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F01-PM01 Informe de seguiment de la Comissió del grau/màster de 
Centre: Facultat de Filosofia i Lletres 
Curs acadèmic: 
Semestre: 
 
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: 
  

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 
- L'avaluació contínua, el control de 
l'assistència i les pràctiques estimulen 
als alumnes. 
- Els treballs tutoritzats i les pràctiques 
faciliten el millor aprofitament dels 
alumnes. 
 

- Cal seguir millorant la coordinació 
entre les assignatures. 
- Millorar els horaris. 

 
• 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 
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S'han complit les activitats docents programades? 
 X 

   

Les metodologies d'aprenentatge emprades han 
sigut les adequades? 

     

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 
- La solvència acadèmica del pla 
d'estudis. 
- Es valora molt positivament 
l'equipament audiovisual de les aules. 
 
 

- Reduir el nombre d'alumnes en les 
pràctiques, especialment quan els 
aspectes orals són rellevants per a la 
matèria d'estudi. 
- Caldria considerar establir un límit 
respecte al nombre d'alumnes 
Erasmus que es poden matricular en 
una assignatura.  
- Cal seguir reflexionant sobre el valor 
acadèmic que en algunes 
assignatures es concedeix 
simplement per l'assistència de 
l'alumnat. 
- Cal trobar criteris que impedisquen 
la distribució desigual entre grups 
diferents d'una mateixa assignatura 
(cas de Llengua Francesa té un grup 
amb 85 i un altre amb 4 alumnes). 
- Necessitem aules que permetin una 
fàcil modificació de la disposició de 
les taules. Particularment complicada 
es fa la docència en els Aularis 
 

 
 
 
• 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 
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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 
 - Les dotacions per l'estudi 

independent de l'alumnat són 
insuficients. Necessiten un espai en la 
pròpia Facultat. 

 
 
 
 
2. Queixes, reclamacions i suggeriments 
 
 

S'han  rebut queixes, reclamacions o suggeriments sobre el desenvolupament de la titulació?  

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 
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Com en anys anterior, el major problema que identifiquen els professors 
per a millorar el rendiment i trobar un punt ideal en el desenvolupament 
del pla d'estudis està en el nombre d'estudiants. Cal peremptòriament 
reduir el nombre d'alumnes per grup si efectivament volem que el nostre 
grau forme persones que vagen a ser competitives en un món laboral 
globalitzat. Així, es demana l'ampliació de grups de pràctiques en les 
assignatures de Literatura Anglesa del segle XIX, Llengua Anglesa III i 
Llengua Francesa II. 
 
No obstant, reconeixem la necessitat de seguir millorant la coordinació: 
entre el professorat que s'encarrega de les classes pràctiques i el de les 
teòriques; entre les assignatures d'un mateix semestre (de manera que no 
coincidisquen a l'hora de fer controls d'avaluació contínua). 
 
Es demana que les dates d'examen vagen intercalts de manera que els 
alumnes puguen organitzar-se millor la seua preparació. Així mateix, 
caldria pensar en no programar exàmens per al final del període oficial en 
el cas d'assignatures amb molts alumnes matriculats. A més, es sol·licita 
establir un sistema rotatiu en la programació d'exàmens per tal que una 
assignatura no sempre tinga unes determinades dates. 
 
Es sol·licita que la nostra Facultat, per ser de Lletres, establisca una 
normativa per regular la manera de valorar les faltes ortogràfiques i el 
plagi.  
 
 
Data: 8 de març de 2013 
Signatura: 
President/a de la Comissió d'Estudis Anglesos 


