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F01-PM01 Informe de seguiment de la Comissió del grau en Filologia 
Catalana 
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 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 X    

Els horaris programats han sigut adequats?  X  X  

Punts forts Àrees de millora 
- Les guies estan disponibles i 
accessibles al campus virtual 
- La planificació docent s’ha ajustat, en 
la majoria dels casos, a la informació 
continguda en la guia (en alguns 
casos, es valora el cronograma 
setmanal).  
- En els cursos superiors (tercer i 
quart), es valora el grau de maduresa i 
interés de l’alumnat, que en alguns 
casos inicien trajectòries d’investigació 
a partir dels treballs individuals fets per 
a les assignatures de curs. També els 
treballs grupals són ben valorats. En 
aquestos mateixos cursos, és positiva 

- Queixes generalitzades sobre els 
horaris liminars, sobretot la franja 
entre les 14 i les 16 hores: l’alumnat 
està cansat, arriben tard o se’n van 
aviat per qüestions de transport, etc. 
- Un professor detecta necessitats 
formatives en mètodes docents 
innovadors, com ara l’Aprenentatge 
Basat en Projectes (ABP). 
- En segon, es produeix una 
concentració excessiva 
d’assignatures de matèries literàries 
en el segon quadrimestre, cosa que 
sobrecarrega de faena (sobretot, 
relacionada amb la lectura) l’alumnat. 
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la interacció entre professorat i alumnat 
i la coordinació entre el professorat.  
- En quart, s’han detectat algunes 
llacunes en la formació de l’alumnat, 
que s’han intentat solucionar amb 
eines i materials complementaris.  
- Bona valoració de l’ús de les noves 
tecnologies i mètodes innovadors.  

Caldria reformar la memòria del pla 
per a evitar aquest problema, ja que 
alguns professors han hagut 
d’adequar el cronograma i l’avaluació 
de la guia docent a aquesta situació. 
Caldria, a més, una millora de la 
coordinació entre la part teòrica i la 
pràctica d’aquestes i altres 
assignatures.  
- En algunes assignatures de quart, hi 
ha un percentatge alt d’alumnat que 
no ha lliurat el dossier de pràctiques, 
possiblement per l’excés de treball 
esmentat.  
- Es recomana que les enquestes que 
l’alumnat pot contestar voluntàriament 
a través del campus virtual hi 
estiguen disponibles amb termini 
suficient perquè el professorat els ho 
recorde a classe, ja que són una font 
d’informació valuosa que no està 
funcionant del tot.  
- Es demana que en el campus virtual 
tinguen preferència els anuncis i els 
avisos incorporats pel professorat, per 
davant dels que hi introdueix, per 
exemple, el Servei d’Informàtica.  

 
• 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 X    

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

X     

S'han complit les activitats docents programades? X X    

Les metodologies d'aprenentatge emprades han 
sigut les adequades? 

X X    

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

X X    

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

X X    

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

X X    
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Punts forts Àrees de millora 
 
- Innovació docent (ABP, plataforma 
Moodle, etc.) 
- Seguiment adequat i complet de les 
guies docents.  
- Es valoren els grups reduïts perquè 
se n’obtenen millors resultats.  
 

 
- Exàmens al final del període: 
s’acumula molt de material per a 
corregir en un espai de temps molt 
curt.  
- Disparitat de maduresa i formació 
lingüística de l’alumnat, en algunes 
assignatures.  
- Dos professores reclamen una 
major coordinació entre el professorat 
de primer i segon, per a evitar, per 
exemple, la sobrecàrrega de treballs i 
lectures de l’alumnat.  
- Caldria revisar les guies docents del 
grau i la llicenciatura per a evitar 
possibles buits en la formació de 
l’alumnat.  
 
 

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

X X    

Punts forts Àrees de millora 
- En el cas d’alguns grups reduïts, es 
valora la possibilitat de fer classe en 
seminaris amb accés a la bibliografia 
utilitzada en l’assignatura.  
- L’accés a la xarxa sense fils.  
- Atenció del personal d’administració i 
serveis excel·lent.  

- Aules petites per a grups 
nombrosos; queixes generalitzades 
sobre les aules de l’edifici de Ciències 
Socials, que estan situades al 
soterrani i tenen falta de llum i 
ventilació. Se sol·licita que s’alterne 
l’assignació d’aules en edificis fora de 
la Facultat (com el de Ciències 
Socials), i que no siguen sempre les 
mateixes titulacions les que se 
n’hagen d’anar fora.  
- L’equipament d’algunes aules no 
facilita el desenvolupament normal de 
les classes: per exemple, el cas de 
les persianes, que no impedeixen que 
la llum es reflectisca en la pantalla on 
es projecten les presentacions; la 
megafonia, que en alguns casos és 
obsoleta; els sorolls externs i el de la 
calefacció, etc.  
- També es reclamen més punts 
d’accés a la xarxa elèctrica, ja que 
amb la manca de disponibilitat d’aules 
d’informàtica, alguns professors han 
optat per treballar amb els portàtils 
particulars de l’alumnat a classe, i 
necessiten endollar-los quan s’acaba 
la bateria. En aquest sentit, es llança 
la proposta de demanar al Rectorat 
l’adquisició d’un armari per a portàtils 
en la Facultat, com una aula 
d’informàtica mòbil.  
- Es pregunta si seria possible retirar 
les tarimes de les aules que encara 
en tenen, per a donar més mobilitat al 
professorat.  
 

 
 
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? 
 



   

 5

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  X EI 
 
 

Punts forts Àrees de millora 
- No s’han produït reclamacions   
 
 
3. Comentaris i proposta d'accions de millora 
 
Tot i que les accions de millora estan explicades en els apartats anteriors, les 
resumirem en els punts següents:  
 
- Es pot mirar d’augmentar la coordinació entre el professorat dels cursos 
(sobretot en primer i segon) i entre el professorat d’una mateixa assignatura.  
- Cal equilibrar la càrrega de feina que té l’alumnat, tant pel que fa a la 
distribució en les guies docents com pel que fa a la coincidència d’assignatures 
de matèries afins (com ara les literàries en el segon quadrimestre de segon de 
grau) que requereixen, per exemple, moltes lectures.  
- Cal millorar l’equipament de les aules pel que fa a l’equip audiovisual, les 
persianes i els punts de connexió a la xarxa elèctrica, com també evitar la 
massificació de l’alumnat en aules petites.  
- Caldria evitar, sempre que siga possible, situar assignatures en franges 
horàries liminars (de 8 a 10 i de 14 a 16).  
 
Data: 4 d’octubre de 2012 
Signatura: M. Àngels Francés 
Presidenta de la Comissió 


