categories

Transversal Qualitat

Mancances en 

la informació 

disponible sobre 

satisfacció de 

l'alumnat 

Implantar  les 

enquestes de 

satisfacció del Pla 

d'Acció Tutorial, al 

professorat de la 

titulació. 

1. Implantar a EUSES les enquestes i 

protocols URV sobre aquests temes.

2. Elaborar una planificació temporal 

per a la implantació .

3. Implantar les eines previstes i 

analitzar els resultats.

Mitja
Direcció EUSES 

TE

GTR i Unitat de Suport 

Metodològic de la URV

Curs 2014-

2015 No IS 2014-2015

Transversal
Desenvolupament 

de l'ensenyament

Insuficient nivell 

d'anglès dels 

alumnes

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" i 

Fonaments de 

Fisioteràpia per 

optimitzar les 

diferents 

metodologíes.

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

Grau en Ciències 

de l'Activitat 

Física i l'Esport

Procés d'accés

Desigualtat 

entre els 

estudiants en el 

moment 

d'accés.

Afavorir l ’accés al 

Grau en CAFiE de  a 

totes les persones 

interessades sense 

que el seu nivell  físic 

puntual sigui l imitant.

Supressió de les Proves d’Aptitud Personal 

(PAP).
Alta

Direcció de cada 

grau i GPA
Si

Curs 2015-

2016
Si

Nombre d'alumnes 

de nou accés 

Transversal

Sistema intern de 

garantia de la 

qualitat

Procés de 

millora gradual

Assegurar l’adequació 

del SIGQ per a la 

millora continua de 

les titulacions

Comprovar el grau de compliment dels 

processos i  els resultats dels indicadors. 
Alta

Direcció de cada 

grau i GPA
Si

Curs 2015-

2016
No

Revisió SIGQ i 

aplicació de 

processos

Transversal Personal

Manca de 

participació del 

PDI d'EUSES TE 

a activitats de 

formació de la 

URV

Posar les el 

recursos 

necessaris per 

l'accés del PDI a 

activitats de 

formació de la URV

Consensuar amb la URV  l’accés al Pla de 

Formació del PDI (PROFID) del professorat 

d'EUSES TE

Alta
Junta de centre 

adscrit

Vicerectorat del política 

acadèmica i del PDI

Curs 2015-

2016
No IS 2015-2016

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 03/03/2015

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

2013-2014

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL PLA DE MILLORA
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Seguiment dels plans de millora anteriors 

 

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 així aquest segon 

curs, però s’ha millorat, s’ha augmentat el número de matriculats a 1r curs. Això no fa deixar 

de seguir treballant en aquest punt. Es seguirà fent i augmentant la difusió a través de 

diferents vies. 

 

Pel que fa el PDI Dr./ no Dr., tot i la dificultat, s’han complert amb escreix els percentatges i el 

procés de contractació de nou professorat evoluciona molt satisfactòriament en el grau en 

fisioteràpia. 

 

Qualitat, s’han implantat les diferents enquestes de satisfacció. 

 

El nivell d’anglès, fet preocupant, el curs anterior es va implantar a CAFE una assignatura en 

anglès que permet treballar en grups petits segons el nivell, fet positiu. Aquest curs s’ha 

implantat a la titulació de Fisioteràpia. 

 

Espai, el segon curs d’implantació dels graus, les aules ja son les adequades pel nombre 

d’alumnes i totalment equipades. 

 

Desenvolupament docent, es va plantejar d’eliminar un requeriment que afectava a la 

matriculació d’una assignatura de 2n curs, i aquesta a la vegada  a una de 3r i també a una de 

4t, fet que era difícil cursar el grau amb la temporalització normal si a primer curs es suspenia 

una assignatura bàsica. Així que es van treure els requeriments i ha estat una gran millora per 

al desenvolupament normal de tot l’alumnat. 

 

Pel que fa al Pla de millora 2013-14, s’han portat a terme les següents actuacions: 

1.- Augment del volum d’alumnes matriculats: EUSES TE ha participat en diverses fires 

d’àmbit català, espanyol i europeu que han millorat de manera clara el grau de coneixement 

del centre i dels estudis que ofereix.  

S’ha participat en fires comarcals, realitzat anuncis en premsa, radio i televisió locals, redactat 

articles i participat en programes de radio i televisió locals. Finalment, destacar la realització 

de més de 30 voluntariats d’àmbit esportiu i/o social per part dels professors i estudiants del 

Grau en fisioteràpia. 

En general tota la feina feta de promoció ha augmentat el grau de coneixement del centre i, en 

conseqüència, també el volum d’alumnes matriculats cada any. 

 

2.- Adaptació de la càrrega del PDI i nova contractació per les assignatures a implantar noves:  
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S’han fet les incorporacions pertinents en base a les necessitats específiques de cada matèria 

i/o les ampliacions de dedicació del PDI d’EUSES TE tal com queda reflexat en el pla docent del 

curs 2014-2015. 

El curs 2014-2015 un professor ha obtingut el títol de Dr. Per l’Universitat d’Edinburg. 

L’obtenció del títol s’ha dilatat més temps de l’esperat degut les diferències existents entre el 

sistema espanyol i l’anglosaxó. La direcció d’EUSES TE s’ha reunit en diverses ocasions amb el 

professor i han dissenyat i acordat conjuntament el pla de treball per garantir l’obtenció del la 

titulació; en aquest sentit s’ha adaptat i flexibilitzat el calendari i horari del professor per 

facilitar les tasques i el compliment dels terminis establerts. 

Un segon professor ha avançat en el desenvolupament acadèmic de la seva tesi i en el tràmit 

administratiu que representa la superació del comitè d’ètica. Aquest és un pas complex tenint 

en compte que la seva tesi versa sobre l’efecte de les teràpies alternatives en la millora del 

dolor crònic. El títol de la Tesi inscrita a la Universitat Rovira i Virgili i es porta a terme a 

EUSES TE és “Reducción del dolor y mejora de la calidad de vida, de las persones con dolor 

crónico generalizado, mediante la utilización de acupuntura”.  

Finalment, un tercer professor un cop superat el màster oficial en activitat física i salut, s’ha 

reunit amb la direcció acadèmica del centre i amb la Dra. del centre i investigadora en actiu en 

l’àmbit d’interès de l’esmentat professor per explorar i començar a programar el tema d’estudi 

de la seva tesi.  

 

3.- Implantar les enquestes de satisfacció del PAT: el curs 2014-2015, tal com es va preveure 

al pla de millora, s’han implantat les enquestes de satisfacció del Pla d’acció tutorial (PAT).
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6. Relació d’evidències 

Evidència 

"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 

(Descripció URV-EUSES TE) 

Institució que 

l’aporta 
Localització 

Memòria actualitzada per a la 

verificació de la titulació 
Memòria Oficial del Títol 

AQU / 

Universitat 

Web centre 

 

Informe de verificació de la titulació Informe de verificació de la titulació AQU 
AQU 

Web centre 

Procés de disseny i aprovació de les 

titulacions 

 P.1.1-01 Garantia de qualitat dels 

programes formatius 
Universitat Web centre 

Web institució/titulació Web institució/titulació Universitat 
Web URV i web 

centre 

Informes Seguiment Titulació (IST) Informes Seguiment Titulació (IST) 
AQU / 

Universitat 

Web centre 

 

Processos del SGIQ sobre informació 

pública, recollida d’informació i 

rendiment de comptes 

 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 

Universitat Web centre 

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. 

 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 

 PR-centre -003 Seguiment i millora 

de titulacions 

  

 PR- centre- Acreditació de 

titulacions- 006 

 PR-centre-008 Definició, revisió i 

millora del SIGQ 

Universitat 
Web centre 

 

Informes de seguiment anuals: 

· Taula d'evolució dels indicadors  

· Plans i seguiment de les accions de 

millora de la titulació 

 Informes de seguiment de titulació 

anuals. 

 Informes de seguiment de centre 

anuals, que contenen el pla de 

millora i el seu seguiment 

AQU / 

Universitat 

Web centre 

 

Instruments per a la recollida de la 

satisfacció dels grups d’interès 

 Bústia i espai per les reclamacions, 

incidències, suggeriments i 

felicitacions 

 Models d'enquestes, actes o resums 

de reunions on es tractin aquests 

Universitat / 

AQU 

 

Espai de direcció 

(annex 9, 9.1., 

9.2., 9.3., 9.4. i 

9.5. amb 

enquestes 
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Evidència 

"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 

(Descripció URV-EUSES TE) 

Institució que 

l’aporta 
Localització 

temes, bústia de suggeriments, etc. model) 

Percentatge de doctors, acreditats i per 

categoria de permanents i laborals 
 Pla docent anual 

Universitat / 

AQU 

Espai de direcció 

i annex 10 

Desplegament del pla d’estudis (POA) 

corresponent al curs de la visita 

externa (assignació de professorat i 

àrea de coneixement) 

 Pla docent anual Universitat 
Espai de direcció 

i annex 10 

Informació sobre el professorat  CV actualitzat (breu) Universitat Web del centre 

Indicadors de satisfacció dels 

estudiants 

 Resultats de les enquestes d'activitat 

docent 

 Resultats de l'informe PAT 

 

Universitat / 

AQU 
Espai de direcció 

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.). 

Política i processos de gestió del 

personal acadèmic a EUSES TE 
Universitat Espai de direcció 

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 

 Pla d’Acció Tutorial del centre o el 

Grau 

Altres accions d'orientació  

Universitat 

Moodle EUSES 

TE 

Indicadors de satisfacció sobre les 

tutories acadèmiques 

 Informes de valoració del Pla d'Acció 

Tutorial. 

 Indicadors sobre satisfacció amb el 

PAT dins els IS 

Universitat / 

AQU 

Moodle i espai 

de direcció  

Pla d’actuació institucional per a 

facilitar la inserció laboral 

 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, 

Pràctiques externes 

- Fòrum de l'Ocupació 

- Observatori de la Ocupació 

- Pràctiques a l'estranger 

 EUSES alumni 

Universitat 

Web del Àrea 

d'Orientació i 

Inserció (CAE) 

i web del centre 

Indicadors de satisfacció sobre les 

accions d’orientació professional. 

 Valoracions o resultats d'enquestes 

de les accions institucionals 

Valoracions o resultats d'enquestes 

de les accions del centre 

 

Universitat / 

AQU 

Inserció laboral 

encara no aplica. 
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Evidència 

"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 

(Descripció URV-EUSES TE) 

Institució que 

l’aporta 
Localització 

Documentació del SGIQ sobre el procés 

de suport i orientació a l’estudiant 

 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 

 

Universitat 
 

Web del centre 

Serveis bibliotecaris / Centres de 

recursos per a l’aprenentatge - 

Pertanyen al CBUC - 

· Indicadors d’ús i satisfacció 

 Indicadors d'ús i resultats de les 

enquestes de satisfacció dels usuaris 

del CRAI  

Universitat 
 Autoinforme 

(annex 11) 

Instal·lacions especialitzades 

(laboratoris, etc.) 

· Indicadors de satisfacció dels 

estudiants 

 Informació inclosa a l'IS sobre aquest 

particular 

Universitat / 

AQU 

 Web centre i 

espai direcció 

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. 

 P.1.2-03 Desenvolupament de 

l'ensenyament 

 

 PR-centre -003 Seguiment i millora 

de titulacions 

 

 Informació sobre els programes i 

activitats institucionals i de centre 

per afavorir l'aprenentatge de 

l'estudiant 

Universitat  Web centre 

Informació sobre els resultats 

d’aprenentatge, activitats de formació i 

sistemes d’avaluació 

 

Programa de les assignatures Universitat Web del centre 

Mostra de les execucions dels 

estudiants. 

 Exàmens, treballs i altres evidències 

de l’avaluació dels estudiants 
Universitat 

 Espai de 

l’acreditador a 

moodle 
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Evidència 

"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 

(Descripció URV-EUSES TE) 

Institució que 

l’aporta 
Localització 

Indicadors acadèmics 

 

- Taxa de graduació 

- Taxa d’abandonament 

- Taxa d’eficiència 

- Taxa de rendiment 

 

Dades tractades internament pel centre 
Universitat/AQU 

 

Web del centre 

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  

 Els indicadors de l'enquesta d'inserció 

laboral del titulats universitaris d'AQU 

Catalunya 

Universitat/AQU 

 

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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7. 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) 

 

Fonts documentals de referència d’aquest autoinforme: 

Font Document 

EUSES Ús de moodle per centre 

EUSES Guia Docent 

EUSES Pla de Treball, Moodle 

EUSES Pla d’Acció Tutorial 

EUSES Informació Professorat 

WINDDAT Comparativa amb altres titulacions i Centres 

Oficina de 

Preinscripció 

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 2013-14 2014-15 

Grau en 
Fisioteràpia 

Places ofertes 60 60 60 

Demanda en 1a opció 10 11 23 

Ràtio oferta-demanda en 1a opció 60/10=6 60/11=5,45 60/23=2,61 

Demanda 1a-3a opció  75 93 98 

Demanda total 81 100 139 

Ingressos 41 45 50 

Nombre d'ingressos 1a opció 10 9 7 

% Ingressos 1a opció 24,39% 20,00% 14,00% 

Data informe:  20-7-2015 
   Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la 

Universitat. Càlculs propis. 
 

   
 

  
 

  
 

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

 

Titulació Via accés  2012-13 2013-14 2014-15 

Grau en 

Fisioteràpia 

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

60,98% 73,33% 54,00% 

Llicencias, diplomats o assimilats 2,44% 0,00% 4,00% 

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 19,51% 17,78% 20,00% 

PAU i assimilats que tenen 
començats estudis universitaris 

12,20% 6,67% 14,00% 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen 
començats estudis universitaris 

2,44% 2,22% 6,00% 

Més grans de 25 anys 2,44% 0,00% 2,00% 

Data informe:  20-7-2015 
   Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis. 
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Taula 5. Nota mitjana d'accés dels estudiants matriculats, segons via. 

 

Titulació Via accés  2012-13 2013-14 2014-15 

 

Grau en 
Fisioteràpia 

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

5,66 5,61 6,33 

 Llicencias, diplomats o assimilats 6,61 - 6,86 

 
Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 6,35 6,74 7,17 

 PAU i assimilats que tenen 
començats estudis universitaris 

5,29 5,83 6,44 

 FP2 o CFGS i assimilats que tenen 
començats estudis universitaris 

6,17 7,45 5,59 

 Més grans de 25 anys 5,06 - 7,11 

         

 Nota d'accés promig 5,86 6,41 6,58 

 Nota d'entrada a la titulació 
(nota de tall) 

5,00 5,04 5,45 

 Data informe: 20-7-2015 
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis. 
 

 

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

ordinaris matriculats 

 

Titulació Nombre de crèdits matriculats  2012-13 2013-14 2014-15 

 

Grau en 
Fisioteràpia 

Matrícules amb crèdits ordinaris >0 i 
<30 

0 0 2 

 Matrícules amb crèdits ordinaris 
>=30 i <60 

3 2 6 

 Matrícules amb crèdits ordinaris 
>=60 i <90 

38 43 42 

 Data informe: 20-7-2015 
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis. 

 

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

Titulació Interval nota accés 2012-13 2013-14 2014-15 

Grau en 
Fisioteràpia 

[5,6) 25 30 19 

[6,7) 12 11 15 

[7,8) 3 4 14 

[8,9) 1 0 2 

[9,10) 0 0 0 

(10,14] 0 0 0 

Data informe: 20-7-2015 
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis. 
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Taula 8. Alumnes de nou accés provinents d'estudis equivalents en extinció. 

Titulació 
Nombre alumnes adaptats 

2012-13 2013-14 2014-15 

Grau en 
Fisioteràpia 

0 0 0 

      

Data informe: 20-7-2015 
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 

Estudiants nou accés segons 
estudis MARE 

Total 

Sense estudis 1 1 2 

Estudis primaris 5 8 13 

EGB o FP 1er grau 8 9 17 

Batxillerat o FP 2n grau 19 13 32 

Diplomat o Enginyer Tèc. 6 6 12 

Dr., Llicenciat, Enginyer o 
Arquitecte 6 10 16 

Altres / NS / NC 5 3 8 

Total 50 50   
Data informe: 20-7-2015 
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis. 
 

 

Taula 10. Nombre d’estudiants de nou ingrés segons ocupació familiar. 

 
 

 

Estudiants nou accés 
segons ocupació PARE 

Estudiants nou accés 
segons ocupació MARE 

Total 

Director o Gerent d'empreses o 
Institucions Públiques 7 4 11 

Tècnic o professió associada a tit. 
univ. 3 5 8 

Treballador qualificat sect. agr. 
ramaderia o pesca 2 0 2 

Treballador qualificat sect. 
industrial 7 2 9 

Treballador qualificat sect. 
construcció i mineria 1 0 1 

Treballador qualificat sect. serveis 14 21 35 

Treballador no qualificat 2 4 6 

Forces armades 1 0 1 

Altres / NS / NC 13 12 25 

Persones que no han tingut un 
treball remunerat 0 2 2 

Total 50 50   
Data informe: 20-7-2015 
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis. 
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Taula 11. Alumnes de nou accés segons edat i gènere. 

Titulació Grup Edat 

Ingressos 

2012-13 2013-14 2014-15 

TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME 

Grau en Fisioteràpia 

<=18 2 1 1 16 7 9 22 13 9 

19 9 5 4 4 2 2 4 2 2 

20 6 2 4 11 3 8 6 3 3 

21 5 2 3 4 3 1 4 1 3 

22 6 2 4 3 1 2 1 0 1 

23 3 1 2 0 0 0 3 2 1 

24 0 0 0 1 1 0 2 0 2 

25 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

26 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

27 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

[30-34] 4 2 2 4 0 4 3 2 1 

[35-39] 1 0 1 0 0 0 3 2 1 

>=40 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

TOTAL 41 16 25 45 18 27 50 26 24 

Data informe: 20-7-2015 
Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis. 

 

 

Taula 12. Alumnes matriculats segons edat i sexe. 

Titulació Grup Edat 

Matrícules 

2012-13 2013-14 2014-15 

TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME 

Grau en 
Fisioteràpia 

<=18 2 1 1 16 7 9 22 13 9 

19 9 5 4 8 5 3 17 9 8 

20 6 2 4 19 7 12 11 6 5 

21 5 2 3 10 5 5 23 8 15 

22 6 2 4 8 3 5 11 5 6 

23 3 1 2 6 2 4 11 5 6 

24 0 0 0 4 2 2 8 2 6 

25 1 0 1 1 1 0 4 2 2 

26 1 0 1 1 0 1 2 1 1 

27 1 1 0 2 0 2 1 0 1 

28 0 0 0 1 1 0 2 0 2 

29 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

[30-34] 4 2 2 4 2 2 7 4 3 

[35-39] 1 0 1 2 0 2 5 2 3 

>=40 1 0 1 1 0 1 2 1 1 

TOTAL 41 16 25 83 35 48 127 59 68 

Data informe: 20-7-2015    

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    2012-13 2013-14 2014-15 

Grau en 
Fisioteràpia 

Temps complert 38 80 121 

Temps parcial 3 3 6 

Total 41 83 127 

Data informe: 20-7-2015    

Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis. 

 

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

de procedència 

Titulació  Província familiar 
Comarca 
familiar 

Estudiants matriculats (%) 

2012-13 2013-14 2014-15 

Grau en 
Fisioteràpia 

Biscaia - - 1,20% 0,79% 

Barcelona Barcelonés - - 0,79% 

Barcelona El Maresme - - 0,79% 

Cadis - - 2,41% 1,57% 

Castelló 
Baix 
Maestrat 

2,44% 1,20% 2,36% 

Castelló Plana Baixa - 1,20% 0,79% 

León - - - 0,79% 

La Rioja - - - 0,79% 

Navarra - - - 0,79% 

Girona Gironés 2,44% 1,20% - 

Sevilla - - - 0,79% 

Tarragona Alt Camp - 2,41% 3,15% 

Tarragona Baix Camp 9,75% 8,43% 8,66% 

Tarragona Baix Ebre 26,83% 20,49% 18,11% 

Tarragona Montsià 7,32% 6,03% 7,09% 

Tarragona Tarragonés - 7,24% 7,87% 

Tarragona Ribera d'Ebre - - 0,79% 

Terol Baix Aragó 2,44% 2,41% 1,57% 

Altres (fora d'Espanya) - 48,78% 45,78% 42,52% 

Data informe: 20-7-2015    

Font: Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. Càlculs propis. 
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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 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/graus/gra

udefisioterapia.html 

PREINSCRIPCIÓ 

Informació general 

Calendari de preinscripció 

Notes de tall 

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-fisioterapia/grau-en-

fisioterapia-campus-terres-de-

lebre/ 

MATRÍCULA 

Terminis 

Documentació 

Formalització 

Preus 

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-fisioterapia/grau-en-

fisioterapia-campus-terres-de-

lebre/ 

ACOLLIDA 
Calendari 

Programa 

http://www.urv.cat/cae/acollida.h

tml#1 

i 

http://euses.cat/estudis/graus/gra

u-en-fisioterapia/grau-en-

fisioterapia-campus-terres-de-

lebre/ 

BEQUES I AJUTS Beques i ajuts 

http://www.urv.cat/futurs_estudia

nts/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_e

studiar_urv/beques_ajuts.html 

PRÀCTIQUES 

EXTERNES 
Pràctiques externes 

http://www.urv.cat/cae/graus/gra

udefisioterapia.html 

i 
http://euses.cat/estudis/graus/gra

u-en-fisioterapia/grau-en-

fisioterapia-campus-terres-de-

lebre/  

PAT Pla d’Acció tutorial 

http://www.euses.cat/terres-

ebre/moodle/ 

 

PFAXC 
Avaluació per competències, portafolis, model del PFAC de 

centre... 

http://www.euses.cat/terres-

ebre/moodle/ 

 

http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/preinscripcio.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/preinscripcio.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/preinscripcio.html
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/matricula.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/matricula.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/matricula.html
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://www.urv.cat/cae/acollida.html#1
http://www.urv.cat/cae/acollida.html#1
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudefisioterapia.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudefisioterapia.html
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://www.euses.cat/terres-ebre/moodle/
http://www.euses.cat/terres-ebre/moodle/
http://www.euses.cat/terres-ebre/moodle/
http://www.euses.cat/terres-ebre/moodle/
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

MOBILITAT 

Programes de mobilitat 

Altres opcions per fer estades a l'estranger 

Beques 

http://www.urv.cat/mobility/estud

iants-grau/index.html 

i 

http://euses.cat/mobilitat/mobilita

t-campus-terres-de-lebre/ 

CONTINUACIÓ 

D'ESTUDIS, I 

ADAPTACIÓ I/O 

CANVI DE GRAU 

Per als estudiants que volen finalitzar els estudis que cursen 

Per als estudiants que volen continuar els estudis iniciats en la 

titulació de grau corresponent 

Per als estudiants que volen incorporar-se a un estudi de grau 

diferent del que cursen actualment 

http://www.urv.cat/gestio_acade

mica/index_.html 

 

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/crai/  

INFORMACIÓ 

PÚBLICA SOBRE 

INDICADORS 

Taxes i indicadors 

 

 

 

http://euses.cat/estudis/graus/gra

u-en-fisioterapia/grau-en-

fisioterapia-campus-terres-de-

lebre/ 

 

INFORMACIÓ 

PÚBLICA SOBRE 

L’SIGQ 

Política de Qualitat 

Manual de Qualitat 

Memòria de verificació 

Informes de seguiment de titulació 

http://euses.cat/estudis/graus/gra

u-en-fisioterapia/grau-en-

fisioterapia-campus-terres-de-

lebre/ 

 

PLANIFICACIÓ 

OPERATIVA DEL 

CURS: 

 

 Guia docent 

 

Pla de treball 

Pla d'estudis 

 

http://www.urv.cat/gestio_acade

mica/plans/ciencies_salut/fisiotera

pia_grau.html  

i 

http://euses.cat/estudis/graus/gra

u-en-fisioterapia/grau-en-

fisioterapia-campus-terres-de-

lebre/ 

 

Ensenyaments 

Assignatures (Informació; Professors; Horaris i dates 

d'exàmens) 

  Competències de l’assignatura 

  Planificació 

  Avaluació 

  Resultats d'aprenentatge 

  Metodologies 

  Fonts d'Informació 

  Continguts 

  Atenció personalitzada 

  Recomanacions 

Competències de la titulació 

Currículum Nuclear 

Pla d’acció tutorial 

PLA DE TREBALL: Entorn Virtual de Formació (moodle.urv.cat) 

Nom de l’activitat i descripció 

Criteris d’avaluació 

http://www.euses.cat/terres-

ebre/moodle/ 

 

 

http://www.urv.cat/mobility/estudiants-grau/index.html
http://www.urv.cat/mobility/estudiants-grau/index.html
http://euses.cat/mobilitat/mobilitat-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/mobilitat/mobilitat-campus-terres-de-lebre/
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://www.urv.cat/crai/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies_salut/fisioterapia_grau.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies_salut/fisioterapia_grau.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies_salut/fisioterapia_grau.html
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://www.euses.cat/terres-ebre/moodle/
http://www.euses.cat/terres-ebre/moodle/


 

 

 

Seguiment anual del Grau en Fisioteràpia 

  

 

 58 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

Data de lliurament 

Competències i resultats d’aprenentatge 

Font: Elaboració pròpia  
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Annex3. Taules per a la valoració de l’assoliment de  l’estàndard 4 

 

Taula 16. Perfil general del professorat de la titulació. 

Titulació 

Nre. % PDI  
% Càrrega 
docent PDI 

doctor 

Mitjana  

% dones PDI doctor edat 

      

Grau en Fisioteràpia 23 43,48% 50,23% 40,83 39,13% 

Total 23 43,5% 50,2% 40,8 39,1% 

Data informe: 20-7-2015 
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 Fisioteràpia 

Categoria 
% PDI Total  

Nre. PDI 

% Càrrega docent Total Càrrega 
docent (ECTS) No Doctor Doctor No Doctor Doctor 

Professor Agregat 0% 100% 1 0% 100% 36 

Professor Adjunt - - 0 - - 0 

Professor Ajudant 50% 50% 2 86% 14% 21 

Professor col·laborador 60,00% 40,00% 20 56,33% 43,67% 158 

Total 56,5% 43,5% 23 49,8% 50,2% 215 

Data informe: 20-7-2015 
Font: Elaboració pròpia. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi i (2013-14) ACRM13 i ACRG15 V2. 

 

Taula 18. Assignatures del pla d’estudis 

Grau en Fisioteràpia 

Assignatura ECTS Curs Tipus Professor(s) Categoria 
% 

Càrrega 
docent 

Anatomia I 12 1r 
Formació 

bàsica 

Dra. Núria 
Besalduch i 

Sr. Jordi 
Casado 

Professor agregat 
i Professor 
ajudant 

16,74% 
i 8,37% 

Anatomia II 6 1r 
Formació 

bàsica 

Dra. Núria 
Besalduch i 
Dr. Mario 

López 

Professor agregat 
i Professor 
col·laborador 
doctor 

16,74% 
i 5,12% 

Fisiologia I 6 1r 
Formació 

bàsica 

Dr. Xavier 
Franch i Dr. 
Mario López 

Professors 
col·laboradors 
doctors 

2,79% i 
5,12% 

Física per a fisioteràpia i 
biomecànica 

6 1r 
Formació 

bàsica 
Dr. Pere 
Panisello 

Professor 
col·laborador 
doctor 

2,79% 

Bases de comunicació i ètica 6 1r 
Formació 

bàsica 
Dr. Javier 
Santillana 

Professor 
col·laborador 
doctor 

8,37% 

Bases de documentació i educació 6 1r 
Formació 

bàsica 
Dr. Javier 
Santillana 

Professor 
col·laborador 
doctor 

8,37% 
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Fonaments de fisioteràpia 3 1r Obligatòria 
Dr. Sergi 

Roura 
Professor ajudant 1,40% 

Procediments generals en 
fisioteràpia I 

6 1r Obligatòria 

Sr. Jordi 
Casado i Sr. 

Jordi 
Giménez 

Professor ajudant 
i Professor 
col·laborador 
llicenciat 

8,37% i 
7,91% 

Procediments generals en 
fisioteràpia II 

6 1r Obligatòria 

Sr. Jordi 
Casado i Sr. 

Jordi 
Giménez 

Professor ajudant 
i Professor 
col·laborador 
llicenciat 

8,37% i 
7,91% 

Valoració en fisioteràpia I 3 1r Obligatòria 
Sr. Joaquim 

Renau 

Professor 
col·laborador 
llicenciat 

5,12% 

Fisiologia II 6 2n 
Formació 

bàsica 
Dr. Amat Ortí 

Professor 
col·laborador 
doctor acreditat 

4,65% 

Patologia quirúrgica 6 2n Obligatòria 
Dr. Javier 
Santillana 

Professor 
col·laborador 
doctor 

8,37% 

Biomecànica clínica 3 2n Obligatòria 
Sr. Joaquim 

Guasch 

Professor 
col·laborador 
llicenciat 

1,40% 

Psicologia 6 2n 
Formació 

bàsica 
Sra. Anna 
Barberà 

Professor 
col·laborador 
llicenciat 

2,79% 

Fisioterapia Integrada I 3 2n Obligatòria 
Dra. Núria 
Besalduch 

Professor agregat 16,74% 

Bioestadística 6 2n 
Formació 

bàsica 
Dra. Matilde 
Villarroya 

Professor 
col·laborador 
doctor 

2,79% 

Procediments generals en 
fisioteràpia III 

6 2n Obligatòria 
Sr. Jordi 
Giménez 

Professor 
col·laborador 
llicenciat 

8,13% 

Cinesiterapia 6 2n Obligatòria 

Sr. Joaquim 
Renau i Sra. 

Yolanda 
Vergés 

Professors 
col·laboradors 
llicenciats 

5,12% i 
4,65% 

Mètodes específics  d'Intervenció 
en Fisioteràpia I 

5 2n Obligatòria 
Sra. Anna 
Bonavila 

Professor 
col·laborador 
llicenciat 

4,19% 

Valoració en fisioteràpia II 4 2n Obligatòria 
Sra. Alba 
Aixendri 

Professor 
col·laborador 
llicenciat 

6,98% 

Fisioteràpia en especialitats 
clíniques I 

3 2n Obligatòria 
Sra. Yolanda 

Vergés 

Professors 
col·laboradors 
llicenciats 

4,65% 

Pràctiques clíniques I 6 2n Obligatòria 
Dra. Núria 
Besalduch 

Professor agregat 16,74% 

Fisioteràpia cardiorespiratòria 3 3r Obligatòria 
Sra. Anna 

Ferran 

Professor 
col·laborador 
llicenciat 

1,40% 

Mètodes específics  d'intervenció 

en fisioteràpia II 
7 3r Obligatòria 

Sra. Alba 

Aixendri 

Professor 
col·laborador 
llicenciat 

6,98% 

Patologia ginecològica i pediàtrica 3 3r Obligatòria 
Sra. Cristina 

Ruiz 

Professor 
col·laborador 
llicenciat 

1,40% 

Fisioteràpia integrada II 4 3r Obligatòria 
Dr. Xavier 

Ortin 

Professor 
col·laborador 
doctor 

4,31% 
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Mètodes específics d'intervenció 
en fisioteràpia  III 

6 3r Obligatòria 

Sr. Carmelo 
Fernández, 

Sra. Susanna 
Chertó i Sra. 

Anna 
Bonavila 

Professors 
col·laboradors 
diplomats i 
Professors 
col·laboradors 
llicenciats 

1,91%, 
1,91% i 
4,31% 

Radiologia  3 3r Obligatòria 
Dr. Manel 

Saltor 

Professor 
col·laborador 
doctor 

1,40% 

Farmacologia  5 3r Obligatòria 
Dr. Xavier 

Ortin 

Professor 
col·laborador 
doctor 

4,19% 

Fisioteràpia en especialitats 
clíniques II 

6 3r Obligatòria 

Sr. Carmelo 
Fernández, 

Sra. Susanna 
Chertó, Sra. 

Alba Aixendri, 
Sra. Yolanda 
Vergés i Sr. 

Joaquim 
Renau 

Professors 
col·laboradors 
diplomats i 
Professors 
col·laboradors 
llicenciats 

1,86%, 
1,86%, 
6,98%, 
5,12% i 
4,65% 

Patologia mèdica 7 3r Obligatòria 
Dr. Amat Ortí 

i Dr. Mario 
López 

Professor 
col·laboradors 
doctors 

4,65% i 
5,12% 

Pràctiques clíniques II 6 3r Obligatòria 
Dra. Núria 
Besalduch 

Professor agregat 16,74% 

Rehabilitació i terapèutiques 
associades 

4 3r Obligatòria 
Sr. Juan 
Francisco 

Sales 

Professor 
col·laborador 
llicenciat 

1,86% 

Maneig del dolor 3 3r Optativa 
Sr. Jordi 
Casado 

Professor ajudant 8,37% 

Desenvolupament d'un projecte 
de recerca 

3 3r Optativa 
Dr. Xavier 

Franch 

Professor 
col·laborador 
doctor 

2,79% 

Nutrició i activitat física 3 3r Optativa 
Sr. Jordi 
Giménez 

Professor 
col·laborador 
llicenciat 

7,91% 

Data informe: 20-7-2015 
Font: Elaboració pròpia. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi. 
 

 

Taula 19. Perfil del professorat 

Grau en Fisioteràpia 

Nom Categoria Dedicació 
Títol 

acadèmic 
Acreditació 
de més grau 

Nº Trams 
de 

Docència 

Nº Trams 
de 

Recerca 

S/N 
Investigador 

actiu 

S/N 
Pacte 

dedicació 
complet 

Sra. Alba 
Aixendri 

Professor 
col·laborado
r llicenciat 

Parcial 
Diplomatura 

+ Màster 
- 0 0 N N 

Sra. Anna 
Barberà 

Professor 
col·laborado
r llicenciat 

Parcial Llicenciatura - 0 0 N N 

Dra. 
Núria 
Besalduc
h 

Professor 
agregat 

Completa Doctorat 
Acreditació 

AQU 
0 0 N S 

Sra. Anna 
Bonavila 

Professor 
col·laborado
r llicenciat 

Parcial 
Diplomatura 

+ Màster 
- 0 0 N N 
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Sr. Jordi 
Casado 

Professor 
ajudant 

Completa 
Diplomatura 

+ Màster 
- 0 0 N S 

Sra. 
Susanna 
Chertó 

Professor 
col·laborado
r diplomat 

Parcial Diplomatura  - 0 0 N N 

Sr. 
Carmelo 
Fernánde
z 

Professor 
col·laborado
r diplomat 

Parcial Diplomatura  - 0 0 N N 

Sra. Anna 
Ferran 

Professor 
col·laborado
r llicenciat 

Parcial 
Diplomatura 

+ Màster 
- 0 0 N N 

Dr. Xavier 
Franch 

Professor 
col·laborado
r doctor 
acreditat 

Parcial Doctorat 
Acreditació 

AQU 
0 0 N N 

Sr. Jordi 
Giménez 

Professor 
col·laborado
r llicenciat 

Parcial Llicenciatura - 0 0 N N 

Sr. 
Joaquim 
Guasch 

Professor 
col·laborado
r llicenciat 

Parcial Llicenciatura - 0 0 N N 

Dr. Mario 
López 

Professor 
col·laborado
r doctor 

Parcial Doctorat - 0 0 N N 

Dr. Amat 
Ortí 

Professor 

col·laborado
r doctor 
acreditat 

Parcial Doctorat 
Acreditació 

AQU 
0 0 N N 

Dr. Xavier 
Ortin 

Professor 
col·laborado
r doctor 

Parcial Doctorat - 0 0 N N 

Dr. Pere 
Panisello 

Professor 
col·laborado
r doctor 

Parcial Doctorat - 0 0 N N 

Sr. 
Joaquim 
Renau 

Professor 
col·laborado
r llicenciat 

Parcial 
Diplomatura 

+ Màster 
- 0 0 N N 

Dr. Sergi 
Roura 

Professor 
ajudant 

Parcial Llicenciatura - 0 0 N N 

Sra. 
Cristina 
Ruiz 

Professor 
col·laborado
r llicenciat 

Parcial 
Diplomatura 

+ Màster 
- 0 0 N N 

Sr. Juan 
Francisco 
Sales 

Professor 
col·laborado
r llicenciat 

Parcial Llicenciatura - 0 0 N N 

Dr. Manel 
Saltor 

Professor 
col·laborado
r doctor 

Parcial Doctorat - 0 0 N N 

Dr. Javier 
Santillana 

Professor 
col·laborado
r doctor 

Parcial Doctorat - 0 0 N N 

Sra. 
Yolanda 
Vergés 

Professor 
col·laborado
r llicenciat 

Parcial 
Diplomatura 

+ Màster 
- 0 0 N N 

Sra. 
Matilde 
Villaroya 

Professor 
col·laborado
r doctor 

Parcial Doctorat - 0 0 N N 

Data informe: 15-7-2015 
Font: Elaboració pròpia. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi. 

 



 

 

 

Seguiment anual del Grau en Fisioteràpia 

  

 

 63 

Taula 20. Resultats de l’enquesta de satisfacció respecte el professorat per titulació. 

Participació 

Titulació 
Nº Professors 
Potencials 

Nº Enquestes 
Valorades 

Grau en Fisioteràpia 23 23 

 

    Mitjana pregunta  

 

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

G
r
a
u

 e
n

 

F
is

io
te

r
à
p

ia
 

 
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. 

6,92 

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

5,95 

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

5,54 

 4.Explica els continguts amb claredat. 5,81 

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

5,87 

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

5,74 

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

6,1 

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

5,93 

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

5,53 

 
10.Globalment considero que és un/a bon/a professor/a. 5,86 

 
Segons la meva opinió, en el desenvolupament d'aquesta assignatura: 
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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). 

5,32 

 

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

5,78 

 3.La disponibilitat de la bibliografia recomanada és 
suficient. 

5,23 

 

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

4,91 

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

4,79 

 Data informe: 20-7-2015 
Font: Enquesta de valoració de l’activitat docent.



 

 

 

Seguiment anual del Grau en Fisioteràpia 

  

 

 65 

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 

Grau en Fisioteràpia  127 9 14,11≈15 

Data informe: 20-7-2015 
Font: Moodle 

 

 

Taula 23. Participació dels estudiants a la tutoria de titulació. 

Centre/Titulació 
Nº estudiants 

tutoritzats 

Estudiants que han 
emplenat fitxa de perfil 

Estudiants que han 
participant a les tutories 

Nº % Nº % 

Grau en Fisioteràpia  127     124 97,64% 

Data informe: 20-7-2015 
Font: Moodle 

 

 

Taula 24. Tutories realitzades i tipologia. 

  
Nº de tutors/es totals Nº fitxes seguiment 

Tipus de tutories 

Centre/Titulació Indiv. Grup Presencial Virtual 

Grau en Fisioteràpia  9 93 81 12 89 4 

Data informe: 20-7-2015 
Font: Moodle 
 

 

Taula 25. Resultats enquesta satisfacció alumnes de nou accés (1Q-1R). Dades 

relacionades amb els recursos materials. (puntuacions sobre 4).  

Participació 

Titulació Potencials Participants 

Grau en Fisioteràpia 50 19 
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  Mitjana pregunta  

 

Pregunta 

G
r
a
u

 e
n

 

F
is

io
te

r
à
p

ia
 

 
M'he mogut amb facilitat pels espais de la facultat / 

escola. 
3,47 

 
Els recursos necessaris per a les assignatures són 

fàcilment accessibles (biblioteca, web, copisteria, 

material, laboratoris, etc.). 

2,79 

 Conec què és i en què consisteix el pla de treball de 

les assignatures a Moodle. 
3,05 

 
Utilitzo/Consulto el pla de treball de les assignatures a 

Moodle. 
3,26 

 

Conec què és i en què consisteix "el meu pla de 

treball" dins de l'ensenyament. 

2,68 

 
Utilitzo/Consulto "el meu pla de treball" dins de 

l'ensenyament. 
2,84 

 
Tinc els recursos informàtics que necessito a l'abast 

(casa, residència habitual, etc.). 
3,26 

 

Els recursos informàtics que la Universitat posa al 

meu abast com a estudiant són suficients i útils. 

3,11 

 Data informe:Data informe: 20-7-2015 
Font: Estudi de primer curs primer quadrimestre (1Q1R). Adreçat als estudiants de nou accés. 

 

 

Taula 26. Resultats enquesta satisfacció alumnes (EPD). Dades relacionades amb els 

recursos materials.  (puntuacions sobre 4). 

 

Participació 

Titulació Potencials Participants 

Grau en Fisioteràpia 77 32 
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  Mitjana pregunta  

 

Pregunta 

G
r
a
u

 e
n

 

F
is

io
te

r
à
p

ia
 

 
Més del 50% de les assignatures utilitzen les TIC 

(Internet, Moodle, etc.). 
3,5 

 
La manera com s'utilitzen les tecnologies (TIC, 

presentacions, transparències, vídeos, etc.) facilita el 

meu aprenentatge. 

2,97 

 
Els recursos necessaris per a les assignatures són 

fàcilment accessibles (biblioteca, via web, copisteria, 

material de laboratoris, etc) 

2,66 

 
Tinc els recursos informàtics que necessito a l'abast 

(casa, residència habitual, etc.). 
3,22 

 
Els recursos informàtics que la Universitat posa a 

l'abast de l'estudiant són suficients i útils 
2,31 

 Les instal·lacions on assisteixo a classe i laboratoris 

em resulten còmodes i crec que estan correctament 

condicionades. 

2,53 

 
Conec què és i en què consisteix el pla de treball de 

les assignatures a Moodle. 
2,81 

 Utilitzo/consulto el pla de treball de les assignatures a 

Moodle. 
2,78 

 
Conec què és i en què consisteix el "meu pla de 

treball". 
2,5 

 
Utilitzo/consulto el meu pla de treball. 2,56 

 Data informe: 20-7-2015 
Font: Estudi de Percepció de la Docència. 

 

Taula 27. Dades ús de Moodle. 

Titulació 
Nombre 

espais 

Espais 

actius 

Professors 

actius Alumnes actius 

(%) 
(%) (%) 

Total         

Graus 

Grau en 

fisioteràpia 
38 100% 100% 93,7% 

Data informe: 20-7-2015 
Font: Moodle 
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Annex5. 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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Codi Assignatura Assignatura credits curs MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 MD6 SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 SA7 SA8 SA9 SA10 SA11 SA12 SA13 SA14

37204004 ANATOMIA I 12 Primer X X X X X X X X X

37204005 ANATOMIA II 6 Primer X X X X X X X

37204002 BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA 6 Primer X X X X X X X X X X

37204006 BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ 6 Primer X X X X X X X X

37204003 FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA 6 Primer X X X X X

37204001 FISIOLOGIA I 6 Primer X X X X

37204112 FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA 3 Primer X X X X X X X

37204122 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I 6 Primer X X X X X X X X X X X

37204123 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II 6 Primer X X X X X X X X X X X

37204132 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I 3 Primer X X X X X

Metodologia Docent Sistema d'avaluació
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Codi Assignatura Assignatura credits curs MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 MD6 SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 SA7 SA8 SA9 SA10 SA11 SA12 SA13 SA14

37204007 BIOESTADÍSTICA 6 Segon X X X X X X X X

37204103 BIOMECÀNICA CLÍNICA 3 Segon X X X X

37204101 CINESITERÀPIA 6 Segon X X X X X X

37204008 FISIOLOGIA II 6 Segon X X X X X

37204108 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I 3 Segon X X X X X

37204115 FISIOTERÀPIA INTEGRADA I 3 Segon X X X X X X X

37204119

MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN 

FISIOTERÀPIA I 5 Segon X X X X X X

37204102 PATOLOGIA QUIRÚRGICA 6 Segon X X X X

37204125 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 6 Segon X X X X X

37204124 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III 6 Segon X X X X X X X

37204009 PSICOLOGIA 6 Segon X X X X X

37204133 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II 4 Segon X

Metodologia Docent Sistema d'avaluació
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Data informe: 20-7-2015 
Font:  Elaboració pròpia. 
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Llegenda:

CODI Metodologies Docents 

MD1 Sessió magistral 

MD2 Atenció personalitzada 

MD3 Pràctiques clíniques 

MD4 Pràctiques en laboratoris i grup petit 

MD5 Proves

MD6 Seminaris 

CODI Tipus d'Activitats

TA1 Activitats Introductòries

TA2 Elaboració UD

TA3 Intervenció Educativa

TA4 Laboratoris

TA5 Lectura, reflexions i debat

TA6 Prova d'Avaluació (Pràctica)

TA7 Prova d'Avaluació (Teòrica)

TA8 Recursos en línia (webquest)

TA9 Resolució de casos (en grup)

TA10 Seminaris 

TA11 Sessions Magistrals

CODI Sistema d'avaluació 

SA1
Aprenentatge basat en problemes (ABP): Discurs deductiu , treball en equip i capacitat de lideratge.

SA2
Atenció personalitzada: Avaluació de l'interès i el grau d'implicació de l'estudiant durant les tutories.

SA3 Cas Clínic: amb preguntes desencadenades. Avaluació del discurs deductiu .

SA4
Casos pràctics per avaluació: Coneixements teòrics i judici clínic. Desenvolupament professional en 

diferents àmbits o escenaris.

SA5
Classes magistrals o expositives: Proves objectives de tipus test, Proves objectives de preguntes 

curtes; Prova de desenvolupament.

SA6
ECOE: avaluació de la competència objectiva i estructurada mitjançant prova multiestació amb la 

participació de pacients estandaritzats, maniquins, pictorials i casos problema.

SA7 Elaboració i exposició de diferents casos clínics per àmbits d'actuació.

SA8 Entrevistes amb pacients estandarditzats en laboratori d'habilitats: Habilitats comunicatives.

SA9
Examen pràctic amb llistat competencial: Avaluació d'aspectes referents a habilitats tècniques, 

exploratòries, de valoració i aspectes comunicatius.

SA10 Laboratori d'habilitats: Avaluació d'habilitats tècniques de forma estandarditzada.

SA11
Observació estructurada de la pràctica clínica -Mini- CEX (avaluació formativa amb retroalimentació 

immediata): Habilitats exploratòries i comunicatives amb pacients reals.

SA12

Pràctiques clíniques: avaluació continuada, es valorarà l'assistència, la participació i presentació dels 

informes per a cadascuna de les pràctiques amb un seguiment (rúbriques) del llistat competencial; 

Examen final pràctic que consistirà en la realització d'un cas clínic, individual i/o en grup.

SA13

Pràctiques en laboratoris i grup petit: avaluació continuada, es valorarà l'assistència, la participació i 

presentació dels informes per a cadascuna de les pràctiques amb un seguiment (rúbriques) del llistat 

competencial; Examen final pràctic que consistirà en la realització d'exercicis pràctics i demostració 

d'algunes de les habilitats apreses, Treballs: d'anàlisi i reflexió, en grup, sobre articles científics 

(Continuada del treball en grup); Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques: Es valorarà 

l'assistència i la participació, les memòries i/o informes de pràctiques, realització d'examen pràctic i 

els portafolis.

SA14
Semimarios: el professor pot avaluar el grau de preparació prèvia del tema anunciat, Assistència, 

Prova final consistent en resoldre problemes tipus als treballats a classe.
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Taula 29. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes 

Centre 
Número 

d’estudiants 
Tipologia 

Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa 

29 
Pràctiques 
Clíniques I 

Hospital Santa Creu 27 
Pràctiques 
Clíniques I 

Clínica Terres de l'Ebre 16 
Pràctiques 
Clíniques I 

Centre Atenció Primària Tortosa 16 
Pràctiques 
Clíniques I 

Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa 

7 
Pràctiques 
Clíniques II 

Hospital Santa Creu 3 
Pràctiques 
Clíniques II 

Clínica Terres de l'Ebre 1 
Pràctiques 
Clíniques II 

Centre Atenció Primària Tortosa 1 
Pràctiques 
Clíniques II 

Escola Verge de la Cinta 4 
Pràctiques 
Clíniques II 

Residència diocesana d'ancians 
Sant Miquel Arcàngel 

24 
Pràctiques 
Clíniques II 

Hospital Comarcal d'Amposta 24 
Pràctiques 
Clíniques II 

 
Data informe:20-7-2015 
Font: Elaboració pròpia 
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Taula 30. Rendiment acadèmic per assignatura. 
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Data informe: 20-7-2015 

Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 31. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment 

(crèdits superats/crèdits matriculats). 

Grau en Fisioteràpia 

 
Assignatura Tipus crèdit Taxa d’èxit 

Taxa de 
rendiment 

 
ANATOMIA I 

Formació 
bàsica 

72,22% 69,64% 

 
ANATOMIA II 

Formació 
bàsica 

82,14% 77,97% 

 
BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA 

Formació 
bàsica 

95,74% 91,84% 

 BASES DE DOCUMENTACIÓ I 
EDUCACIÓ 

Formació 
bàsica 

93,62% 89,80% 

 FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I 
BIOMECÀNICA 

Formació 
bàsica 

55,36% 53,45% 

 
FISIOLOGIA I 

Formació 
bàsica 

76,00% 71,70% 

 FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA Obligatòria 97,96% 97,96% 

 PROCEDIMENTS GENERALS EN 
FISIOTERÀPIA I 

Obligatòria 100,00% 100,00% 

 PROCEDIMENTS GENERALS EN 
FISIOTERÀPIA II 

Obligatòria 100,00% 97,87% 

 
VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I Obligatòria 97,92% 95,92% 

 
BIOESTADÍSTICA 

Formació 
bàsica 

68,09% 64,00% 

 BIOMECÀNICA CLÍNICA Obligatòria 100,00% 97,92% 

 CINESITERÀPIA Obligatòria 91,49% 91,49% 

 
FISIOLOGIA II 

Formació 
bàsica 

95,65% 95,65% 

 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS 
CLÍNIQUES I 

Obligatòria 100,00% 100,00% 

 FISIOTERÀPIA INTEGRADA I Obligatòria 100,00% 96,08% 

 
MÈTODES ESPECÍFICS DE 
INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I 

Obligatòria 91,67% 91,67% 

 PATOLOGIA QUIRÚRGICA Obligatòria 95,65% 95,65% 

 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I Obligatòria 100,00% 97,83% 

 PROCEDIMENTS GENERALS EN 
FISIOTERÀPIA III 

Obligatòria 95,65% 95,65% 

 
PSICOLOGIA 

Formació 
bàsica 

100,00% 100,00% 

 
VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II Obligatòria 100,00% 100,00% 

 FISIOTERÀPIA 
CARDIORESPIRATÒRIA 

Obligatòria 87,88% 87,88% 

 MÈTODES ESPECÍFICS DE 
INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 
II 

Obligatòria 100,00% 100,00% 

 PATOLOGIA GINECOLÒGICA I 
PEDIÀTRICA 

Obligatòria 100,00% 100,00% 

 FISIOTERÀPIA INTEGRADA II Obligatòria 100,00% 100,00% 
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MÈTODES ESPECÍFICS DE 
INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 
III 

Obligatòria 100,00% 100,00% 

 RADIOLOGIA Obligatòria 100,00% 100,00% 

 FARMACOLOGIA Obligatòria 100,00% 100,00% 

 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS 
CLÍNIQUES II 

Obligatòria 100,00% 100,00% 

 PATOLOGIA MÈDICA Obligatòria 100,00% 100,00% 

 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II Obligatòria 100,00% 100,00% 

 REHABILITACIÓ I 
TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES 

Obligatòria 100,00% 100,00% 

 MANEIG DEL DOLOR Optativa 100,00% 100,00% 

 DISENY I GESTIÓ D'UN 
PROJECTE DE RECERCA 

Optativa 100,00% 100,00% 

 NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA Optativa 100,00% 100,00% 

 Data informe: 20-7-2015 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula 32. Indicadors de resultats acadèmics. 

Titulació Indicador 2012-13 2013-14 2014-15 

  Titulats - - - 

      Grau en Fisioteràpia 

Taxa de 
rendiment 
acadèmic 

90,43% 91,37% 91,73% 

Taxa de 
rendiment 
acadèmic a 1r 
curs 

90,43% 88,54% 83,65% 

Taxa 
d’abandonament 

2,56% 2,41% 1,57% 

Taxa 
d'abandonament 

a 1r 

2,56% 4,44% 4,00% 

Taxa d'èxit 92,82% 94,44% 93,15% 

Taxa de 
graduació 

- - - 

Taxa d’eficiència - - - 

Durada mitjana 
dels estudis 

- - - 

Data informe: 20-7-2015 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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Annex 6. Taules per a la valoració final de la titulació 

 

 

 

 

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

Si

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

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

Adaptació 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'avaluació emprats a la titulació són, en global … X Si 

La coordinació docent a la titulació és …

X

Si 

En procés de treure tots 

els prerequisits de les 

assignatures

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 S'intensificaran a 4t curs

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

(1) Aquesta actualització no comporta una modificació substancial del títol.

(4) no es valora en tots els ítems, només en els marcats (*)

(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

7. Desenvolupament docent

8. Resultats

9. Gestió de la qualitat

VALORACIÓ

2. Accés dels estudiants a la titulació

3. Estudiants

4. Personal acadèmic

5. Personal de suport a la docència

6. Recursos materials i serveis


