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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: 2012/2013 
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: 
  

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 
 
 

- Aplicar el criteri cronològic 
invers a l’ordenació de la 
matèria de Literatura Anglesa 
durant el primer curs del grau 

- Millorar el suport institucional 
per a l’atenció d’alumnes amb 
necessitats especials 

 
• Rendiment de l'ensenyament  

Anàlisis d'indicadors i informes de resultats acadèmics: 
  

Valoració dels resultats acadèmics:   A B C D EI 
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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?      

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 
 
 
 

- Cal coordinar-se per a facilitar 
la participació dels alumnes en 
activitats acadèmiques extra-
curriculars, però sense que 
això altere el desenrotllament 
de la docència en altres 
assignatures. 

- Seguir millorant la coordinació 
per als treballs i avaluacions 
que es realitzen al llarg del 
període docent (avaluació 
contínua) 

- Necessitem que es rebaixen 
les ratios professor/alumne, 
sempre reduint-ne el nombre 
d’alumnes per grup 

- Equilibrar el nombre d’alumnes 
entre els grups d’una mateixa 
assignatura 

- Assignar aules pròpies de la 
Facultat o pròximes a aquesta 

 
 
 
• Altres indicadors de serveis 

 
Valoració dels resultats d'altres A B C D EI 
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indicadors de serveis: 
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 
 - Actualització de material 

informàtic 
- Augmentar la inversió en 

material bibliogràfic 
 

 
 
 
2. Queixes, reclamacions i suggeriments 
 
 

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

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

Punts forts Àrees de millora 
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- Existeix un canal administratiu 
consolidat i eficaç per a la 
recepció i tramitació de queixes 
i suggeriments. 

 

 
 
3. Comentaris i proposta d'accions de millora 
 

- Es demana una correspondència més directa entre els qüestionaris 
que tenen els professors amb els que utilitza la Comissió de Grau. 

 
Data: 26 de juny de 2013 
Signatura: Jordi Sánchez Martí 
President de la Comissió 


