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DADES IDENTIFICADORES  

 
 

Universitat Universitat de Girona 

Nom del Centre Escola Universitària de la Salut i l’Espot – EUSES 
Dades de contacte Rafel Magrinyà Vinyes, Director Acadèmic 

C/ Francesc Macià, 65  
Salt (Girona) 
Telèfon: 972.40.51.30 
a/e: rmagrinya@euses.cat 

 

Responsables de l’elaboració de l’informe de seguiment 
Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 
Mariano Gacto 

Director dels Graus en 
Fisioteràpia i en Physiotherapy 

Descriure els apartats de l’informe 
que fan referència a la titulació. 
Recollir evidències al respecte. 

Adrià Martín Director del Grau en Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport 
(CAFiE) 

Descriure els apartats de l’informe 
que fan referència a la titulació. 
Recollir evidències al respecte. 

 

Titulacions impartides al Centre 
Denominació Codi RUCT Crèdits 

ECTS 
Any 
d’implantació 

Responsable 
ensenyament/ 
Coordinador de 
màster 

Grau en Fisioteràpia 2500698 240 2009 Mariano Gacto 
Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy 
Barcelona (interuniversitari) 
Universitat de Girona i Universitat 
de Barcelona 

2503269 240 2015 Mariano Gacto 

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

2501047 240 2009 Adrià Martín 

 

Convenis d’adscripció (només centres adscrits): Registre de Convenis de la UdG 267/12 
Data d’aprovació de l’informe de seguiment: 

• Aprova per la Comissió de Qualitat del Centre en la sessió de 10 de febrer de 2017 

• Aprovada per la Junta de Centre  en la sessió de 17 de febrer de 2017 

• Aprovada per Comissió de Qualitat en la sessió 2/17 de 27 de febrer de 2017 

mailto:rmagrinya@euses.cat
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1. Presentació del centre 

 

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (en endavant EUSES) és un centre adscrit a la 
Universitat de Girona (UdG) des del 29 de juliol de 2009 (la data de l’últim conveni en vigor és de 7 
de març de 2012) i va entrar en funcionament el curs 2009-2010. Els seus orígens, però, es 
remunten al 2002, any de creació de l'Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí que, tal com el seu 
nom indica, únicament oferia el Grau en Fisioteràpia.  
 
Actualment s’hi poden cursar el graus en Fisioteràpia, Physiotherapy (Grau interuniversitari entre 
UdG i UB amb el mateix pla d’estudis però impartit íntegrament en anglès, incorporant les noves 
tecnologies en la matèria d’optativitat i a Barcelona), CAFiE i el doble Grau en Fisioteràpia i CAFiE 
des de 2016 (Des de curs 2013-2014 es poden obtenir els dos graus mitjançant les taules 
d’adaptacions publicades, possibilitat que segueix vigent – accés amb 30 ECTS superats que no 
implica places de nou accés). 
 
Aquesta Escola Universitària, per la naturalesa dels seus estudis i pel seu tarannà, té un fort 
compromís amb el món de la salut i l’esport i, per tant, amb la recerca i la transferència de 
coneixement en aquest àmbit. El febrer de 2013 la UdG va reconèixer oficialment el Physical 
Activity and Sport research (PHAS research) que va ser el primer grup de recerca de les comarques 
gironines en esport i salut. L’interès principal del grup és contribuir al creixement de les ciències de 
l’activitat física i l’esport fent recerca i difusió, tant nacionalment com internacionalment. Per altra 
banda, el grup realitza formacions puntuals a col·lectius que treballen en aquest àmbit: 
fisioterapeutes, entrenadors o professors. 
A més de la formació de grau, EUSES ofereix un ampli ventall d’activitats de formació continuada i 
el Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva (títol propi UdG) que dóna la 
possibilitat de continuar amb els seus estudis tant als estudiants de Fisioteràpia com als de CAFiE. 
Les dues primeres edicions d’aquesta formació es van fer en format de postgrau i el curs 2016-2017 
es desenvolupa la quarta edició com a Màster. El Màster compta amb professionals d’alta qualitat i 
reconegut prestigi internacional. Tot plegat, fa que la matrícula hagi estat de 31 alumnes el curs 
2015-2016. 
Pel que fa als càrrecs unipersonals, les modificacions produïdes amb posterioritat al procés 
d’acreditació han estat: 

- Raquel Font va cedir a Adrià Martín les tasques de Coordinació d’estudis del Grau en CAFiE 
el curs 2015-2016. 

- Mariano Gacto va assumir el càrrec de Coordinador d’estudis del Grau en Physiotherapy el 
curs 2015-2016.  

- Ismael Martí va cedir a Mariano Gacto les tasques de Coordinador d’estudis del Grau en 
Fisioteràpia i de Secretari de centre. 
 

 
En base a les Normes d’organització i funcionament de L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport 
(EUSES), EUSES disposa d’una sèrie d’òrgans col·legiats i unipersonals pel funcionament del 
centre.  
Tenint en compte el conveni d’adscripció i el reglament d’organització i funcionament (evidència 
1.1) els principals òrgans de govern d’EUSES son: 

- La direcció d’EUSES sobre qui recau la titularitat del centre (no té equivalent a nivell de 
Facultat). 
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- Junta de centre adscrit (a nivell de facultat seria l’equivalent a la Junta de facultat). Aquesta 
junta, amb una composició del 50% entre UdG i EUSES, i té les següents competències:  

a) Elegir la persona que ha d'exercir el càrrec de Director d’Escola Universitària 
d’EUSES, que serà nomenada pel rector, i proposar-ne la seva revocació. 
b) Aprovar la memòria anual de les activitats d’EUSES.   
c) Aprovar les línies generals d’actuació d’EUSES.   
d) Planificar i aprovar la utilització dels seus recursos econòmics i establir les 
directrius de la seva administració.   
e) Elaborar i modificar el reglament d’EUSES, que haurà d’ésser aprovat pel Consell 
de Govern.  
f) Nomenar els càrrecs directius del centre, a proposta del titular, tret del càrrec de 
Director d’Escola Universitària. 
g) Aprovar la proposta de pla docent i la designació del professorat. 
h) Participar en l’elaboració i execució de la planificació estratègica de les seves 
línies d’actuació en el marc de les seves competències.  
i) Proposar l'aprovació o la modificació de plans d'estudis.   
j) Totes aquelles funcions que li puguin correspondre segons la legislació vigent i 
també aquelles altres funcions que no hagin estat atribuïdes en aquest Reglament 
expressament a altres òrgans. 

- Comissió de govern que és l’òrgan col·legiat executiu de la Junta de Centre Adscrit. 
- Director d’escola universitària (Director acadèmic (o de centre adscrit)). Li correspon la 

gestió ordinària del centre. 
- Secretari de centre. 
- Coordinador  d’estudis (Director de grau). 
- Coordinadors d’àrees específiques dintre de cada grau. Persones responsables d’àrees 

especifiques relacionades amb les comissions delegades (recerca, mobilitat, formació 
continuada i atenció a l’alumnat) i els cursos de cada un dels graus. 

- Consell d’estudis (Claustre de grau). Les competències del Claustre de grau són les 
següents: 

a) Garantir la coherència i la coordinació de les matèries de cada ensenyament en els 
plans d’estudis.   
b) Proposar l'aprovació dels programes i de la programació docent de les 
assignatures que inclourà el pla docent de la titulació, el qual es trametrà a la 
Comissió de govern del centre adscrit per a què l’aprovi.   
c) Vetllar per la qualitat de la docència i pel compliment de la normativa que 
estableixi la Universitat de Girona en matèria d'avaluacions.   
d) Organitzar els plans docents anuals de la titulació.   
e) Programar per a cada curs acadèmic els ensenyaments de què són responsables.   
f) Elaborar un informe sobre els resultats acadèmics del seu ensenyament per a cada 
curs acadèmic, en el qual s’inclouran suggeriments per a la millora de la qualitat de 
la docència. Aquest informe es remetrà als departaments que imparteixen docència 
en l’estudi, a la Junta de centre adscrit i al Consell de govern de la Universitat de 
Girona.   
g) Complir les tasques que els encomani el Consell de govern de la Universitat de 
Girona o la Junta de centre adscrit, si poden realitzar-se en el marc de les seves 
funcions.   
h) Proposar els horaris i les dates d’examen de cada assignatura i les necessitats 
d’aules en el marc del calendari oficial de la Universitat de Girona.  
i) Vetllar per la coordinació entre els continguts de les diferents programacions 
docents i, de manera específica, pel que fa als programes i sistemes d’avaluació.  
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- Comissió de qualitat: és l'òrgan col·lectiu al qual correspon aplicar i fer aportacions al 
Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ). Anualment es redactaran les diferents 
propostes d’informe que hauran de ser aprovades per la Junta de Centre Adscrit. 

 

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 (EUSES). La composició de la CQC es pot consultar a 
l’apartat 3.1 de l’Estàndard 3. 
Per altra banda, la Junta de Centre que aprova l’informe està formada per la Consellera d’EUSES 
(per delegació del President), Montserrat Roche; el Director acadèmic d’EUSES, Rafel Magrinyà; el 
Secretari de centre, Mariano Gacto; el coordinador del Grau en CAFiE, Adrià Martín; la Delegada 
de la UdG pels centres adscrits, Josefina Patiño. 
El curs 2015-2016 el centre acull 1221 alumnes 789 al Grau en Fisioteràpia, 53 al Grau en 
Physiotherapy i 379 al Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport), repartits entre els tres 
Graus que ofereix. 
Fruit del compromís d’EUSES d’impulsar la transformació i el progrés socioeconòmic de les 
comarques gironines l’Escola Universitària, que té la seva seu a Salt, segueix treballant 
decididament per obrir fronteres cap a altres zones de l'estat espanyol i Europa.  
 
Cal assenyalar l’augment sostingut del nombre d’estudiants de fisioteràpia que ha arribat el curs 
2015-2016 a 787 alumnes. El nombre d’alumnes matriculats de nou ingrés ha arribat a 171 aquest 
últim curs; el curs 2014-2015 el nombre d’estudiants de nou ingrés va arribar a 223 i EUSES es va 
adaptar convenientment a la situació augmentant el nombre de grups, activitats i també el de 
docents. El curs 2015-2016 la reducció del volum d’alumnes a primer ha reduït algun grup i 
conseqüentment la càrrega docent, tal com es comentarà en següents apartats. 
En el Grau en CAFiE el nombre d’alumnes global va anar creixent globalment fins arribar als 411 
alumnes el curs 2013-2014. Els darrers 2 cursos els alumnes matriculats han estat 373 i 376 
respectivament. El volum d’alumnes matriculats de nou ingrés ha anat disminuint de 133 (curs 
2010-2011) alumnes fins als 84 del curs 2013-2014 i 85 el 2014-2015; aquest últim curs ha 
augmentat el nombre d’alumnes de nou ingrés fins als 104. El descens dels cursos 13-14 i 14-15 
s’explica per l’augment de l’oferta de places del mateix estudi prop de Barcelona; això va fer 
disminuir considerablement el volum d’alumnes de fora de les comarques gironines que venen a 
estudiar CAFiE. L’augment dels alumnes de nou accés el curs 2015-2016 pot ser fruit del treball de 
promoció dut a terme per EUSES (jornades de portes obertes i campanyes de promoció) i per un 
major nombre global d’estudiants interessats en el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport. 
Respecte a les dades d’accés del Grau en Physiotherapy comentar que s’ha arribat pràcticament a 
omplir les places (53 de 60 ofertes) que és una dada molt positiva tractant-se d’un grau impartit 
íntegrament en anglès. Fruit del tipus accés als estudis (amb un percentatge de places per alumnes 
nacionals i un percentatge de places per alumnes estrangers) implementat per la Generalitat de 
Catalunya el volum d’alumnes estrangers és del 66%. Entenem que el percentatge d’alumnes per 
nacionalitats no és significatiu en aquest cas ja que l’esforç per adaptar-se a l’idioma és igual per 
tots els estudiants. 
EUSES es preocupa per vincular la formació amb el món professional, cultural i social a través de 
pràctiques curriculars, extracurriculars, voluntariats, recerca i transferència de coneixement. 
Alguns dels convenis de pràctiques més destacats que ho evidencien són: Departaments de Salut i 
Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, FC Barcelona, Bàsquet Manresa, Joventut de 
Badalona, CAR de Sant Cugat, Girona FC, Institut Guttmann, Ajuntament de Salt, Ajuntament de 
Girona, Diputació de Girona, Sanitas, Hospitals i centres de salut de França, ... 
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L’Escola Universitària ha signat convenis de mobilitat amb altres universitats a través dels 
programes Erasmus i SICUE. A més també s’han signat un conveni amb la Universitat James Cook 
(Austràlia) i la Universitat Slipery Rook (USA). 
 
El lloc web d’EUSES és: http://euses.cat   
Dins la mateixa també es pot consultar informació i un vídeo de presentació dels graus a:  

- Fisioteràpia (http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-
campus-de-salt/) 

- CAFiE (http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-
cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-campus-de-salt/)  

 
El lloc web específic del Grau en Physiotherapy és: http://physiotherapybarcelona.net  
  

http://euses.cat/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-de-salt/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-de-salt/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-campus-de-salt/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-campus-de-salt/
http://physiotherapybarcelona.net/
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2. Procés d’elaboració de l’informe de seguiment (ISC) 
 

AQU Catalunya estableix  que el procediment de seguiment de les titulacions s’ha d’alinear amb el 

procediment d’acreditació de les mateixes, el contingut de l’ISC és el mateix que el fixat per als 

informes d’acreditació. Tanmateix, i per tal de centrar la reflexió en els aspectes més rellevants, els 

ISC anuals consistiran en la valoració dels apartats 3 (Valoració de l’assoliment dels estàndards de 

qualitat) i 4 (Valoració i proposta del pla de millora). 

L’elaboració d’aquest informe de seguiment ha seguit el procediment del  SGIQ de la UdG P4 

Seguiment dels resultats i millora de la titulació.  

Per a la seva elaboració s’han utilitzat tota la informació recollida en el catàleg d’evidències i el  

corpus d’indicadors definits com a necessaris en el seguiment de les titulacions, seguint les 

directrius d’AQU Catalunya i facilitats per la Universitat i l’escola. Totes aquestes evidències estan 

recollides en un aplicatiu informàtic que està a disposició de tots els membres de la Comissió de 

Qualitat del Centre.  

El Consell de Govern de la UdG va aprovar, el 28 de maig de 2015, el Reglament d’organització i 
funcionament de l’estructura responsable del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels 
estudis de la Universitat de Girona. Aquest reglament fixa la creació, composició i funcions de les 
Comissió de Qualitat de Centre Docent (CQC). Aquesta comissió és l’òrgan responsable dels 
processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de cada centre docent. La CQC haurà de 
vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, 
modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així com també dels 
processos del SGIQ a nivell de centre docent. 
Ha estat aquesta comissió de Qualitat de l’EUSES qui ha analitzat les evidències  i aprovat aquest 
informe de seguiment i el pla de millora  en la seva sessió de data 10 de febrer de 2017. 
 
No s’han trobat especials dificultats a l’hora de disposar dels indicadors i evidències que han servit 
per a l’anàlisi de les titulacions. Amb tot, si la quantitat i l’accés a dades més recents a Winddat fos 
factible, es podria fer un anàlisi més acurat tenint en compte tot el sistema universitari. 
 
La Junta de Centre va aprovar l’informe de seguiment en la sessió 1 de 17 de febrer de 2017. I la 

Comissió de Qualitat de la Universitat va analitzar i aprovar l’ISC en la sessió 2/17, de 27 de febrer 

de 2017 

  

http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16235&xsdid=86006&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=143768&xsift=1
http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16235&xsdid=86006&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=143768&xsift=1
https://www.udg.edu/tabid/15331/Default.aspx?disposicio=780&num=4/2015
https://www.udg.edu/tabid/15331/Default.aspx?disposicio=780&num=4/2015
https://www.udg.edu/tabid/15331/Default.aspx?disposicio=780&num=4/2015
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

EVIDÈNCIES:   
Codificació Descripció Subministrador 

3.1.1 

Memòria original verificada  

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

• Grau en Fisioteràpia 

• Grau en Physiotherapy 
 

Plana web de qualitat  

3.1.2 

Memòries modificades, si escau 

• Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 2015 
 

Plana web de qualitat  

3.1.3 

Informes de verificació i modificació (si escau) 

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

Informe verificació 

Informe modificació 

 

• Grau en Fisioteràpia 

• Grau en Physiotherapy 

 

Plana web de qualitat  

3.1.4 
 

Informes de seguiment  
 

Plana web de qualitat  
 

 
 

1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la 
disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES 
 
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 
competències i amb els objectius de la titulació 
 
EUSES imparteix les titulacions de Ciències de l’activitat física i de l’esport (CAFiE), Fisioteràpia i 
Physiotherapy, tal com s’especifica a Dades identificadores i a 1. Presentació del centre. Com a 
evidències es presenten les memòries originals (i, si escau, memòries modificades) amb els 
corresponents informes de verificació. 
Des de la verificació la titulació de CAFiE s’han sotmès a un procés de modificació en el procés 
d’acreditació dels estudis que va plantejar la supressió de les proves d’aptitud personal (PAP) fins 
aquell moment necessàries per poder accedir als estudis. 
Des de el curs 2016-2017, de la mateixa manera que succeeix a altres centres de l’estat, la 
preinscripció és directe a través de les vies d'accés a la universitat de la Generalitat de Catalunya 
sense necessitat de realitzar les PAP. Es requereix també aportar en el moment de la matriculació 
un certificat mèdic oficial on s’expliciti que l'alumne està en condicions de realitzar activitats 
físiques i esportives de màxim esforç. 
Entenem que l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport és molt ampli i que no 
requereix per a un correcte desenvolupament de les tasques professionals un determinat nivell de 
condició física. A més, sembla que el fet de no haver de superar un requeriment físic previ afavorirà 
la igualtat d’oportunitats entre tots els aspirants. 
 
En el consell de Govern 3/2016 de 12 de maig es va aprovar incloure en les memòries de 

programació dels estudis de grau el requeriment que els estudiants de la Universitat de Girona 

acreditin el nivell B2 del MECR d’una tercera llengua per a l’obtenció del títol de Grau. 

http://www.udg.edu/Portals/161/Users/118/10/33910/Memoria%20Grau%20CAFE%20Definitiva.pdf
http://www.udg.edu/Portals/161/Users/118/10/33910/Memoria%20Grau%20Fisioterapia%20Definitiva.pdf
http://www.udg.edu/Portals/161/Users/118/10/33910/MemoriaAlegaDEFINITIVA-GrauFisioterapiaEuses_UB%202015-16.pdf
http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16235&xsdid=86487&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=143768&xsift=1
http://www.udg.edu/Portals/161/Users/118/10/33910/Informe%20acreditacio%20CAFE%202015.pdf
http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16235&xsdid=86488&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=143768&xsift=1
http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16235&xsdid=86489&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=143768&xsift=1
http://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Verificaci%C3%B3det%C3%ADtols/tabid/16261/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Verificaci%C3%B3det%C3%ADtols/tabid/16261/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/MarcVSMA/Seguimentdet%C3%ADtols/Informesdeseguiment/tabid/23598/language/ca-ES/Default.aspx
https://seu.udg.edu/tabid/15331/Default.aspx?disposicio=883&num=3/2016
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Aquesta inclusió es pot fer en el moment de la verificació, seguiment, modificació o acreditació. En 

el nostre centre els títols de grau que a hores d’ara no incorporen aquest requeriment són: 

• Grau en Fisioteràpia 

• Grau en Physiotherapy 

• Grau en CAFiE 
 
Per tal d’ajustar aquest requeriment a tots els graus es crea l’objectiu de millora ISC/17/01 

Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudis 

ISC/17/01 Incorporar el requeriment que 
els estudiants acreditin el nivell 
B2 del MECR d'una tercera 
llengua per a l'obtenció del/s 
títols de grau del centre 

Deganat Alta Tots els estudis de 

grau que no 

tinguin incorporat 

el requisit de la 

tercera llengua 

Accions vinculades a l’Objectiu de Millora 

ACCIÓ 1 Incorporació del requisit de la tercera llengua 

ACCIÓ 2 Modificació dels itineraris dels plans d'estudis implicats i comunicació dels canvis realitzats 

al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants i a les Secretaries Acadèmiques dels centres 

docents implicats 

ACCIÓ 3 Incorporació de la nova optativa Anglès per ciències de l’esport – 6 ECTS – semestral (Grau 

en CAFiE ) i programar la optativa Anglès II – 6 ECTS – semestral (Grau en Fisioteràpia) als 

plans d'estudis implicats per part del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants i comunicació 

dels canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del centre docent 

ACCIÓ 4 Activitats d'informació sobre el requisit d’acreditació del nivell de tercera llengua per obtenir 

el títol als estudiants de nou accés a l’estudi de grau a partir del curs 2017/2018 

Termini de finalització 2n semestre de 2016/17 

 

Finalment, analitzant els interessos dels alumnes a partir de les necessitats de l’àrea de 
coneixement, els resultats acadèmics, les enquestes de satisfacció, les reunions amb els delegats, les 
reunions de coordinació del propi Grau i la comissió acadèmica, voldríem oferir pel curs 2017-2018 
les següents assignatures optatives: 
 
Fisioteràpia i Physiotherapy: 

- Teràpia d’Alliberament Miofascial - TAM – 6 ECTS – semestral. 
- Introducció al diagnòstic per la imatge en Fisioteràpia – 6 ECTS – semestral.  

 
Per tal d’introduir aquestes assignatures optatives en el grau es crea l’objectiu de millora ISC/17/02 

 Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudis 

ISC/17/02 Introduir optatives noves en els 
diferents Graus: 
Fisioteràpia i Physiotherapy: Teràpia 
d’Alliberament Miofascial – TAM; 
Introducció al diagnòstic per la imatge 
en Fisioteràpia 

Direcció de centre 

i Servei de Gestió 

Acadèmica i 

Estudiants 

Alta  Fisioteràpia i 

Physiotherapy 

Accions vinculades a l’Objectiu de Millora 
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ACCIÓ 1 Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en els 3 idiomes i fer-la arribar 

al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 

ACCIÓ 2 Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per part del Servei de Gestió 

Acadèmica i Estudiants i comunicació dels canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del 

centre docent 

Termini de finalització 2n semestre de 2016/17 

 
 
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat per a la titulació i el seu 
nombre és coherent amb el nombre de places ofertes 
 

Valoració dels principals indicadors: 

Taules per als graus 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula 

Titulació: Fisioteràpia 
Curs 

2012-2013 

Curs 

2013-2014 

Curs 

2014-2015 

Curs 

2015-2016 

Places ofertes 150 150 150 150 

Demanda 1era opció 215 289 295 290 

Estudiants de nou ingrés 184 185 224 171 

Percentatge d’accés en primera preferència  97,28% 96,76% 98,21% 98,25% 

Percentatge d’accés en matricula a setembre * 1,63% 2,16% 2,68% 2,92% 

 

Titulació: Physiotherapy 
Curs 

2012-2013 

Curs 

2013-2014 

Curs 

2014-2015 

Curs 

2015-2016 

Places ofertes    60 

Demanda 1era opció    48 

Estudiants de nou ingrés    53 

Percentatge d’accés en primera preferència     79,25% 

Percentatge d’accés en matricula a setembre *    22,64% 

 

Titulació: CAFiE 
Curs 

2012-2013 

Curs 

2013-2014 

Curs 

2014-2015 

Curs 

2015-2016 

Places ofertes 100 100 100 100 

Demanda 1era opció 48 45 48 39 

Estudiants de nou ingrés 100 84 85 104 

Percentatge d’accés en primera preferència  99,00% 100,00% 94,12% 83,65% 

Percentatge d’accés en matricula a setembre * 28,00% 32,14% 18,82% 23,08% 

Taula 1.2. Nota de tall  

 Fisioteràpia 
Curs 

2012-2013 

Curs 

2013-2014 

Curs 

2014-2015 

Curs 

2015-2016 

Nota de tall juny PAU 5,640 5,890 5,794 7,275 

Nota de tall juny CFGS* 5,575 5,890 5,794 5,590 
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Physiotherapy 
Curs 

2012-2013 

Curs 

2013-2014 

Curs 

2014-2015 

Curs 

2015-2016 

Nota de tall juny PAU    5,000 

Nota de tall juny CFGS*    5,000 

 

CAFiE 
Curs 

2012-2013 

Curs 

2013-2014 

Curs 

2014-15 

Curs 

2015-2016 

Nota de tall juny PAU 5,000 5,000 5,000 5,000 

Nota de tall juny CFGS* 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

Taula 1.3. Nota d’accés 

Curs 2015-16 Fisioteràpia Percentatge de nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

Batxillerat / COU amb PAU * 1,26% 26,42% 44,65% 23,27% 4,40% 

CFGS* 0,00% 12,50% 50,00% 37,50% 0,00% 

 

Curs 2015-16 Physiotherapy Percentatge de nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

Batxillerat / COU amb PAU * 32,08% 33,96% 22,64% 3,77% 7,54% 

CFGS* 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Curs 2015-16 CAFiE Percentatge de nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

Batxillerat / COU amb PAU * 47,95% 31,51% 13,70% 2,74% 4,11% 

CFGS* 13,33% 53,33% 26,67% 6,67% 0,00% 

Taula 1.4. Via d’accés  

Curs 2015-16 Fisioteràpia 15-16 % 

Batx./COU amb PAU 159 92,98% 

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 8 4,68% 

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat 2 1,17% 

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys i més de 45 2 1,17% 

Altres accessos   

 

Curs 2015-16 Physiotherapy 15-16 % 

Batx./COU amb PAU 53 100,00% 

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS   

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat   

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys i més de 45   

Altres accessos   
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Curs 2015-16 CAFiE 15-16 % 

Batx./COU amb PAU 73 70,19% 

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 30 28,85% 

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat   

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys i més de 45 1 0,96% 

Altres accessos   

 

En el Grau en CAFiE els últims 4 anys s’ha passat del 14% al 28% pel que fa a estudiants provinents 

de FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS acostant el percentatge al dels centres que ofereixen els mateixos 

estudis (el percentatge pot arribar gairebé al 50% en alguns casos). Entenem que aquest augment 

és en part atribuïble a la millora de la proporcionalitat entre la nota dels alumnes provinents 

d’aquesta via d’accés i els provinents Batx./COU amb PAU. Les campanyes de promoció dirigides 

als alumnes provinents de CFGS també han contribuït a aquest augment. 

Taula 1.5. Proves especifiques d’accés (si s’escau)  

Grau en CAFiE 
Curs 2012-

2013 

Curs 2013-

2014 

Curs 2014-

2015 

Curs 2015-

2016 

Estudiants presentats 133 108 92 105 

Estudiants aprovats 122 106 92 99 

 

L’exposició de les causes i objectius de la supressió de les PAP es troba en el punt 1.2. d’aquest 
Estàndard 1. 

Objectiu del Pla de Millora relacionat amb aquest estàndard: 

Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudi  

IAI/15/04 

Afavorir l’accés al Grau en CAFiE de  a 
totes les persones interessades sense 
que el seu nivell físic puntual sigui 
limitant 

Direcció de cada 
grau i GPA 

Alta 
G. Ciències de 
l'Activitat Física i 
l'Esport 

(En el pla de millora inicial aquest objectiu estava vinculat a l’estàndard 3.2 del SIGQ) 

 
La supressió de les Proves d’Aptitud Personal (PAP) es van aprovar el curs 2015-2016 però no es va 
poder iniciar el procés d’accés sense elles fins al curs 2016-2017 i, per tant, no es pot fer una 
valoració de la variació en aquest informe de seguiment. 
 
 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats 
 
 
1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un 
impacte positiu sobre els resultats de la titulació 
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

EVIDÈNCIES:   
Codificació Descripció Enllaços 

3.2.1 
Web de la Universitat 
Web de l’Escola 

Plana web Qualitat de la UdG  
EUSES 

3.2.2 Web del centre, on es publiquen els informes de seguiment Plana web Qualitat del centre 

3.2.3 Web de la titulació 
Qualitat Fisioteràpia 

Qualitat CAFiE 
3.2.4 Web del SGIQ Plana web Qualitat de la UdG  

 
 
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre 
les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu 
 
La UdG i EUSES publiquen a la seva web informació veraç, exhaustiva, actualitzada i pertinent 
sobre les titulacions (evidència 3.2.1). 
  
Aquesta informació es troba de manera senzilla i accessible a partir de la plana principal de la UdG 
(www.udg.edu), i a l’apartat Estudia a la UdG. Per defecte apareix la informació dels graus i es pot 
accedir a la informació dels màsters i doctorats, al menú esquerre. 
Les planes de tots els estudis estan estructurades de la mateixa manera amb una plana principal on 
es troba el menú per accedir als diferents apartats: 

Graus Màsters 

  
 
En aquesta plana també apareix un enllaç a la Guia de matrícula on es troba informació completa 
de cadascuna de les assignatures de l’estudi:  Dades generals, Grups, Competències, Continguts, 
Activitats, Bibliografia, Avaluació i qualificació, Observacions. 
 
Pel que fa a informació més general relacionada amb el centre docent, a partir de la plana (EUSES) 
es pot accedir a informació més general com pot ser informació acadèmica (calendaris, horaris, 
matrícula, tràmits...), informació de pràctiques en empresa, mobilitat, treballs finals de grau i 
màster així com els documents i els enllaços referents a qualitat. 
 
La informació que apareix en cada dimensió és completa i exhaustiva, alhora que també és 
absolutament actual atès que es va revisant i actualitzant periòdicament. 

Objectiu del Pla de Millora relacionat amb aquest estàndard: 

Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudi  

IAI/15/01 

Augmentar el nombre de professorat 

que disposa d’informació completa en 

la seva plana personal UdG 

(presentació, dades  contacte, docència, 

Directors dels 

graus 

Mitjana-

alta 

G. Fisioteràpia 
G. Ciències de 
l'Activitat Física i 
l'Esport 

http://www.udg.edu/udgqualitat
http://euses.cat/
http://www.udg.edu/udgqualitat/MarcVSMA/Seguimentdet%C3%ADtols/tabid/16265/language/ca-ES/Default.aspx
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-a-campus-de-salt-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-a-campus-de-salt-documents/
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SGIQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/
http://euses.cat/
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línies recerca, publicacions, etc.), per 

tal que sigui visible a la web  

IAE/15/01*     

 

Al final de cada semestre en la reunió de Comissió acadèmica (claustre) s’insisteix en el professorat 

amb la necessitat de l’actualització de la pàgina personal de la UdG. Al mes de juliol els professors 

també reben un correu recordatori d’aquesta tasca. A més cada any s’actualitzen les fotos dels 

professors antics i es realitzen les fotografies als nous per tal d’actualitzar la informació personal de 

cada un d’ells a la web del centre.  

Fruit d’aquest treball hi ha un 79,98% del professorat amb la informació accessible (79,35% en el 

Grau en Fisioteràpia, 75,30% en el Grau en Physiotherapy i 85,30% en el Grau en CAFiE). Tot i ser 

una dada acceptable entenem que cal insistir en el seguiment de la mateixa; en aquest sentit ja 

forma part del procés d’actualització de la pàgina web. 

*En l’informe d’avaluació externa elaborat pel CAE es detallen un conjunt d’aspectes als quals cal 

fer millores necessàries, la primera parla de: “Mejorar  la gestión de la información pública de la 

UdG”.  En el pla de Millora de l’escola s’ha codificat aquesta proposta amb el codi IAE/15/01.  

 

Un cop assolit que la majoria del professorat tingui la pàgina web personal actualitzada es dona per 

tancat l’objectiu de millora. 

  
    

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció 
 
A la informació sobre les titulacions que apareix a la web de la UdG (Physiotherapy i CAFiE) s’hi 
accedeix de forma intuïtiva i lògica. Els diferents grups d’interès (alumnat, professorat, personal 
d’administració i serveis, visitants externs, etc.) hi tenen, doncs, accés amb facilitat. Igual que a la 
pàgina pròpia d’EUSES actualitzada seguint les directrius de la UdG. 
 
La informació està redactada i organitzada de forma que esdevé clara i llegible per a tots els grups 
d’interès. Així, no només s’hi accedeix amb facilitat sinó que la informació s’hi presenta amb 
precisió i sense ambigüitats, fet que en facilita una comprensió i interpretació ràpida i adequada. 
 
A la plana de cada titulació apareix un apartat Indicadors de seguiment que dóna accés als 
diferents indicadors que es tenen en compte a l’hora d’elaborar l’informe de seguiment anual. Així 
mateix, l’informe de seguiment dels cursos anteriors són públics i accessibles a la pàgina principal 
de la web de qualitat de la UdG. A la web d’EUSES, a l’apartat de qualitat de les diferents 
titulacions es poden consultar els darrers informes de seguiment. 
 
Aquesta informació és pública i accessible a partir d’aquest enllaç. 
Els autoinformes i informes d’acreditació de les titulacions que ja s’han acreditat o estan en el 
procés. Es poden veure a la plana de Qualitat, a l’apartat d’acreditacions. 
 
 
 
 
 

http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3159G0109&language=ca-ES&IDE=488
http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3159G0315&language=ca-ES&IDE=527
http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3159G0209&language=ca-ES&IDE=490
http://www.udg.edu/udgqualitat/MarcVSMA/Seguimentdet%C3%ADtols/Informesdeseguiment/tabid/23598/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/MarcVSMA/Acreditaci%C3%B3det%C3%ADtols/tabid/22516/language/ca-ES/Default.aspx
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2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació 
 

La Universitat de Girona disposa de la plana UdG Qualitat (http://www.udg.edu/udgqualitat) que 
durant aquest període ha anat actualitzant-se i ofereix informació actualitzada sobre la política de 
qualitat de la Universitat, els processos de verificació, seguiment i acreditació, i el Sistema de 
Garantia Interna de Qualitat. 
Aquesta informació és pública i accessible a partir de la plana web principal de la UdG, al menú de 
l’esquerra UdG Qualitat. 
En aquesta plana web es troba informació dels processos definits en el Marc VSMA (Verificació, 
Seguiment, Modificació i Acreditació).  
 
L’enllaç directe al SGIQ és el següent: 
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273
/language/ca-ES/Default.aspx 
 
A les pàgines web de qualitat de les diferents titulacions hi ha l’enllaç al SGIQ. 
 
 
 
  

http://www.udg.edu/udgqualitat
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

EVIDÈNCIES:   
Codificació Descripció Subministrador 

3.3.1 Manual del SGIQ 

• Procediment de Disseny, modificació i extinció de la 
titulació 

• Procediment de Seguiment dels resultats i millora de 
la titulació. 

• Procediment d’Acreditació de titulacions 

• Procediment de revisió del SGIQ 

• Procediment de Gestió de la Millora dels centres 
docents 
 

Enllaç a plana web de Qualitat de la 

UdG (SGIQ) 

3.3.2 Informes de verificació  Enllaç a plana web Qualitat de la 

UdG (Verificació) 

3.3.3 Informes de seguiment de les titulacions  Enllaç a plana web Qualitat de la 

UdG (Seguiment) 

3.3.4 Informes d’ acreditació Enllaç a plana web Qualitat de la 

UdG (Acreditació) 

3.3.5 Pla de millora del centre Enllaç a plana web Qualitat de la 

UdG (Plans de millora) 

3.3.6 Model i resultats de les enquestes d’opinió  

• Enquestes als estudiants (grau i màster) 

• Enquestes als titulats  
 

Enllaç a plana web Qualitat de la 

UdG 

3.3.7 Model i resultats de les enquestes d’opinió dels ocupadors (si 

escau) 

Enllaç a plana web AQU Catalunya 

3.3.8 Model i resultats de les enquestes d’inserció Enllaç a plana web AQU Catalunya 

3.3.9 Actes dels diferents mecanismes de participació (Comissió 

acadèmica, coordinació, delegats) 

Centre 

3.3.10 Enquesta pilot sobre opinió del Professorat (EUSES) Centre 

3.3.11 Resultats enquesta pilot sobre opinió del Professorat (EUSES) Centre 

 
 
3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 
seguiment i l’acreditació  de les titulacions 
 
El SIGQ de la UdG va ser certificat per ANECA l’any 2010. Actualment consta de 31 procediments, 
cadascun dels quals disposa dels indicadors necessaris per mesurar la seva eficiència. Dels processos 
directament relacionats amb el seguiment i qualitat de la titulació en destaquem 4, alguns d’ells 
aprovats o modificats després de l’acreditació de l’Escola. 
 
- P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació, que recull la manera de procedir des de 
l’elaboració de la memòria de l’estudi fins a la seva publicació al BOE. El procediment descriu de 
forma clara les passes a seguir en el disseny i aprovació de les titulacions així com les 
responsabilitats de tots els agents que hi intervenen; (v. Evidència 3.3.1). Aquest procediment va 
ser descrit i aprovat a l’octubre de 2010 i es troba en procés de revisió. 
 
- P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació. Aquest procediment va ser aprovat 
per la Comissió de Qualitat el 15/10/2010 i modificat per la CQ en la sessió 1/15 de 30/01/2015, 
seguint la nova Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (versió: 3.0 
Novembre de 2014), que alinea els procés de seguiment i acreditació. El curs 2015-16 és el primer 
en què s’ha dut a terme els informes de seguiment del curs 2014-15 amb aquesta nova estructura. 
Amb tot, i com s’explicarà més endavant, el mes d’abril de 2016 la UdG ha introduït canvis 

http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16284&xsdid=68476&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=144006&xsift=1
http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16284&xsdid=68476&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=144006&xsift=1
http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16235&xsdid=86006&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=143768&xsift=1
http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16235&xsdid=86006&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=143768&xsift=1
http://www.udg.edu/Portals/161/UdGQualitat/Acreditacio%20de%20titulacions..pdf
http://www.udg.edu/Portals/161/UdGQualitat/revisi%C3%B3%20del%20SGIQ..pdf
http://www.udg.edu/Portals/161/UdGQualitat/31%20Proc%C3%A9s%20de%20gestio%20de%20la%20millora%20dels%20centres%20docents.pdf
http://www.udg.edu/Portals/161/UdGQualitat/31%20Proc%C3%A9s%20de%20gestio%20de%20la%20millora%20dels%20centres%20docents.pdf
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Verificaci%C3%B3det%C3%ADtols/tabid/16261/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Verificaci%C3%B3det%C3%ADtols/tabid/16261/language/ca-ES/Default.aspx
https://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Seguimentdetítols/Informesdeseguiment/tabid/23598/language/ca-ES/Default.aspx
https://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Seguimentdetítols/Informesdeseguiment/tabid/23598/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Acreditaciódetítols/tabid/22516/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Acreditaciódetítols/tabid/22516/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/Plademillora/tabid/24155/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/Plademillora/tabid/24155/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Enquestesdopini%C3%B3/Estudiants/tabid/24157/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Enquestesdopini%C3%B3/Titulats/tabid/24158/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.aqu.cat/estudis/ocupadors/#.WKLnAm_hCpo
http://www.udg.edu/udgqualitat/Enquestesdopini%C3%B3/Titulats/tabid/24158/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16284&xsdid=68476&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=144006&xsift=1
http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16284&xsdid=68562&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=144006&xsift=1
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addicionals al procés de seguiment per donar una major consistència al cicle de millora contínua 
dels ensenyaments.  
 
- P28 Acreditació de titulacions. Aquest procediment va ser aprovat per la Comissió de 
Qualitat en data 18 de setembre de 2014. 
 
- P31 Gestió de la millora dels centres docents. Aquest procediment explicita com cal definir 
i fer el seguiment d’un pla de millora de manera que abraci tots els objectius de millora resultants 
dels processos de seguiment i acreditació, així com totes aquelles millores que el centre hagi 
detectat per altres mitjans. Es va aprovar per Comissió de Qualitat en la sessió 6/2016 de 16 de 
juny. 
 
L’any 2010 el SGIQ de la UdG es va dissenyar com un sistema d’abast institucional i comú a tota la 
universitat, amb la voluntat de garantir una manera de procedir homogènia a tots els centres. El 
SGIQ de la UdG, plenament vigent, permet una organització alineada amb els objectius de qualitat 
institucionals. A diferència del plantejament que se n’havia fet fins ara, certament més ambigu, 
AQU Catalunya situa avui els centres docents com a principals òrgans responsables de la qualitat 
en el marc VSMA. AQU identifica ara també el SGIQ com la peça central dels processos de garantia 
de la qualitat a nivell de centre. Aquesta nova orientació fa necessari adaptar alguns dels 
procediments del SGIQ actual, més institucional, a la realitat específica del centre docent i, amb 
això, aconseguir una major implicació dels agents implicats en el seu desplegament. Per assolir 
aquest objectiu la UdG identifica el Pla de Millora com un element central (veg. subestàndards 
3.3.). 
 
Per fer la revisió dels processos del marc VSMA es compta amb la participació de tots els col·lectius 
universitaris implicats. Aquesta participació es planteja a nivells diferents.  
 
En primer lloc, per mitjà dels òrgans responsables de la qualitat: la Comissió de Qualitat de la 
UdG (CQ) i les Comissions de Qualitat de Centres (CQC). La CQ de la UdG va ser creada l’any 2010 
segons l’acord de Consell de Govern de la sessió 4/10 de 29 d’abril de Creació de la comissió de 
qualitat (CQ) i aprovació del seu reglament d’organització i funcionament. La CQ té una 
composició plural, que garanteix la participació activa dels diferents col·lectius: el rector (o 
vicerector que delegui), el vicerector amb competències de Qualitat, 2 membres externs, la gerent, 
2 degans, 2 directors de departament, 1 director d’institut de recerca, 2 membres del personal 
docent i investigador, 1 membre del personal d’administració i serveis, 2 estudiants, el cap del 
Gabinet de Planificació i Avaluació. 

 
Les unitats estructurals (centres docent, departaments i instituts), per la seva banda, tenien la seva 
pròpia Comissió de Qualitat, que vetllava per la qualitat dels estudis assignats a cada una d’elles. 
Posteriorment, i amb la finalitat d’adaptar les estructures de la Universitat als nous requeriments 
d’AQU Catalunya (2015), la Universitat va substituir les Comissions de Qualitat de les Unitats 
estructurals per una única Comissió de Qualitat de Centre docent, que abraça tots els estudis de 
grau i de màster vinculats al centre. Aquesta canvi queda reflectit en el document Reglament 
d’organització i funcionament de les estructures responsables de la qualitat dels estudis dels 
centres docents de la Universitat de Girona, aprovat per la CQ en la sessió 2/15 de 20 d’abril i 
posteriorment pel Consell de Govern en la sessió 4/15 de 28 de maig. 
 
Per tal de dur a terme aquestes funcions la CQ de centre docent està formada per: 

• Degà/-ana de la Facultat o director/a de l’Escola, que la presideix, Rafel Magrinyà que  
també és la persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ). 

https://www.udg.edu/Portals/161/UdGQualitat/Acreditacio%20de%20titulacions..pdf
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• Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau i de màster del centre docent, Mariano 
Gacto i Adrià Martín. 

• Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis 
del centre, Pere Iglesies i Alexander Latinjak. 

• 3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel 
Consell d’Estudiants i designat pel degà/degana o director/directora, Tony Ah-son i Pere 
Lluís Cerdà. 

• 1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de 
la docència del centre, Teresa Fernández. 

• Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis 
de grau i de màster del centre docent, a proposta del degà o director del centre docent, 
Josep Pujols. 

• L’administrador/a de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari, Carmen Thomas 
(en representació). 

• Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) nomenat pel Cap del Gabinet que 
assistirà a les reunions amb veu però sense vot, Pilar del Acebo. 

• La Delegada del Rector de la UdG pels centres adscrits, Josefina Patiño. 
 
Tot i que se’n poden consultar les funcions en l’acord esmentat, entre aquestes en destaquen dues: 
1) Vetllar per l’acompliment dels requisits de qualitat en el Marc VSMA dels estudis organitzats en 
el centre docent; i 2) Vetllar per la qualitat del desplegament del SGIQ a nivell de centre docent, 
tenint en compte que una part dels processos que el SGIQ inclou són responsabilitat directa del 
centre docent i una altra són processos transversals de la Universitat, els quals seguiran 
necessàriament directrius comunes a tots els centres. Per la seva importància, destaca el rol del 
responsable de qualitat del centre, que té com a funcions: 1) Coordinació, seguiment i millora dels 
processos de qualitat del centre; 2 Coordinació, seguiment i millora de la implantació del SGIQ a 
nivell de centre docent. 
 
Les composició i funcions de la CQC i les funcions del responsable de qualitat del centre docent 
posen en evidència la participació activa dels diferents col·lectius implicats. 
 
En segon lloc, la participació de tots els col·lectius implicats es garanteix a través dels 
instruments explicats a continuació en el subestàndard 3.2 
 
En tercer lloc, remetem als diferents processos del SGIQ per veure igualment la participació dels 
col·lectius en cada un d’ells, segons cada cas. 
 
Finalment, la participació activa dels grups d’interès es promou per mitjà de tots els processos de 
comunicació i transparència vinculats al marc VSMA, amb procediments i períodes establerts de 
consulta directa i/o exposició pública d’informes i resultats. Els resultats de les acreditacions 
s’informen en els òrgans de gestió del centre (comissió de govern i junta de centre). 
 

Val la pena fer notar que el centre docent articula altres mecanismes de participació dels diferents 
col·lectius tals com: 

- Les diferents reunions del consell d’estudis (claustre d’estudis – mínim dos a l’any) de cada 
grau o màster. 

- Reunions setmanals de la comissió delegada de coordinació a cada un dels estudis amb la 
participació del coordinador d’estudis i dels responsables de cada curs i/o àrea. Les seves 
principals funcions són, vetllar per la qualitat de la docència i pel compliment de la 
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normativa que estableixi la Universitat de Girona això com la coordinació de les diferents 
activats acadèmiques del grau. 

- Reunions (3 cops a l’any) de la comissió delegada de direcció acadèmica d’EUSES (direcció 
acadèmica, coordinadors d’estudis, responsable de recerca, responsable de mobilitat i 
responsable de formació continuada). Les funcions de planificació i seguiment a mig 
termini de l’activitat acadèmica del centre. 

- Les reunions (mínim dues a l’any) amb els delegats de cada curs de cada un dels estudis. 
Aquestes reunions serveixen per tenir informació de caire més qualitatiu al respecte de la 
satisfacció de l’alumnat amb el programa formatiu i el centre en general, més enllà de la 
informació facilitada per les enquestes semestrals. 
 

Titulació Procés Resultat 

Grau en Fisioteràpia 
Verificació 2009 Positiu 

Acreditació 2015 Positiu 

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

Verificació 2009 Positiu 

Modificació 2015 Positiu 

Acreditació 2015 Positiu 

Grau interuniversitari en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona Verificació 2015 Positiu 
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3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats 
rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats 
acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès 
 

Una de les darreres millores plantejades en el model de qualitat de la UdG és la uniformització de 

la plana de qualitat del centre docent, que inclourà un apartat específic amb informació 

completa i exhaustiva sobre els indicadors més rellevants de les titulacions així com les 

evidències necessàries en els processos del marc VSMA. L’accés a aquesta plana, que 

actualment està encara en procés de construcció, és obert i universal. Igualment es procedirà a una 

reestructuració de la plana web de qualitat de la Universitat (v. objectiu de millora ISC/17/04). 

Quant als indicadors, i fins que la nova plana web no estigui plenament operativa, el centre docent 

té a la seva disposició un corpus d’indicadors complet i actualitzat, per mitjà d’un espai web 

dissenyat ex professo en el seu moment i que mostra els indicadors agrupats segons els estàndards 

d’acreditació. En aquest espai web el centre docent hi troba no solament les darreres dades de 

referència, sinó també la seva evolució i, en els casos en què pot ser de major interès, la 

desagregació de les mateixes. 

 

Els estàndards Sistema de Gestió Interna de Qualitat i Pertinència de la informació pública no van 
acompanyats de cap indicador. Els altres quatre disposen de les dades relacionades amb: 
 

- Qualitat del programa formatiu: oferta, accés, matrícula, perfil dels estudiants 

(procedència, notes tall, notes d’accés i vies d’accés). 

- Adequació del professorat al programa formatiu: docència impartida per doctors, 

distribució per categories docents, professorat permanent, professorat acreditat, trams de 

docència i de recerca. 

- Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge: mitjana d'accessos al campus virtual 

per estudiant, satisfacció amb les tutories acadèmiques, pràctiques externes, mobilitat. 

- Qualitat dels resultats del programa formatiu: taxes d’èxit, de rendiment, de graduació, 

d’eficiència, d’abandonament, satisfacció dels estudiants i inserció laboral. 

 

Aquest corpus d’indicadors el calcula centralitzadament el Gabinet de Planificació i Avaluació, al 

qual el centre docent pot demanar en qualsevol moment altres indicadors rellevants. Aquests 

indicadors addicionals esdevenen especialment interessants per a l’anàlisi de les titulacions i es 

posen a disposició també dels altres centres docents. Els indicadors són públics per al darrer any i 

la seva evolució és accessible als responsables acadèmics per mitjà de la intranet.  

 

La informació que contenen és coherent amb els requeriments del marc VSMA, però també són a 

la base d’altres decisions institucionals com per exemple el finançament ordinari anual de les 

unitats estructurals. La vinculació d’uns mateixos indicadors en la presa de decisions interna 

reforça l’interès dels centres en la millora dels seus resultats en el marc de la qualitat dels 

ensenyaments. 

 

Recentment, l’abril de 2016, AQU ha publicat dos documents relatius als indicadors: l’un, 

Evidències i indicadors mínims per a l’acreditació de graus i màsters; l’altre, Criteris per a 
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l’acreditació “en progrés d’excel·lència” i “en condicions”. Les novetats, tendents a la simplificació 

i homogeneïtzació dels indicadors, han fet que la UdG revisi el corpus d’indicadors editats en 

l’espai web acabat d’explicar i que en modifiqui també la seva accessibilitat: el nou corpus 

d’indicadors de què hem parlat en els paràgrafs inicials d’aquests subestàndards seran accessibles 

a la nova pàgina web de qualitat del centre. Aquesta voluntat de transparència està reforçada per 

la pròpia AQU Catalunya, que edita i publica els indicadors per a l’acreditació en el portal 

Winddat, amb informació procedent d’UNEIX.  

 

Pel que fa a les evidències, la mateixa plana web de qualitat dels centres  identifica, recull i 

ordena les principals evidències vinculades al marc VSMA: memòries i informes de verificació, 

informes d’acreditació, informes de seguiment, plans de millora, etc. Aquests documents 

principals són de fàcil localització perquè estan ordenats cronològicament amb la voluntat que, 

essent d’accés universal, tothom pugui copsar el moment en què es troba la titulació i el camí 

recorregut. Aquest espai inclourà les altres evidències preceptives en els processos del marc 

VSMA. Algunes d’aquestes evidències, per la seva pròpia naturalesa, seran accessibles només a 

través d’intranet. 

 

D’entre totes les evidències es vol destacar les relacionades amb la satisfacció dels principals 

grups d’interès. La UdG disposa de diferents procediments per conèixer i valorar l’opinió dels 

diferents col·lectius. 

En primer lloc, es recull la informació dels estudiants mitjançant el Qüestionari dels estudiants 

sobre l’actuació docent del professorat (“enquestes de docència”), que s’administra al final de 

cada semestre. Les dades obtingudes s’envien als professors afectats (de totes les assignatures que 

imparteixen), als degans (de totes les assignatures dels estudis impartits al centre, amb 

independència del departament dels professors implicats) i als directors de departaments(els 

resultats de totes les assignatures impartides pels professors del departament, amb 

independència de l’estudi de la docència). Durant el curs 2015-16 la Comissió de Qualitat de la 

Universitat ha activat tres grups de treballs per a l’anàlisi i millora d’aquest procediment clau, de 

l’índex de resposta, de la difusió dels resultats i de l’ús dels resultats obtinguts. Cadascun 

d’aquests grups ha estat compost per un vicerector, que l’ha presidit, tres o quatre professors, un 

estudiant i un membre del GPA. La Comissió de Qualitat de la Universitat comissió 8/16 de 29 de 

setembre de 2016 va aprovar el nou redactat de les enquestes de docència així com les noves línies 

d’administració. Resta en mans del consell de Direcció i la Comissió de Govern de la UdG per tal 

de la seva validació final.  

La implementació d’aquesta nova enquesta ha de millorar l’índex de participació dels estudiants, 

objectiu que l’EUSES ja incorporava en el seu Pla de Millora (objectiu IAI/15/02). Aquest objectiu 

de millora es veu reforçat amb vàries accions. EUSES ha fet una renovació en la infraestructura de 

la xarxa wi-fi per millorar la connectivitat de tots els alumnes; això s’ha utilitzat eficientment al 

final de cada semestre perquè en un horari compatible els alumnes responguin les enquestes 

(acció de millora 1); En aquest sentit, l’equip de coordinació de cada grau dur a terme l’acció de 

millora 1. Els percentatges de resposta han millorat significativament al Campus de Salt (taula 5.2 

de l‘estàndard 5, apartat 5.1 ): 

- Fisioteràpia ha tingut un índex de resposta del 14,80% aquest curs mentre que el curs 
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2014-2015 el percentatge de resposta va ser del 9,01%. 

- CAFiE ha tingut un índex de resposta del 25,00% aquest curs mentre que el curs 2014-2015 

el percentatge de resposta va ser del 20,40%. 

En el cas del Campus de Bellvitge el percentatge de resposta en aquest primer any d’impartició 

dels estudis ha estat del 16,70%. 

 

Aquests índex de resposta fan que el centre globalment (la mitjana de resposta dels 3 estudis és 

18,83%) estigui lluny del 50% establert com a llindar acceptable.  

Tot i les millores en la infraestructura i en els horaris per facilitar la resposta de l’enquesta i 

aconseguir l’increment esmentat anteriorment, la majoria dels estudiants segueixen sense estar 

interessats en respondre. En aquest sentit es seguirà insistint en la sensibilització dels estudiants. 

També podria ser útil que en el moment d’accedir a “la meva UdG” els alumnes que encara no 

haguessin respost veiessin un avís similar al de renovació de la contrasenya d’accés a aquesta 

pàgina personal. 

 

EUSES des del curs 2009-2010 realitza reunions de delegats al final de cada semestre on 

s’analitzen entre d’altres temes la satisfacció de l’alumnat amb el programa formatiu.  

Els resultats de les enquestes i les reunions de delegats faciliten indicadors de caire quantitatiu i 

qualitatiu que permeten dissenyar a  coordinació d’estudis i al professorat millores a diferents 

assignatures i a la coordinació interna d’activitats del Grau.  

Les mancances i propostes de millora es transmeten al consell d’estudis i/o al professorat implicat 

durant la reunió de seguiment individual anual.  

 

Pel que fa a l’opinió dels graduats es disposa de dues fonts de dades principals: 

 

- Enquestes als titulats del curs anterior. Aquestes enquestes es van posar en marxa l’any 

2015 amb un qüestionari adreçat als titulats del curs 2014-15. Enguany ja disposem de dades 

de dues promocions de titulats.  

- Dades d’inserció laboral i de satisfacció. dels titulats segons la informació recollida en els 

estudis d’inserció laboral d’AQU Catalunya, que es porten a terme de manera triennal. Es 

disposa de dades de 5 estudis, essent el darrer de 2014 sobre la promoció de sortida de 2009-

10. Cal tenir en compte però que les dades són sobre titulats de plans anteriors de 

diplomatura o llicenciatura i que en alguns dels estudis de darrera implantació no es disposa 

d’aquestes dades. 

 

Referent a ocupadors, AQU Catalunya va portar a terme l’estudi Ocupabilitat i competències 

dels graduats recents: l'opinió d'empreses i institucions, que, tot i no donar dades desagregades 

de titulacions i Universitat, serveix tanmateix per copsar de manera general el grau de satisfacció 

dels ocupadors envers els titulats universitaris.  

 

La visió dels stakeholders la Universitat de Girona la treballa en el marc dels Campus 

Sectorials. Un Campus sectorial és una plataforma facilitadora de la transferència de coneixement 

i tecnologia, està focalitzat en un sector socioeconòmic concret i es basa en la gestió de la 

http://www.aqu.cat/doc/doc_69192241_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_69192241_1.pdf
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demanda de coneixement. La seva missió és facilitar proactivament la relació entre les empreses i 

institucions del sector i la Universitat de Girona, sobre la base del coneixement mutu i la 

promoció i manteniment d’una relació continuada. Cada campus disposa de dues estructures 

externes clau: l’una, el Consell Assessor Sectorial (CAS), constituït per un grup reduït de persones 

escollides per la seva trajectòria professional i personal, totes elles externes a la universitat. El 

CAS esdevé un excel·lent fòrum de debat, que aporta visió estratègica independent, no influïda 

pels condicionants propis de les universitats, i que assessora l’activitat acadèmica del campus tant 

pel que fa a l’orientació i oportunitats de la recerca com en matèria de formació. L’Agrupació 

sectorial (AS), que és el conjunt d’empreses i institucions del sector socioeconòmic. Tant amb el 

CAS com amb l’AS hi ha l’oportunitat de valorar els estudis de la UdG, les competències que 

aquests han de desenvolupar, l’anàlisi del mercat laboral del sector i la inserció laboral dels 

nostres titulats, etc. 

 

La Universitat de Girona participa també en la comissió d’enquestes d’AQU amb l’objectiu de 

definir i implementar altres enquestes com les de satisfacció del professorat respecte del 

programa formatiu, les dels responsables acadèmics sobre el desplegament de les titulacions, etc.  

 

EUSES, el curs 2015-2016 ha passat una enquesta pilot al professorat del Campus de Salt 

(evidència 3.3.10 i 3.3.11) per valorar la satisfacció del mateix respecte al programa formatiu. Ha 

respost un 52,44% del professorat essent un índex de resposta correcte però que es procurarà 

augmentar en els propers cursos. Tant en els diferents aspectes enquestats individualment (entre 

3,79 i 4,84 sobre 6) com en general (4,46 sobre 6 de mitjana sobre les 16 qüestions) la satisfacció 

del professorat amb el programa formatiu és notable. També cal destacar els comentaris realitzats 

pels docents que, conjuntament amb l’opinió expressada al consell d’estudis, es tenen en compte a 

nivell d’assignatura, matèria i de Grau per la seva millora continuada. 

 
Pel que fa a la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les 

instal·lacions docents, la Biblioteca efectua estudis periòdics (el darrer de 2014) per conèixer la 

satisfacció dels seus usuaris, tant de professors com d’estudiants. Queda pendent, però, establir la 

manera de conèixer l’opinió dels estudiants amb les instal·lacions més especialitzades com poden 

ser els laboratoris de pràctiques. (v. objectiu de  ISC/17/05). En aquest apartat, pel que fa a la 

tasca específica d’EUSES, les reunions de delegats dels diferents graus aporten informació que 

permet dissenyar i implementar millores en les instal·lacions (nou laboratori, increment dels 

punts de corrent a la biblioteca i a la sala d’estudis). 

Els resultats agregats d’aquestes enquestes també estaran disponibles en obert a la plana de 

qualitat del centre. 

Objectiu del Pla de Millora relacionat amb aquest estàndard: 

Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudi  

IAI/15/02 
Millorar el percentatge d’estudiants 

que respon a les enquestes de docència 

Direcció de cada 

grau i GPA 
Alta 

G. Fisioteràpia 
G. Ciències de 
l'Activitat Física i 
l'Esport 
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IAI/15/03 

Tenir més informació de la satisfacció 

del professorat amb el programa 

formatiu 

GPA Alta  

 

En l’informe d’avaluació externa elaborat pel CAE es detallen un conjunt d’aspectes als quals cal fer 

millores necessàries, la segona parla de: “Habilitar, en el marco del SGIQ, mecanismos para la 

obtención de información de todos los grupos de interés, incluidos profesores”.  En el pla de 

Millora de l’escola hem codificat aquesta proposta amb el codi IAE/15/02. En aquest cas aquest 

objectiu ja es recull en el Pla de Millora objectiu IAI/15/03. És per aquest motiu que tanquem 

l’IAE/15/02.  

 

Els objectiu de millora IAI/15/02 i IAI/15/03 (IAE/15/02) s’ha desenvolupat en part i han de 

quedar oberts per seguir treballant en el seu assoliment tal com hem explicat anteriorment. 

 

 

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora per a la 
seva millora continua 
 
La UdG ha revisat en profunditat els procediments del marc VSMA i els instruments amb què els 
gestiona per tal d’ajustar-los a les noves orientacions d’AQU Catalunya relatives sobretot al 
seguiment i acreditació de titulacions i a la certificació del SGIQ (veure estàndard 3.1). 
 
Des de la publicació dels diferents documents d’AQU Catalunya [Guia per al seguiment de les 
titulacions oficials de grau i màster (v. 3.0 Novembre de 2014), Guia per a l’acreditació de les 
titulacions oficials de grau i màster (v. 2.0 Novembre de 2014), Guia per a la certificació de la 
implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (Novembre 2015)], la UdG ha adoptat 
una visió integradora dels diferents processos relatius  a la qualitat de la titulació, que queda 
resumida en els documents annexos (v. Evidències 3.3.1).  
 
S’entén que l’acreditació és la culminació d’un procés de seguiment i de millora contínua i que el 
SGIQ és l’instrument clau per vetllar pel desenvolupament qualitatiu de les titulacions. En el nou 
plantejament, el Pla de Millora resultat dels informes interns i externs de l’acreditació dels 
ensenyaments identifica i prioritza els objectius i les accions de millora a dur a terme a curt i mig 
termini. En el Pla de millora els responsables de qualitat del centre han de vincular els objectius i 
les actuacions de millora amb els procediments del SGIQ que hi estan més directament relacionats. 
Començant per aquelles actuacions més rellevants i sensibles del Pla, l’objectiu és revisar els 
procediments del SGIQ en paral·lel al desplegament de les actuacions de millora mateix. I aquesta 
revisió es fa amb una triple orientació: 
 

1) transformar el SGIQ institucional en el SGIQ del centre docent, ajustat a les dinàmiques i a 
la realitat del propi centre. 
2) fer-ho progressivament, en base a la intensitat i el ritme fixat en el Pla de Millora mateix.  
3) vincular directament el SGIQ amb el Pla de Millora, de tal manera que, essent aquest 
darrer un document viu i dinàmic, també aquell esdevingui un document d’ús corrent pels 
responsables de qualitat del centre i els diferents col·lectius implicats en cada un d’ells. 

 
La revisió del SIGQ amb l’orientació indicada és responsabilitat de la CQC del centre, que ha 
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d’aprovar els procediments revisats, i de la CQ de la Universitat, que ho valida. En totes dues 
comissions es compta amb la participació dels diferents grups d’interès (v. objectiu de millora 
ISC/17/06). 
 
El procediment que gestiona la revisió del SIGQ (P29) va ser revisat i aprovat per la Comissió de 
Qualitat en la sessió 6/2016 de 16 de juny.  
 
Atesa la seva importància, entenem que l’acreditació és el moment idoni per replantejar d’arrel el 
cicle de qualitat de les titulacions. La idea és que el Pla de Millora resultat del procés 
d’acreditació és el document sobre el qual pivota la millora de la qualitat del centre i 
dels estudis que s’hi imparteixen. Per això, el primer trimestre del 2016 s’ha revisat a fons el 
contingut i l’estructuració dels Plans de Millora, en base al següent plantejament. El Pla de Millora 
és... 

✓ Únic: cada centre docent té el seu Pla de Millora, que és únic i abraça totes les titulacions 
de grau i de màster del centre docent, així com el procediments del SGIQ; 

✓ Complet: el Pla de Millora es genera en el moment de l’acreditació dels estudis, però 
s’alimenta cada any amb els processos de seguiment i modificació de les titulacions; 

✓ Dinàmic: el Pla de Millora, tot i subjecte a procediments de sistematització i aprovació 
regulars durant el curs acadèmic, està permanentment actualitzat atès que els 
responsables de les actuacions el poden anar informant quan creuen convenient; 

✓ Viu: tenen accés al Pla de Millora i hi poden interactuar tots els agents responsables dels 
objectius i actuacions de millora i dels processos del SGIQ. El responsable de qualitat del 
centre és responsable també del treball coordinat dels agents implicats; 

✓ Exhaustiu: el contingut del Pla de Millora conté tots els elements necessaris per 
identificar la procedència de les actuacions proposades i fer-ne el seguiment i valoració 
oportuns; 

✓ Rigorós: les propostes de millora estan fonamentades en les valoracions fetes en els 
informes d’acreditació, seguiment i modificació dels estudis o en la revisió dels 
procediments del SGIQ; 

✓ Sistemàtic: l’estructura del Pla, prefixada per a tota la Universitat i traslladada a un 
aplicatiu web que en facilita la complementació i el seguiment, permet la total traçabilitat 
de les actuacions i el seu desplegament temporal: Mentre el Servei Informàtic no acabi el 
total desenvolupament d’aquest aplicatiu web, els plans de millora es gestionen per mitjà 
d’un llibre excel (Evidència 3.3.5) 

✓ Transparent. tots els col·lectius tenen accés al Pla de Millora a través de la pàgina web 
de qualitat del centre. 

 
Aquest pla de millora, que incorpora la revisió dels processos del SGIQ del centre, neix en el 
moment inicial de l’acreditació dels estudis, però és assumit de manera immediata per la Comissió 
de Qualitat del Centre i pels responsables de qualitat del centre. Considerem que aquest Pla de 
Millora és l’informe que dóna compte de la revisió dels procediments del SGIC del centre arrel de la 
reflexió sobre el seu funcionament. 
 
La connexió entre el Pla de Millora i el SGIQ és clara. Les millores que es proposin en els 
procediments del SGIQ s’incorporen automàticament en el Pla de Millora del centre i, a la vegada, 
les accions de millora detectades en el marc VSMA comporten la revisió i actualització dels 
procediments del SGIQ. Aquesta visió de conjunt entre ambdós processos facilita avançar 
harmònicament en la ciclicitat de la millora contínua de les titulacions. 
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

 
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits 
per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, 
investigadora i, si escau, professional 

Taula 4.1.  Professorat per categoria i segons doctorat  

Fisioteràpia Agregat Ajudant Adjunt Associats  Altres Total  

 

 

% Professorat 

acreditat 

*(ANECA/AQU) 

Doctors  7  2 7  16 21,74% Dr. A 

No doctors  9  21  30  

TOTAL 7 9 2 28  46  

 

Physiotherapy Agregat Ajudant Adjunt Associats  Altres Total  

 

 

% Professorat 

acreditat 

*(ANECA/AQU) 

Doctors  2  0 4  6 30,00% Dr. A 

No doctors  0  4  4  

TOTAL 2 0 0 8  10  

 

CAFiE Agregat Ajudant Adjunt Associats  Altres Total  

 

 

% Professorat 

acreditat 

*(ANECA/AQU) 

Doctors  7  2 4  13 21,21% Dr. A 

No doctors  4  16  20  

TOTAL 7 4 2 20  33  

 

GLOBAL Agregat Ajudant Adjunt Associats  Altres Total  

 

 

% Professorat 

acreditat 

*(ANECA/AQU) 

Doctors  13  3 13  29 20,73% Dr. A 

No doctors  13  40  53  

TOTAL 13 13 3 53  82  
 

Agregat: Professorat permanent  pel que és necessari ser doctor acreditat. 

Adjunt: Professorat permanent  pel que és necessari ser doctor. 

Ajudant: Professorat permanent  pel que no és necessari ser doctor. 

Associats: professors col·laboradors que poden ser Doctors acreditats, Doctors o Llicenciats - graduat. 

Altres: Professorat visitant, becaris, etc.  

 

Taula 4.2. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat  

Fisioteràpia Agregat Ajudant Adjunt Associats Altres Total  

 

Doctors 1329,90  394,35 419,10  2143,35 

No doctors  895,29  789,36  1684,65 
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Physiotherapy Agregat Ajudant Adjunt Associats Altres Total  

 

Doctors 118,80  0,00 184,80  303,60 

No doctors  0,00  211,10  211,20 

 

CAFiE Agregat Ajudant Adjunt Associats Altres Total  

 

Doctors 1113,49  139,06 323,53  1576,08 

No doctors  297,59  984,46  1282,05 
Agregat: Professorat permanent  pel que és necessari ser doctor acreditat. 

Adjunt: Professorat permanent  pel que és necessari ser doctor. 

Ajudant: Professorat permanent  pel que no és necessari ser doctor. 

Associats: professors col·laboradors que poden ser Doctors acreditats, Doctors o Llicenciats - graduat. 

Altres: Professorat visitant, becaris, etc. 

Taula 4.3. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams  (Correspon al 

professorat que pot tenir tram)  

 Tram de recerca Tram docent 

 Sense Amb tram 

no viu 

Amb tram 

viu 

Sense Amb tram  no 

viu 

Amb tram 

viu 

Fisioteràpia 94,48%  5,52% - - - 

Physiotherapy 92,31%  7,69% - - - 

CAFiE 93,42%  6,58% - - - 

Taula 4.4. Percentatge d’ECTS impartits segons categoria de professorat i doctorat 

 Dr. A Dr. Llicenciat o Graduat 

Fisioteràpia 37,50% 18,50% 44,00% 

Physiotherapy 35,90% 23,10% 41,00% 

CAFiE 39,00% 16,20% 44,90% 

 

En els dos últims cursos el percentatge de professors doctors acreditats ha passat del 12,5% al 
20,73%. Tant globalment com a centre com en cada un dels tres graus els percentatges de doctors i 
doctors acreditats estan per sobre dels estàndards. Concretament el 55,1 % dels ECTS estan 
impartits per doctors i el 70,64% d’aquests estan impartits per doctors acreditats. 
 
Pel que fa a la taula 4.3, cal considerar molt positius els percentatges. El 17 d’abril de 2015 es va 
signar per primer cop un conveni entre AQU Catalunya, la UdG i EUSES per concretar la 
metodologia d’avaluació de l’activitat investigadora. Es van presentar 3 professors dels 11 que 
treballen a temps complert a EUSES i 2 van obtenir el reconeixement del sexenni de recerca. 
També cal fer esment que el professorat del centre no es pot ser avaluat per a l’obtenció del tram 
docent. 
  
Els tres aspectes comentats en el paràgraf anterior posen de manifest el creixement de la qualitat 
del PDI del centre en els darrers anys. 
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Relacionat amb aquest estàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 

Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudi  

IAI/15/05 

Arribar als percentatges normatius el 

curs 2014-2015 del nombre de doctors i 

doctors acreditats, per sota en els 

estàndards en el grau de Fisioteràpia 

Direcció Alta G. Fisioteràpia 
 

IAI/15/06 

Augmentar l’índex de satisfacció dels 

estudiants en relació a  les assignatures 

que no han obtingut nota mínima de 3 i 

que es programen el curs 2014-15 

Direcció dels graus Alta 

G. Fisioteràpia 
G. Ciències de 
l'Activitat Física i 
l'Esport 

 

Pel que fa a l’objectiu d’augmentar el percentatge de doctor en el Grau en Fisioteràpia, constatar 

que varis professors s’han doctorat o aconseguit l’acreditació durant el dos darrers anys. La política 

de promoció de la recerca i suport a la carrera professional del PDI a contribuït a aquest èxit. A 

més, s’han incorporat també nous docents amb grau de doctor seguint el criteri recomanat per la 

Coordinació d’Estudis i aplicat per la Junta de Centre. 

 

En l’informe d’avaluació externa elaborat pel CAE es detallen un conjunt d’aspectes als quals cal fer 

millores necessàries, la segona parla de: “Estructurar de forma institucional los sistemas de apoyo a 

la cualificación académica del profesorado”.  En el pla de Millora de l’escola hem codificat aquesta 

proposta amb el codi IAE/15/04. En aquest cas aquest objectiu ja es recull en el Pla de Millora 

objectiu IAI/15/05. És per aquest motiu que tanquem l’IAE/15/04. 

 

En referència a augmentar l’índex de satisfacció dels estudiants en relació a  les assignatures que no 

han obtingut nota mínima de 3 el curs 2013-2014 cal esmentar: 

- El percentatge de resposta de les enquestes ha augmentat però encara està força per sota 
del 50% que ens havíem marcat com a objectiu. Amb un percentatge de resposta mig del 
18,83% (es poden consultar els percentatges dels diferents graus a la taula 5.2 de l’apartat 
5.1 de l’Estàndard 5) cal tenir compte a l’extrapolar que la opinió és la majoritària. És per 
aquest motiu que també es té molt el compte l’opinió, les queixes i les propostes de millora 
manifestades en les reunions de delegats. 

- En tots els casos tant en el consell d’estudis com en les reunions individuals que la 
coordinació d’estudis manté amb els professors s’ha analitzat cada cas i s’han plantejat 
algunes variacions en la metodologia i el sistema d’avaluació d’algunes assignatures.  

- Aquelles assignatures que per primer cop estan per sota de 3 en un curs s’estudien amb els 
delegats, professor i la coordinació acadèmica per tal de millorar la docència i la percepció 
de la mateixa per part de l’alumnat. 

- En el Grau en Fisioteràpia la mitjana de l’enquesta ha passat de 3,95 (2013-2014) a 3,99 
(2014-2015) i a 4,11 (2015-2016), evolució que acredita el treball de millora dut a terme per 
la comunitat educativa d’EUSES. 

- En el Grau en Fisioteràpia hi ha tres assignatures que mantenen un nivell de per sota de 3 
(cadenes musculars, afeccions medicoquirúrgiques i patologia cardiorespiratòria); són 
assignatures complexes i impartides per professors doctors amb una llarga trajectòria 
docent.  
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- En el Grau en CAFiE la mitjana de l’enquesta ha passat de 3,83 (2013-2014) a 3,97 (2014-
2015) i a 4,13 (2015-2016), evolució que acredita el treball de millora dut a terme per la 
comunitat educativa d’EUSES. 

- En el Grau en CAFiE totes les assignatures valorades per sota de 3 el curs 2013-2014 el curs 
2015-2016 estan per sobre d’aquesta nota. 

- En el Grau en Physiotherapy la valoració mitjana de les enquestes ha estat de 4,06 en el 
primer any d’impartició dels estudis. El nivell de satisfacció dels estudiants en aquest 
primer any és notable.  

 

Tenint en compte l’exposat anteriorment entenem que es poden donar per assolits els dos objectius 

de millora i procedir al seu tancament. 

 
 
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants 
 

Taula 4.5. Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complert)  

 12-13 13-14 14-15 15-16 

Fisioteràpia 28 30 32 32 

Physiotherapy    16 

CAFiE 19 21 19 19 
1 estudiant ETC correspon a una matricula de 60 ECTS, i 1 PDI ETC es considera qui imparteix 240 hores de 

docència en aula.  

 
 
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat 
docent i investigadora del professorat 
 
Relacionat amb aquest estàndard el pla de millora en fa referència en aquests cas: 

 Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudi  

IAI/15/07 

Fer arribar la informació sobre la 

formació que ofereix l’ICE i augmentar 

el percentatge de participació del 

professorat d’EUSES en la mateixa 

Direcció de cada 

grau 
Mitjana 

G. Fisioteràpia 
G. Ciències de 
l'Activitat Física i 
l'Esport 

 

La Direcció d’EUSES es va posar en contacte amb l’ICE per rebre la informació i fomentar la 

participació del professorat en la seva formació. En els consells d’estudis dels diferents graus s’ha 

recomanat al professorat donar-se d’alta als news letter que periòdicament publica l’ICE. Fruit 

d’aquestes dues accions força professors d’EUSES reben el news letter i els cursos 2014-2015 i 

2015-2016 diferents professors han participats en activitats i cursos oferts per l’ICE.  

Taula 4.6. Volum de professors participants en activitats formatives de l’ICE Josep Pallach  

 14-15 15-16 

Fisioteràpia 3 4 

Physiotherapy - 3 

CAFiE 0 3 
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A més de les activitats formatives organitzades per l’ICE, EUSES ha organitzat el curs 2015-2016: 

- Primera jornada interna de formació pel professorat (evidència 3.4.1). 
- Curs d’anglès gratuït pel professorat (grup de 8 professors). 

 

Tenint en compte l’exposat anteriorment entenem que es pot donar per assolit l’objectiu de millora 

i procedir al seu tancament. 
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

EVIDÈNCIES:   
Codificació Descripció Subministrador 

3.5.1 Pla d’acció tutorial: suport institucional, gestió, identificació de necessitats, 
identificació de l’estructura, identificació dels objectius, pertinència de la 
planificació i execució  
 

Centre 

3.5.2 Indicadors de satisfacció sobre les tutories acadèmiques 
 

Centre. Indicadors 
proporcionats pel GPA 
 

3.5.3 Pla d’actuació institucional per a facilitar la inserció laboral Enllaç a UdGTreball 
http://www.udg.edu/borsa/ 
EUSES Alumni 
http://alumni.euses.cat/ca/ 
 

3.5.4 Documentació del SIGQ sobre el procés de gestió de les pràctiques 
P9 Gestió de les pràctiques externes 

Plana web qualitat de la UdG 

3.5.5 Documentació del SGIQ sobre el procés de suport i orientació a l’estudiant 
P8 Gestió de l’orientació professional 

Plana web qualitat de la UdG 

3.5.6 Indicadors d’ús i satisfacció de biblioteca i CRAI. Memòria de la Biblioteca del 
2015. 

Biblioteca 

3.5.7 Informació sobre EUSES Raid 
 

Enllaç a noticia Raid 

3.5.8 Documentació sobre la jornada de sensibilització CreaXarXa 
 

CAI 

3.5.9 Documentació sobre el Projecte assistencial d’activitat física amb pacients amb 
factor de risc cardiovascular 
 

CAI 

3.5.10 Noticia i documentació sobre el les sessions d’actuació clínica (SAC) per la 
tercera edat – programa coordinat amb el Centre de Recursos de la Gent Gran 
(Ajuntament de Salt i Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)  
 

Enllaç a noticia EUSES 
CAI 

3.5.11 Informació sobre la jornada esportiva de benvinguda 
 

Enllaç noticia Jornada 
esportiva 

3.5.12 Documentació sobre la jornada EUSES Labora 
 

Enllaç noticia EUSES Labora 
CAI 
 

 
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 

d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat 

laboral 
 

Taules 5.1. Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge (Estàndard 
5.1 i 5.2) 

 
EUSES 

Curs 2014-2015 Indicador Percentatge de 

respostes 

Tutories acadèmiques 3,8 11% 

Instal·lacions (aules i espais docents) 3,9 11% 

Biblioteca 3.2 11% 

Serveis de suport (matriculació, informació, ...) 3,5 11% 
Puntuació sobre 5 
Dades GPA a partir de l’enquesta de graduats 
 
 
 
 
 

http://www.udg.edu/borsa/
http://alumni.euses.cat/ca/
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/ProcedimentsSGIQ/tabid/16272/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/ProcedimentsSGIQ/tabid/16272/language/ca-ES/Default.aspx
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/12952/Memoria_Biblioteca_UdG_2015.pdf?sequence=1
http://euses.cat/lequip-aerobic-returns-guanya-la-3a-edicio-del-raid-euses-organitzat-pels-alumnes-de-3r-de-cafe/
http://euses.cat/noticies/la-tercera-edicio-de-les-sessions-d-actuacio-clinica-a-euses-en-marxa/
http://euses.cat/baloo-basquet-i-aston-birras-futbol-guanyen-la-2a-jornada-esportiva-deuses-organitzada-pels-alumnes-de-4t-de-cafe/
http://euses.cat/baloo-basquet-i-aston-birras-futbol-guanyen-la-2a-jornada-esportiva-deuses-organitzada-pels-alumnes-de-4t-de-cafe/
http://euses.cat/euses-labora-2016-el-dimecres-dia-18-se-celebra-a-laula-magna-la-2a-jornada-dorientacio-professional-i-laboral/
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Fisioteràpia 

Curs 2014-2015 Indicador Percentatge de 

respostes 

Tutories acadèmiques 3,6 9% 

Instal·lacions (aules i espais docents) 3,6 9% 

Biblioteca 3,2 9% 

Serveis de suport (matriculació, informació, ...) 3,4 9% 
Puntuació sobre 5 
Dades GPA a partir de l’enquesta de graduats 
 

CAFiE 

Curs 2014-2015 Indicador Percentatge de 

respostes 

Tutories acadèmiques 4,0 16% 

Instal·lacions (aules i espais docents) 4,2 16% 

Biblioteca 3,2 16% 

Serveis de suport (matriculació, informació, ...) 3,7 16% 
Puntuació sobre 5 
Dades GPA a partir de l’enquesta de graduats 
 

Les dades mostren, tal com s’analitzarà durant aquest punt, que la satisfacció dels estudiants amb 
el sistema de suport a l’aprenentatge és notable. Entenem que els resultats són fruit de l’ampli 
ventall d’accions de suport a l’aprenentatge realitzades i la qualitat de les mateixes. 
 
Relacionat amb aquest estàndard el pla de millora fa referència en aquests cas: 

Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudi  

IAE/15/03 

Millorar la comunicació a l’alumnat 

dels sistemes de suport als estudiants 

(PAT) i reforçar l'estratègia inicial del 

programa de mentoria entre iguals, que 

els grups d'interès ha donat la 

impressió que no entenien. 

Director de cada 

Grau 
Mitjana 

G. Fisioteràpia 
G. Ciències de 
l'Activitat Física i 
l'Esport 

 

En l’informe d’avaluació externa elaborat pel CAE es detallen un conjunt d’aspectes als quals cal fer 
millores necessàries, la primera parla de: “Mejorar los sistemas de comunicación de los sistemas de 
apoyo a los estudiantes PAT y reforzar la estrategia inicial del programa de mentoría entre iguales, 
que los grupos de interés ha dado la impresión que no entendían”. Per això el centre, a més de les 
activitats dutes a terme històricament, els dos darrers cursos s’han incorporat les següents accions: 

-  Realització d’activitats associades a l’assoliment de continguts en diferents assignatures a 
través de les quals els alumnes de cursos superiors integren, guien i orienten els nous. 

- Foment de la participació en activitats lúdiques i de voluntariat. 

Concretant i ampliant la informació cal assenyalar que EUSES proporciona als estudiants un 

programa de desenvolupament de la carrera, facilitant-los la integració a la vida universitària i 

donant-los suport al seu desenvolupament acadèmic i professional. Mitjançant accions i activitats 

formatives dintre i fora de cada un dels graus, es vol que l’estudiant pugui assolir i utilitzar 

estratègies, habilitats i coneixements adients per planificar i implementar el seu desenvolupament 

professional i personal. Les principals accions són: 
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- Pràctiques extracurriculars. 

Taula 5.2. Nombre de convenis de pràctiques extracurriculars   

 14-15 15-16 

Fisioteràpia 7 19 

Physiotherapy - - 

CAFiE 3 7 

 
- Activitats associades a l’assoliment de continguts de diferents assignatures (learning by 

doing): 
o Marató de TV3. 
o Jornada de sensibilització CreaXarXa. 
o Projecte assistencial d’activitat física amb pacients amb factor de risc cardiovascular, 

sessions d’actuació clínica (SAC) per la tercera edat – programa coordinat amb el 
Centre de Recursos de la Gent Gran (Ajuntament de Salt i Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt). 

o EUSES Raid. Aquesta activitat s’organitza dintre de l’assignatura d’activitat física a 
la natura amb la participació de 16 estudiants fent tasques organitzatives. Van 
participar-hi més de 80 persones. Pel que fa al Grau en Fisioteràpia 6 alumnes van 
realitzar pràctiques d’atenció i recuperació durant la cursa i al final de la mateixa. 

o Jornada esportiva de benvinguda. 
o Voluntariats acadèmics. En molts casos participen ex-alumnes com a tutors cosa 

que impulsa la seva carrera professional i afavoreix la integració dels alumnes a la 
institució a més de ser un vincle que els permet obtenir consell acadèmic. 

Taula 5.3. Nombre de voluntariats amb participació d’alumnat   

 14-15 15-16 

Fisioteràpia 56 83 

Physiotherapy - - 

CAFiE - - 

 

EUSES també participa activament en els programes de suport als esportistes d’alt nivell i al de 

suport a persones amb discapacitat amb un suport individualitzat a cada una de les persones que 

participen en algun dels dos programes. 

 

Hi ha una bona valoració per part de l’alumnat (expressada pels seus delegats en les reunions 

semestrals amb l’equip de direcció de cada Grau – evidència 3.3.9)  de les activitats d’acció tutorial 

específiques d’EUSES. 

 

Pel que fa a aquest objectiu de millora i totes les tasques dutes a terme al respecte entenem que no 

es pot donar per assolit l’objectiu de millora fins a la publicació del PAT ampliat (es preveu la seva 

finalització el segon semestre del curs 2016-2017 i la seva entrada en funcionament el curs 2017-

2018) i no es pot procedir al seu tancament encara. 

 

Un dels aspectes que ens ha preocupat més ha estat el Grau de resposta de l’enquesta de qualitat 

per part de l’alumnat. Tal com s’ha comentat en l’apartat 3.2 de l’Estàndard 3, EUSES ha realitzat 

una inversió important per augmentar la qualitat de la xarxa wi-fi pensant, entre altres, en facilitar 
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la tasca de resposta de les enquestes de qualitat per part de l’alumnat. Tot i les campanyes 

informatives sobre la necessitat, utilitat i importància de participar en aquestes enquestes, destinar 

un horari de la primera setmana del segon semestre per respondre les enquestes del primer 

semestre el percentatge de resposta ha augmentat (taula 5.4) però sense arribar a l’objectiu marcat 

en el procés d’acreditació. Ampliant les dades analitzades en el punt 3.2 d’aquest informe els índex 

de resposta de la taula 5.2 posen de manifest que la tasca realitzada durant la primera setmana del 

segon semestre per respondre les enquestes del primer ha estat significativa en tots els graus (una 

diferència que oscil·la entre els 18,1% i els 10,5% en funció del grau). 

No s’ha implementat la possibilitat de respondre les enquestes del segon semestre el mes de juliol 

vinculant-les al procés de matrícula o expedició de títol de l’alumnat perquè aquesta acció no es 

considera en les propostes de millora a implantar per la UdG. 

 

Taula 5.4. Evolució de la participació dels estudiants en les enquestes de docència 
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Veient que la participació de l’alumnat  segueix essent insuficient es proposa que alumnat pugui 

tenir un feedback major dels resultats de les enquestes i que la UdG estudiï la possibilitat de fer 

mostrejos que no impliquin a tot l’alumnat per tenir unes dades més significatives sobre la qualitat 

dels programes docents.  

 

Pel que fa a la satisfacció dels tutors, segueixen opinant que la implicació de l’alumnat es baixa. En 

general, els alumnes només perceben la utilitat de les tutories individuals quan tenen algun 

problema concret per resoldre i si no, no hi participen gaire. Tot i el treball de sensibilització 

realitzat, cal tenir en compte que es tracta d’una qüestió cultural del col·lectiu d’estudiants que 

difícilment podrà canviar a mitjà termini. Segueix havent-hi una tutoria obligatòria l’any i la resta 

es fan quan els alumnes tenen una necessitat concreta d’orientació. 

 

Pel que fa a l’orientació professional, cal assenyalar que EUSES treballa també l’orientació 

professional. Tots els alumnes que ho sol·liciten poden demanar suport al coordinador perquè els 

orienti sobre les possibilitats de formació un cop acabat el grau (màsters i postgraus) 

d’incorporació al mercat de treball. Cal valorar molt positivament totes les actuacions 

desenvolupades per facilitar la inserció laboral dels titulats, ja que els doten d’eines i recursos per 

construir el seu futur professional i avançar en la seva carrera d’una forma flexible, que s’adapta 

ràpidament a la situació de l’entorn, i ofereix formació teòrica i pràctica i oportunitats de contacte 

amb empreses i institucions; la Jornada EUSES labora que el curs 2015-2016 es va realitzar per 

segon cop, ofereix als alumnes conferències, taules rodones i la possibilitat de participar en el 

procés de selecció per ofertes de treball reals; aquest curs hi van participar 73 alumnes, 7 ponents, 

3 empreses i 9 ofertes de treball. Al final de la jornada 2 estudiants van aconseguir accedir a un lloc 

de treball. 

 

Per altra banda, EUSES Alumni ofereix als seus socis:  

• Orientació individual per a estudiants. Recursos per ajudar als estudiants, com a futurs 
graduats, en tot el procés de recerca d’ocupació.   

• Borsa de Treball. Els socis poden accedir als processos de selecció de les empreses i entitats 
que col·laboren amb la Borsa de Treball d’EUSES Alumni. 

• Jornada anual amb la participació de ponents de reconegut prestigi en àrees específiques de 
coneixement, memòria anual i  reconeixement als millors expedients de les diferents 
promocions. 

• Servei de gestió i promoció d’activitats de voluntariat.  
 

Taula 5.5. Serveis EUSES Alumni   

2015 Fisioteràpia CAFiE TOTAL 

Ofertes de feina 113 59 172 

Ofertes tutors voluntariats 77 0 77 

Orientació professional 30 4 34 
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S’estan desenvolupant eines i mecanismes (enquestes i estadístiques) per tal d’obtenir informació 

directa sobre el grau de satisfacció dels usuaris d’aquests serveis més enllà de la bústia de 

suggeriments virtual. En els propers cursos s’anirà disposant d’aquesta informació, que serà molt 

útil per a la millora continuada d’aquestes activitats. 

 

 

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 

característiques de la titulació 
 

Relacionat amb aquest estàndard el pla de millora en fa referència en aquests cas: 

 Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudi  

IAI/15/08 

Facilitar la reproducció de certs 

continguts interactius a l’aulari i 

afavorir la realització d’activitats online 

en la pròpia aula  

Director 
Mitjana - 

alta 

G. Fisioteràpia 
G. Ciències de 
l'Activitat Física i 
l'Esport 

 

En aquest aspecte el centre ha renovat completament tots els ordinadors de les aules i modernitzat 

els sistemes de connexió del professorat tant als propis ordinadors de l’aulari com als projectors. 

També s’ha fet una inversió a nivell de gestió de l’ample de banda i una renovació i ampliació dels 

accesspoints (wi-fi) que han millorat la quantitat i qualitat de les eines que el centre posa a 

disposició del PDI, l’alumnat garantint la realització d’activitats online. 

Tenint en compte l’exposat anteriorment entenem que es pot donar per assolit l’objectiu de millora 

i procedir al seu tancament. 
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

 
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge 

pretesos, que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació 

 

 

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 
6.1. i 6.2) 
 
EUSES 

Titulats 2014 Indicador Percentatge 
de 

respostes 

Estructura i aprenentatge 3,8 11% 

Impacte personal als estudiants 3,8 11% 

Serveis i equipaments 3,5 11% 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 84% 11% 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa 
universitat 

68% 11% 

 

Fisioteràpia 

Titulats 2014 Indicador Percentatge 
de 

respostes 

Estructura i aprenentatge 3,7 9% 

Impacte personal als estudiants 4,0 9% 

Serveis i equipaments 3,5 9% 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 93% 9% 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa 
universitat 

64% 9% 

 

CAFiE 

Titulats 2014 Indicador Percentatge 
de 

respostes 

Estructura i aprenentatge 3,9 16% 

Impacte personal als estudiants 3,6 16% 

Serveis i equipaments 3,6 16% 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 73% 16% 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa 
universitat 

73% 16% 

 

En general (5 ítems) es pot valorar com a positiva la satisfacció dels graduats amb l’experiència 

educativa global. Entenem que el percentatge baix d’alumnes amb la voluntat de tornar a repetir els 

mateixos estudis de fisioteràpia a la mateixa Universitat és degut a que part de l’alumnat prové 

d’altres països i és normal que si poguessin alguns d’ells preferissin realitzar el grau en el seu país 

d’origen. Tot i això, també hem de tenir present l’estudi de la inserció laboral de la població titulada 
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de les universitats catalanes que es va publicar el juliol de 2014 per AQU Catalunya (evidència 3.6.1 

i evidència 3.6.2). Les dades respecte de la Diplomatura en Fisioteràpia (els Graus en Fisioteràpia i 

CAFiE encara no hi van participar al tenir sols una promoció d’alumnes egressats) manifesten 

certes diferències pel que fa al percentatge de resposta,  la voluntat de repetir el mateix títol i la 

voluntat de repetir la mateixa universitat. Tot i ser enquestes fetes en moments diferents 

(diplomats 2010 tres anys després i Graduats 2014)  i col·lectius diferents (Diplomats i Graduats) la 

voluntat de tornar a repetir la mateixa Universitat millora molt (25,82%). 

 
Taula 6.2. Inserció laboral AQU 2014. Fisioteràpia 

Juliol 2014 Indicador Percentatge 
de 

respostes 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 87,50% 64,37% 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa 
universitat 

38,18% 64,37% 

 

A la UdG totes les titulacions de Grau estan dissenyant les seves respectives assignatures 

mitjançant un aplicatiu informàtic (TMT) que permet a cada grau recollir les evidències necessàries 

per acreditar que efectivament s’estan formant i avaluant els alumnes partint del model de 

competències definit en cada una de les memòries de verificació. 

La planificació docent de la titulació assegura l’assoliment de les competències generals i 

específiques de les titulacions al llarg del Grau. Aquestes competències estan repartides entre les 

diferents assignatures del pla d’estudis. A més, les assignatures de Treball de Fi de Grau i de 

Pràctiques Externes serveixen com a reforç per assegurar que els alumnes hagin assolit 

correctament aquestes competències abans de titular-se. 

A més, si ens fixem en les evidències documentades dels assoliments dels estudiants, podem 

concloure que el nivell de formació dels estudiants és adequat i satisfà suficientment els requisits 

del nivell especificat en el MECES per a una titulació de Grau.  

 

En el punt 5.1. d’aquest informe s’ha fet esment a una sèrie d’activitats relacionades amb el PAT 

que formen part de les activitats formatives dels diferents graus.  

 

En el marc del treball dut a terme amb activitats que situïn a l’estudiant en situacions reals 

(learning by doing), al Grau en Fisioteràpia, mitjançant les Sessions d’Actuació Clínica (SAC) 

desenvolupades en el marc de l’assignatura d’Aplicació d’Agents Físics de segon de Grau (evidència 

3.5.10), l’alumne valora, realitza la història clínica, treballa en equip i tracta al pacient sota la 

supervisió del docent i en les pròpies instal·lacions d’EUSES. Aquesta assignatura afegeix un plus a 

la preparació a l’alumnat per afrontar el pràcticum I  que cursen a tercer de Grau. També cal afegir 

que els pacients són persones grans amb pocs recursos econòmics derivades des dels  Centre de 

Recursos per la Gent Gran (Ajuntament de Salt i Consorci de Benestar Social Gironès-Salt). També 

es realitzen pràctiques extracurriculars i voluntariats acadèmics que augment l’experiència 

professional dels alumnes per sobre dels requeriments acadèmics aprovats. 
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Al Grau en CAFiE dintre de les assignatures d’esports individuals, esports d’equip II, prescripció 

d’exercici físic per la salut, activitat física a la natura, activitat física i esport per persones amb 

alguna discapacitat i recreació, oci i turisme els alumnes aprenen planificant, organitzant i/o 

desenvolupant activitats reals (learning by doing)  en projectes com la Jornada de sensibilització 

CreaXarXa (evidència 3.5.8), l’EUSESRaid (evidència 3.5.7), la jornada esportiva de benvinguda 

(evidència 3.5.11), el projecte assistencial d’activitat física amb pacients amb factor de risc 

cardiovascular (evidència 3.5.9) i la jornada de l’esport femení entre d’altres. 

 

En el Grau en CAFiE, l’organització conjunta de les Pràctiques Externes i el Treball Final de Grau 

(desenvolupament coordinat) garanteix l’aprofitament màxim de les dues assignatures i 

l’orientació de l’alumne vers l’àmbit laboral que més el motiva. Que el TFG es faci vinculat a les 

pràctiques augmenta la motivació, implicació i millora del professional del centre que tutoritza a 

l’alumne. La implicació de tots els agents en el projecte ha aconseguit que varis alumnes tinguin 

feina un cop graduats en el centre on havien fet les pràctiques tal com es comentarà en l’apartat 

6.4. 

 

EUSES ha fet un esforç important per incorporar continguts i activitats en anglès al llarg de tots els 

cursos del Grau en CAFiE.  

 A primer l’assignatura d’Història i fonaments socio-culturals de l’activitat física i l’esport 

s’imparteix amb anglès i en grup petit en funció del nivell de cada alumne; això facilita l’assimilació 

de continguts per part de tot l’alumnat i la interiorització de la importància de la tercera llengua.  

En els darrers anys s’ha programat a 4rt de Grau l’assignatura optativa Anglès que ha permès a 

l’alumnat l’aprenentatge de la tercera llengua vinculat al seu àmbit de coneixement. Així l’alumnat 

ha pogut acreditar el domini de la tercera llengua (B2.1.). 

A més a més, hi ha una mitjana de 5 assignatures per curs on la bibliografia de referència està 

principalment en anglès. 

 

A nivell de tercera llengua, tal com es pot consultar en l’estandard 1 (apartat 1.2) EUSES a partir del 

curs 2017-2018 oferirà una assignatura optativa d’anglès relacionada amb el seu àmbit de 

coneixement (fisioteràpia o ciències de l’activitat física i de l’esport) que permeti als alumnes 

créixer en el coneixement de la tercera llengua i acreditar el nivell B2. En el cas del grau en 

fisioteràpia l’assignatura optativa que acredita el nivell B2 (Anglès 2) ja fa uns cursos que està en el 

pla d’estudis i es començarà a oferir el curs 2017-2018. 

A més a més, el centre ofereix per tots els seus alumnes un itinerari paral·lel d’anglès fora de 

l’horari lectiu dels dos graus. Mitjançant aquest itinerari l’alumne pot anar progressant en la seva 

competència lingüística anglesa al llarg de la seva formació universitària. El responsable de la 

docència d’aquest itinerari paral·lel d’anglès és el propi Servei de Llengües Modernes de la UdG. 

 

A nivell de recerca una de les activitats de major impacte per l’alumnat dutes a terme dintre del 

grup de recerca del centre (PHAS research) ha estat la creació de grups de treball amb estudiants 

de grau. L'objectiu d'aquests grups és l'aprenentatge de l'estudiant, per sobre de les publicacions. 

Es grups de discussió, recollida de dades i redacció de pòsters científics on estudiants motivats 

troben un context de creixement. Tot i que les publicacions no són l’objectiu fonamental, hem 
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aconseguit un notable llistat de referències incloent presentacions de pòster (e.g., Fernández, 

Jodar, & Latinjak, 2015; Gene, Domingo, Gil, de las Heras, & Fort Vanmeerhaeghe, 2014) 

presentacions orals a congressos (e.g., Gene & Latinjak, 2014) i publicacions d’articles en revistes 

amb revisió per parells (e.g., Broo, Ballart, Juan, Valls, & Latinjak, 2012; Gene & Latinjak, 2014). 

 

Taula 6.3. Grups de treball d’alumnes pel foment de la recerca 

CAFiE Nombre 
alumnes 

Percentatge 
d’alumnes 

Alumnes matriculats a l’assignatura de 
l’assignatura d’Estadística i metodologia de la 
investigació aplicada a l’AF (2n curs) 

8 11,6% 

Alumnes de cursos superiors (3r i 4rt curs) 5 - 

 

Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests cas: 

 Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudi  

IAI/15/09 

Garantir el no solapament o la 

mancances de continguts dintre del 

Grau 

Direcció del Grau Alta G. Fisioteràpia 

 

L’equip de coordinació s’ha reunit amb el professors implicats en les diferents àrees per fer l’anàlisi 

dels continguts curriculars. Aquestes sessions de treball han generat adaptacions en els temaris per 

garantir el no solapament de continguts.  

A més l’equip de coordinació ha treballat en la modificació de la memòria del Grau per poder oferir 

els estudis de Physiotherapy a Barcelona (UdG-UB). Fruit d’aquest treball s’ha dut a terme els 

canvis de semestre següents: 

- Fonaments de fisioteràpia: segon semestre de primer curs (s’impartia al primer semestre de 
primer curs). 

- Valoració en fisioteràpia: primer semestre de primer curs (s’impartia al segon semestre de 
primer curs). 

- Patologia traumatològica: primer semestre de segon curs (s’impartia el segon semestre de 
segon curs). 

- Antropologia: segon semestre de segon curs (s’impartia el primer semestre de segon curs). 
 

Aquest canvis es van implantar per primer cop en el Grau en Fisioteràpia el curs 2015-2016, any en 

que també es van iniciar els estudis de Physiotherapy. 

Finalment, l’anàlisi de continguts curriculars es va reflexar en la memòria de Physiotherapy que es 

va verificar favorablement el juliol de 2015, moment en el que també es va actualitzar el Grau en 

Fisioteràpia i, per tant, es pot donar per assolit l’objectiu de millora i procedir al seu tancament. 
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Taula 6.4. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) 
 

 
 

En el punt 4.1 de l’Estàndard 4 ja s’ha fet una descripció i anàlisi de les accions que el centre dur a 

terme per garantir la qualitat de l’acció docent. En aquest sentit cal ressaltar dos aspectes: 

- Tot i ser baix, l’índex de resposta dels estudiants a l’enquesta de docència ha augmentat en tots els 

graus (taula 5.2 de ‘estàndard 5, l’apartat 5.1 ). 

- La satisfacció dels estudiants és la més alta dels últims anys i es situa en els tres graus per sobre 

de 4 sobre una puntuació màxima de 5 (Fisioteràpia 4,11, Physiotherapy 4,06 i Ciències de 

l’Activitat Física i de l’Esport 4,13). 

 

 

6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats 

d’aprenentatge pretesos 

 
Els enllaços consultables al final d’aquest paràgraf posen de manifest que l’accés a informació 
relativa a les activitats i els criteris de valoració, a través de les guies de matrícula, és suficient.  
 

Oferta d’assignatures: 

- Oferta d’assignatures Fisioteràpia 
- Oferta d’assignatures Physiotherapy 
- Oferta d’assignatures CAFiE 

 
En les guies de matrícula es pot constatar que, el sistema d’avaluació de les assignatures permet 
certificar de manera fiable el grau d’assoliment de les competències de la titulació per part de 
l’alumnat, així com discriminar de manera fiable la qualitat dels aprenentatges. Tal com es posa de 
manifest en les esmentades guies, també aquí es pot trobar un acceptable nivell de diversificació 
d’activitats d’avaluació i de criteris d’avaluació que permet adaptar-se als requeriments de 

http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=3159G0109&language=ca-ES&anyacad=2016
http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=3159G0315&language=ca-ES&anyacad=2016
http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=3159G0209&language=ca-ES&anyacad=2016
http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=3159G0209&language=ca-ES&anyacad=2016
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cadascuna de les assignatures dels dos graus. A més, també es pot constatar que el sistema 
d’avaluació s’alinea amb les metodologies docents emprades.  
 
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 

 Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudi  

IAI/15/10 
Incorporar la feina feta en el Grau 

d’inici al segon Grau 

Direcció 

acadèmica i 

Delegat pels 

centres adscrits 

Mitjana-

alta 

G. Fisioteràpia 
G. en Ciències de 
l’Activitat Física i 
l’Esport 

IAI/15/11 

Passar l’assignatura anual a 2 

assignatures semestrals i que deixi de 

perjudicar la progressió en els estudis 

d’aquells que no la superen 

Direcció 

acadèmica i GPA 
Alta G. Fisioteràpia 

 

Un cop tancar el procés d’acreditació el centre va redactar les noves taules d’adaptacions (evidència 

3.6.3) i sol·licitar els canvis a realitzar al Gabinet de Planificació i Avaluació (GPA) i al Servei de 

Gestió Acadèmica i Estudiants de la UdG. Tots els documents i tràmits es van realitza de manera 

coordinada amb el Delegat pels centres adscrits. Els dos òrgans de la UdG van implementar els 

canvis en l’aplicatiu informàtic i els estudiants varen poder accedir-hi de manera satisfactòria el 

curs 2015-2016. Per tot l’exposat es considera que es pot procedir al seu tancament dels dos 

objectius de millora. 

 

 

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 

titulació 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació  

Fisioteràpia 12-13 13-14 14-15 15-16 

Taxa de rendiment  0,93 0,94 0,90 0,95 

Taxa d’eficiència  0,98 0,96 0,96 0,94 

Temps mitjà de graduació * 3,96 4,09 4,17 4,22 

Taxa  de Graduació T* 0,71 0,76 0,82 0,71 

Taxa  de Graduació T i T+1*   0,8 0,84 0,79 
  

Physiotherapy 12-13 13-14 14-15 15-16 

Taxa de rendiment  - - - 0,88 

Taxa d’eficiència  - - - - 

Temps mitjà de graduació * - - - - 

Taxa  de Graduació T* - - - - 

Taxa  de Graduació T i T+1* - - - - 
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CAFiE 12-13 13-14 14-15 15-16 

Taxa de rendiment  0,86 0,88 0,85 0,86 

Taxa d’eficiència  0,97 0,95 0,94 0,92 

Temps mitjà de graduació * 4 4,25 4,46 4,64 

Taxa  de Graduació T* 0,43 0,47 0,36 0,35 

Taxa  de Graduació T i T+1*   0,69 0,62 0,5 

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats 
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació  

Temps mitjà de graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats   
 

Es pot afirmar que la taxa de rendiment i la taxa d’eficiència són les adequades per les 
característiques d’aquestes titulacions i, a més, estan molt en consonància amb el que es va 
preveure a la Memòria.  
 
Pel que fa al temps mitjà de graduació i a la taxa de graduació el resultat és força inferior al que es 
va preveure en les memòries. Les dades consultades en d’altres centres que imparteixen els 
mateixos estudis són similars o inclús inferiors a les d’EUSES, tal com passa amb la taxa de 
rendiment i la taxa d’eficiència. 
Una possible explicació d’aquesta taxa de graduació inferior al que havíem previst la podem situar 
en les particulars circumstàncies personals del nostre alumnat i en les característiques del mercat 
de treball actual. Els nostres estudiants compaginen, en uns casos, la feina i els estudis i, en altres 
casos, són buscadors actius de feina. Atès el perfil personal de l’alumnat d’EUSES, trobem casos en 
què un alumne pot haver de matricular-se de menys crèdits perquè prioritza l’acceptació d’una 
feina o considera que no li és rendible rebutjar-la per finalitzar a un ritme normal els estudis. 
 També hem de tenir present que la nota d’accés a la universitat de d’un percentatge important dels 
nostres alumnes no és molt elevada sobretot en el Grau en CAFiE. 
Una altra explicació d’aquesta taxa de graduació és que hi ha un grup d’estudiants que a partir de 
segon de grau estudien simultàniament els dos graus; això sobretot passa amb estudiants que han 
accedit primer al Grau en CAFiE. 
Tot i els arguments exposats, veient l’evolució de la dada en els últims anys creiem convenient 
proposar un objectiu de millora (ISC/17/03) que consistirà en la realització d’un estudi per intentar 
identificar les causes de la taxa de graduació baixa que tenim actualment al centre (sobretot en el 
Grau en CAFiE).  

 
Taula 6.4. Resultats globals del primer curs  

Fisioteràpia 12-13 13-14 14-15 15-16 

Taxa d’abandonament  0,08 0,05 0,01 0,05 

Taxa de presentats  0,99 0,99 0,99 0,99 

Taxa d’èxit  0,89 0,86 0,83 0,88 

Taxa de rendiment 0,89 0,85 0,83 0,87 
 

Physiotherapy 12-13 13-14 14-15 15-16 

Taxa d’abandonament  - - - - 

Taxa de presentats  - - - 0,98 

Taxa d’èxit  - - - 0,90 

Taxa de rendiment - - - 0,88 
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CAFiE 12-13 13-14 14-15 15-16 

Taxa d’abandonament  0,06 0,15 0,16 0,10 

Taxa de presentats  0,94 0,96 0,94 0,97 

Taxa d’èxit  0,87 0,86 0,85 0,89 

Taxa de rendiment 0,82 0,83 0,80 0,87 
 

Es pot afirmar que la taxa d’abandonament és adequada per a les característiques d’aquestes 
titulacions i, inclús millora el que es va preveure a la Memòria (sobretot en el Grau en Fisioteràpia).  
 
La resta d’indicadors es consideren correctes comparant-les amb les dades globals de la titulació i 
les consultables a nivell català.  
 
 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 

característiques de la titulació 

 

Taula 6.5. Inserció laboral (Estàndard 6.4) 

Diplomats 2010 Indicador 

Taxa d’ocupació 98,21% Ocupats /1,79% entre Aturats / 0% Inactius 

Taxa d’adequació* (Funcions) 78,57% Vinculades al títol / 10,72 Universitàries / 
10,71% Funcions no universitàries 

Satisfacció amb la formació teòrica** 4,86  

Satisfacció amb la formació pràctica** 4,89  
Enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya 2014  

* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions universitàries o 
funcions no universitàries.     
** Escala de valoració sobre 7. 

 
EUSES participa, mitjançant el conveni amb la UdG i AQU, en l’estudi de la inserció dels graduats 
en el món laboral.  
Pel que fa a la cinquena edició de l’enquesta, les dades que tenim dels diplomats en fisioteràpia 
(encara no hi ha dades de graduats) són excel·lents tenint en compte el context de crisi e en el 
moment de l’enquesta. El 98,2% dels titulats tenen feina i de tots els que en tenen, gairebé el 80% 
treballen de fisioterapeuta (dades molt similars a les de la quarta edició de l’enquesta).  
La inserció laboral del nostre alumnat abasta tant el mercat espanyol com l’ europeu. Aquesta dada 
podem inferir que afavoreix la motivació per estudiar aquest Grau i que ha sigut un dels aspectes 
que ha motivat l’elevada demanda dels estudis en els darrers cursos. 
 
No tenim dades d’inserció laboral del grau en CAFiE ja que el curs 2015-2016 es va graduar la 
quarta promoció, però si que podem destacar que gràcies a l’estreta relació amb els centres de 
pràctiques, el disseny de les pràctiques externes, la implicació de tots els agents i les diverses 
activitats de voluntariat més del 15% del graduats de cada promoció ha trobat feina en el sector 
esportiu vinculat a les pràctiques realitzades. 
A més, els estudiants d’EUSES tenen accés a les següents acreditacions de valor afegit pel seu 
currículum facilitades per diferents acords gestionats per EUSES:  

o Assistència sanitària nivell II (Grau en CAFiE). 
o DEA (Grau en CAFiE). 
o Personal trainer EHFA (Grau en CAFiE). 
o Títol de prevenció de riscos laborals (Grau en Fisiotràpia). 
o Certificats de pràctiques (Grau en Fisiotràpia).
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PLA DE MILLORA 

RESUM PLA DE MILLORA 

 
 

Adjuntarem ANNEX I: El Pla de millora amb el seu seguiment 
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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. 

• Processos per a la comunicació i/o l’avaluació de les modificacions introduïdes en els títols 
universitaris de grau i màster (novembre 2013). 
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