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F02-PM01 Informe de seguiment del segon semestre de la Comissió de 
Grau en  Filologia Catalana   
Centre: Facultat de Filosofia i Lletres 
Curs acadèmic: 2010-2011 
 
 
1. Estat dels processos clau i els seus resultats (rendiment de l'ensenyament, 

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

• Rendiment de l'ensenyament  
Anàlisi d'indicadors i informes de resultats acadèmics: 
 
Valorar el desenvolupament docent del segon semestre a partir dels informes 
dels coordinadors d'assignatures i de curs:  
 
Les assignatures del segon semestre disposen, en general, de metodologies 
docents adequades als seus objectius i criteris coherents perquè les seues 
planificacions s’executen adequadament. En alguns casos de primer de grau, 
però, el professorat admet haver infravalorat la càrrega de faena del temari 
(sobretot la no presencial, per a l’alumnat, però també la part presencial) i té 
previst revisar-la per al curs 2011-2012. En una assignatura de tercer també 
s’ha donat aquest problema, a causa de la preeminència d’activitats de caràcter 
oral; el professorat afirma que mirarà de corregir el problema. Pel que fa a 
l’alumnat de quart, malgrat que s’insistesca en la necessitat que la metodologia 
docent ha de ser rica i variada i s’ha de fomentar la participació a classe de 
l’alumnat, els estudiants també veuen positiu que hi haja classes en què la 
pràctica seguida siga la de les classes magistrals.  
 
En general, tot el professorat declara que ha anat actualitzant els continguts de 
les seues assignatures, tot i que s’observa alguna disfunció en Lingüística, 
sobretot pel que fa al grup en valencià i la bibliografia en aquesta llengua. 
 
Sobre els horaris i la distribució de grups, en general no hi ha hagut moltes 
incidències. Per part de l’alumnat, cal destacar les queixes sobre la franja de 14 
a 16 hores i també la de 8 a 9 (en primer de grau, perquè en altres cursos no hi 
ha queixes en aquest sentit); per part del professorat, podem esmentar aquelles 
que afecten a la distribució desigual del nombre d’alumnat entre grups. En algun 
cas això es deu a l’existència d’un grup en valencià: veuen l’avantatge 
d’aquestos grups perquè permeten al professorat atendre l’alumnat 
adequadament, però el professorat dels altres grups preferiria tenir menys 
alumnes.  
 
Sobre el calendari, algun professor es queixa del poc interval de temps entre 
l’acabament de les classes i els primers exàmens, problema que no deixa 
l’alumnat assimilar i estudiar els continguts de les assignatures. Així mateix, el 
problema és major en el cas de les assignatures de llengua, ja que és molt difícil 
assolir o millorar la competència en aquesta matèria entre juny i juliol.  
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Punts forts Àrees de millora 
En la majoria, bona relació planificació 
– execució de les guies docents. 
Actualització de continguts 
Horaris adequats majoritàriament 
 
 
 

Revisió de l’avaluació (que no 
s’exigesca l’aprovació per parts) 
Revisió de la càrrega de faena no 
presencial 
Redistribució del nombre d’alumnat 
entre grups 

 
• Desenvolupament de l'ensenyament (queixes, suggeriments i 

reclamacions, suport i orientació a estudiants) 
Anàlisi d'orientació a l'estudiant: 
Valorar els informes aportats pels coordinadors de curs i d'assignatura i el PAT 
durant el primer semestre: 
 
Tota la informació necessària està disponible per a l’alumnat, excepte en el cas 
d’alguna assignatura el professorat de la qual no ha emplenat adequadament la 
fitxa del campus virtual (per exemple, hi falta la bibliografia). En relació amb 
aquest aspecte, cal tenir en compte que l’eina és defectuosa i que costa molt 
introduir la informació adequadament, perquè hi ha limitació d’espai, o no 
s’enregistra, o no es pot copiar des del document word on es dissenya la guia, 
etc. El canal més fiable per a accedir a la informació són les guies i el 
programes penjats en la web del Departament de Filologia Catalana.  
 
Respecte de les tutories, tot el professorat indica la sobreabundància de 
tutories virtuals, que en molts casos substitueixen les presencials. De vegades 
l’alumnat consulta dubtes que estan clars en la guia o el programa de 
l’assignatura, encara que la majoria de les voltes faciliten la comunicació i la 
fluïdesa de la informació. També hi ha algun professor que destaca la utilitat de 
l’eina “Debat” del campus virtual per a avaluar els coneixements previs de 
l’alumnat sobre la matèria. 
 
Anàlisi de compliment de guies docents i criteris d'avaluació: 
Valorar la informació proporcionada pels coordinadors de curs i d'assignatures 
durant el primer semestre 
 
Com ja hem avançat en la introducció, la majoria de les assignatures mostren 
una bona relació entre planificació i execució de la guia docent, però en alguns 
casos s’ha infravalorat el temps de dedicació de l’alumnat a les assignatures en 
alguns casos, i la coincidència d’assignatures de literatura en el mateix 
quadrimestre ha concentrat les tasques de lectura de llibres i ha sobrecarregat 
l’alumnat. La font d’informació d’aquestes dades han estat enquestes a 
l’alumnat dutes a terme en tots els cursos (primer de grau però també la 
llicenciatura en extinció). 
 
Respecte de l’avaluació, l’alumnat de grau es considera sobrecarregat per la 
simultaneïtat del sistema d’avaluació contínua i l’examen final, ja que la majoria 
del professorat exigeix que s’aproven les dues parts per separat per a fer 
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mitjana. A més, en primer han coincidit assignatures de literatura en el mateix 
quadrimestre, circumstància que ha multiplicat el volum de llibres per llegar i la 
consegüent sobrecàrrega de tasques no presencials. En els cursos posteriors 
el problema és menor però sí que preocupa a l’alumnat, ja que la implantació 
de les noves metodologies relacionades amb l’EEES (portfoli, pràctiques 
guiades, seminaris, pràctiques de problemes, etc.), que ja s’està duent a terme 
en cursos de la llicenciatura a extingir, i la desorientació inicial per a calcular el 
temps que ocupen les activitats no presencials, dóna com a resultat l’excés de 
faena.  
 
A tercer, l’avaluació es correspon amb el ritme i les exigències de treball de 
l’assignatura. Hi ha un professor que indica que l’avaluació de la seua 
assignatura està connectada directament al dossier de tasques, a les lectures i 
a l’activitat feta a classe (oral i escrita). S’avalua la realització del dossier 
(avaluació contínua, oral i escrita) i es fa un examen final basat en les 
pràctiques i en les lectures que inclou aqueix dossier. No obstant això, la part 
de normativa lèxica i semàntica necessita molt d’esforç de l’alumne amb el 
material autocorrectiu. Hi ha una assignatura que té avaluació de l’oral i resulta 
bastant feixuga per al professor . 
 
A quart, cal destacar l’excessiu control de la presencialitat d’algunes 
assignatures, cosa que va en detriment d’aquells alumnes que tenen problemes 
de salut. Alguns d’aquests estudiants estan intel·lectualment al nivell, però com 
que no poden assistir a totes les classes i presentar la faena diària, se’n 
resenteix la nota final. Demanen, per tant, flexibilitat i estudi de cada cas 
concret. 
 
Quant a les proves orals, consideren positiu el fet que hagen de fer exposicions 
orals, però no haver de fer tants controls de normativa oral: per exemple, en el 
primer quadrimestre han fet 3 proves d’aquest tipus. Proposen que, en aquest 
cas, se’n faça una a principi de curs que valga per a totes les assignatures. 
D’altra banda, no fan aquest tipus de proves (ni exposicions orals ni controls de 
normativa) en totes les assignatures, malgrat que destaquen positivament el fet 
de preparar exposicions orals. 
 
Quant al model normatiu que ha de conéixer i emprar l’alumnat, consideren que 
el que s’hauria d’exigir és coherència a l’alumnat en la seua tria. Ara bé, 
observen que el professorat no mostra aquesta coherència: en unes classes es 
fa apologia d’este i en altres es condemna i es defensa aquest. L’alumne està, 
per tant, desorientat i no solament ha d’assimilar continguts i destreses, sinó 
també ha d’aprendre a construir un model diferent en funció del professor que 
l’ha d’avaluar, perquè algunes solucions són censurades en les distintes proves 
en detriment de la nota final. Postulen, per tant, seguir el model de la Guia 
d’usos de l’IIFV, com a mínim entre l’alumnat i en l’avaluació. 
 
 
Sobre la coordinació entre el professorat, hi ha casos de professors únics 
d’assignatures i de més d’un professor; en aquests últims casos tots els grups 
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de professors d’una mateixa assignatura (fins a cinc, en el cas màxim) se solen 
reunir per a coordinar el programa que han d’impartir. Ara bé, també caldria 
una posada en comú entre els coordinadors de les diferents assignatures per a 
parlar, sobretot, de la quantitat i la temporalització dels treballs que s’assignen 
als alumnes durant un mateix semestre. Hi hauria d’haver també reunions 
específiques entre els coordinadors de les assignatures de literatura i també, 
específicament, entre les de literatures de segona llengua. 
 
 
Valoració dels resultats del desenvolupament de l'ensenyament:    
 □ A    X B    □ C    □ D    □ EI 
 

Punts forts Àrees de millora 
- Bona relació planificació – execució 
guia docent 
- Bon ús de les tutories virtuals i de 
l’apartat de debat 
- Coordinació entre el professorat 
d’una mateixa assignatura 

- Revisió de la planificació de les 
tasques no presencials 
- Excés de tutories que es resoldrien 
mirant el programa de l’assignatura 
- Coordinació horitzontal (entre 
professorat d’un mateix curs) 

 
• Altres indicadors de serveis 

Anàlisi de resultats d'espais: 
Valorar el nombre d'aules i les seues dimensions i com s'ajusten a les 
necessitats de l'organització docent del programa formatiu, a la metodologia 
utilitzada i a les dimensions mitjanes del grup. Equipament d'aules: 
 
Les aules solen ser adequades, en general, però s’assenyalen alguns 
inconvenients:  
   a) les finestres grans són incompatibles amb unes persianes que no s’arreglen 
quan convé i que impedeixen arribar al punt de foscor adequat per a contemplar 
la pantalla; això comporta a voltes el contrari, que les persianes estiguen 
caigudes i calga encendre els llums sense necessitat. 
  b) la sonoritat no és tampoc la més adequada. 
  c) la maquinària que actua sovint pròxima de les aules durant l’horari docent 
resulta molesta (per exemple, la màquina de tallar gespa). 
  d) algunes aules a les quals ha d’acudir l’alumnat en hores contigües es troben 
molt distants entre si, especialment les dels aularis I o II; sobre aquestes aules 
els alumnes es queixen que els seients siguen fixos (no es poden moure per a 
activitats interactives), hi ha soroll ambiental i funcionen defectuosament tant 
l’aire condicionat com els ordinadors. 
 
En aquest sentit, cal destacar les queixes generalitzades (tant en primer de grau 
com en els altres cursos) pel desplaçament a altres aularis (I, II i III), i el 
perjudici que això implica respecte d’altres titulacions que sempre fan classe a la 
Facultat.  
 
Anàlisi d'infraestructures: 
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En general, tant professorat com alumnat està satisfet amb l’atenció del 
personal acadèmic i d’administració i serveis, però es queixa de les aules 
d’informàtica perquè molts ordinadors funcionen malament i lentament. 
 
Anàlisi de serveis: 
 
La queixa generalitzada és el funcionament deficient del campus virtual pel que 
fa a l’emplenament de les guies docents, que dificulta més que facilita la tasca 
del professorat en una qüestió fonamental com aquesta.  
 
Anàlisi de la biblioteca i fons documentals: 
 
Els fons documentals són adequats, però hi ha assignatures que no actualitzen 
les referències, sobretot les que estan en la llicenciatura en extinció.  
 
Anàlisi d'altres indicadors: 
 
 
Valoració dels resultats d'altres 
indicadors de serveis: 

A  B C D E 

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

  X   

Els espais destinats al treball i a l'estudi 
dels alumnes, així com l'equipament 
necessari per al desenvolupament 
d'aquestes tasques, s'adeqüen al 
nombre d'alumnes 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? 

     

Els laboratoris, tallers i espais 
experimentals, així com l'equipament 
necessari per a treballar-hi, s'adeqüen 
al nombre d'alumnes i a les activitats 
programades en el desenvolupament 
del programa formatiu? 

 X    

Les infraestructures de la biblioteca i 
sales de lectura estan degudament 
condicionades i són prou espaioses i 
tenen uns horaris prou amplis per a 
satisfer les necessitats del programa 
formatiu? 

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

X     

Punts forts Àrees de millora 
- Personal acadèmic i d’administració i 
serveis 
- Fons documentals 
- Aules de la Facultat  

- Evitar el desplaçament als aularis I, II 
i III. 
- Aules d’informàtica 

 
2. Queixes, reclamacions i suggeriments 
 
Anàlisi de les queixes, reclamacions i suggeriments: 
 
L’única incidència ha estat la ressenyada pel coordinador de Lingüística. Es 
tracta de la baixa de la professora de l’únic grup en català. El coordinador fa 
esment a les protestes dels alumnes, que diu que van ser “contestades” des del 
Departament de Filologia Espanyola, que és el que administra aquesta 
assignatura, i pel Deganat. Efectivament, van ser “contestades” però no 
“resoltes”, atès que en cap moment no s’ha justificat perquè no es va efectuar 
la contractació d’un professor suplent que estava prevista des de principi de 
curs. Per tant, aquest coordinador vol expressar a través d’aquest informe la 
seua PROTESTA MÉS ENÈRGICA PERQUÈ NO ES RESOLGUÉS LA 
INCIDÈNCIA EN EL SENTIT DE MANTENIR ALS ALUMNES LA LLENGUA 
VEHICULAR DEL SEU GRUP. 
 
Valoració dels resultats de les queixes, reclamacions i suggeriments: 
                           □ A    □ B    □ C    X D    □ EI 
 
 

Punts forts Àrees de millora 
- Només hi ha una incidència en tota la 
titulació 

- Caldria haver previst la incidència de 
la baixa per maternitat de la professora 
del grup en valencià o haver solucionat 
el problema amb la provisió de 
professorat adequada.  

 
 
Data: 8 de juliol de 2011 
Signatura: M. Àngels Francés Díez 
President/a de la Comissió 
 
 
 
 
 


