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0. Dades identificadores  

Universitat Universitat Rovira i Virgili 

Nom del Centre Escola Universitària de la Salut i l’Esport de les Terres de 
l’Ebre (EUSES TE) 

Dades de 
contacte 

GRAU EN FISIOTERÀPIA 

Edifici Seminari de Tortosa · Carretera d'accés al Seminari, 
s/n · 43500 Tortosa (Tarragona) 

Tel. 977 448 093 

info@euseste.es / nuria.besalduch@euseste.es 
 

 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Xavier Nadal Mestre Director EUSES TE Gestió ordinària del 
centre 

 

Responsables de l’elaboració 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Dra. Montserrat Giralt 

Delegada de la URV pel 
centre adscrit i Vicerectora 

de Política Acadèmica i de la 
Qualitat 

Revisió, edició (aportacions) 
i aprovació. 

Sra. Carme Casajuana 

En representació de la Dra. 
Montserrat Giralt, delegada 
de la URV pel centre adscrit 

i Vicerectora de Política 
Acadèmica i de la Qualitat 

Revisió, edició (aportacions) 
i aprovació. 

Sra. Sara Gimeno Gabinet de Qualitat de la 
URV 

Revisió, edició 
(aportacions). 

Sra. Glòria Àvila Gabinet de Qualitat de la 
URV 

Revisió, edició 
(aportacions). 

Sr. Xavier Nadal Director d’EUSES Terres de 
l’Ebre 

Redacció estàndards 
1,4,5,6. Pla de millora. 

Revisió, edició (aportacions) 
i aprovació. 

Dr. Jordi Casado Director del Grau de 
Fisioteràpia 

Redacció estàndards 
1,4,5,6. Pla de millora. 

Revisió, edició (aportacions) 
i aprovació. 

Dra. Núria Besalduch Cap d’estudis del Grau de 
Fisioteràpia 

Redacció estàndards 
1,4,5,6. Pla de millora. 

mailto:info@euseste.es
mailto:nuria.besalduch@euseste.es


Revisió, edició 
(aportacions). 

Sr. Rafel Magrinyà Director Qualitat EUSES TE 

Redacció estàndards 2,3. Pla 
de millora. 

Revisió, edició 
(aportacions). 

Sra. Alexandra Monllaó Tècnica Qualitat EUSES TE 

Revisió estàndards 1,2, 3, 4 
,5,6. Pla de millora. 

Revisió, edició 
(aportacions). 

Sra. Montserrat Cid Secretaria acadèmica 

Recollida i anàlisi 
d’evidències. 

Revisió, edició 
(aportacions). 

 

Titulacions impartides al Centre 

Denominació Codi 
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Any 
implantac

ió 

Responsable 
ensenyament 

 

Grau en CAFiE 250271
6 240 ECTS 2012-2013 Sr. Xavier Nadal 

Grau en Fisioteràpia 250242
0 240 ECTS 2012-2013 Dr. Jordi Casado 

 

Data d’aprovació: (31 de gener de 2018) per Junta de govern d’EUSES Terres de 
l’Ebre. 
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1. Presentació del centre 

EUSES Terres de l’Ebre és un centre universitari que es va crear el maig del 2011 fruit de 
la voluntat d’augmentar l’oferta universitària a les Terres de l’Ebre, per part de 
l’Ajuntament de Tortosa, l’Ajuntament d’Amposta, la Generalitat de Catalunya i EUSES. 

Tot i ser un centre nou que comença a impartir els Graus de Ciències de l’Activitat Física i 
de l’Esport i de Fisioteràpia el curs 2012-2013, EUSES Terres de l’Ebre compta amb 
l’assessorament d’EUSES Campus de Salt, centre adscrit a la UdG des de l’any 2002 i que 
desenvolupa els mateixos graus universitaris. 

El Centre té dues seus, Amposta i Tortosa. A la seu d’Amposta es duu a terme el Grau en 
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i a la seu de Tortosa el Grau en Fisioteràpia. Els 2 
graus ofereixen 60 places cada curs. El volum de places de nou accés, l’horari de matí pels 
estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i de tarda pels de Fisioteràpia fan que 
no hi hagi dificultat coordinatives en la gestió simultànies de les dues seus ni des del punt 
de vista administratiu ni des de l’acadèmic. 

La pàgina web del centre és: http://euses.cat/ 

La memòria Oficial de verificació del Títol de Fisioteràpia va obtenir informe favorable el 3 
d’abril de 2012 i es va implantar a la Universitat Rovira i Virgili al setembre de 2012 per 
iniciar el curs 2012-2013. 

La titulació de Fisioteràpia a EUSES TE es va verificar com una modificació de la Memòria 
de Verificació de la titulació de Fisioteràpia de la URV, que havia rebut informe favorable 
amb data 31 de maig de 2010 i s’havia començat a implantar a la FMCS el curs 2010-2011. 

Així, la titulació de Fisioteràpia de la URV s’imparteix en dos centre que la van començar a 
implantar en cursos diferent. La FMCS i a EUSES TE. El curs 2015-16 es va passar el procés 
d’acreditació de la Titulació. 

Aquest curs 2017-2018, el Grau de Ciències de l’activitat física i l’esport està en procés 
d’acreditació. 

També aquest curs 2017-2018 es comença el doble grau Fisioteràpia – CAFiE, amb una 
alumna matriculada. 

Titulacions impartides al Centre 

Denominació Codi 
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Any 
implantació 

Responsable 
ensenyament 

Grau en CAFiE 2502716 240 ECTS 2012-2013 Sr. Xavier Nadal 

Grau en Fisioteràpia 2502420 240 ECTS 2012-2013 Dr. Jordi Casado 
  

http://euses.cat/
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2. Valoració de l’assoliment dels estàndards 
 
Estàndard 1: Qualitat del Programa Formatiu  

 

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. 
No hi ha hagut canvis en la memòria de la titulació (Fisioteràpia), ni modificacions ni canvis 
d’objectius, ni competències dels títols. 

Titulació 
Memòria Oficial del Títol 
Resolució 
verificació Enllaç memòria del títol 

Graus 

Grau en Fisioteràpia 03/04/2012 

http://euses.cat/wp-
content/uploads/2015/04/bofMemo
riagradofisioterapiaMODIFICArecon
eixement150520121.pdf 

 

No es presenten diferències en l’estructuració del mapa de competències, guies docents i 
plans de treball de què disposa la titulació i que ja es van presentar en el procés 
d’acreditació. Totes les assignatures del grau disposen del pla de treball que l’estudiant pot 
consultar en el moodle. 

També es mantenen els diferents mecanismes de coordinació docent (reunions per 
assignatures afins i formació de benvinguda pel professorat que s’incorpora per primera 
vegada al grau) de què disposa el centre pel correcte desenvolupaent del grau. 

Finalment el grau també segueix disposant dels espais de secretaria acadèmica i de 
coordinació del Pla d’Acció Tutorial (PAT) en el moodle on tenen accés a la informació, en 
funció del seu perfil, alumnes i tutors. 

 

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i 
el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 
A la taula 3, Indicadors del procés d’admissió d’estudiants de grau, s’observa que el nombre 
d’ingressos ha augmentat respecte al curs 2015-16, i es segueix la mateixa tendència, així 
doncs considerem que la titulació a EUSES TE es consolida com a tal. També cal dir que 
s’ha cobert totes les places de nou accés (62 alumnes matriculats sobre 60 places de nou 
accés), fet que situa la titulació i centre en un lloc de preferència entre els estudiants. 
També destacar que les places es van exaurir a juliol, per tant no va haver oportunitat de 
matrícula a setembre. 

Tot i que, com es pot veure a la taula 3, el nombre de demanda en 1a opció, el de demanda 
1a-3a, la demanda total i els ingressos en 1a opció, és més petit que el curs anterior 2015-
16, remarcar que aquest últim va ser excepcional pel que fa a la demanda, però la 
matrícula real, és a dir, el nombre d’ingressos, és major el curs 2016-2017. La consolidació 
d’una demana per sobre dels 325 sol·licitants els dos darrers cursos posa de manifest que 
cada cop els estudiants ens coneixen més, tot i que s’ha baixat en nombre de demandes 
el curs 2016-17, la realitat (ingressos) ha estat millor. L’ingrés en 1ª preferència és del 

http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/bofMemoriagradofisioterapiaMODIFICAreconeixement150520121.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/bofMemoriagradofisioterapiaMODIFICAreconeixement150520121.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/bofMemoriagradofisioterapiaMODIFICAreconeixement150520121.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/04/bofMemoriagradofisioterapiaMODIFICAreconeixement150520121.pdf
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25,81% perquè, en alguns cosos, quan reben la informació de benvinguda al centre (en 
base al llistats d’acceptació de la Generalitat de Catalunya), alguns d’ells no saben que 
EUSES TE es un centre adscrit a la URV i que cal fer front a un import privat de la matrícula. 
El nombre d’estudiants de nou ingrés en 1a preferència és inferior, però equival 
aproximadament al 50% de la demanda en 1a opció, igual que el curs anterior. 

Aquesta tendència és dels últims tres cursos, ja que els dos primers cursos, 2012-13, 
2013-14 hi havia molta menys demanda en 1a opció, però el percentatge de matriculats 
d’aquests era del quasi 100% degut a que eren estudiants residents aprop del cente i que 
tenien un bon coneixement bo del procés d’accés. La demanda global com en primera 
preferència s’ha triplicat respecte els dos primers anys d’implantació del grau. També cal 
tenir present que hi ha alumnes que paral·lelament a la preinscripció en el sistema públic 
fan la preinscripció a centres privats, a centres d’altres comunitats autònomes i/o a centres 
d’altres països. 

Quan s’analitza la via d’accés dels estudiants a la titulació (taula 4), aquest curs 2016-
2017 es torna a la tendència ja marcada, és que els alumnes provenen majoritàriament de 
les PAU. Hi ha altra vegada presència d’alumnes que ja tenen una altra carrera, i s’observa 
un augment destacable d’alumnes procedents d’altres estudis no acabats, fet que fa pensar 
que potser alumnes que no havien valorat l’opció d’estudiar Fisioteràpia, potser 
desenganyats dels seus primers estudis, trien la Fisioteràpia. 

La nota d’accés a la titulació (taula 5) baixa el darrer curs en la via d’entrada principal dels 
alumnes, i puja en quasi un punt en el cas d’alumnes de segona carrera, fet que pot 
coincidir amb el nombre d’alumnes que segueixen estudiant. Les altres dades presentades 
no varien. 

Quan s’analitza el nombre d’alumnes segons nota (taula 7), s’observa que el curs 2015-16 
va ser el curs on hi ha un augment clar d’alumnes amb l’interval de nota mes baix, afavorint 
així que la nota d’accés fos menor, i hi ha una disminució en el nombre d’alumnes de notes 
més elevades. Aquest curs 2016-2017, es torna altra vegada com els cursos anteriorment 
analitzats, que tenien una tendència, a una disminució d’estudiants en notes baixes i 
augmenten, tot i que no massa, els alumnes en nota d’accés més alta, sobretot 6-7, i 7-8. 

Els percentatge d’alumnes de nou ingrés segons el sexe en els nostres estudis (veure taula 
12) el curs 2014-2015 per primer cop es van matricular més dones que homes 
(percentatges propers al 50%) els altres cursos han estat sempre més homes que dones. 
Els percentatges en el cas dels mateixos estudis però desenvolupats a la FMCS de la URV 
(60% dones i 40% homes aproximadament). Es creu que aquesta diferència està 
relacionada amb que les noies tenen una nota de PAU o CFGS més alta que els nois, fet 
que facilita el seu accés a les institucions públiques. L’edat del gruix d’alumnes es manté 
en 18-19 anys. 

Respecte als estudis dels pares dels alumnes (taula 9), es mostra, que la majoria tenen 
Batxillerat o FP 2n grau i no és de menysprear la formació primària i d’EGB o FP 1r grau. 
També és de destacar el nombre de pares i mares que tenint estudis els alumnes no saben 
els que tenen.  

Pel que fa al nombre de crèdits ordinaris matriculats per part dels alumnes de nou ingrés, 
és una dada (veure taula 6) que fluctua igual que la via d’accés. Des del curs on hi havia 
gairebé un 20% d’estudiants a temps parcial, actualment és un nombre quasi per no tenir 
en conte, tot i que existeix, i es correspon al fet que el % d’alumnes majoritari son 
provinents de les PAU i no hi ha cap alumne de la via d’accés de major de 25. 

Aquest curs 2016-2017 és el curs on hi més alumnes matriculats, 62, i com s’ha comentat, 
el % homes-dones quasi està al 50%, no és el mateix si parlem de tots els cursos junts 
(43% dones – 56% homes). L’edat és de 18-19 anys, i la seva procedència, i seguint la 
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tendència dels diferents anys, un percentatge quasi del 50% d’alumnat estranger. Els 
alumnes de la zona es mantenen. 

 

Els estudiants de nou accés segueixen rebent les següents accions d’acollida. 

- Correu electrònic de benvinguda amb documentació annexa (calendari acadèmic per al 
curs vigent, horaris de les classes, horaris d’exàmens i normatives de funcionament - guia 
docent -). 

- Automatrícula dirigida amb la participació de secretaria acadèmica  i direcció acadèmica. 

- Jornada d’acollida pel alumnes de nou accés. 

 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 
El centre disposa d’uns sistemes de coordinació establerts i eficients que pretenen que la 
coordinació funcioni a diferents nivells: i) assignatura, ii) titulació, iii) horitzontal: entre 
assignatures d’una mateixa titulació iv) vertical: entre titulacions i els òrgans de governs 
superiors i inferiors. 

Com s’ha anat comentant ens els diferents informes de seguiment, es fan reunions 
periòdiques entre els professors que imparteixen una mateixa assignatura per millorar la 
coordinació de la mateixa, com també reunions de coordinació entre professorat que 
imparteixen assignatures relacionades i susceptibles a que es pugui repetir temari. La 
satisfacció de l’alumnat, considerant la mitjana de totes les assignatures, és notable, i no 
diferent a la valoració de les diferents preguntes sobre l’assignatura en general i 
professorat individual. 

L’organització del centre permet garantir els mecanismes de coordinació docent, 
planificació horària i d’estudi, assignació de la càrrega de treball dels estudiants, distribució 
i planificació temporal de les activitats d’ensenyament aprenentatge i l’adquisició de les 
competències de la titulació. 

En aquest sentit els resultats de l’enquesta als alumnes que acaben indica que el 100% de 
l’alumnat enquestat hi ha hagut una bona coordinació en el contingut de les assignatures 
de la titulació per evitar solapaments i el 69,3% considera que la coordinació ha estat 
notable o excel·lent. 

També cal fer esment que en l’enquesta de satisfacció d’assignatura (taula 20 “estàndard 
4”) els enquestats consideren que els diversos professors que l'han impartida han coordinat 
bé el temari (5,65 sobre 7). 

Pel que fa al Pla d’Acció Tutorial (PAT), al Moodle s’activa un espai virtual per a la 
coordinació.  Els usuaris d’aquest espai són: el coordinador del PAT, els tutors i el DSIGQ. 
Des d’aquest espai es faciliten als tutors recursos d’acció tutorial i informació de la titulació 
que els pugui ser d’utilitat per a les tutories. Aquest espai també disposa dels fòrums 
necessaris per a facilitar la comunicació dels tutors amb la Coordinació del PAT.  

D’altra banda, des de la Coordinació del PAT també es disposa d’un sistema virtual 
d’extracció d’informes sobre l’acció tutorial realitzada amb la finalitat de poder realitzar un 
seguiment i valoració de la mateixa. 
 

http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=64672
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Finalment, en l’enquesta de satisfacció del professorat de la titulació (taula 34 “estàndard 
6”) el professorat mostra un nivell de satisfacció molt alt amb la coordinació docent de la 
titulació (5,79 sobre 7).   

 

1.5. Impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 
Les normatives i reglaments específics d’EUSES TE estan disponibles a la web del Centre. 
L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte 
positiu sobre els resultats de la titulació. 

 
 

  

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
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Estàndard 2: Pertinença de la Informació Pública 
 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible 
sobre les característiques de la titulació i, el seu desenvolupament operatiu.  

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.  

2.3. La institució publica el SGIQ en el què s’emmarca la titulació i els resultats 
del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

 
La informació general sobre les titulacions impartides en l’Escola es pot trobar a través de 
la web d’EUSES TE http://euses.cat/. La informació de cada titulació que es pot trobar és 
sobre: el grau, el pla d’estudis, sortides professionals, requisits d’accés i qualitat. També 
hi ha accessos al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), al Boletín Oficial del 
Estado (BOE) on es publica el títol, l’accés a les normatives pròpies de centre en relació al 
Treball de Fi de Grau, a les Pràctiques Externes i als Criteris de resolució de sol·licituds de 
trasllat. També a través de la web de la URV http://www.urv.cat/ca/ es pot accedir a la 
web específica de cada titulació on hi ha tota la informació.  

A través d’aquest enllaç (http://euses.cat/professors/professors-campus-terres-de-lebre/) 
es pot accedir al currículum del professorat que imparteix classes. També es pot accedir 
directament a l’apartat de Qualitat a través del següent enllaç 
(http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-
de-lebre-documents/)  

A la pàgina web de l’Escola http://euses.cat/ també es publica informació sobre les 
titulacions. L’escola, ha facilitat l’accés a la informació sobre la garantia de qualitat 
mitjançant la creació d’un apartat específic dins la web del centre 
(http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-
de-lebre-documents/). En aquest es pot trobar la Política de Qualitat del Centre, el Manual 
de Qualitat del Centre –que inclou la definició i abast del SIGQ en què s’emmarquen les 
titulacions i els processos que en formen part -, les memòries verificades de les titulacions, 
els indicadors de seguiment dels ensenyaments que s’hi imparteixen, informació sobre els 
resultats del seguiment i acreditació si s’escau, a més d’altres documents o informació 
d’interès relatives als processos de garantia de qualitat del centre. Així, la informació està 
disponible per a tots els agents implicats, tant interns com externs a la Universitat, i per 
al públic en general. 

A més EUSES TE disposa d’altres mitjans de difusió d’informació: taulell d’anuncis, twitter, 
facebook i canal de youtube. 

A l’annex 2, taula 15, del present informe s’inclou una taula d’enllaços per facilitar la 
localització de la informació pública, disponible a la web de la URV i la web d’EUSES Terres 
de l’Ebre. 

Els criteris de garantia de la qualitat sobre la informació pública s’han contemplat en el 
disseny i desenvolupament del procés PR-EUSES TE-007 “Publicació d’informació sobre 
titulacions” del centre. La URV i el Centre disposen de mecanismes que permeten garantir 
la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.  

Els resultats de les enquestes demostren que la institució publica informació veraç, 
completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i, el seu 
desenvolupament operatiu, això com sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. En 
l’enquesta que es realitza anualment als estudiants de grau hi ha les següents qüestions: 

▪ Has trobat fàcilment al web la informació que necessites sobre la titulació? 

http://euses.cat/
http://www.urv.cat/ca/
http://euses.cat/professors/professors-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
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▪ Quina informació sobre els teus estudis hi has trobat a faltar? 
▪ Quins aspectes milloraries per arribar millor a aquesta informació? 

 

Els resultats de l’enquesta realitzada als estudiants de grau durant el curs acadèmic 2016-
2017 consultable a (taules 25, 26 i 27) es constata que el 84% dels alumnes (100% 
alumnes de 1r curs, 89,5% alumnes de 2n i 3r curs i 62,5% alumnes de 4rt curs) responen 
que han trobat fàcilment al web la informació que necessiten sobre la titulació. Pel que fa 
a les enquestes de 4rt de pràctiques clíniques i Treball final de Grau, la satisfacció dels 
estudiants és força alta (5,86 sobre 7 en pràctiques clíniques i 4,25 sobre 7 en el Treball 
final de Grau); la puntuació més baixa en l’assignatura de pràctiques clíniques ha estat per 
al procés d’assignació de les pràctiques (4,14 sobre 7) i en el TFG per a la informació sobre 
l’assignatura (3,75 sobre 7). Al respecte es pot constatar que la informació és accessible 
al Moodle i que a la web hi ha publicat tan els reglaments interns de TFG i PE i els respectius 
programes de les assignatures. 

Pel que fa a la satisfacció dels titulats, no es disposa de dades ja que al trobar-se al final 
del sisè any d’implantació dels estudis el centre encara no pot participar en l’”Enquesta de 
satisfacció dels titulats (AQU Catalunya)” i per tant no es pot valorar la resposta a la 
pregunta: 

▪ I16 - La informació referent a la titulació al web és accessible i m'ha resultat útil. 
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Estàndard 3: Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la 
Qualitat 

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les 
responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments en el Sistema Intern de 
Garantia de la Qualitat (SIGQ en endavant) dels centres docents. 

Dins d'aquest context, EUSES TE ha dissenyat i aprovat la seva Política de qualitat i el 
Manual de Qualitat on es defineixen els processos que en formen part.  

 Política de Qualitat: http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Política-de-
qualitat-dEUSES-TE-x-web1.pdf  

 Manual de Qualitat: http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Manual-
Qualitat-EUSES-TE.pdf  

 Processos de qualitat: 
o Estratègics: http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-

qualitat-estratègics.pdf  
o Clau: http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-qualitat-

clau.pdf  
o De suport: http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-

qualitat-de-suport.pdf  
 

La Junta de Govern d’EUSES TE designa el/la Director/a del SIGQ de l’Escola (en endavant 
DSIGQ) que s’encarrega que s’estableixin, implantin i mantinguin els processos necessaris 
per al desenvolupament del SIGQ del centre i informa l’equip directiu d’EUSES TE sobre 
l’acompliment del SIGQ i de qualsevol necessitat de millora. 

El Gabinet de Qualitat dóna suport al procés d’implantació, revisió i millora del SIGQ dels 
centres de la Universitat, aportant documentació genèrica i col·laborant en la seva revisió 
i seguiment.  

Des de la implantació de les titulacions de grau a EUSES TE – centre adscrit a la URV fins 
a l’actualitat, s’han assolit els objectius següents:  

- Definir i aprovar la política de qualitat d’EUSES TE, aprovada per Junta de Govern el 
31/10/2017 (http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/10/Pol%C3%ADtica-de-qualitat-
dEUSES-TE-x-web.pdf ). 

- Dissenyar, aprovar i implantar el Manual de qualitat d’EUSES TE – centre adscrit a la 
URV, aprovada per Junta de Govern el 31/10/2017 (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-terres-de-lebre-documents/). El disseny del SIGQ es va fer prenent 
com a base el model d’assegurament de la qualitat de la URV, aprovat en Consell de Govern 
i adaptant-lo a les característiques pròpies d’EUSES TE i les seves titulacions.  

- Crear un espai web on fer públics els documents relacionats amb el seguiment de la 
qualitat d’acord amb les directrius d’AQU Catalunya): http://euses.cat/estudis/graus/grau-
en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/  

Els processos del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) han permès fer un 
seguiment acurat de les nostres titulacions. La informació qualitativa, derivada d’aquest 
sistema, ens ha aportat les dades necessàries per poder analitzar el desenvolupament de 
les mateixes.  

http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Manual-Qualitat-EUSES-TE.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Manual-Qualitat-EUSES-TE.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-qualitat-clau.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-qualitat-clau.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-qualitat-de-suport.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/11/Processos-de-qualitat-de-suport.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/10/Pol%C3%ADtica-de-qualitat-dEUSES-TE-x-web.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/10/Pol%C3%ADtica-de-qualitat-dEUSES-TE-x-web.pdf
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-terres-de-lebre-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-terres-de-lebre-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-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
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En l’actualitat EUSES TE ja disposa d’un nou SIGQ però cal tenir en compte que un dels 
aspectes fundacionals del centre va ser el desenvolupament d’estudis universitaris de 
qualitat. Fruit d’aquesta voluntat el centre va implementar el SIGQ que ha permès 
l’obtenció dels informes favorables d’avaluació dels títols que hi ha actualment implantats: 

Dates Informes d’avaluació externa de les titulacions  

Denominació Verificació Autorització Seguiment 
(si n'hi ha) 

Última 

Modificació 

Acreditació 

GRAUS  

Fisioteràpia 03/05/2010 09/05/2014   4/10/2016 

CAFiE 19/09/2012 05/06/2012    

 

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 
seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

 
➢ Disseny i aprovació de les titulacions 
EUSES TE va implantar el Grau en Fisioteràpia en el marc de l’antic SIGQ URV 0.2 
Posteriorment la URV l’ha revisat fins a la versió actual SIGQ URV 1 model global en què 
EUSES TE basa el seu propi SIGQ i que incorpora el procés genèric PR-ACR Genèric URV-
002 “Planificació de titulacions” en què es descriuen els mecanismes implantats a la URV 
per assegurar la participació de tots els grups d’interès en el disseny i aprovació dels 
programes formatius amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat de les noves propostes 
de titulació. Els mecanismes posats en marxa permeten el disseny i aprovació dels 
programes formatius, amb l’objectiu de mantenir i renovar adequadament l’oferta de la 
universitat, i en concret, la del centre. 

En la darrera programació acadèmica del centre, corresponent al curs 2016-2017, no es 
va presentar a avaluació cap titulació.  

 
➢ Seguiment i millora contínua de les titulacions 
El procés PR-EUSES TE-003 “Seguiment i millora de titulacions” del SIGQ del centre descriu 
la sistemàtica per realitzar el seguiment periòdic de les titulacions. La finalitat d’aquest 
seguiment és detectar i identificar punts forts i febles i proposar accions de millora que 
garanteixin la qualitat dels programes formatius. 

El responsable de portar a terme el seguiment de la qualitat del conjunt de titulacions 
d’EUSES TE, dels processos del SIGQ, així com dels aspectes globals de qualitat que afecten 
tota l’Escola, és el/la DSIGQ d’EUSES TE.  

Per a portar a terme el seguiment de les titulacions, el/la Director/a de la Titulació i el 
DSIGQ compten amb el suport de les unitats i responsables dels processos analitzats en el 
seguiment de la titulació i el Gabinet Tècnic del Rectorat. 

Al llarg del curs, la comissió d’ordenació acadèmica s’encarrega de recopilar i tractar, si 
cal, la informació i dades necessàries per a portar a terme el seguiment de la qualitat de 
les titulacions de l’Escola. El/la DSIGQ seguint el treball de la comissió d’ordenació 
acadèmica, la comissió de qualitat i el director de titulació elabora l’informe anual de 
seguiment de les titulacions. La URV disposa del Sistema Integrat d’Informació i Anàlisi, 
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que constitueix el sistema d’informació de dades de la Universitat; EUSES TE ha incorporat 
i adaptat el Sistema Integrat d’Informació i Anàlisi de la URV a les necessitats del centre. 

L’experiència dels darrers anys demostra que el SIGQ constitueix una bona eina per 
identificar aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora 
contínua. El procés de seguiment de les titulacions ajuda als directors de grau a avaluar i 
retre compte dels resultats de les mateixes mitjançant l’anàlisi d’indicadors concrets. 
Aquest procés facilita l’elaboració dels informes de seguiment que permeten fer una anàlisi 
global de desenvolupament de les titulacions i de l’Escola. El resultat final és el pla de 
millora de centre que facilita la millora contínua de les titulacions i la detecció de possibles 
modificacions de la memòria.  

Per a l’elaboració dels informes de seguiment també es tenen en compte les propostes de 
millora i recomanacions indicades en els diferents informes d’avaluació rebuts. 

Els informes de seguiment de les titulacions i l’autoinforme d’acreditació es presenten a la 
Junta de Govern per a la seva aprovació, òrgan en el qual participen els càrrecs directius 
del centre i els representants de la URV. 

El procés de Modificació de titulacions del SIGQ genèric de la URV descriu el procediment 
a seguir en cas que del procés de seguiment de les titulacions se’n derivi una modificació 
de la Memòria verificada i en el procés Suspensió de titulacions es detalla el procediment 
per a procedir a l’extinció d’un ensenyament. Fins al curs 2016-2017 no s’ha realitzat cap 
modificació de la memòria verificada.  

 

➢ Acreditació de les titulacions 
El procés PR-EUSES TE-006 “Acreditació de titulacions" descriu el procés d’acreditació de 
les titulacions.  

Cal destacar els resultats obtinguts en les visites d’acreditació ja realitzades: 

Titulació Resultat 
acreditaci
ó 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Fisioteràp
ia 

FAVORAB
LE 

S’assole
ix 

S’assole
ix 

S’assole
ix 

S’assole
ix 

S’assole
ix 

S’assolei
x amb 
condicio
ns 

 

Cal tenir present que per motius de procediment administratiu, l’acreditació del Grau en 
Fisioteràpia es va produir en el seu quart any d’implantació motiu pel qual no hi havia 
persones graduades ni evidències dels TFG en el moment de la redacció de l’autoinforme 
d’acreditació. Aquesta situació enllaça de manera directa amb l’avaluació de l’Estàndard 6 
“qualitat dels resultats dels programes formatius” que en data de tancament d’aquest 
informe encara està en procés de revisió per part d’AQU Catalunya. 

Respecte a l’avaluació feta per AQU el juliol de 2016, EUSES TE el setembre de 2016 va 
presentar totes les evidències que feien referència a l’execució dels estudiants i els 
resultats d’aprenentatge relacionats amb el TFG, així com els indicadors acadèmics 
requerits pel correcte seguiment de la titulació. El centre està a l’espera de l’avaluació 
d’aquesta informació complementària. 
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En l’Estandard 6 s’informa i anlitza la documentació esmentada anteriorment al respecte 
dels darrers cursos garantint l’avaluació completa del perfil formatiu del grau en 
Fisioteràpia. 

 

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. 

La implantació del SIGQ ha facilitat la posada en marxa en alguns casos, i el manteniment 
i millora en d’altres, de diferents instruments i procediments per a recollir la informació 
sobre la satisfacció dels grups d’interès i els resultats per a la gestió de les titulacions. 
Aquests instruments es defineixen, quan n'hi ha, en cada un dels processos del SIGQ dins 
de l'activitat anomenada "Satisfacció dels agents d'interès” i se’n fa el seguiment i anàlisi 
dels resultats en el marc del procés del SIGQ "PR-EUSES TE-003 Seguiment i millora de 
titulacions". 

També, com a instrument de recollida de la satisfacció, es té en compte la informació 
recollida en el procés de Consultes, queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions i les 
aportacions rebudes a través de la bústia de contacte del centre. EUSES TE recull la 
satisfacció dels diferents grups d’interès principalment a inici de curs i a final de cada 
semestre; també es recull la satisfacció al final d’algunes accions concretes; l’ús 
d’enquestes virtual però, en la majoria de casos de manera presencial garanteix un índex 
de resposta adequat aspecte que augmenta la validesa de les mateixes i de les accions de 
millora adoptades després del seu anàlisi. El volum d’alumnat que té el centre i la 
possibilitat que tenen els mateixos per exposar qualsevol situació a secretaria acadèmica i 
a l’equip de direcció fa que hi hagi una utilització eficient de la bústia (s’han registrat 30 
queixes, reclamacions i/o suggeriments el curs 2016-2017); la queixa, reclamació o 
suggeriment es fa arribar a l’òrgan o persona responsable i aquest/a respon si correspon i 
es té en compte en el procés de seguiment de la titulació. 

Actualment el centre compta amb els següents instruments per a la recollida d’informació 
relacionada amb la satisfacció del diferents grups d’interès:  

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

I
d. 

Instrument / 
Mecanisme (1) 

Dimensions o 
ítems de 

satisfacció 
inclosos 

Abast Form
at Periodicitat 

Últimes 
dades 

disponib
les 

Participació 

2014
-15 

2015
-16 

201
6-
17 

Estudiants 

 

ENQUESTA 
ESTUDIANT DE 

GRAU DE PRIMER 
CURS 

●Experiència 
educativa 

●Altres dimensions 
del programa 

formatiu i serveis 
(2) 

Grau Virtua
l Anual 

Últim 
curs 

finalitzat 
-- X X 

 
ENQUESTA 

ESTUDIANT DE 
GRAU DURANT 

●Experiència 
educativa 

●Altres dimensions 
del programa 

formatiu i serveis 
(2) 

Grau Virtua
l Anual 

Últim 
curs 

finalitzat 
-- X X 
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I
d. 

Instrument / 
Mecanisme (1) 

Dimensions o 
ítems de 

satisfacció 
inclosos 

Abast Form
at Periodicitat 

Últimes 
dades 

disponib
les 

Participació 

2014
-15 

2015
-16 

201
6-
17 

 

"PROFESSORAT" 
ENQUESTA 

ASSIGNATURA 
GRAU 

●Actuació docent del 
professorat Grau Virtua

l 
Quadrimestr

al 

Últim 
curs 

finalitzat 
-- -- X 

 
ENQUESTA 

ASSIGNATURA 
GRAU 

●Experiència 
educativa 

●Altres dimensions 
del programa 

formatiu i serveis 
(2) 

Grau Virtua
l 

Quadrimestr
al 

Últim 
curs 

finalitzat 
X X X 

 
PE-ENQUESTA 
ASSIGNATURA 

GRAU 
●Execucions clau Grau Virtua

l Anual 
Últim 
curs 

finalitzat 
-- X X 

 
TFG-ENQUESTA 
ASSIGNATURA 

GRAU 
●Execucions clau Grau Virtua

l Anual 
Últim 
curs 

finalitzat 
-- X X 

 
Serveis, activitats 

i instal·lacions 
d’EUSES TE 

●Execucions suport Grau Virtua
l Anual 

Últim 
curs 

finalitzat 
-- -- X 

 

Enquesta de 
satisfacció dels 

estudiants amb el 
PAT 

●Altres dimensions 
del programa 

formatiu i serveis 
(2) 

Grau Virtua
l Anual 

Últim 
curs 

finalitzat 
-- X X 

Professorat i responsable de la titulació  

 
Enquesta URV de 

satisfacció de 
professorat 

●Estructura del pla 
d’estudis (matèries i 

el seu pes). 
●Perfil de 

competències 
(resultats 

d’aprenentatge 
previstos) de la 

titulació. 
●Perfil dels 

estudiants que han 
accedit a la titulació. 

●Organització del 
desplegament del 

pla d’estudis (grups, 
horaris, etc.). 

●Coordinació docent 
i la comunicació 

interna. 
●Metodologies 
docents i les 
estratègies 
d’avaluació. 

●Recursos docents 
disponibles. 
●Treball i la 

dedicació dels 
estudiants. 

●Resultats de 
l’aprenentatge 

Grau Virtua
l Anual 

Últim 
curs 

finalitzat 
-- -- X 
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I
d. 

Instrument / 
Mecanisme (1) 

Dimensions o 
ítems de 

satisfacció 
inclosos 

Abast Form
at Periodicitat 

Últimes 
dades 

disponib
les 

Participació 

2014
-15 

2015
-16 

201
6-
17 

obtinguts pels 
estudiants. 

 

Enquesta de 
satisfacció de 

professorat pròpia 
d’EUSES TE 

●Estructura del pla 
d’estudis (matèries i 

el seu pes). 
●Perfil de 

competències 
(resultats 

d’aprenentatge 
previstos) de la 

titulació. 
●Perfil dels 

estudiants que han 
accedit a la titulació. 

●Organització del 
desplegament del 

pla d’estudis (grups, 
horaris, etc.). 

●Coordinació docent 
i la comunicació 

interna. 
●Metodologies 
docents i les 
estratègies 
d’avaluació. 

●Recursos docents 
disponibles. 
●Treball i la 

dedicació dels 
estudiants. 

●Resultats de 
l’aprenentatge 
obtinguts pels 

estudiants. 

Grau Virtua
l Anual 

Últim 
curs 

finalitzat 
-- -- X 

 
Enquesta de 

satisfacció dels 
tutors del PAT 

●Altres dimensions 
del programa 

formatiu i serveis 
(2) 

Grau Virtua
l Anual 

Últim 
curs 

finalitzat 
-- X X 

Ocupadors  
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I
d. 

Instrument / 
Mecanisme (1) 

Dimensions o 
ítems de 

satisfacció 
inclosos 

Abast Form
at Periodicitat 

Últimes 
dades 

disponib
les 

Participació 

2014
-15 

2015
-16 

201
6-
17 

 
Estudi 

d’Ocupadors (AQU 
Catalunya) 

●Convenis de 
pràctiques 

●Perfil dels graduats 
●Relacions 

universitat/ocupador
s. 

Grau i 
Màste

r 

Virtua
l  2014 -- -- -- 

Graduats  

 

ENQUESTA 
ESTUDIANT DE 

GRAU QUAN 
ACABEN 

●Experiència 
educativa 

●Altres dimensions 
del programa 

formatiu i serveis 
(2) 

Grau Virtua
l Anual 

Últim 
curs 

finalitzat 
-- X X 

 

Enquesta de 
satisfacció dels 
titulats de grau   

(AQU Catalunya) 

●Formació rebuda 

●Experiència 
educativa 

●Altres dimensions 
del programa 

formatiu i serveis 
(2) 

Grau Virtua
l Anual 

Últim 
curs 

finalitzat 
-- -- -- 

 

Enquesta 
d'inserció laboral 

als graduats i 
graduades 

(AQU Catalunya) 

●Formació rebuda 
●Ocupació i la 
satisfacció de 

l’ocupació. 

Grau Virtua
l  2014 -- -- -- 

 

Enquesta de 
titulats - pròpia 

d’EUSES TE 

●Formació rebuda 
●Ocupació i la 
satisfacció de 

l’ocupació. 

Grau Telefò
nica  

Últim 
curs 

finalitzat 
-- X X 

Llegenda: 

(1) Cal identificar l’enquesta o els altres procediments emprats, com per exemple grups de discussió, informes 
de comissions, etc. 

(2) Inclou: PAT, serveis d’orientació professional, serveis bibliotecaris, instal·lacions docents i altres serveis 
especialitzats. 

 

Els resultats de totes les enquestes s'incorporen al procés PR-EUSES TE-003 Seguiment i 
Millora de les Titulacions. La satisfacció dels diferents agents d’interès s’analitza a 
l’estàndard corresponent, depenent de l’aspecte valorat.  

La participació actualment és acceptable, oscil·lant entre el 20 i el 43,75% (les enquestes 
dels alumnes de 4rt curs son les que tenen un índex de resposta més baix). S’entén que 
això és degut a que tot i ser enquestes virtuals s’ha facilitat un horari i espai per poder-les 
respondre en el propi centre i els alumnes de quart estan majoritàriament fora del centre 
realitzant les pràctiques i el TFG. Cal treballar per millorar els diferents índex de resposta 
i per aquest motiu EUSES TE participa del projecte iniciat des del Vicerectorat de Política 
Acadèmica i de Qualitat que implica a tots els centres de la URV i als serveis centrals per 
analitzar les enquestes de satisfacció adreçades a estudiants (proposta de millora 4). 
L’objectiu és donar coherència al procés, minimitzar el nombre d’enquestes, evitar 
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solapaments amb les preguntes, simplificar i informatitzar el procés de recollida de dades, 
i calendaritzar adequadament cada enquesta a més de fomentar la participació. EUSES TE 
participa també com a centre adscrit en aquest nou projecte que és una línia prioritària 
dintre el Pla de Qualitat que la URV està dissenyant pel 2014-18. 

Pel que fa al procés de recollida dels resultats, cal destacar la implicació de secretaria 
acadèmica, coordinació i direcció de grau, l’utilització d’un sistema d’enquesta que facilita 
la resposta, la recollida de resultats i l’anàlisi dels mateixos per a la gestió universitària.  

El Centre a través de la secretaria acadèmica no només centralitza tota la informació sinó 
que la relaciona en forma de taules i gràfics dinàmics per tal de facilitar l’anàlisi de la 
informació i contribuir a una presa de decisions més objectiva basada en dades.  Aquesta 
informació, es posa a l’abast de la comunitat universitària a través de la web 
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-
de-lebre-documents/ (taules Estàndards i pla de millora). 

 

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que 
s’utilitza per a la seva millora contínua 

La revisió i actualització del SIGQ es realitza seguint el procés PR-EUSES TE-008 “Definició, 
revisió i millora del SIGQ”. L’objectiu d’aquest procés és establir les activitats per definir, 
revisar i millorar el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del centre. 

L’equip de direcció del centre és el responsable de portar a terme les revisions del SIGQ. 
Aquestes revisions han de permetre comprovar el grau de compliment dels processos i els 
resultats dels indicadors, així com l’adequació del SIGQ per a la millora contínua de les 
titulacions. Tots els agents d’interès de l’Escola estan implicats en la realització d’activitats 
relacionades amb el SIGQ; és per això que tots poden realitzar propostes de millora. 

El seguiment del SIGQ queda recollit en l’informe anual de seguiment,  que conté un 
apartat específicament dedicat a la valoració del desenvolupament del SIGQ i de la seva 
utilitat per al seguiment de les titulacions del centre i per a la identificació d’àrees de 
millora. Les propostes de millora de la revisió del SIGQ s’incorporen també en el pla de 
millora de l’informe anual de seguiment del centre. La responsabilitat del seguiment de la 
implantació de les propostes de millora detectades recau en el DSIGQ.  

El SIGQ dels centres de la URV es va revisar totalment durant el curs 2014-15 per un equip 
de treball format per un centre pilot (la Facultat d’Economia i Empresa) i les unitats de 
Qualitat i Planificació i de Suport Metodològic. En aquesta revisió també hi van participar 
altres unitats i responsables de serveis en funció del procés a revisar. En el procés de 
revisió es van actualitzar processos clau, implantar nous model de fitxa i fluxgrama, 
recodificació processos, revisió de processos transversals de la URV i el Manual de Qualitat 
del SIGQ dels centres de la URV per adaptar el seu contingut a les pautes de les noves 
guies d’acreditació de titulacions i de certificació del SIGQ, a més d’aspectes interns de la 
URV. 

Com a resultat d’aquesta revisió, a més a més de l'actualització dels processos, s'ha 
obtingut un nou Mapa de processos del SIGQ i el que serà el nou model de SIGQ dels 
centres de la URV, que servirà com a guia per a tots els centres de la URV que hagin de 
revisar el seu SIGQ. 

EUSES TE va iniciar el curs 2016-2017 la revisió del seu propi SIGQ a partir de la revisió 
del model global, adaptant a les particularitats del centre. Aquesta revisió es va portar a 
terme seguint la planificació elaborada per la Unitat de Qualitat i Planificació de la URV i 

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
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acordada pels centre, tenint en compte l’estat d’actualització del SIGQ en cada centre i el 
calendari d’acreditació de titulacions.  

Així, fins al moment, s’han incorporat els processos clau “d’accés, admissió i matrícula de 
l’estudiant”, “desenvolupament de l’ensenyament”, “gestió de la mobilitat de l’estudiant”, 
“gestió de les pràctiques externes”, “gestió del TFG” i “orientació de l’estudiant”. S’han 
incorporat també els processos de suport “gestió dels recursos materials, serveis i TIC”, 
“consultes, queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions”, “gestió de qualitat”, 
“captació, gestió, avaluació i promoció del personal” i “gestió de la formació del personal”. 
Finalment, a nivell dels processos estratègics, a més dels processos “PR-EUSES TE-003-
Seguiment i millora de titulacions”, “PR-EUSES TE-006-Acreditació de titulacions” i “PR-
EUSES TE-008-Definició, revisió́ i millora del SIGQ” (ja en funcionament), s’han incorporat 
“elaboració i revisió de la política i els objectius de qualitat” i “publicació d’informació sobre 
titulacions”. 

Totes les incorporacions s’han aprovat per Junta de Govern d’EUSES TE en data 
14/07/2017. 

Per tot l'exposat anteriorment podem afirmar que el SIGQ d’EUSES TE – centre adscrit a 
la URV facilita el disseny, aprovació, desenvolupament  i acreditació de les titulacions, 
garanteix la recollida d'informació i resultats de cada procés, així com la satisfacció dels 
grups d'interès, dades que s’incorporen al procés de seguiment de les titulacions. L'anàlisi 
de les dades porta a l'elaboració del pla de millora que permet la millora continua de les 
titulacions i, si cal, a la modificació de la memòria seguint el procés de modificació. 

A més, el procés de definició, revisió i millora del SIGQ contempla la seva revisió periòdica 
per tal de garantir la validesa i, si escau, es proposa un pla de millora del SIGQ. 
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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. 

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

Pel que fa a la contractació del professorat, EUSES TE té els seus processos propis 
independentment de la URV. EUSES TE publica les diferents ofertes de treball a través 
d’empreses de contractació i col·legis professionals. La direcció de l’Escola Universitària 
gestiona el procés de selecció i accés, la vinculació contractual i la gestió de la vida laboral 
de les persones, els temes retributius i altres qüestions que s’hi relacionen. 

És important fer constar que les categories acadèmiques de les que es disposa són, seguint 
el “VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios 
privados y centros de formación de postgraduados”: 

 

PROFESSORS AMB CONTRACTE LABORAL 

• Professor Agregat – nivell III (Dr. Acreditat) 
• Professor Adjunt – nivell IV (Dr.) 
• Professor Ajudant – nivell V (Llicenciat/Graduat) 

PROFESSORS COL·LABORADORS 

• Professor Col·laborador Doctor Acreditat (nivell III) 
• Professor Col·laborador Doctor (nivell IV) 
• Professor Col·laborador Llicenciat/Graduat (nivell V) 

 
 
El professorat que imparteix docència al Grau en Fisioteràpia a EUSES TE (veure taula 
17.1) és un professorat jove (mitjana edat 41.21), on hi trobem un 50% de dones i un 
50% d’homes, és un professorat suficient i adequat, d’acord amb les característiques de la 
titulació i el nombre d’estudiants. Un 37,50% del professors son Doctors, i sobre aquests 
recau el 50,36% de la docència; el 63,70% de la d’aquesta docència impartida per doctors 
recau en Dr. acreditats. La docència bàsica i obligatòria, està impartida sobretot per 
personal a temps complet o amb dedicacions creditícies altes, mentre que el professorat a 
temps parcial s’encarrega, habitualment, d’assignatures més especialitzades i/o amb més 
orientació pràctica o professionalitzadora. Aquests valor és similar respecte els cursos 
precedents. 
Es vol destacar que en aquest final de curs un professor ha llegit la seva tesi Doctoral. 
El professorat implicat en docència presenta una experiència d’almenys 4 anys en docència, 
i fins i tot alguns arriben als 14 anys d’experiència, amb una trajectòria docent i de recerca 
àmplia. 

EUSES TE té uns criteris d’assignació del professorat a les matèries.  

Tot el professorat és important per la titulació però es té una cura especial a l’hora 
d’assignar les assignatures de primer curs; els criteris d’elecció són fonamentalment: 

- Domini de la matèria. 
- Experiència prèvia del professorat impartint assignatures de primer de grau. 
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- Motivació del professorat per ajudar a l’alumnat a adaptar-se a les exigències de la 
formació universitària en general i a les particularitats del propi grau. 

- Implicació del professorat amb el projecte formatiu del centre. 
 

Pel que fa al TFG i les PE els criteris a l’hora d’assignar els alumnes són l’experiència prèvia 
del professorat en el desenvolupament de tasques iguals o similars i el nivell d’activitat de 
recerca i/o professional en els diferents àmbits de coneixement. 

Globalment, les enquestes per assignatures i professors les han contestat un 32,64% de 
l’alumnat. Aquests resultats estan en la línia de cursos anteriors i cal seguir treballant per 
millorar-los (PM 4). En general els resultats s’analitzen en claustres, reunions de direcció,  
comissions d’ordenació acadèmica i les específiques amb els delegats dels estudiants per 
a poder treure’n conclusions i establir accions de millora que portin a augmentar els nivells 
de satisfacció. 

Pel que fa a la satisfacció de l’alumnat, l’enquesta realitzada als alumnes respecte als 
professors del Grau, en la qual són valorats de l’1 al 7 segons si la satisfacció és molt baixa 
o molt alta respectivament, reflexa dades bastant homogènies sobre els 32 professors 
analitzats. De les 10 qüestions avaluades, totes reflecteixen una puntuació al voltant de 
5,5, la qual cosa representa una satisfacció notable sobre els aspectes com la metodologia 
utilitzada, els continguts explicats, la puntualitat o la motivació. 

Aquest curs 2016-17 ha estat el segon en el qual s’han cursat les assignatures de 
Pràctiques externes de 4rt (hi ha assignatures de pràctiques a 2n i 3r també) i Treball de 
Fi de Grau. La valoració d’aquestes assignatures i la comparació vers el curs anterior la 
podem veure en l’estàndard 6. 

 

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per a millorar la qualitat de 
l’activitat docent i investigadora del professorat 

La URV ofereix suport adequat i oportunitats per a millorar la qualitat de l’activitat docent 
del professorat, complint així amb escreix aquest estàndard. De fet, la millora de la qualitat 
docent és un dels objectius prioritaris de la URV.  

Dins d’aquestes prioritats, s’han desenvolupat gran nombre d’actuacions i projectes a nivell 
URV. EUSES TE es coordina amb els diferents equips propis de la URV per treballar en la 
mateixa direcció i proporcionar al centre i professorat suport tècnic  metodològic. En aquest 
sentit EUSES TE porta a terme una tasca de suport a la qualitat docent a través de la 
direcció del centre, el director del SIGQ i la secretaria acadèmica. També té en consideració 
la coordinació i col·laboració per a la planificació docent i ho fa  a través del Pla Docent on 
es regula la dedicació de cada un dels professors. 

Pel que fa a l’avaluació de la qualitat docent, EUSES TE avalua la qualitat docent i 
investigadora del seu professorat a través del procés PR-EUSES TE- Captació, gestió, 
avaluació, promoció i reconeixement del personal orientat a garantir la idoneïtat del 
professorat de nova incorporació, millorar l’activitat docent de cada professor/a, potenciant 
la qualitat dels ensenyaments impartits i fomentant el creixement personal que 
necessàriament ha de revertir en EUSES TE. El centre en aquest apartat sempre té en 
compte l’experiència docent i professional del professorat, la vinculació actual del 
professorat amb l’àmbit de coneixement, els mèrits acadèmics que va incorporant i les 
evidències de construcció i transferència de coneixement. El doctorat, les acreditacions i 
els reconeixements de l’activitat investigadora són mèrits determinants en la progressió 
dintre de les diferents categories laborals que hi ha en el centre. També es té en compte 
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la valoració que fan els alumnes i la direcció del grau de l’activitat docent desenvolupada 
pel professor. 

Els Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) i el Servei Lingüístic 
també estan a disposició d’EUSES TE. 

Els Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), integren en un entorn 
comú tots els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca 
relacionats amb la informació i les Tecnologies de la Informació (TIC) per a l'Aprenentatge 
i el Coneixement (TAC). 

En el Servei Lingüístic, el professorat i tota la comunitat universitària troben suport i 
assessorament per al coneixement i el perfeccionament de llengües, que és cada vegada 
més necessari en la docència, la investigació, el món laboral i les relacions universitàries 
(català, espanyol, anglès, francès i italià). Aquest Servei també assessora en matèria 
lingüística (consultes lingüístiques i terminològiques, i correcció i traducció de textos). I 
facilita la normalització lingüística promovent l’ús del català a la Universitat. 

 

El professorat de la URV disposa també del suport de l’ Institut de Ciències de l’Educació 
(ICE), que és l’organisme encarregat de promoure accions de millora de la formació i 
innovació docent. És un col·laborador actiu del desenvolupament de les polítiques 
universitàries relatives a la innovació i a la millora de la qualitat de la docència, 
especialment a través de la formació del professorat, però també en altres camps, com la 
innovació i la recerca educativa.  

L’ICE impulsa i dóna suport a les convocatòries de projectes d’innovació docent i als grups 
d’innovació docent, a la difusió de les bones pràctiques en aquest àmbit i gestiona el Pla 
de Formació del PDI de la URV (PROFID), que està organitzat en 3 programes: Pla General 
de Formació, Pla Específic de Formació i el Pla DANG per la millora de la 
internacionalització.  

 

El Pla General (P.G.) de Formació inclou activitats anuals de formació permanent del 
professorat, com cursos, tallers, seminaris de treball, etc., amb l'objectiu de: 

 

• Facilitar l’accés del professorat universitari a la formació permanent. 
• Establir una cultura de formació permanent entre el professorat universitari i 

millorar la qualitat de la docència, la recerca i la gestió. 
• Oferir una formació de caràcter general que incideixi en temes comuns o interessos 

generals per al professorat de la Universitat. 
 

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

 

• Facilitar ajuda i recursos per a donar resposta a les necessitats que sorgeixen dels 
interessos de cada col·lectiu. 

• Analitzar les demandes específiques de cada un d’aquests col·lectius. 

http://www.urv.cat/crai/
http://www.urv.cat/a_mes_estudiar/aprendre_idiomes/
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• Establir llaços de comunicació entre l’ICE i els diferents centres i departaments de 
la universitat. 

 

 
  Font: Institut de Ciències de l’Educació 

 
  Font: Institut de Ciències de l’Educació 
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  Font: Institut de Ciències de l’Educació 

 

Les activitats proposades per a aquest curs han girat al voltant de set àrees temàtiques 
que determinen les diferents línies d’acció vers les quals s’articula l’oferta formativa del 
Pla de Formació:  

 

Acció institucional 

• Cultura organitzacional 
• Sistema universitari de 
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competències 

• Orientació i tutories 

Gestió universitària 

• Habilitats de comunicació 
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• Organització de centres i 
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Eines per al treball docent 
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Idiomes (amb el suport del Servei 
Lingüístic) 

• Programes d’ajuda al català 
• Anglès 

Salut i prevenció de riscos laborals 

(segons les directrius del Servei de 
Prevenció de la URV) 

 

Detall cursos PROFID, Pla general. 2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Institut de Ciències de l’Educació 

 

Blocs de formació 

 

Nre. 
cursos 

Inscrits Assistents Hores 

Acció institucional 3 30 25 12 

Docència universitària 14 181 161 170,5 

Eines per al treball docent 7 45 32 71 

Desenvolupament docent i 
investigador 44 485 413 172 

Salut i prevenció de riscos laborals 23 260 189 144 

Idiomes 15 151 110 481 

Gestió universitària 2 18 16 6 

TOTAL 108 1170 946 1056,5 
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  Font: Institut de Ciències de l’Educació 

L'objectiu general de la convocatòria d’innovació docent és donar suport al professorat i 
incentivar-lo en la millora de la qualitat i la innovació docent. Per aquest motiu, s’obre una 
convocatòria per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, per a la 
presentació de projectes d'innovació i investigació educativa i per l'anàlisi de l'impacte de 
la innovació universitària i no universitària. Aquestes ajudes representen, doncs, la 
possibilitat de configurar grups i xarxes de professors que promoguin la innovació i la 
investigació docent, relacionada amb la millora del processos i estratègies d’aprenentatge, 
l’avaluació i l’adequació dels ensenyaments a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 

La participació en aquest tipus d’activitats de formació a l’ICE per part del conjunt de 
professorat d’EUSES TE s’ha intentat que millorés respecte a cursos anteriors facilitant per 
correu electrònic l’oferta formativa de manera setmanal al professorat del centre. Per 
aquest motiu, es va treballar coordinadament amb els responsables de l’ICE per incloure 
EUSES TE en el llistat de distribució de correu electrònic que periòdicament informa de tota 
l’oferta formativa. 

Durant el curs 2016-17 no hi ha hagut participació del professorat d’EUSES en les activitats 
formatives de l’ICE amb la qual cosa no s’ha pogut assolir la PM-5 (2015-16) i s’haurà de 
seguir insistint en la difusió d’aquests cursos (PM 5). Durant el curs 2016-17 vam ser 
inclosos en el llistat de correus electrònics de distribució de la URV de la formació però no 
ha estat suficient per fomentar la participació. 

EUSES TE, paral·lelament ofereix formació al seu professorat, el centre disposa d’un procés 
en relació a la formació del personal (PR-EUSES TE- Gestió de la formació del personal). 
Els últims anys s’han realitzat seminaris de Moodle (9 professors), d’actualització en 
metodologia i estadística (3 professors), implantació del seguiment i la guia en Pràctiques 
Externes i Treball Final de Grau (tot el professorat amb docència assignada a TFG) i 
presentació i funcionament del PAT (tot el professorat tutor). Aquesta formació s’ha 
dissenyat tenint en compte la joventut del centre i les necessitats inicials d’implantació del 
grau. Paral·lelament es realitzen jornades de reflexió sobre temes d’actualitat acadèmica 
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que afecten l’àmbit de les Ciències de la Salut conjuntament amb el centre EUSES – 
Campus de Salt. 

A més a més, EUSES TE té una línia d’ajut econòmic a professors per les seves activitats 
de formació continuada i de recerca mitjançant el pla de desenvolupament del professorat. 

 

L'objectiu general de la convocatòria d’innovació docent és donar suport al professorat i 
incentivar-lo en la millora de la qualitat i la innovació docent. Per aquest motiu, s’obre una 
convocatòria per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, per a la 
presentació de projectes d'innovació i investigació educativa i per l'anàlisi de l’impacte de 
la innovació universitària i no universitària. Aquests ajuts representen, doncs, la possibilitat 
de configurar grups i xarxes de professors que promoguin la innovació i la investigació 
docent, relacionada amb la millora dels processos i estratègies d’aprenentatge, l’avaluació 
i l’adequació dels ensenyaments a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 

Amb la finalitat de fomentar la innovació docent, el centre d’EUSES-TE proposa continuar 
de cara al proper curs, igual que en els anys precedents, amb les reunions de professors 
agrupats per àrea de coneixement específica, per tal de distribuir els continguts de cada 
assignatura i evitar solapaments entre aquestes, així com introduir elements de millora.  

Finalment, cal tenir en compte la valoració que fa el professorat sobre la implicació de la 
institució en la formació i innovació per a la millora de la pràctica docent. En l’enquesta de 
satisfacció del professorat de la titulació (taula 34 “estàndard 6”) el professorat mostra un 
nivell de satisfacció molt elevat amb el suport institucional per al desenvolupament de 
l'activitat docent (5,5 sobre 7). 

Pel que fa la mobilitat del PDI durant aquest curs 16-17, no n’hi ha hagut, fet que s’associa 
que estem en els inicis d’implantació del Grau. Es preveu que el curs 17-18, una professora 
farà una estada de tres mesos a l’estranger. 

  



 
INFORME DE SEGUIMENT 

 
 

25 
 

Estàndard 5: Eficàcia dels Sistemes de Suport a l’Aprenentatge 

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 
d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat 
laboral. 

La Universitat i EUSES TE compten amb diferents serveis horitzontals i verticals de suport 
a l’orientació acadèmica, professional i a la mobilitat dels estudiants, que inicien la seva 
feina en el moment de la preinscripció/admissió i asseguren un seguiment continu dels 
estudiants durant la seva estància en la universitat fins a l’obtenció del seu títol. 

Els resultats del Pla d’Acció Tuorial (PAT) aquest 2016-2017 han estat semblants a cursos 
anteriors, tot i que hi ha dades a destacar i a millorar. 

• La ràtio d’estudiants per tutor és de 27,57 alumnes/tutor (Curs 2016-2017). El total 
d’alumnes tutoritzats han estat 193, tots han participat a les tutories, d’una manera 
o una altra, 37 han participat a les tutories individuals, xifra molt baixa, fa pensar 
que no s’han registrat totes les tutories realitzades, fet que s’ha de millorar per al 
curs vinent.  

• Dels registres que hi ha, s’han realitzat un total de 37 tutories, de les quals totes 
son individuals, les grupals no estan registrades, tot i que es van realitzar, i aquest 
fet ho demostra les dades de l’enquesta realitzada als alumnes sobre el PAT, on 
85,15% han participat en alguna tutoria, i el 98,84% han pogut parlar amb el seu 
tutor sempre que ho han necessitat. Per una altra banda 36 han estat presencials i 
1 virtuals. 

• El 100% dels tutors han accedit a l’espai Moodle de tutoria. Els estudiants tenen 
accés a l’espai Moodle del PAT per poder accedir a la informació necessària. 

 

En quant al professorat tutor del PAT, 8 tutors sobre 9 han respost l’enquesta (88,88%).  

o El professorat creu que la difusió feta pel centre als estudiants és 
suficient ja que tots valoren positivament aquest ítem de la mateixa 
manera que el nombre de tutories realitzades i la seva planificació. 

o La major part del professorat indiquen que els millors moments per a 
realitzar les tutories són a principi i/o a final de curs. 

o Els tutors també valoren molt positivament els continguts de la tutoria 
especificats al PAT així com la seva utilitat i la formació rebuda per a fer 
les tutories. 

o En quan a la participació dels estudiants a la tutoria, la informació rebuda 
ens mostra diversitat segons tutors, però podem dir que és suficient. 

o El professorat també creu que l’ús del Moodle per a la tutoria així com 
els documents han estat útils i fàcils d’emprar. 

 

Durant els diferents cursos del grau es programen activitats que permeten complementar 
la formació de l’alumnat del grau en Fisioteràpia i que s’engloben com activitats learning 
by doing (activitats associades a l’assoliment de continguts de diferents assignatures) de 
les quals en destaquem algunes, principalment rel3lacionades amb les pràctiques i 
l’exercici de la professió. Les principal activitats de learning by doing (activitats associades 
a l’assoliment de continguts de diferents assignatures) són: 

‐ Sessions d’Actuació Clínica (SAC) per la tercera edat – programa coordinat amb 
l’Ajuntament de Tortosa – on l’alumne atent al pacient sota la supervisió directe del 
professor a les instal·lacions del seminari al centre de Tortosa. 
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‐ Servei de fisioteràpia a diferents curses populars, curses de muntanya i diferents 
esdeveniments esportius per part dels estudiants i sota la tutorització d’un 
professional. 

 

Podem concloure que la valoració que es fa del PAT per part dels alumnes és bona. El fet 
de ser un centre petit amb una ràtio aproximada de 50 alumnes per curs, en el cas del 
grau en Fisioteràpia fa que els estudiants puguin accedir diàriament a l’equip de coordinació 
per resoldre els seus dubtes i/o problemes de manera molt més ràpida i immediata, sense 
adonar-se d’estar immersos en el Pla d’Acció Tutorial (d’aquí que no hi hagi molts registres 
d’aquestes tutories); aquesta particularitat d’EUSES Terres de l’Ebre fa que algunes accions 
del PAT s’utilitzin menys que en un centre de majors dimensions. 

Orientació i inserció professional 

A nivell institucional, l’Oficina d’orientació Universitària de la URV (OOU), servei format per 
membres del PAS, ha posat en marxa el Servei d’Orientació Professional de la URV amb 
l’objectiu de proporcionar als estudiants un programa de desenvolupament de la carrera, 
facilitar la seva integració a la vida universitària i donar suport al seu desenvolupament 
acadèmic i professional. Mitjançant accions i programes formatius, es vol que l’estudiant 
pugui assolir i utilitzar estratègies, habilitats i coneixements adients per planificar i 
implementar el seu desenvolupament professional i personal.  

Ocupació URV ofereix:  

- Orientació individual per a estudiants de totes les disciplines acadèmiques i els nivells 
de grau, màster i doctorat poden rebre assistència individual amb la tècnica d’orientació 
professional. Són sessions en privat de dos tipus: cita llarga, amb cita prèvia o cita 
exprés, en el mateix dia (veure més informació a l’espai Orientació individual). 

- Tallers d’orientació, sessions de formació en grup poden versar sobre diverses àrees, 
amb l’objectiu de millorar el potencial dels estudiants i aconseguir un desenvolupament 
integral per assolir un futur professional exitós (consultat programa a Tallers 
d’Orientació). 

- Publicacions. Recursos, per ajudar als estudiants, com a futurs graduats, en tot el procés 
de recerca d’ocupació. Per exemple: Guia d'orientació per a l'ocupació, Recursos 
d'orientació per la recerca d'ocupació, Recursos bibliogràfics per a trobar feina (a través 
del CRAI) (veure més informació a l’espai Publicacions). 

- Un servei d’intermediació laboral mitjançant una plataforma de gestió de les 
oportunitats professionals: el portal de la Borsa de Treball. Un cop registrats al portal, 
poden accedir als processos de selecció de les empreses i entitats que col·laboren amb 
la Borsa de Treball de la URV.  

- Organització d'altres accions de foment de la inserció laboral dels graduats de la URV: 
Fòrum de l'Ocupació Universitària. 

S’estan desenvolupant eines i mecanismes per tal d’obtenir informació directa sobre el 
grau de satisfacció dels usuaris d’aquests serveis. En els propers cursos s’anirà disposant 
d’aquesta informació cosa que serà molt útil per a la millora continuada d’aquestes 
activitats.   

EUSES encara no participa, mitjançant el conveni amb la URV i AQU, en l’estudi de la 
inserció dels graduats en el món laboral ja que el curs 2016-17 s’ha graduat la segona 
promoció. Per a la valoració de la inserció laboral dels nostres graduats s’ha fet una 
enquesta telefònica per a preguntar-los sobre el servei Alumni i la seva ocupació en aquest 
moment, les dades de la qual es poden veure a la taula 33. L’enquesta la van contestar un 
65% del alumnes (15 dels 24 alumnes graduats en la segona promoció). 

http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/oindividual.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/Tallers2.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/Tallers2.html
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/orientacioe.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/RECURSOS%20PARA%20LOS%20ESTUDIANTES%20SOBRE%20ORIENTACION%20PROFESIONAL%2003032015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/RECURSOS%20PARA%20LOS%20ESTUDIANTES%20SOBRE%20ORIENTACION%20PROFESIONAL%2003032015.pdf
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/buscarfeina.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/publicacions.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/borsa_treball.html
http://www.urv.cat/forumocupacio
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Un 66% dels alumnes graduats està treballant actualment. D’aquests un 50% treballen 
per compte propi (autònoms) i l’altre 50% per compte aliè, tot i que hi ha un 20% que 
essent autònoms també treballen mitja jornada per compte aliè. Dels que treballen per 
compte aliè, un 42% ho fan amb un contracte indefinit, i l’altre 57% temporal. La jornada 
laboral, un 70% treballen mitja jornada  i l’altre 30% jornada complerta.  

En quant al temps que van tardar a començar a treballar un 60% van aconseguir la feina 
al dia següent de graduar-se (un va seguir treballant en l’empresa on treballava fent 
tasques diferents a les de fisioteràpia), i la resta, entre 1 setmana i 5 mesos des de la 
graduació. 

Tots els graduats enquestats, sense dubtar-ho, considera que el fet de graduar-se ha 
millorat, o millorarà, en el cas dels que encara no treballen, la seva situació laboral.  

El curs 2015/2016 va ser el primer curs en el qual es van realitzar actuacions relacionades 
amb l’orientació i amb la inserció professional i aquest curs 2016-17 s’ha seguit amb la 
mateixa dinàmica. Les actuacions previstes s’han centrat en una sèrie de seminaris o 
xerrades que l’alumne ha rebut dins de l’assignatura de Treball de Final de Grau al llarg 
del segon semestre de 4t. Aquests seminaris van incloure informació de les diferents 
sortides professionals, de les possibilitats que hi ha d’especialització i també com fer un 
currículum vitae o com parlar en públic.  

També, EUSES Terres de l’Ebre participa d’EUSES Alumni que és l’associació conjunta d’ex 
- alumnes d’EUSES Campus de Salt i dels graduats del centre adscrit a la URV. L’associació 
segueix donant servei aquest curs als ex - alumnes del centre d’EUSES TE d’Amposta pel 
que fa a borsa de treball, formació continuada i serveis i descomptes complementaris. 

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.  
 

Les dades més destacades d’EUSES Alumni durant el curs 2016-2017 (de 12 de setembre 
de 2016 a 11 de setembre de 2017, primer any en el que els graduats d’EUSES TE hi 
participen, són: 

A nivel de nous associats cal destacar que la la majoria d’estudiants residents a Catalunya 
que han acabat el Grau a EUSES TE s’han donat d’alta. En el cas de Fisiteràpia el 
percentatge ha estat del 20%.  

Nous associats EUSES TE   

Fisioteràpia 5 alumnes – 20% 

CAFiE 
13  alumnes – 
81,25% 

 

https://moodle.euseste.es/course/view.php?id=339
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A nivell de serveis, les dades i accions més destacades han estat: 

Borsa de Treball EUSES TE   

Ofertes dirigides al grau de Fisioteràpia 2 

Ofertes voluntariat Campus T.E. FISIO 1 

Ofertes dirigides al grau de CAFiE 5 

 

A nivell d’orientació professional, EUSES Alumni atén personalment les demandes 
d’orientació professional dels estudiants però el curs 2016-17 no hi ha hagut cap sol·licitud.  

Conferències     

Campus T.E.: 1 conferència 

11 assistents 

1a Jornada Anual EUSES Alumni Terres de 
l'Ebre (amb la presència de l'atleta Llorenç 
Sales, especialista en proves de mig fons i 
que va parlar sobre "El món laboral després 
de graduar-se. La perspectiva d'un graduat i 
esportista d'alt rendiment." 

 

EUSES Alumni publica un newsletter cada semestre on l’associat pot trobar informació 
sobre la borsa de treball, els voluntariats i les diferents activitats socials, les activitats 
formatives i de networking així com les novetats del pla d’aventatges de l’associat. 

 

Mobilitat dels estudiants 

No hi ha hagut mobilitat d’estudiants, entre els alumnes de fisioteràpia no hi ha hagut mai 
cap alumne que sol·liciti mobilitat d’estudis,  segurament per la possibilitat de realitzar les 
pràctiques en centres de referència de les Terres de l’Ebre i propers al seu lloc de residència 
que els poden obrir possibilitats laborals de futur. 

Dins l’enquesta de titulació a l’alumnat de segon i tercer curs (taula 26), hi ha un 76,3% 
que afirmen que coneixen la possibilitat de realitzar programes de mobilitat; es fa una 
xerrada explicativa cada curs explicant-los la normativa de la URV per als diferents 
programes de mobilitat així com es fa difusió de les activitats de l’I-Center. Un 81,6% 
diuen conèixer els diferents programes de mobilitat als que poden optar però sols un 55,3% 
sap que pot fer pràctiques dintre del programa Erasmus+. 

Tot plegat ens indica que s’haurà de millorar la transmissió de la informació a l’alumnat; 
per aquest motiu ho hem inclòs dins la PM 6. 

També s’està treballant en l’ampliació del número de convenis, sobretot amb universitats 
de parla anglesa. Actualment ja s’han fet els primers contactes amb les universitats de 
Swansea i de Coventry. 

 

https://alumni.euses.cat/ca/newsletter
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5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a 
les característiques de la titulació. 

EUSES Terres de l’Ebre disposa dels espais necessaris per dur a terme el Grau en 
Fisioteràpia a través d’un conveni-contracte amb el Bisbat de Tarragona per la cessió dels 
mateixos dintre del Seminari de Tortosa. 

Pel que fa al material fungible, s’ha adquirit material divers pel desenvolupament 
d’activitats acadèmiques pràctiques (cremes, tovalloles, cintes mètriques, goniòmetres, 
paper protector per les camilles, etc); i material específic per l’aplicació d’agents físics. 

L’estudiant de Fisioteràpia pot accedir als serveis complementaris de residència i 
instal·lacions esportives. El Seminari de Tortosa té una oferta de preus específica per 
afavorir que el col·lectiu universitari pugui accedir als esmentats serveis. 

El curs 2016-17 s’ha passat als alumnes per primer cop (pilot) l’enquesta sobre la valoració 
d’activitats, instal·lacions i serveis. L’enquesta és única per a Fisioteràpia i CAFiE tot i que 
no estudien en les mateixes instal·lacions i els resultats es tracten de manera global. És 
per això que la valoració de la seu de Tortosa es veu afectada per la valoració de la seu 
d’Amposta. Pel proper curs cal discriminar els resultats en funció del campus (incorporat 
dintre de la proposta de millora 4). 

L’aspecte que més pot millorar, tot i tenir una valoració correcta, és el que fa referència 
als recursos tecnològics; en aquest sentit s’ha de fer referència a que s’ha fet una nova 
millora en la xarxa wi-fi. 

També cal tenir en compte l’enquesta d’assignatura on l’alumnat valora les instal·lacions 
mitjançant dos ítems i en aquest cas ens permet tenir dades concretes de la seu d’Amposta. 
Tal com es pot consultar a la taula 20, els alumnes valoren amb un 5,45 sobre 7 la qualitat 
i adequació de les instal·lacions. Els recursos són suficients pel desenvolupament de la 
docència, tant pel nombre d’aules com d’espais esportius i els seus equipaments 
respectius.  

 

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) 

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) és un entorn comú amb 
tots els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats 
amb la informació i les Tecnologies de la Informació (TIC) per a l'Aprenentatge i el 
Coneixement (TAC).  

Al CRAI estan implicats i presten serveis: 

• El servei de Biblioteca i Documentació. 
• L’Oficina d’Orientació Universitària 
• El Servei de Recursos Educatius 
• L’institut de Ciències de l’Educació 
• El Servei Lingüístic 
• El Servei de Recursos Informàtics i TIC 

 

Des de l'any 2013, el CRAI de la URV disposa d'un sistema de gestió de la qualitat, certificat 
sota els requeriments de la norma ISO 9001. La Carta de Serveis i la Política de qualitat 
recullen els objectius del sistema i els compromisos de qualitat objectivables i mesurables, 
que han estat aconseguits en 2013 i 2014. És el primer CRAI d'Espanya que ha obtingut 
la certificació ISO. L'àmbit d'aplicació de la certificació de qualitat inclou la gestió i la 
prestació dels serveis següents: 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-es-el-crai/
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/carta_serveis_crai.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/politicaqualitatcrai.pdf
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• Atenció i informació a l'usuari 

• Gestió dels recursos documentals 

• Gestió del préstec 

• Disseny i impartició d'accions formatives 

• Suport a investigadors 

• Suport a la docència i l'aprenentatge 

• Gestió dels espais i els equipaments 

 

El CRAI s’adreça a tots els membres de la comunitat universitària i EUSES TE s’ha integrat, 
lògicament, al CRAI del Campus Terres de l’Ebre. 

http://www.urv.cat/crai/ 

El CRAI del Campus Terres de l’Ebre ofereix unes completes instal·lacions de 1210,12m2 , 
amb 335 punts de treball. Trobem espais còmodes preparats per a l'estudi , la formació , 
el treball en equip , el treball amb ordinador i programari específic per a cada titulació que 
s'imparteix al campus, zones de lectura i descans. L'horari d'obertura de les instal·lacions 
és de 65 hores setmanals , de 8h a 21h els dies laborables, i es complementa amb l'accés 
ininterromput als serveis i recursos virtuals mitjançant la pàgina web del CRAI. 

Durant l'any 2016, el CRAI Campus Terres de l’Ebre ha rebut 68904 usuaris i s'han realitzat 
11829 préstecs de documents a la comunitat universitària de la URV, 1910 préstecs 
d'espais de treball en grup, 1496 préstecs d'ordinadors portàtils i 2342 préstecs d’altres 
equipaments. 

El CRAI facilita l'accés a la bibliografia recomanada pels professors. El CRAI garanteix la 
disponibilitat d'un nombre suficient d'exemplars per atendre la demanda dels alumnes. Des 
del web del CRAI es pot consultar la bibliografia bàsica disponible per a una determinada 
assignatura, al seu torn des de la plataforma Moodle hi ha un enllaç a l'apartat de 
bibliografia bàsica del CRAI amb la finalitat que l'alumne pugui consultar la disponibilitat 
en tot moment i accedir al document final en cas que sigui electrònic. 

El fons documental del CRAI Campus Terres de l’Ebre consta de 17429 monografies 
impreses i 20 títols de revista subscrits en paper, complementat amb els recursos 
electrònics, revistes electròniques, llibres electrònics i bases de dades del CRAI URV, així 
com de les biblioteques membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC), als quals els usuaris tenen o bé accés en línia en el cas dels documents electrònics, 
o bé un servei de préstec gratuït en el cas dels documents no electrònics (PUC). A més a 
més, es pot aconseguir qualsevol document que no estigui disponible al Consorci a través 
del servei de préstec interbibliotecari. 

En relació a les activitats de suport a l'adquisició de competències informacionals, el CRAI 
Campus Terres de l’Ebre va realitzar, durant el 2016, 12 sessions de formació presencial 
per a estudiants de grau i màster. Aquestes sessions presencials es complementen amb 
guies i tutorials virtuals, disponibles a la web, que també contribueixen a millorar 
l'aprenentatge autònom i a capacitar als usuaris per al màxim aprofitament dels recursos 
d'informació. 

El nivell de satisfacció dels usuaris en l'atenció presencial i telefònica rebuda va aconseguir 
una mitjana de 8.15 a les enquestes dutes a terme trimestralment l'any 2016. 

http://www.urv.cat/crai/
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Ús de recursos docents virtuals 

L’Entorn Virtual de formació d’ EUSES TE– Centre adscrit a la URV  també està basat en la 
plataforma Moodle. Cada Aula virtual correspon a cada una de les diferents assignatures, 
però també hi ha aules que s’han creat per la necessitat de tenir un punt on incloure 
diferent informació de caràcter acadèmic general. A cada una de les aules de l’espai virtual 
hi té accés el professorat que la imparteix i els alumnes matriculats a la mateixa. 

Aquests espais-aules són lloc de comunicació entre professor i alumne, és el lloc de 
publicació de documents per part del professor, lloc de comunicació de les diferents 
activitats que els alumnes poden realitzar on-line, també existeix un espai dins de cada 
aula que correspon al fòrum de l’assignatura, que esdevé un lloc de debat, de publicació 
de dubtes, en definitiva de contacte entre el conjunt dels alumnes i el professor. Cada 
professor, pot personalitzar-se el seu entorn per adaptar-lo al màxim a la seva assignatura. 
Amb la utilització d’aquest entorn virtual es facilita al màxim la comunicació alumne-
professor. 

Aquest curs acadèmic 2016-17 les aules virtuals disponibles per la nostra titulació han 
estat 55, que corresponen a 53 assignatures més els espais de Secretària acadèmica i el 
PAT, les quals estan totes actives i han estat utilitzades tant pels professors com pels 
estudiants. Del total d’usuaris amb rol de professor dintre de les aules virtuals de la 
titulació, s’ha connectat regularment a l’aula virtual el 100% del professorat i el 100% dels 
estudiants, d’acord amb la distribució semestral de les assignatures tal com es pot veure 
en la taula 28.  
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Estàndard 6: Qualitat dels Resultats dels Programes 
Formatius 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius 
formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són 
adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge 
previstos. 

Les metodologies docents esmentades en la memòria de verificació del Grau, es van 
implantar des del primer curs del Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport sense 
modificacions. Són metodologies variades, i s’han aplicat en cada una de les diferents 
assignatures, adaptant o ajustant-se al màxim als requeriments i les particularitats de cada 
una d’elles.  

El fet de tenir pocs alumnes permet realitzar activitats en grups reduïts en una mateixa 
aula, facilitant el treball, ja que el professor és capaç d’atendre als diferents grups i guiar-
los en l’estudi, sense modificar la dinàmica del curs, i evidenciant un major grau 
d’autonomia de l’alumne. 

L’avaluació ha estat establerta en les guies docents, i prevista a la memòria, i també ha 
estat variada si parlem de les diferents assignatures. 

A l’annex 6.1. es pot consultar les metodologies docents, sistema d’avaluació i activitats 
incorporades en cada una de les assignatures del grau. 

Els alumnes, en general valoren molt bé al professorat i el desenvolupament de les 
assignatures (taula 20). Quan s’analitzen les enquestes, es pot veure que la mitjana de 
tots els professors analitzats amb totes les assignatures la nota no és inferior a 5,31 (rang 
de nota d’1 a 7). Els estudiants consideren que la manera en com són avaluats els ajuda 
a aprendre amb (5,53 sobre 7). Aquesta nota indica que l’alumnes està content amb 
elprofessorat i també del pla d’estudi en general. Aquesta informació no només es rep a 
través de les enquestes (percentatge de participació del 32,64%) sinó que amb el dia a 
dia de l’Escola es percep aquesta sensació, que es posa de manifest amb les diferents 
reunions de delegats.   

Els programes de les assignatures s’adeqüen a les metodologies docents, hi ha ben 
repartides i ben definides les activitats formatives, i l’avaluació de les diferents activitats 
és correcta. Al ser un grup d’un màxim 60 alumnes per promoció permet fer un seguiment 
quasi individualitzat de l’estudiant. El professorat coneix a l’alumne individualment, amb 
les seves virtuts i els seus defectes, i això afavoreix el seguiment continu del seu 
desenvolupament. 

A més, els resultats de l’enquesta de titulació de 4rt de grau (taula 27) indiquen que 
l’alumnat considera que el pla d’estudis ha permès una progressió adequada (4,88 sobre 
7), que hi ha hagut una bona coordinació de continguts (4,13 sobre 7) i que la formació 
l’ha ajudat a millorar les capacitats per a l’activitat professional (5,50 sobre 7).  

A nivell de professorat, l’enquesta que hem passat (taula 34) posa de manifest que el PDI 
opina que s’han desplegat i coordinat adequadament en grau en els següents aspectes: 

‐ L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, horaris, etc.). 

‐ Les metodologies docents que heu utilitzat. 

‐ Els sistemes d'avaluació que heu utilitzat. 
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També es posa de manifest però que el professorat creu que cal que els alumnes millorin 
la seva dedicació a la titulació (3,21 sobre 7). 

L’experiència prèvia en el treball d’integració del model de competències URV a les 
titulacions, juntament amb les exigències del  context  actual,  i la  informació  obtinguda  
dels  processos  de  verificació  i  acreditació  de  les titulacions,  van portar a la universitat 
a  simplificar  i  actualitzar  les  competències  transversals  i  nuclears integrant-les  en  
una  sola  llista.  Alhora també es van revisar i simplificar les metodologies i activitats 
formatives a  més  de  proposar  una alineació amb el sistema d'avaluació. La  Universitat  
Rovira  i  Virgili  va  aprovar  per  Consell  de Govern  de  16  de  juliol  de  2015 aquesta 
simplificació  i  actualització  de  les  competències transversals i nuclears, així com la 
revisió i simplificació de les metodologies i activitats formatives a la URV. Aquest aspecte 
es traslladarà a les titulacions d'EUSES-TE  després  del  procés d’acreditació del grau en 
CAFiE (PM 7). 

 

➢ Pràctiques externes 
El curs 2016-2017 ha estat el segon en el qual els alumnes han cursat pràctiques a 4rt de 
grau en Fisioteràpia. Entre 33 i 35 alumnes es van matricular d’aquestes assignatures 
(fisioteràpia geriàtrica, hospitalària, domiciliària, atenció primària i pràctiques tutelades 
opcional) i van cursar les pràctiques en els diferents centres col·laboradors. Anteriorment, 
a 2n i 3r curs, han realitzat les pràctiques clíniques externes en centres hospitalaris. 
Aquestes pràctiques corresponen a les assignatures Pràctiques Clíniques I i Pràctiques 
Clíniques II.  

Les pràctiques externes tenen una durada mínima de 900 hores presencials (42 ECTS) que 
es porten a terme entre segon i quart curs. 

Els alumnes escullen el centre de pràctiques entre les diferents opcions que dóna EUSES a 
partir dels convenis de col·laboració que té signats o bé també tenen l’opció de demanar 
algun centre de pràctiques que és del seu interès i amb els quals EUSES es posa en contacte 
per a poder establir el conveni de col·laboració. Això es fa després d’un primer contacte de 
l’alumne, continuant el procés el coordinador de pràctiques fins assolir la signatura del 
conveni.  

Ser un grau que habilita per a l’exercici de la professió i l’alt volum de crèdits que es 
destinen a pràctiques clíniques fa que 3 professors coordinin el desenvolupament de les 
pràctiques en els diferents àmbits de coneixement i que gestionen les incidències que 
puguin sorgir. 

El rendiment acadèmic d’aquestes assignatures va ser molt destacable amb un percentatge 
de suspesos inferior al 9%, un percentatge de notables superior al 39% i un percentatge 
d’excel·lents superior al 15%.  

La valoració dels propis alumnes d’aquesta edició de les pràctiques ha estat molt 
satisfactòria, un 5,63 sobre 7 (taula 35). No obstant, tot i aquesta valoració positiva, es 
seguirà treballant en l’optimització de les pràctiques externes i en augmentar el número 
d’alumnes que responen l’enquesta; vist el percentatge de participació en aquelles 
enquestes respostes en un espai i horari establerts, cal intentar trobar el moment i la 
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manera que els estudiants responguin tot i realitzar majoritàriament la seva activitat fora 
del centre. Aquest curs la van respondre 7 alumnes de 35 la qual cosa representa un 20%. 

Tota la informació acadèmica sobre les pràctiques externes es va recollir en el següent 
enllaç: 

Reglament intern organitzador de Pràctiques externes 

 

➢ Treball fi de grau 
 

Com en el cas de les pràctiques externes, aquest curs 2016-2017 ha estat el segon en el 
qual s’ha cursat l’assignatura de Treball de Fi de Grau (TFG). Els alumnes han d’escollir 
una àrea d’interès en la qual desenvoluparan el seu TFG a partir de les diferents vivències 
viscudes en els centres de pràctiques. 

La temàtica del TFG sortirà del consens entre l’alumne, el tutor d’EUSES TE. 

Van haver 34 alumnes cursant aquesta assignatura que es van repartir entre 9 tutors que 
es responsabilitzaven de dos a deu alumnes cadascun. 

El resultat acadèmic va ser de vuit alumnes no presentats, sis alumnes suspesos, tres 
aprovats, catorze notables i tres excel·lent. Contrasta el 17,65% de suspesos i el 23,53% 
de no presentats amb el 41,18% de notables i el 8,82%  d’excel·lents cosa que reflexa que 
hi ha estudiants molt implicats i motivats per desenvolupar el TFG i d’altres que no 
(majoritàriament han abordat el desenvolupament del treball massa aprop de final de curs 
i no han pogut finalitzar-lo correctament). El curs 2015-15 el 99% dels alumnes va superar 
el TFG i sols un 1% no es va presentar. La diferència entre un curs i l’altre entenem que 
està principalment en la dedicació de l’alumnat ja que no han canviat ni la tipologia del 
treball, ni l’assignació de tutor; si que ha tingut efecte que per aprovar el TFG cal superar 
les diferents parts de les que consta l’avaluació per separat (requisit no necessari el curs 
2015-16). Tot i això els propers cursos es farà un seguiment del TFG per veure si els 
resultats d’aquest curs tenen continuïtat i posen de manifest algun punt de millora 
substancial del seguiment per part de l’alumnat. 

Tota la informació acadèmica sobre el TFG es va recollir en el següent enllaç: 

Reglament intern organitzador de Treball final de grau 

La valoració que fa l’alumnat del TFG es correcte (4,46 sobre 7) però posa de manifest que 
alguns alumnes opinen que el treball no li ha permès valorar el seu grau d’assoliment  de 
les competències de la titulació (3,75 sobre 7); és possible que l’alumne no hagi analitzat 
suficientment l’àrea de coneixement per poder fer un treball enriquidor des de el punt de 
vista d’aprofundiment en l’àrea de coneixement que més el motiva.  

De la mateixa manera que en les pràctiques externes, cal treballar per augmentar el volum 
d’alumnes que responen l’enquesta per garantir que el resultat de la mateixa sigui el més 
significatiu possible; en el TFG 23, 53% dels alumnes ha respost l’enquesta. 

 

➢ Resultats de l’aprenentatge assolits  
 

A EUSES TE totes les titulacions de Grau estan dissenyant les seves respectives 
assignatures mitjançant les taules de competències, metodologies docents, tipus 

http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Reglament-intern-organitzador-de-les-Pr%C3%A0ctiques-Externes-web.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Reglament-intern-organitzador-de-Treball-Final-de-Grau-web.pdf
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d’activitats i sistemes d’avaluació que permeten 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. 

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, 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. 

 

Tal com s’ha explicat en els apartats anteriors, l’organització de les Pràctiques Externes i 
el Treball Final de Grau garanteix l’aprofitament màxim de les dues assignatures i 
l’orientació de l’alumne vers l’àmbit laboral que més el motiva. 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. 

En l’enllaç al pla d’estudis es posa 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.  

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 cadascuna de les assignatures del grau. A més, 
també es pot constatar que el sistema d’avaluació s’alinea amb les metodologies docents 
emprades.  

 

Cal tenir present que EUSES TE encara no ha participat en l’enquesta de satisfacció dels 
titulats (AQU Catalunya). 

Pel que a l’enquesta de titulació – satisfacció dels alumnes de 4rt curs (taula 27), amb un 
percentatge de resposta del 20%, cal destacar, tot i el baix percentatge de respostes, que 
el 100% dels alumnes estan satisfets amb la titulació que han estudiat i valoren amb un 

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-pla-estudis/
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4,88 sobre 7 la capacitat del pla d’estudis per permetre una progressió adequada del seu 
aprenentatge (pregunta: El Pla d'Estudis de la titulació ha permès una progressió adequada 
del meu aprenentatge?). Aquests resultats posen de manifest que l’alumnat té un grau de 
satisfacció elevat amb la titulació i que l’estructura del grau està dissenyada i 
implementada en base al seu creixement competencial. 

L’enquesta de satisfacció amb les assignatures (taula 20) amb un percentatge de resposta 
del 32,64% i totes les preguntes amb una puntuació mitja igual o superior a 5,30 sobre 7 
posa de manifest un grau de satisfacció elevat amb el desenvolupament de les diferents 
assignatures cursades. 

 

A nivell de professorat, cal valorar els resultats de l’enquesta de satisfacció del professorat 
de la titulació (taula 34). El PDI valora amb un 5,21 sobre 7 el nivell formatiu assolit pels 
estudiants que es graduen i amb un 5,79 sobre 7 la satisfacció amb la titulació. Es pot 
concloure que el professorat està satisfet amb el disseny de la titulació i amb el nivell 
assolit pels estudiants graduats. 

 

Respecte al director de la titulació, valora de forma molt positivament la utilitat  del SIGQ 
a l’hora de fer un seguiment intern i posterior millora del desenvolupament de la titulació. 
Al mateix temps, cal destacar el suport institucional per part de l’URV, així com la gran 
implicació i  col·laboració del professorat en el desenvolupament del grau. 

Remarcar l’adequada estructura del pla d’estudis, que permet assolir les competències, 
com es posa de manifest en els resultats obtinguts en les diferents proves d’avaluació i en 
l’opinió dels alumnes i professors. Hem de tindre en la mateixa consideració, l’esforç, 
l’organització i l’avaluació, tan de les pràctiques com dels TFG. 

Per tant i com a conclusió, el nivell de satisfacció en quant a la implantació de la titulació 
és molt alt. 

 

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

En la taula 29 (rendiment acadèmic per assignatura), podem veure amb tot detall les notes 
de cada una de les assignatures de Grau en els seus quatre cursos. Destaquem que, durant 
els quatre cursos, en el Grau en Fisioteràpia, els alumnes han arribat en poques ocasions 
a la qualificació d’excel·lent. A la major part d’assignatures les notes es concentren entre 
l’aprovat i el notable. Els resultats globals per a tot el grau són: 

- No Presentat: 3,75% 
- Suspesos: 11,94% 
- Aprovats: 35,21% 
- Notables: 40,52% 
- Excel·lents: 7,97% 
- M. D’Honor: 0,61% 
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Com a casos excepcionals, en el número de suspesos podem comentar les assignatures 
d’Anatomia 1 amb un 55,42% i Fisiologia 1 amb un 56,32% de suspesos. Probablement, 
un dels motius pels quals pugui succeir és que aquestes assignatures requereixen un alt 
grau de dedicació i estudi fora de l’horari lectiu per a poder assimilar i relacionar tots els 
continguts teòrics així com poder-los integrar amb coneixements d’estudis d’etapes 
anteriors. En el sentit invers, les assignatures pràctiques i les optatives tenen un 
percentatge d’excel·lents entre el 22% i el 46% dada que posa de manifesta l’alt grau de 
motivació dels estudiants per la part més aplicada i tècnica de la professió. Generalitzant, 
tal com s’ha comentat anteriorment, el sistema d’avaluació amb varietat de proves facilita 
l’assoliment dels objectius per part de l’alumnat però dificulta l’arribada a l’excel·lència. 

En relació als resultats de Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) ens trobem que 
també les assignatures amb més percentatge de suspesos són les que presenten valors 
més baixos (Anatomia 41,77%, Física per fisioterapeutes i biomecànica 53,41% i Fisiologia 
1 38,75%) mentre que la resta d’assignatures estan majoritàriament per sobre del 70%. 
En l’altre extrem hi ha diverses assignatures que assoleixen un 100% (Fisioteràpia 
integrada I, II, pràctiques clíniques II, Procediments generals de fisioteràpia I iII, valoració 
en fisioteràpia I, àtologia ginecològica i pediàtrica i la majoria d’assignatures optatives). 

 

En quant a la taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits matriculats) (taula 30) ens 
trobem exactament amb la mateixa situació (Fisiologia 2 amb un 45,45%, Anatomia 
48,48% i Fisiologia 1 amb un 53,85%). Aquestes tres assignatures són de caràcter 
principalment teòric però no són percentatges preocupants. La resta d’assignatures té una 
bona taxa d’èxit que supera el 70%, amb vuit assignatures que assoleixen el 100% en la 
taxa d’èxit. Respecte al curs anterior, els resultats són similars tant en la taxa d’èxit com 
en la de rendiment encara que els percentatges de les assignatures Anatomia i Fisiologia 
1 i 2 són més baixos. 

 

En global, analitzant les dades consultables a la taula 31: 

- La taxa de rendiment acadèmic, 2016-2017, ha disminuït respecte als anteriors però 
mantenint-se dins uns valors normals amb un 84,31%. En quant a la taxa de rendiment 
acadèmic a primer curs, ha estat d’un 68,72%; valor que s’associa al curs on hi ha el major 
d’assignatures bàsiques d’alt contingut teòric. Aquest valor ha anat disminuint al llarg dels 
cursos i entenem que és degut al nivell acadèmic d’accés dels alumnes. En aquest sentit, 
tenint en compte les variacions produïdes en el darrer curs en referència a la via d’accés 
dels estudiants (punt 1.3 de l’estàndard 1), el centre analitzarà en els propers cursos les 
causes d’aquestes dades i plantejarà les possibles propostes de millora.  

 

- La taxa d’eficiència és del 97,75%, una dada molt positiva en referència als alumnes 
graduats i que millora el 90% previst en la memòria de verificació. 
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- Pel que fa al temps mitjà de graduació (4 anys) i a la taxa de graduació (73,17%) el 
resultat és inferior al que es va preveure en les memòries (80%). Les dades consultades 
en altres centres que imparteixen els mateixos estudis són similars o inclús inferiors a les 
d’EUSES TE. 

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 TE, trobem alguns 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 cal tenir en 
compte el volum d’alumnes estrangers que estudia en grau i que han d’adaptar-se a una 
llengua nova i un país nou. 

 També hem de tenir present que la nota d’accés a la universitat d’un percentatge 
important dels nostres alumnes no és molt elevada. 

A més, hem de tenir present que, tot i les explicacions ja donades, tenint sols dades 
referents a les dos primeres promocions del Grau en Fisioteràpia i que sols tenim dades de 
graduació en t+1 de la primera promoció; es possible haver d’actualitzar la taxa de 
graduació de la titulació. 

Tot i els arguments exposats, veient l’evolució de la dada en els dos primers anys que hi 
ha hagut graduats creiem convenient proposar una proposta de millora (PM 9) que 
consistirà en la realització d’un estudi per intentar identificar les causes de la taxa de 
graduació baixa que tenim actualment al centre en el Grau en Fisioteràpia així com la taxa 
de rendiment.  

- La taxa d’abandonament en el Grau es manté respecte al curs anterior (16,54%), dada 
positiva per a consolidar el Grau; el valor, tot i ser superior, està en consonància amb el 
10% previst en la memòria de verificació. Per fer aquesta valoració hem tingut en compte 
que si no es comptabilitzessin els alumnes que abandonen els estudis perquè han seguit 
estudiant en una altra universitat (trasllat d’expedient) la taxa d’abandonament oscil·laria 
entre el 2 i el 8%. La principal causa d’abandonament a primer curs (entre el 12,20 i el 
24,44% en funció de l’any) és deguda a que els estudiants mitjançant el trasllat d’expedient 
segueixen els estudis en altres universitats públiques bàsicament per temes econòmics. 
Tot i l’exposat anteriorment, s’inclou l’estudi de la taxa d’abandonament dintre de la PM 9. 

 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 
característiques de la titulació 

En relació al seguiment dels egressats, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat la seva 
estratègia de suport a les Facultats i Escoles a partir de dues estructures: l’Observatori de 
l'Ocupació i l’Oficina d’Orientació Universitària. La primera estructura té com objectiu fer 

http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/orientacio-universitaria/
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el seguiment dels processos d’inserció dels graduats i l’evolució de la demanda de les 
empreses. Així, és possible  elaborar informes que serveixin de material de reflexió. La 
segona estructura té un objectiu de, en coordinació amb les Facultats i Escoles, 
desenvolupar materials i activitats que permetin transmetre als alumnes l’actual estat de 
la demanda de treball i les estratègies que poden maximitzar el potencial d’èxit. En aquest 
sentit, es preveu una proposta de millora (PM 10) per reforçar la interacció entre els dos 
organismes i EUSES TE. 

EUSES encara no participa, mitjançant el conveni amb la URV i AQU, en l’estudi de la 
inserció dels graduats en el món laboral ja que el curs 2016-17 s’ha graduat la segona 
promoció. Per a la valoració de la inserció laboral dels nostres graduats s’ha fet per segona 
vegada una enquesta telefònica per a preguntar-los sobre els serveis Alumni i la seva 
ocupació en aquest moment, les dades de la qual es poden veure a la taula 33 (setembre 
2017). L’enquesta la van contestar 15 dels 24 alumnes graduats en la segona promoció 
(62,5%). 

Un 66% dels alumnes graduats està treballant actualment. D’aquests un 50% treballen 
per compte propi (autònoms) i l’altre 50% per compte aliè, tot i que hi ha un 20% que 
essent autònoms també treballen mitja jornada per compte aliè. Dels que treballen per 
compte aliè, un 42% ho fan amb un contracte indefinit, i l’altre 57% temporal. La jornada 
laboral, un 70% treballen mitja jornada  i l’altre 30% jornada complerta.  

En quant al temps que van tardar a començar a treballar un 60% van aconseguir la feina 
al dia següent de graduar-se (un va seguir treballant en l’empresa on treballava fent 
tasques diferents a les de fisioteràpia), i la resta, entre 1 setmana i 5 mesos des de la 
graduació. 

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 
“learning by doing” el 70,59% dels graduats enquestats de la primera promoció i el 60% 
de la segona treballa de fisioterapèuta. També cal destacar que 3 alumnes de les dues 
primeres promocions (2 de la primera i 1 de la segona) un cop finalitzat en grau s’han 
incorporat a treballar al mateix centre on havien fet les pràctiques. A més alguns estudiants 
que no treballen és perquè estan realitzant un màster tal com es posa de manifest en 
l’enquesta de titulació dels alumnes de 4t (taula 27). 
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3. Valoració final i propostes de millora 

3.1  Valoració final 
Analitzant els diferents estàndards es pot dir que: 

Es valora la qualitat del programa formatiu (Estàndard 1) com a bona ja que l’estructura del pla 
dóna resposta a les necessitats de l’alumnat.  
 

Respecte a l’Estàndard 2, pertinença de la informació pública, es pot concloure que, en general, 
la informació és pública i accessible als diferents grups d’interès. 

La política, el manual i els processos de qualitat són accessibles a la web 
(http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-
lebre-documents/), així com també ho són les memòries verificades dels Graus i els informes de 
seguiment de les titulacions garantint l’accessibilitat a tota la comunitat universitària. 

Pel que fa a l’Estàndard 3, el Centre valora que la implantació del SIGQ avança molt 
adequadament i contribueix de manera significativa a la millora contínua de la titulació. EUSES 
TE el curs 2016-2017 ha realitzat l’adaptació dels seus processos al SIGQ de la URV havent-se 
redactat els diferents manuals i processos. 

EUSES TE ha fet, de manera similar al que es realitza als centres integrats de la URV, una 
adaptació dels processos del SIGQ d’EUSES TE al SIGQ de la URV.  

Finalment, el curs 2016-2017 es pot dir que: 

• El SIGQ verificat en les memòries ha facilitat la implantació dels quatre cursos de Grau 
de les dues titulacions. 

• El SIGQ del centre està garantint la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a 
la gestió eficient dels Graus. 

• El SIGQ facilita els processos de seguiment dels Graus i de millora continuada de la seva 
qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives. 

• El SIGQ del centre garanteix el desenvolupament satisfactori dels Graus en Fisioteràpia i 
en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. 

Com a conclusió general, podem dir que el SIGQ constitueix una bona eina per identificar 
aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua. 

En referència a l’adequació del professorat al programa formatiu (Estàndard 4), tot i la joventut 
del centre i la distància amb nuclis de població propers als 100.000 habitants, el centre compleix 
els percentatges de doctors i doctors acreditats. A part de complir amb la legislació vigent, la 
valoració que fa l’alumnat sobre la qualitat del professorat és molt satisfactòria. 

En l’Estàndard 5: eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge, en general, el grau 
d’assoliment en aquest estàndard és molt bo. Cal valorar molt positivament les activitat de 
“learning by doing” que s’ha desenvolupat al grau en Fisioteràpia; el SAC i oferir servei de 
fisioteràpia en diferents esdeveniments esportius amb la tutorització de professors i 
professionals dona un valor afegit a la formació dels alumnes. 

Pel que fa a l’enquesta de satisfacció amb els serveis, activitats i instal·lacions cal desagrupar 
les dades en funció de la seu que utilitzen habitualment els estudiants (PM 4). 

Finalment, pel que fa a l’estàndar 6 podem dir: 

La qualitat dels resultats dels programes formatius estan dintre de la normalitat.  

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
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S’ha dotat a l’assignatura de PE d’una estructura que garanteix una organització i seguiment 
acurats que conjuntament amb el gran treball i predisposició dels estudiants fa que l’assignatura 
estigui molt ben valorada per tots els agents implicats. En referència al TFG es confirma un bon 
nivell d’exigència i un bon nivell de coordinació que no permet a l’alumnat superar-lo sense un 
treball de qualitat i constant durant el període lectiu.  

En general, les diferents taxes segueixen l’evolució dels darrers anys i tenen valors similars als 
publicats per altres centres que desenvolupen els mateixos estudis. Tot i això el centre realitzarà 
un estudi per intentar identificar les causes de la taxa de rendiment acadèmic, de la taxa 
d’abandonament i, sobretot, de la taxa de graduació baixa que tenim actualment (PM 9). 

Tot i no poder participar encara, mitjançant el conveni amb la URV i AQU, en l’estudi de la 
inserció dels graduats en el món laboral, EUSES TE ha realitzat una enquesta telefònica als 
graduats de la primera i la segona promoció. 

 

Podem concloure que, tal com hem comentat anteriorment, actualment el Centre disposa del 
seu propi SIGQ aprovat i ha designat un Responsable de Qualitat de centre. A més, té a disposició 
de tots els grups d'interès els documents relatius al Sistema Intern de Garantia de la Qualitat, 
com la Política de Qualitat, el Manual de Qualitat que inclou els processos, la Memòria Verificada 
i la informació relativa al Seguiment de les titulacions (IST). 

Finalment, en l’annex 7 es pot consultar la taula de valoració final de la titulació que reflexa 
fidelment el moment de desenvolupament en el que es troba el centre i la titulació. 
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3.2 Seguiment del Pla de Millora Anterior 

 

Ensenyament 
implicat 1

Àmbit de la 
millora

Punt/s feble/s 
detectat/s

Proposta/es de 
millora

Accions a portar a terme Prioritat3 Responsable/s
És una qüestió a 
adreçar a la URV? 4

Termini
Implica 
modificació 
memòria? 5

Indicadors 
seguiment

Transversal Captació / Difusió

Matrícula inferior 
a les places de 
cada estudi (60 
places)

Augmentar el 
volum d'alumnes 
matriculats.

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

Alta
Direcció general i 
acadèmica 
EUSES TE

Centre d'Atenció a 
l'Estudiant de la URV

Curs 2014-
2015 No

Nombre d'alumnes 
de nou accés 

Transversal Personal

Cal assegurar 
els 
percentatges de 
docència 
impartits per 
doctors

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

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

Direcció EUSES 
TE i PDI No

Curs 2014-
2015 No

 % de docència 
impartida pel PDI 
per categories

Transversal Qualitat

Mancances en 
la informació 
disponible sobre 
satisfacció de 
l'alumnat 

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

1. Implantar a EUSES les enquestes i 
protocols URV sobre aquests temes.

2. Elaborar una planificació temporal 
per a la implantació .

3. Implantar les eines previstes i 
analitzar els resultats.

Mitja Direcció EUSES 
TE

GTR i Unitat de Suport 
Metodològic de la URV

Curs 2014-
2015 No IS 2014-2015

Transversal
Desenvolupament 
de l'ensenyament

Insuficient nivell 
d'anglès dels 
alumnes

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

1. Creació de microgrups per nivell 
d'anglès. Mitja PDI No

Ja s'està duent 
a terme No 

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

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

Procés d'accés

Desigualtat 
entre els 
estudiants en el 
moment 
d'accés.

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

Supressió de les Proves d’Aptitud Personal 
(PAP). Alta

Direcció de cada 
grau i  GPA Si

Curs 2015-
2016 Si

Nombre d'alumnes 
de nou accés 

Transversal
Sistema intern de 
garantia de la 
qualitat

Procés de 
millora gradual

Assegurar l’adequació 
del SIGQ per a la 
millora continua de 
les titulacions

Comprovar el grau de compliment dels 
processos i  els resultats dels indicadors. Alta

Direcció de cada 
grau i  GPA Si

Curs 2015-
2016 No

Revisió SIGQ i 
aplicació de 
processos

Transversal Personal

Manca de 
participació del 
PDI d'EUSES TE 
a activitats de 
formació de la 
URV

Posar les el 
recursos 
necessaris per 
l'accés del PDI a 
activitats de 
formació de la URV

Consensuar amb la URV  l ’accés al Pla de 
Formació del PDI (PROFID) del professorat 
d'EUSES TE

Alta
Junta de centre 
adscrit

Vicerectorat del política 
acadèmica i del PDI

Curs 2015-
2016 No IS 2015-2016

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

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

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

PLA DE MILLORA EUSES 03/03/2015

ENSENYAMENTS IMPLICATS: FISIOTERÀPIA I CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT
CURS ACADÈMIC
2013-2014

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL PLA DE MILLORA
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Seguiment del pla de millora anterior (Acreditació) 
Respecte a les propostes de millora exposades en el procés d’acreditació del grau podem 
concloure: 
 
PM-1 Acreditació: Augmentar el nombre d’alumnes matriculats. 
Es van dur a terme totes les accions programades (jornades de portes obertes, jornades 
informatives als centres educatius, participació a fires locals i comarcals, publicitat al mitjans de 
comunicació, participació en activitats de voluntariat; també es va ampliar a l'àmbit nacional la 
participació a fires) i s’ha aconseguit augmentar el volum d’alumnes de nou ingrés. 
 
PM-2 Acreditació: Adaptació de la càrrega del PDI i nova contractació per les assignatures a 
implantar noves. En l’estàndard 4 es pot constatar que el grau compleix amb els percentatges 
de doctors i doctors acreditats legalment establerts. 
 
PM-3 Acreditació: Implantar les enquestes de satisfacció del pla d’acció tutorial al professorat de 
la titulació. Planificació i seguiment de l’índex de respostes dels alumnes. 
En quant a l’enquesta de valoració del PAT per al professorat podem dir que s’ha assolit ja que 
s’ha realitzat per primer cop aquesta enquesta. L’enquesta la van realitzar els 9 professors tutors 
(100%). Els resultats s’han valorat anteriorment (apartat 5.1) on destaquem els aspectes més 
rellevants i que permeten afirmar que la valoració general del professorat és positiva. 
 
PM-4 Acreditació: Utilització de microgrups en funció del nivell d'anglès dintre del propi grup 
petit de classe de l'assignatura de Fonaments de Fisioteràpia per optimitzar les diferents 
metodologies es va realitzar el curs 2014-2015 amb resultats correctes. Es va deixar de fer 
aquesta assignatura en anglès a partir del curs 2015-2016 ja que el percentatge d’alumnes no 
espanyols feia necessari impartir totes les assignatures de primer de grau (especialment en el 
primer semestre) en castellà per afavorir el domini de la principal llengua vehicular. 
 
PM-5 Acreditació (sols fa referència al grau en CAFiE): Afavorir l’accés al grau en CAFiE per a 
totes les persones interessades sense que el seu nivell físic puntual sigui limitant. 
Per al curs 2016-17 es va acordar no eliminar les proves d’accés i es proposa incloure-ho com a 
modificació de la memòria del grau dins del procés d’acreditació de la titulació; la valoració de 
l’accés s’ha desenvolupat en aquest autoinforme i, en base a aquest anàlisi, s’ha introduït com 
a proposta de millora (PM 2) en el Pla de millora d’EUSES 2016-17. 
 
PM-6 Acreditació: Assegurar l’adequació del SIGQ per a la millora contínua de les titulacions. 
S’ha desenvolupat la redacció dels manual de qualitat del centre i comprovat el grau de 
compliment dels processos i els resultats dels indicadors. S’han redactat i aprovat els diferents 
processos implicats en l’actualització del SIGQ del centre. 
 
PM-7 Acreditació: Posar les el recursos necessaris per l'accés del PDI a activitats de formació de 
la URV. 
Tot i que s’ha donat accés a la informació a tot el PDI i millorat la difusió de les activitats 
proposades cal seguir treballant per afavorir la participació del professorat d’EUSES i per això es 
planteja com a proposta de millora d’EUSES 2016-17 (PM 5). 
 
 
  
Bones pràctiques 
Un dels aspectes que garanteixen la qualitat del programa formatiu és la reunió anual de 
coordinació acadèmica per itineraris. En aquesta reunió es revisen continguts (seqüenciació, 
priorització, evitar solapaments, millora i actualització dels mateixos). 
 
La URV disposa del seu propi Sistema de Garantia de la Qualitat. Seguint les recomanacions 
d’AQU, s’incorpora la valoració del desenvolupament i la revisió del Sistema Intern de Garantia 
de la Qualitat (SIGQ) d’EUSES Terres de l’Ebre presentat en la memòria de verificació. Aquest 
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fet ha suposat la necessitat d’adaptar el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la URV al 
centre per permetre fer el seguiment de la implantació i el seguiment dels dos graus que 
imparteix EUSES Terres de l’Ebre. 
 
Per tal de revisar el SIGQ s’ha comptat amb la implicació de la direcció Acadèmica, del director 
del SIGQ i del responsable de secretaria acadèmica d’EUSES TE, així com altre personal vinculat 
al centre i involucrat en el desenvolupament i recollida d’evidències dels diversos processos. La 
revisió ha comptat amb l’assessorament i seguiment del Gabinet de Qualitat de la URV. 
 
El Centre valora que la revisió del SIGQ s’ha completat adequadament i contribueix de manera 
significativa a la millora contínua de la titulació.  
 
EUSES TE destina molts esforços a optimitzar l’eficàcia del sistema de suport a l’aprenetatge i, 
en aquest apartat, cal destacar: 
- Atenció individualitzada a l’alumnat tant pels tutors com per l’equip directiu com per 
secretaria acadèmica. Consolidació del PAT. 
- La inclusió d’activitats associades a l’assoliment de continguts de diferents assignatures 
- learning by doing així com la col·laboració amb entitats i la participació de professionals de 
reconegut prestigi en seminaris i conferències desenvolupats al llarg dels diferents cursos. 
- La Jornada de TFG on el millor treball de la promoció anterior de cada àmbit exposa als 
alumnes matriculats el seu treball. 
- La incorporació dels ex-alumnes d’EUSES TE a EUSES Alumni. Els egressats gaudeixen 
d’orientació individual, borsa de treball, descomptes en formació de postgrau i empreses 
associades i d’un servei de gestió i promoció d’activitats de voluntariat. 
 
 
3.3 Seguiment de les recomanacions externes 
 
En el document de resposta a l’avaluació de la sol·licitud d’acreditació  de títol oficial – 
Fisioteràpia (25 de maig de 2016) el centre va presentar el següent pla d’actuació: 
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Anexo 0. Plan de actuación 

 

Grado de Fisioterapia 

 

Debilidad  

detectada 

Área de mejora 1  Propuesta de 
mejora 

Acciones o tareas Responsable de la 
tarea 

Plazo de 
implantación 

Indicadores  
de 
seguimiento 

1 Falta de evidencias de las 
ejecuciones de los estudiantes, 
de los resultados de 
aprendizaje relacionados con el 
TFG y de los datos de los 
indicadores académicos 
requeridos para el correcto 
seguimiento 

Resultados del 
programa formativo 

Presentación de las 
evidencias de las 
ejecuciones de los 
estudiantes y los 
resultados de 
aprendizaje 
relacionados con el 
TFG y presentación 
de los datos de los 
indicadores 
académicos 
requeridos para el 
correcto seguimiento 

1.- Recopilar las evidencias 
de las ejecuciones de los 
estudiantes y los resultados 
de aprendizaje relacionados 
con el TFG al finalizar el 
curso 2015-2016.  
 
2.- Analizar los indicadores 
académicos requeridos para 
el correcto seguimiento de la 
titulación una vez titulados 
los alumnos de la primera 
promoción de Fisioterapia. 
 
3.- Presentar los datos y las 
conclusiones de su análisis 
en el Informe de 
Seguimiento de Titulación 
(IST) 2015-2016. 
 

Director de calidad 
de EUSES TE 

A partir de 
junio de 2016  

Tasas 
académicas y 
datos de 
inserción 
laboral; 
evidencias de 
las ejecuciones 
y los 
resultados de 
aprendizaje 
del TFG. 

2 El centro no tiene 
documentados los criterios para 
la asignación de docencia del 

Profesorado Documentar los 
criterios para la 
asignación de 
docencia del primer, 

1.- Redacción de la 
propuesta de criterios de 
asignación por parte del 

Director del Grado Diciembre 
2016 

Acta de 
aprobación de 
los criterios 
por parte de la 
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Debilidad  

detectada 

Área de mejora 1  Propuesta de 
mejora 

Acciones o tareas Responsable de la 
tarea 

Plazo de 
implantación 

Indicadores  
de 
seguimiento 

primer, supervisión del TFG y 
las prácticas externas 

supervisión del TFG 
y las prácticas 
externas 

equipo de dirección de 
EUSES TE. 
 
2.- Discusión de la 
propuesta en la Comisión de 
Ordenación Académica. 
 
3.- Discusión y aprobación 
por parte de la Junta de 
Gobierno. 
 
 
 

Junta de 
Gobierno. 

1 Área de mejora: Programa formativo / Información Pública / SIGC / Profesorado/ Sistemas de apoyo al aprendizaje / Resultados del programa formativo 
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Pel que fa al primer punt del pla d’actuació, els resultats del programa formatiu s’han presentat, 
analitzat i valorat en l’estàndard 6 seguint l’exposat en el pla. 
Pel que fa al segon punt, el centre ha implantat els següents processos per garantir la qualitat 
del professorat i l’adeqüació de les activitats assignades al seu perfil docent: 
- PR-PERSONAL EUSES TE-001 CAPTACIÓ, GESTIÓ, AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I 
RECONEIXEMENT DEL PERSONAL 
- PR-PERSONAL EUSES TE-002 GESTIÓ DE LA FORMACIÓ DEL PERSONAL 
- PR-EUSES TE-010 GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS 
- PR-EUSES TE-019 GESTIÓ DEL TREBALL DE FI DE GRAU 
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3.4 Nou Pla de Millora 
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Annex 1. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 1 
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Annex 2. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 2 
 

Taula 15. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de 
les titulacions de Grau 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

OFERTA FORMATIVA 

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

Sortides professionals 

Pràctiques externes  

Web URV: Enllaç 

 

 

Web pròpia: Enllaç 

ACCÉS 
Informació general 
Calendari de preinscripció 
Notes de tall 

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

MATRÍCULA 

Terminis 
Documentació 
Formalització 
Preus 

Reconeixements  

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/ad
missio/matricula/  

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/ad
missio/reconeixements/  

 

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

ORIENTACIÓ I 
ACOLLIDA 

Calendari 
Programa 

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

BEQUES I AJUTS Beques i ajuts 
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/inf
ormacio-economica/beques/  

PRÀCTIQUES EXTERNES Pràctiques externes 
http://euses.cat/wp-

content/uploads/2015/09/Reglament-
intern-organitzador-de-les-

Pr%C3%A0ctiques-Externes-web.pdf  

TREBALL FI DE GRAU Treball fi de grau 
http://euses.cat/wp-

content/uploads/2015/09/Reglament-
intern-organitzador-de-Treball-Final-de-

Grau-web.pdf  

PAT Pla d’Acció tutorial 
http://euses.cat/wp-

content/uploads/2017/10/PAT-URV.pdf  

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-requisits-acces/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-requisits-acces/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-requisits-acces/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/matricula/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/matricula/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/reconeixements/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/admissio/reconeixements/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/informacio-economica/beques/
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Reglament-intern-organitzador-de-les-Pr%C3%A0ctiques-Externes-web.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Reglament-intern-organitzador-de-les-Pr%C3%A0ctiques-Externes-web.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Reglament-intern-organitzador-de-les-Pr%C3%A0ctiques-Externes-web.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Reglament-intern-organitzador-de-les-Pr%C3%A0ctiques-Externes-web.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Reglament-intern-organitzador-de-Treball-Final-de-Grau-web.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Reglament-intern-organitzador-de-Treball-Final-de-Grau-web.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Reglament-intern-organitzador-de-Treball-Final-de-Grau-web.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Reglament-intern-organitzador-de-Treball-Final-de-Grau-web.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/10/PAT-URV.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2017/10/PAT-URV.pdf
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

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

http://www.urv.cat/ca/vida-
campus/serveis/mobilitat/  

 

http://euses.cat/mobilitat/  

TRÀMITS 
ADMINISTRATIUS 

Acreditacions 

Trasllat d'expedient / reconeixement de crèdits 

Adaptacions 

Certificats 

Etc... 

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

http://euses.cat/wp-
content/uploads/2015/09/Criteris-
resoluci%C3%B3-dels-trasllats-EUSES-
TE.pdf  

BIBLIOTECA 

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

http://www.urv.cat/ca/vida-
campus/serveis/crai/  

INFORMACIÓ PÚBLICA 
SOBRE INDICADORS 

Taxes i indicadors (dintre de l’apartat de 
qualitat) 

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

 

 

INFORMACIÓ PÚBLICA 
SOBRE L’SIGQ 

Política de Qualitat 

Manual de Qualitat 

Memòria de verificació 

Informes de seguiment de titulació 

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

 

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL CURS: 

 

Guia docent 

 

Pla de treball 

Ensenyaments 
Assignatures (Informació; Professors; Horaris i 
dates d'exàmens) 
  Competències de l’assignatura 
  Planificació 
  Avaluació 
  Resultats d'aprenentatge 
  Metodologies 
  Fonts d'Informació 
  Continguts 
  Atenció personalitzada 
  Recomanacions 
Competències de la titulació 
Currículum Nuclear 

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-
fisioterapia/grau-en-fisioterapia-pla-
estudis/  

 

 

Moodle 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/
http://euses.cat/mobilitat/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Criteris-resoluci%C3%B3-dels-trasllats-EUSES-TE.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Criteris-resoluci%C3%B3-dels-trasllats-EUSES-TE.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Criteris-resoluci%C3%B3-dels-trasllats-EUSES-TE.pdf
http://euses.cat/wp-content/uploads/2015/09/Criteris-resoluci%C3%B3-dels-trasllats-EUSES-TE.pdf
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-pla-estudis/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-pla-estudis/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-pla-estudis/
https://moodle.euseste.es/
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

Pla d’acció tutorial 
 

 

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

Nom de l’activitat i descripció 

Criteris d’avaluació 

Data de lliurament 

Competències i resultats d’aprenentatge 

PROFESSORAT Currículum del professorat 
http://euses.cat/professors/professors-

campus-terres-de-lebre/  

Font: Elaboració pròpia 

  

http://euses.cat/professors/professors-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/professors/professors-campus-terres-de-lebre/
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Annex 3. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 3 
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Annex 4. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 4 
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Annex 5. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 5 
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Annex 6. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 6 
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Annex 6.1. Metodologies docents, sistema d’avaluació i activitats. 
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Annex 7. Taules per a la valoració final de la titulació 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 

VALORACIÓ 

Adequat 
(1) 

Cal 
millorar 

Compleix les 
especificacions 

de la 
memòria?  

(2) 

Es 
proposen 
millores 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 

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. 

El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la 
disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

Si Si Si Si 

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. 

El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 
competències i amb els objectius de la titulació. 

Si Si Si Si 

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

La majoria d’estudiants matriculats presenten un perfil d’accés que s’adiu amb 
l’establert per la titulació. 

Si No Si No 

El nombre d’estudiants matriculats és coherent amb el nombre de places 
ofertes. 

Si No Si No 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats. 

Els mecanismes de coordinació de què disposa la titulació són adequats. Si No Si No 

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de 
la titulació. 

L’aplicació de les diferents normatives presenta deficiències. Si No Si No 

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i  
el seu desenvolupament operatiu. 

S’ofereix informació pertinent sobre les característiques del programa i el seu 
desenvolupament operatiu. 

Si No Si No 

La informació és clara, llegible, agregada i accessible als grups d’interès. Si No Si No 

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció de 
la titulació. 

Si No Si No 

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

La institució publica la política de qualitat, els processos del SGIQ i els elements 
que se’n deriven per a la rendició de comptes, que inclouen els resultats del 
seguiment i de l’acreditació. 

Si No Si No 

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat  
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3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les 
titulacions. 

El SGIQ disposa de processos implementats que faciliten el disseny i l’aprovació 
de les titulacions, com també el seu seguiment i la seva acreditació, amb 
implicació dels grups d’interès més significatius. 

Si No Si No 

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. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona la recollida de resultats 
rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació sobre la 
seva evolució temporal. 

Si No Si No 

El SGIQ permet la recollida de la informació sobre la satisfacció dels estudiants i 
titulats respecte del programa formatiu. 

Si No Si No 

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora continua. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat per a la seva revisió que es concreta 
en un informe que recull la reflexió sobre el funcionament del SGIQ i que inclou 
els canvis realitzats en el sistema. 

Si No Si No 

Les accions de millora del SGIQ són coherents amb la revisió efectuada i 
s’estructuren en plans de millora que recullen els elements mínims necessaris 
per fer un seguiment suficient de la implantació de les mesures. 

Si No Si No 

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. 

Grau 

El professorat disposa de la qualificació i els reconeixements externs 
establerts, com també de l’experiència adequada. 

Si No Si No 

El centre té establerts criteris per a l’assignació de docència. Si No Si No 

Els estudiants estan satisfets amb la competència docent del 
professorat. 

Si No Si No 

Màster 

El professorat disposa de la qualificació acadèmica i els 
reconeixements externs establerts, com també de l’experiència 
adequada. 

- - - - 

El centre té establerts criteris per a l’assignació de docència. - - - - 

La major part del professorat està implicat activament en projectes de 
recerca reconeguts i ha fet contribucions de recerca rellevants dins de 
la disciplina del màster. 

- - - - 

Els estudiants estan satisfets amb la competència docent i 
l’experiència investigadora/professional del professorat de màster. 

- - - - 

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

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors són 
suficients per impartir la titulació i atendre els estudiants del centre. 

Si No Si No 

Els estudiants estan satisfets amb l’atenció del professorat en el seu procés 
d’aprenentatge. 

Si No Si No 

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del 
professorat. 
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El professorat disposa de suport institucional per al desenvolupament de les 
seves funcions i per a la millora de la qualitat de la seva activitat docent i 
investigadora. 

Si No Si Si 

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional 
faciliten la incorporació al mercat laboral. 

Es posa de manifest que el pla d’acció tutorial i d’orientació acadèmica dóna 
resposta a les necessitats dels estudiants. 

Si No Si No 

L’orientació professional és adequada, considerant les evidències disponibles i 
l’adequació de les activitats realitzades (tipus, durada, difusió, agents 
d’execució, etc.). 

Si Si Si Si 

Els estudiants i els tutors estan satisfets amb els serveis d’orientació acadèmica 
i professional. 

Si Si Si Si 

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

Les infraestructures docents i de suport a l’aprenentatge donen resposta 
adequada a les necessitats d’aprenentatge dels estudiants (equipament 
pertinent i suficient, i instal·lacions adequades). 

Si No Si No 

Els fons de la biblioteca són adequats per a les necessitats de la titulació, són 
accessibles i presenten una certa relació amb l’activitat de recerca del centre. 

Si No Si Si 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del 
MECES de la titulació. 

Pel que fa a les assignatures: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 
manifest un adequat nivell de formació dels estudiants i satisfan suficientment 
els requisits del nivell especificat en el MECES per a la titulació. 

Si No Si No 

Pel que fa al TFG/TFM: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 
manifest que els TFG/TFM responen al nivell del MECES requerit per a la 
titulació. 

Si No Si No 

La majoria de TFG/TFM responen a una planificació temàtica concorde amb els 
grups i les línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat. 

Si Si Si No 

Pel que fa a les pràctiques externes: 

Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 
manifest que les pràctiques externes responen al nivell del MECES requerit per a 
la titulació. 

Si No Si No 

Les pràctiques externes es duen a terme majoritàriament en centres adequats.     

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir 
l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

Pel que fa a les assignatures: 

La metodologia i les activitats docents estan dissenyades amb l’objectiu d’oferir 
oportunitats als estudiants per integrar els resultats d’aprenentatge. 

Si No Si No 
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Els sistemes i criteris d’avaluació són adequats per certificar i discriminar els 
resultats de l’aprenentatge. 

Si No Si No 

Pel que fa al TFG/TFM: 

Els TFG/TFM se supervisen i avaluen amb criteris adequats. Si No Si No 

Pel que fa a les pràctiques externes: 

Les pràctiques externes se supervisen i avaluen amb criteris adequats. Si No Si No 

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

L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal de la majoria 
dels indicadors acadèmics és coherent amb la tipologia d’estudiants i les 
titulacions equivalents. 

Si No Si No 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 

La taxa d’ocupació és superior a la de la població activa per al mateix període de 
referència i tram d’edat, i és adequada comparada amb la de titulacions similars. 

- - - - 

La taxa d’adequació és adequada comparada amb la d’altres titulacions del 
mateix àmbit disciplinari. 

- - - - 

La mitjana de valoració de la utilitat de la formació teòrica i pràctica és 
adequada comparada amb la d’altres titulacions del mateix àmbit disciplinari. 

- - - - 

      
(1) La valoració d' Adequat no impedeix que es proposin millores 

    

(2) només es valoren els items indicats en la memòria.  
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