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F01-PM01 Informe de seguiment de la Comissió del grau en Estudis 
Anglesos 
Centre: Facultat de Filosofia i Lletres 
Curs acadèmic: 2011/2012 
Semestre: 2n 
 
1. Estat dels processos clau i els seus resultats (rendiment de l'ensenyament, 

inserció laboral, pràctiques externes, mobilitat, etc.). 
 

• Desenvolupament de l’ensenyament  
Anàlisi i evidències: 
 
Informes de coordinació d’assignatures, informes de coordinació de cursos o màster, enquestes de 
satisfacció fetes als estudiants, queixes o reclamacions rebudes, suggeriments orals o escrits, 
impressions de l'equip docent implicat, etc. 
Valoració dels resultats acadèmics:   A B C D EI 
Estan accessibles els programes de les 
assignatures o matèries en el moment de la 
matrícula?  
 

X     

Es considera que les assignatures assignades a 
aquest curs estan ben situades temporalment 
(semestre/curs)? 
 

 X    

S'han atès les tutories presencials i virtuals? 
 X     

S'ha valorat la dedicació dels estudiants al conjunt 
de les assignatures? 
 

 X    

La cadència de l’avaluació en el semestre ha sigut 
l'adequada? 
 

X     

Els horaris programats han sigut adequats?   X   

Punts forts Àrees de millora 
Dedicació del professorat i bona 
valoració de l'alumnat com reflecteixen 
les enquestes. 
 
 

Dates d'avaluació: alguns 
coordinadors indiquen la 
conveniència de fer rotacions en la 
data dels examens finals. 

 
• Rendiment de l'ensenyament  

Anàlisis d'indicadors i informes de resultats acadèmics: 
  

Valoració dels resultats acadèmics:   A B C D EI 
S'ha planificat l'acció docent de forma coordinada?   X    

S'ha coordinat la planificació de les assignatures per 
semestres? 

 X    

S'han complit les activitats docents programades?  X    
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Les metodologies d'aprenentatge emprades han 
sigut les adequades? X     

S'ha programat adequadament el treball exigit en les 
hores presencials i  no presencials? 

X     

Les proves i criteris d’avaluació han sigut adequats 
per a avaluar l'adquisició de competències? 

X     

S'han aconseguit els objectius recollits en les guies 
docents? 

 X    

Punts forts Àrees de millora 
Coordinació i planificació de les 
assignatures: Els informes presentats 
demostren que al llarg d'aquest 
semestre el equips docents han 
realitzat una profunda reflexió sobre la 
seua planificació que ha produït en 
alguns casos una remodelació dels 
continguts per a adaptar-los a les 
necessitats i millorar els resultats 
acadèmics. Alguns del problemes 
detectats seran resolts en el pròxim 
curs acadèmic. Els informes individuals 
de les assignatures recullen la 
informació pertinent. 
 
Consecució d'objectius en les 
assignatures amb nombre raonable 
d'estudiants matriculats; per contra, 
quan la relació professor/alumne és 
elevada ha calgut adaptar la 
metodologia i el pla d'aprenentatge. 
Cal afegir també que el baix nivell 
d'entrada de l'alumnat en conjunt ha 
afectat negativament la consecució 
d'objectius en determinades 
assignatures. 
 
Ús de les TICs. 
 
Temaris i selecció de continguts 
 
Seguiment personalitzat en les 
assignatures que presenten un nombre 
raonable d'estudiants matriculats. 
 
 
 

Excessiva relació professor/ 
alumne per grup: una de les grans 
dificultats que es posen de manifest 
per al normal desenvolupament de les 
assignatures i de la consecució dels 
objectius ha sigut l'elevada matrícula 
en la majoria d'assignatures del grau. 
Açò ha obligat a modificar els 
plantejaments inicials pel que fa a la 
metodologia d'avaluació continua, així 
com al seguiment adequat dels 
alumnes. 
 
Els horaris: les assignatures 
ubicades en les franges de 8-10h o 
de 14 a 16h han manifestat 
problemes que afecten al rendiment 
dels alumnes, bé pel seu cansanci o 
baixa atenció, bé per la seua baixa 
assistència causada per problemes 
de transport. Es suggereix que la 
docència d'una assignatura no es 
concentre en dos dies consecutius. 
 
Nivell de l'alumnat: l'èxit acadèmic 
del grau es veu dificultat pel baix 
nivell d'entrada que presenta 
l'alumnat en el seu conjunt. 
 
Coordinació entre assignatures 
d'un mateix semestre: alguns 
informes han indicat la necessitat de 
fer millores en aquesta direcció. 
 
Els alumnes apunten també a una 
excessiva càrrega acadèmica. En 
canvi, molts professors també 
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comenten que els alumnes adopten 
una actitud passiva i poc compromís 
en complir amb els terminis 
establerts. Una millor coordinació 
entre les assignatures d'un mateix 
semestre podria reduir la 
concentració de la càrrega dels 
alumnes. 
 

 
 
 
• Altres indicadors de serveis 

 
Valoració dels resultats d'altres 
indicadors de serveis: 

A B C D EI 

Les aules destinades al procés formatiu i 
l'equipament d’aquestes s’adeqüen al nombre 
d'alumnat i a les activitats programades en el 
desenvolupament del programa formatiu. 

 X    

Els espais destinats al treball i a l'estudi dels 
estudiants, i l'equipament necessari per al 
desenvolupament d'aquestes tasques, s’adeqüen al 
nombre d’alumnat i a les activitats programades en 
el desenvolupament del programa formatiu. 

 X    

Els espais i l'equipament són adequats per al 
desenvolupament i la coordinació de les funcions 
del personal acadèmic i del personal d'administració 
i serveis. 

 X    

Els laboratoris, tallers i espais experimentals, i 
l'equipament que contenen, s’adeqüen al nombre 
d'alumnat i a les activitats programades en el 
desenvolupament del programa formatiu. 

 X    

Les infraestructures de la biblioteca i sales de 
lectura tenen les condicions adequades i compten 
amb suficient amplitud espacial i horari per satisfer 
les necessitats del programa formatiu. 

 X    

La quantitat, qualitat i accessibilitat de la informació 
continguda en la biblioteca i fons documentals 
s’adeqüen a les necessitats del programa formatiu. 

 X    

El grau de satisfacció amb el personal 
d'administració i serveis és plenament satisfactori X     

Punts forts Àrees de millora 
El treball del PAS 
 
Les aules i l'equipament, amb algunes 
excepcions 

L'equip informàtic del seminari de 
Filologia Catalana. 
Calen més equips informàtics per a 
cobrir les necessitats d'una matrícula 
tan elevada. 
El mobiliari en les classes pràctiques 
no permet adaptar-se a diferents 
configuracions de l'aula. 
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2. Queixes, reclamacions i suggeriments 
 
 

S'han  rebut queixes, reclamacions o suggeriments sobre el desenvolupament de la titulació? No. 

A quina àrea d'activitat estan associades? A quin aspecte? 
 
S'han considerat, contestat o, en el seu cas, derivat per a solucionar-les?  
 
Valoració dels resultats de les queixes, reclamacions i suggeriments: 
                          □ A   □ B  □  C  □ D  □ EI 
 
 

Punts forts Àrees de millora 
  
 
 
3. Comentaris i proposta d'accions de millora 
 
Un dels majors problemes que han afectat tant a la consecució d'objectius com 
a la metodologia docent ha sigut l'elevada proporció d'alumnes per aula i per 
professor. A més, existeix la impressió generalitzada que el nivell d'entrada dels 
alumnes és en general baix. Aquesta situació impedeix que els alumnes 
assoleixen les competències definides per al Grau en Estudis Anglesos, ja que 
estem parlant dels dos primers cursos, que tenen un caràcter implícit de 
formació bàsica. Per aquest motiu, caldria millorar la coordinació entre aquests 
dos primers cursos amb l'objectiu de garantir i facilitar l'adquisició de 
competències i pal·liar les deficiències detectades. 
 
En resum, cal ressaltar l'esforç d'anàlisi i reflexió sobre la pràctica docent, amb 
la participació tant dels docents com dels discents. Els informes individuals de 
moltes assignatures recullen propostes específiques de millora, fruit d'aquesta 
reflexió (no els incloem per tractar-se el nostre d'un informe global). Si bé en 
tots els casos es proposen mesures per tal de resoldre les dificultats 
diagnosticades i així millorar la qualitat del programa educatiu, val a dir que 
existeix una realitat que limita l'abast d'aquestes propostes; ens referim 
concretament a l'elevada proporció d'alumnes per professor, a la càrrega 
lectiva i a l'horari. Per tant, la consecució dels objectius proposats inicialment és 
fruit d'un sacrifici important per part del professorat i en molts casos amb la 
implicació de l'alumnat. 
 
A continuació s'enumeren algunes de les qüestions que més pareixen 
preocupar als agents implicats en el procés d'ensenyament/aprenentatge dels 
dos primers cursos del Grau en Estudis Anglesos: 
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1. Reduir la proporció d'alumnes per professor. 
2. Equilibrar els grups. 
3. Evitar la franja horària de 14-16h. 
4. Oferir l'horari de 8-10h a les assignatures que així ho soliciten (p.ex. 
Pronunciació de l'anglès), ja que altres han expressat la seua disconformitat 
(Lingüística General i Literatura Àrab Clàssica). 
5. Millorar l'equipament informàtic en funció del nombre d'alumnes matriculats. 
En particular s'han detectat carències en el Seminari de Filologia Catalana. 
6. Adequar el tamany de les aules al dels grups, ja que hi ha problemes d'espai 
causats per la matrícula excessiva (o a l'inrevés com en el cas d'Introducció a 
la Literatura Catalana). 
7. Adequar el mobiliari de les classes pràctiques. 
8. Pel que fa al baix nivell d'entrada dels alumnes es proposen dues accions: 
primer, complir amb el nombre màxim de places ofertades; segon, es proposa 
crear un examen d'accés en llengua anglesa. 
9. En l'àrea de Literatura Anglesa, es proposa una modificació del pla per a 
crear una assignatura d'Introducció a la Literatura Anglesa. 
10. Es proposa seguir millorant en els mecanismes de coordinació entre 
assignatures, semestres i cursos. 
11. Implantar un sistema de rotació en l'assignació de les dates d'avaluació. 
12. Rebre puntualment els informes d'èxit i fracàs dels alumnes, per a poder 
realitzar els informes amb totes les evidències al nostre abast. 
 
Data: 25 d'octubre de 2012 
Signatura: 
President de la Comissió 


