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F01-PM01 Informe de seguiment de la Comissió del grau de Filologia 
Catalana 
Centre: Facultat de Filosofia i Lletres 
Curs acadèmic: 2011-2012 
Semestre: 1r 
 
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 curs  
 Enquestes de satisfacció dels estudiants 
Queixes o reclamacions rebudes, 
Suggeriments orals o escrits, 
Impressions de l'equip docent implicat 
  
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 
En general, professorat i alumnat es 
mostren satisfets del treball en grup, la 
metodologia d’aprenentatge, els 
continguts, els resultats finals obtinguts 
i el compliment de la guia docent.  
L’alumnat de Filologia Catalana es 
mostra satisfet amb la facilitat d’accés 
a la informació sobre les assignatures i 
al professorat.  
 
  

L’alumnat preferia no tenir classe en 
la franja horària de 14 a 16 hores. La 
proposta és fer un horari intensiu de 8 
a 15, o combinacions com de 8 a 12 
cada dia, o de 8 a 14 i venir solament 
4 dies a la setmana.  
En el cas d’assignatures de primer, el 
professorat d’alguna de llengua 
constata que no és adequat tenir 
classe dos dies seguits. Es reclamen 
grups desdoblats més petits.  
En el cas d’algunes assignatures de 
segon, l’alumnat reclama més 
claredat en els criteris d’avaluació i 
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més marc teòric, que no queda clar si 
es dóna solament a través de les 
activitats pràctiques.  
En el cas de tercer i quart, 
coincideixen amb el curs de primer a 
reclamar grups de pràctiques menys 
nombrosos, i també protesten sobre 
els horaris extremats (8-10 i 14-16).  

 
• 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     

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 
Es destaca la coordinació entre el 
professorat que comparteix 
assignatures. 
Entre les assignatures de primer, una 
professora remarca que les destreses 
que s’adquireixen en la seua 
assignatura serveixen per a la resta 
dels cursos. 
L’alumnat valora la metodologia docent 
d’una assignatura de segon que ha 
seguit una organització rigorosa i 
adequada a la guia docent publicada.  
En el cas de tercer i quart, es valora la 
maduresa i l’interés de l’alumnat, com 
també el grau d’acompliment dels 
objectius plantejats en les guies 
docents. 
 

Cal millorar la coordinació entre 
assignatures de matèries afins, i 
vigilar el solapament de convocatòries 
i de faena acumulada en l’alumnat 
amb assignatures de cursos anteriors 
(sobretot en el cas de tercer i quart, 
amb assignatures en procés 
d’extinció, però també és una qüestió 
que sorgirà respecte de primer i 
segon). 
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• 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 professorat i l’alumnat es manifesten 
satisfets amb l’atenció rebuda per part 
del personal d’administració i serveis, 
com també de l’equipament en general 
de les aules, excepte en casos 
puntuals que destaquem en la columna 
de la dreta.  

La majoria del professorat i de 
l’alumnat coincideix a remarcar que 
les aules amb els seients ancorats 
impedeixen dur a terme classes 
interactives amb moviment d’alumnat 
i professorat. En el cas de Filologia 
Catalana, a més, se li han adjudicat 
aules massa petites on l’alumnat està 
molt apretat o, fins i tot, no cap. 
Moltes d’aquestes aules, a més, 
estan lluny del Departament, i es 
proposen torns rotatius perquè no 
sempre siga Catalana qui s’haja de 
traslladar a altres edificis. Es destaca, 
especialment, la falta de condicions 
de les aules del soterrani de l’edifici 
de Ciències Socials, on no hi ha llum 
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natural. També es reclamen més 
aules d’informàtica, més grans, o 
grups més petits perquè cada alumne 
tinga el seu ordinador.  
Cal millorar l’equipament d’aules que 
no tenen persianes en condicions per 
a garantir la visió de les 
presentacions projectades en la 
pantalla. En alguns casos, a més, la 
calefacció funciona malament: si està 
engegada, és extrema, i si s’apaga, 
l’alumnat passa fred. 
Es constata el retard amb què van 
arribar certs materials docents 
encarregats a principi de curs a la 
Biblioteca. També es reclama una 
pissarra digital portàtil.  
 

 
 
 
 
2. Queixes, reclamacions i suggeriments 
 
 

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

No per escrit.  

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: 
                          X A   □ B  □  C  □ D  □ EI 
 
 

Punts forts Àrees de millora 
No hi ha hagut reclamacions escrites.   
 
 
3. Comentaris i proposta d'accions de millora 
 
A banda de tot el que s’ha exposat fins ara, tot seguit afegirem alguns 
suggeriments més.  
 
El coordinador de primer de grau comenta que, per a facilitar la seua tasca i la 
de la resta dels coordinadors, les preguntes de l’enquesta voluntària als 
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estudiants, penjada en el campus virtual, siguen semblants a les que ha de 
respondre el professorat en els informes.  
 
Els coordinadors d’assignatures han comentat, a més, aspectes com el fet que 
el grup en valencià d’assignatures que en tenen, més reduït, ha funcionat millor 
que els grups en castellà. També que és positiu comptar amb el calendari de 
treball que s’espera dels coordinadors d’assignatures i els de curs, per a 
planificar millor la faena. A més, convindria aclarir el mecanisme de lliurament i 
recepció d’informes (a qui, de qui, quan), i es proposa que es publiquen, amb 
antelació suficient, quadres amb les persones i les adreces i les dates en què 
cal intercanviar els informes. Una professora proposa, a més, que els 
coordinadors d’assignatures de cada curs es reunisquen abans de lliurar els 
informes de cada semestre. 
 
La professora de Llengua Alemanya explica que és difícil que l’alumnat 
assolisca el nivell A1 de la llengua en qüestió en solament 6 crèdits. El 
professor de Llatí proposa diverses accions de millora, com ara invertir l’ordre 
en la distribució de pràctiques d’ordinador i seminari teòric i pràctic, equilibrar la 
càrrega de treball personal de l’alumnat, recuperar el treball en equip amb 
tasques de tutorització, coordinar-se amb la resta de les assignatures del 
semestre i millorar l’horari.  
 
En tercer i quart, es constata la superposició de classes en el cas de les 
optatives i el fet que algun professor exigeix l’assistència obligatòria a l’alumnat 
en detriment de les altres assignatures. Hi ha també alguns continguts repetits, 
que l’alumnat agraeix perquè els serveixen de repàs. També reclamen, en 
alguns casos, metodologies més interactives i menys relacionades amb la lliçó 
magistral, i criteris i percentatges d’avaluació més clars. Pel que fa a les dates 
d’exàmens, convindria revisar que no coincidisquen amb els d’assignatures que 
tenen molt d’alumnat pendent (sobretot en el cas dels cursos de la llicenciatura, 
no els del grau).  
 
En general, i malgrat els punts de millora redactats més amunt, la satisfacció de 
professorat i alumnat és bona respecte de la dinàmica ensenyament-
aprenentatge; les àrees de millora estan relacionades amb infraestructures, 
horaris, etc.  
 
Data: 2 d’abril de 2012 
Signatura: M. Àngels Francés 
President/a de la Comissió 


