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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: 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   X  

Punts forts Àrees de millora 
- Es constata la motivació i l’interés de 
l’alumnat, sobretot en el cas de les 
optatives, que responen als seus 
gustos. En general, hi ha satisfacció 
sobre la participació del l’alumnat en 
les activitats planificades, excepte en el 
cas que s’esmenta en l’apartat de 
“Àrees de millora”.  
- L’horari de 8 a 15 resulta satisfactori 
per a l’alumnat. 
- S’han atés satisfactòriament les 
tutories individuals i grupals, tant 
presencialment com a través del 
campus virtual.  
 

- S’aprecia un cert desinterés i 
absentisme entre l’alumnat de segon 
de grau de Catalana. El professorat 
els va convocar a una reunió per a 
parlar-ne, i sembla que miraran de 
redreçar la seua actitud en els cursos 
posteriors.  
- En assignatures massificades, com 
Lingüística General, el professorat es 
queixa que hi ha alumnat que va allà 
només per a deixar constància de la 
seua assistència i es dediquen a 
molestar a la resta.  
- En el cas de quart, persisteix la 
queixa pels horaris liminars, tot i que 
aquest problema ha estat corregit ja 
en el grau.  
- L’alumnat reclama uns minuts entre 
classe i classe per a poder esmorzar 
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o descansar una mica. En alguns 
casos, el professorat s’allarga en les 
classes i s’empalmen les unes amb 
les altres.  
 

 
• 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 
- S’ha detectat una considerable 
millora en la planificació i la 
metodologia de les assignatures, 
gràcies al rodatge d’alumnat i 
professorat i l’experiència adquirida en 
els cursos anteriors, que ha permés 
millorar els aspectes que requerien 
revisió.  
- En el cas de 4t (últim curs de la 
llicenciatura), el grup reduït ha facilitat 
molt el procés d’ensenyament-
aprenentatge. 
- Els criteris d’avaluació han estat els 
adequats, almenys amb les evidències 
que tenim a l’hora de fer els informes.  
 

- En els cursos superiors (tercer i 
quart) s’observa un augment del gruix 
de continguts, que en alguns casos 
se superposen amb d’altres vistos en 
els cursos anteriors o en altres 
assignatures. Convé revisar la 
càrrega de feina de l’alumnat en 
aquestos casos i coordinar millor els 
temaris de les assignatures per àrees. 
- En quart, es demana que el 
professorat use més les noves 
tecnologies i que s’estudien més 
autors valencians contemporanis. 
- Es reclama una franja horària 
comuna buida de classes per a 
facilitar l’assistència de l’alumnat a 
conferències i altres activitats, tal com 
hi havia en l’antiga llicenciatura.  
- En una assignatura de gran càrrega 
teòrica com Teoria de la Literatura, el 
professorat es queixa de la distribució 
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entre teoria i pràctica, ja que la part 
teòrica hauria de ser major.  
 

 
 
 
• 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 
- L’alt grau de satisfacció amb el 
personal d’administració i serveis del 
dept. de Filologia Catalana, la 
Secretaria de la Facultat de Filosofia i 
Lletres i l’edifici de Ciències Socials és 
generalitzat.  
- Les infraestructures de la biblioteca 
també són adequades.  

- Queixes generalitzades sobre el 
soterrani de l’edifici de Ciències 
Socials, on solament es desplaça 
l’alumnat de Filologia Catalana i 
Francesa. Caldria rotar el 
desplaçament fora de la Facultat de 
Lletres i, en concret, a l’edifici de 
Ciències Socials.  
- Convindria remodelar la distribució 
de cadires i taules en la Facultat de 
Lletres: el fet que no es puga desfer 
l’estructura fixa dificulta el treball per 
grups i la mobilitat de professorat i 
alumnat.  
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- Com altres anys, es veu la 
necessitat de millorar les persianes i 
la gestió de la llum per a veure 
correctament la pantalla.  
- També hi ha queixes sobre el soroll 
extern, no solament de la gent que 
parla al corredor, sinó d’aules 
contigües on usen micròfon o posen 
pel·lícules.  
- Protestes per la lentitud dels equips 
informàtics.  

 
 
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? 
 
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 
 
En general, s’observa una millora progressiva de tot el que té a veure amb la 
docència segons la metodologia de l’EEES, després dels entrebancs dels 
primers cursos. Continua sent necessari revisar la distribució de continguts per 
assignatures per a evitar repeticions i una concentració excessiva en els 
darrers cursos. Els horaris de 8 a 15 són satisfactoris, però convindria no 
encadenar les assignatures consecutivament per a deixar uns minuts de 
descans a l’alumnat entre classes. Així mateix, el professorat, que ha elaborat 
uns informes molt complets, considera que no té prou evidències per a 
pronunciar-se sobre l’avaluació, ja que encara no tenen els resultats dels 
exàmens. Convindria demanar els informes més tard, després de la data de 
tancament de les actes de la convocatòria de juny. A més, és una llàstima no 
haver comptat enguany amb cap tipus d’enquestes a l’alumnat, tot i que des del 
Grau de Catalana s’han requerit informes als alumnes de cada curs.  
 
Data: 3 de juliol de 2013 
Signatura: M. Àngels Francés 
Presidenta de la Comissió 


