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Introducció 

 

El curs 2009-10 van iniciar-se els estudis de Grau de Bioquímica i Biologia Molecular a 

la URV. El curs 2010-11 s’ha implantat fins al segon curs del grau. 

Aquest informe de seguiment ha estat elaborat pel responsable de l’ensenyament amb 

el suport de l’Oficina de Suport al Deganat i la Secretaria de la Facultat de Química, 

així com del Gabinet Tècnic del Rectorat i del Servei de Recursos Educatius de la URV. 

 

L’informe ha estat aprovat per l’equip deganal de la Facultat de Química. Està previst 

informar del mateix en la propera Junta de Facultat. 

 

1. Planificació de la titulació  

 

La planificació, programació i avaluació de les competències en el model docent de la 

URV, pels graus es du a terme en tres nivells de concreció diferents. 

En el primer nivell, el Projecte Formatiu de la Titulació, que es concreta amb la 

Memòria Oficial del Títol, que va obtenir resolució de verificació positiva per part del 

Consejo de Universidades, en sessió celebrada el dia 3 de març de 2009, i es troba 

publicada al web de la URV. El Consell de Ministres va acordar, en data 12 de 

novembre de 2010, establir el caràcter oficial del títol i la seva inscripció en el Registre 

d’Universitats, Centres i Títols (codi 2500436). 

 

En un segon nivell es concreta d’una banda el Mapa de Competències, que és el pla 

d’estudis de la titulació en forma de competències. 

 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1321&consulta=apartat&apartat=1260&any_academic=2011_12
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En la imatge següent es pot veure el Mapa de Competències de les assignatures 
implantades fins al moment:  

 
Tipus 
(1) 

Crèd. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 A14 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C2 C3 C4 

MATEMÀTIQUES FB 9                                             

FÍSICA FB 9                                             

QUÍMICA 
GENERAL 

FB 12                                             

ESTADÍSTICA FB 6                                             

BIOLOGIA FB 6                                             

BIOLOGIA 
CEL·LULAR 

FB 6                                             

GENÈTICA FB 6                                             

BIOQUÍMICA FB 6                                             

QUÍMICA 
ORGÀNICA 

OB 6                                             

EXPRESSIÓ I 
REPLICACIÓ 
GÈNIQUES 

OB 6                                             

BIOINFORMÀTICA OB 6                                             

ENZIMOLOGIA OB 6                                             

ESTRUCTURA I 
FUNCIÓ DE 
BIOMOLÈCULES 

OB 6                                             

BIOLOGIA 
ANIMAL I 
VEGETAL 

OB 6                                             

METODOLOGIA I 
EXPERIMENTACIÓ 
EN BIOLOGIA 
MOLECULAR 

OB 6                                             

BIOFÍSICA OB 6                                             

METODOLOGIA I 
EXPERIMENTACIÓ 
EN BIOQUÍMICA 

OB 6                                             

SENYALITZACIÓ I 
CONTROL DE 
FUNCIONAMENT 
CEL·LULAR 

OB 6                                             

 
1) FB: Formació Bàsica, a 1r curs; OB: obligatòria, a 2n curs. 

2) Competències: 
  A1  Entendre i aplicar els coneixements bàsics de física, matemàtiques i química a la Bioquímica i Biologia Molecular. 

  A2  Descriure les bases bioquímiques, moleculars i estructurals del funcionament dels éssers vius. 

  A3  Tenir un coneixement avançat de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la seva 

regulació. 

  A4  Conèixer i comprendre de manera integrada els organismes a nivell molecular, cel·lular i metabòlic. 

  A5  Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques de Bioquímica i Biologia 

molecular. 

  A6  Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori, especialment en els àmbits bioquímics, 

microbiològics i en biologia molecular, valorant els seus riscos, i elements de seguretat. 

  A7  Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques: 
genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i altres, així com de dades bibliogràfiques, i 

usar les eines bioinformàtiques bàsiques. 

  A8  Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis del camp científic i saber-los interpretar. 

  A9  Tenir un coneixement estructural i funcional de les molècules que formen els éssers vius: components bàsics i 

estructures polimèriques. 

  A10  Apreciar la complexitat i diversitat dels organismes a través de l'estudi de les seves molècules, cèl·lules i 

processos fisiològics, la seva genètica i evolució. 

  A11  Ser capaç d'apreciar la potencialitat i la velocitat dels canvis en Bioquímica. 

  A12  Treballar de manera adequada en un laboratori bioquímic incloent seguretat, manipulació i eliminació de residus i 
registre anotat d'activitats. 

  A13  Aplicar coneixements moleculars a la interpretació fisiològica del funcionament normal o patològic de l'organisme. 

  A14  Descriure la manera en la qual els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn.  

  B1 Aprendre a aprendre. 
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  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp bioquímic. 

  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. 
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 

  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. 

  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets. 

  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. 

  C3 Gestionar la informació i el coneixement. 

  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. 

 

 

D’altra banda, tota la informació acadèmica de les assignatures (programa, resultats 

d'aprenentatge, , distribució en ECTS, competències, professors implicats, sistema 

d'avaluació, planificació,...) es publica a la Guia Docent 

(http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=132

1&any_academic=2010_11) abans de que els alumnes es matriculin. 

 

En el tercer nivell trobem el Pla de Treball. Consisteix en concretar al detall les 

activitats que l’estudiant haurà de dur a terme en una assignatura, fent especial 

èmfasis en les activitats d’avaluació. El Pla de Treball es desenvolupa a l’espai de 

docència de l’entorn virtual de formació de la URV (Moodle) i és d’us intern, una 

vegada l’estudiant s’ha matriculat. L’objectiu és buscar la distribució òptima del treball 

de l’estudiant pel que fa a càrregues i distribució temporal on la coordinació docent 

n’és la clau. 

Totes les assignatures informen als alumnes de les dates dels exàmens i altres 

demandes de feina a través de l'eina "Pla de treball" o a través del Moodle. Tal i com 

es suggeria en l'informe de Seguiment anual del Grau de Bioquímica i Biologia 

Molecular del curs 2009-10, les dates dels exàmens parcials també s’han publicat al 

web de la Facultat de Química. Les dates dels exàmens en segona convocatòria 

figuren a la guia docent i els alumnes les poden consultar abans de la matrícula. 

La demanda de feina als estudiants es considera adequada i ajustada a la programació 

que figura a les Guies Docents. Abans de començar cada quadrimestre el Responsable 

d'Ensenyament coordina que no hi hagi solapaments en les dates dels exàmens 

parcials. 

 

 

2. Indicadors 

 

2.1 Accés 

 

2.1.1 Característiques del procés d’accés 

 

 Nombre d'alumnes preinscrits: 

Ensenyament 
Curs 

acadèmic 

2009-10 2010-11 

Demanda 1a 
opció 

Demanda 
total 

Demanda 1a 
opció 

Demanda 
total 

GRAU DE BIOQUÍMICA I 
BIOLOGIA MOLECULAR 

  50 237 54 297 

Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1321&any_academic=2010_11
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1321&any_academic=2010_11
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 Nombre d'alumnes admesos: 

Ensenyament Tipus modalitat ingrés 

Est. nous 

2009-10 2010-11 

GRAU DE BIOQUÍMICA I 
BIOLOGIA MOLECULAR 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen 
començats estudis universitaris 

  
2 

  
  

Més grans de 25 anys 1 1 

PAU i assimilats que tenen començats 
estudis universitaris 

7 2 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) o 
assimilats 

29 33 

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 2 4 

  Total 41 40 
Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

 Nombre d'alumnes matriculats: 

Ensenyament   2009-10 2010-11 

GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR Ingressos 41 40 

Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 
 Nombre de places ofertes de nou ingrés: 

Ensenyament  2009-10 2010-11 

GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR Places ofertes 40 40 

Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

 Ràtio de places demanades/places ofertes (evolució): 

Ensenyament   
2009-

10 

2010-

11 

GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR 

Ràtio Demanda1a-Oferta 1,25 1,35 

Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

 Nota mitjana d’accés (segons via): 

Tipus modalitat ingrés 

Nota accés (promig) 

2009-10 2010-11 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) o assimilats 7,52 9,35 

Estrangers amb conveni de reciprocitat 5,80   

Diplomats, Llicenciats i assimilats 1,40 5,84 

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 7,42 8,85 

PAU i assimilats que tenen començats estudis universitaris 7,10 7,52 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats estudis universitaris 9,34 8,62 

Més grans de 25 anys 6,35 6,50 
Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 
 

 Nota de tall d’entrada (evolució): 

 

Nota de tall 

2009-10 2010-11 

Grau de Bioquímica i biologia Molecular 7,17 9,806 
http://www.gencat.cat/diue 
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 % estudiants de nou ingrés de 1a preferència: 

Ensenyament   
2009-

10 
2010-

11 

GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 

MOLECULAR 

Demanda 1a opció 50 54 

Demanda 1a-3a opció 125 153 
Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

 

S'han complert les previsions i s'han omplert les 40 places ofertades. La majoria dels 

alumnes de nou ingrés (33 dels 40 totals) provenen de les proves d'accés a la 

Universitat (PAU). Respecte al curs anterior ha disminuït lleugerament (de 7 a 2 

alumnes) els alumnes de la modalitat d'ingrés "PAU i assimilats que tenen començats 

estudis universitaris" i ha augmentat lleugerament (de 2 a 4 alumnes) els alumnes 

provinents d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats. Tant la ràtio demanda1a-oferta,  la 

demanda en primera opció i la demanda en 1a-3a opció són elevades (hi ha més 

demanda que oferta) i han augmentat lleugerament respecte el curs anterior. La Nota 

de tall ha augmentat pel canvi en el sistema d'accés a la Universitat. 

 

2.1.2 Característiques personals i socials dels alumnes de nou ingrés 

 

Nivell d’estudis dels pares: 

Estudis Pare Ingressos Estudis Mare Ingressos 

Altres / NS / NC 2 Altres / NS / NC 1 

Batxillerat o FP 2n grau 10 Batxillerat o FP 2n grau 11 

Diplomat o Enginyer Tèc. 7 Diplomat o Enginyer Tèc. 3 

Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 3 
Dr., Llicenciat, Enginyer o 
Arquitecte 

5 

EGB o FP 1er grau 8 EGB o FP 1er grau 10 

Estudis primaris 9 Estudis primaris 9 

Sense Definir 1 Sense Definir 1 

Font: URV SINIAnet 28/12/11 

 

Nivell d’ocupació dels pares/mares: 

Ocupació Pare Ingressos Ocupació Mare Ingressos 

Altres / NS / NC 12 Altres / NS / NC 15 

Director o Gerent d'empreses o Institucions 
Públiques 

7 
Director o Gerent d'empreses o Institucions 
Públiques 

2 

Forces armades   
Persones que no han tingut un treball 
remunerat 

 

Sense Definir 1 Sense Definir 1 

Treballador no qualificat 1 Treballador no qualificat 2 

Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o 
pesca 

3 
Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o 
pesca 

  

Treballador qualificat sect. construcció i 
mineria 

2 
Treballador qualificat sect. construcció i 
mineria 

 

Treballador qualificat sect. industrial 3 Treballador qualificat sect. industrial 1 

Treballador qualificat sect. serveis 9 Treballador qualificat sect. serveis 16 

Tècnic o professió associada a tit. univ. 2 Tècnic o professió associada a tit. univ. 3 

Font: URV SINIAnet 28/12/11 

 

L'anàlisi de les característiques personals dels alumnes de nou ingrés segons 

els estudis i ocupació dels seus pares, posa de manifest que la majoria dels pares dels 

alumnes de nou ingrés del Grau en Bioquímica i Biologia Molecular tenen estudis 

d'EGB o Batxillerat. El 22.5% tenen estudis de Diplomat, Enginyer tècnic, Llicenciat, 
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Enginyer, Arquitecte o Doctor. La majoria dels pares treballen en el sector serveis o 

industrial. 

 

Indicadors enquesta 1Q1R-Grau Bioquímica i Biologia Molecular 
% respecte als 
alumnes 
enquestats 

Estudiants que són dones 71,4 

Estudiants entre 18 i 21 anys 85,7 

Estudiants a temps complert 100 

Alumnes del Grau que accedeix per primera vegada a la Universitat 100 

Alumnes que no han canviat de residència al començar el curs 71,4 

Estudiants que viuen amb els pares 57,1 

Estudiants que es consideren integrats dins de l'entorn universitari 100 

Estudiants que consideren que la relació amb els companys és positiva 100 

Estudiants que consideren que tenen un rol actiu en el desenvolupament de 
les classes 

85,7 

Estudiants que consideren que quan vaig començar creia estar en condicions 
d'afrontar amb èxit la carrera 

57,1 

Estudiants que consideren la seva percepció sobre la carrera ha millorat 57,2 

Font: Informe Enquesta 1Q1R Grau Bioquímica i Biologia Molecular. Juliol 2011 

 

L'anàlisi dels resultats de l'enquesta 1Q1R que la Universitat fa als alumnes de primer 

curs després del primer quadrimestre posa de manifest que la majoria dels estudiants 

del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular són dones, tenen entre 18 i 21 anys, són 

estudiants a temps complert que accedeixen per primera vegada a la Universitat, que 

no han canviat de residència al començar el curs i que viuen amb els pares. Tots els 

estudiants enquestats del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular es consideren 

integrats dins l'entorn universitari i consideren que la relació amb els companys és 

positiva. La majoria dels estudiants enquestats també consideren que tenen un rol 

actiu en el desenvolupament de les classes, que quan van començar creien estar en 

condicions d'afrontar amb èxit la carrera i la seva percepció sobre la carrera ha 

millorat. El conjunt d'alumnes de primer curs del Grau de Bioquímica i Biologia 

Molecular sembla doncs un grup d'alumnes motivats amb una bona predisposició cap 

als estudis que han iniciat. 

 

 

2.1.3 Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació dels alumnes al grau. 

 

Per facilitar la incorporació dels alumnes al grau, la Facultat de Química va organitzar 

les següents activitats: 

 “Jornades d'Acollida” als futurs estudiants dels Graus de la Facultat de 

Química: durant el mes de juliol de 2010 en la jornada de matrícula dels 

estudiants de nou accés. L'Equip Deganal, juntament amb PAS de la 

secretaria del Centre van informar als futurs estudiants sobre els plans 

d'estudis respectius i la matrícula,. També es va facilitar el tríptic informatiu 

de les Jornades d'iniciació a la vida universitària, programades pel mes de 

setembre de 2010. Aquesta sessió es va repetir al Setembre i a l'Octubre 

del 2010 amb els alumnes que es van matricular durant el Setembre o 

Octubre. 

 “Jornades d'Iniciació a la vida universitària” (10a ed.) Aquesta activitat 

adreçada als estudiants de nou ingrés a la Facultat, organitzada del 7 al 10 

de setembre de 2010, amb l'objectiu de donar als estudiants informació útil 

per desenvolupar-se adequadament en l'entorn universitari (presentació del 

Centre i dels Graus, Pla d'Acció Tutorial (PAT), activitats de la Secretaria del 
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Centre, Moodle, Biblioteca, Servei Lingüístic i prova d'anglès). A més, els 

estudiants del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular van tenir l'ocasió de 

visitar el centre IRTA Mas de Bover. Es va repetir part del contingut de les 

Jornades durant el mes d'Octubre en una sessió adreçada als alumnes que 

es van matricular amb posterioritat al 10 de Setembre. 

 

Es considera que els processos de selecció, admissió i matriculació dels estudiants al 

Grau han estat adients. Valorem molt positivament l'organització de les Jornades 

d'iniciació a la vida universitària durant la primera setmana del curs. Aquestes 

jornades representen el primer contacte dels estudiants de nou ingrés amb la 

Universitat i ens permeten explicar als estudiants aspectes rellevants sobre el 

funcionament del grau, PAT, entorn acadèmic virtual (Moodle), .... Els estudiants 

valoren també molt positivament les Jornades i així ho reflecteixen en les enquestes. 

Es proposa pel curs vinent continuar organitzant les Jornades  d'iniciació a la vida 

universitària durant la primera setmana del curs. 

 

Satisfacció del procés d’admissió: 

 

 Estudiants: 

L'informe 1Q1R (La incorporació dels estudiants a la universitat) inclou una pregunta 

sobre el grau de satisfacció dels estudiants del procés d'admissió. Dels  alumnes que 

han participat a l'elaboració de l'informe 1Q1R pel Grau de Bioquímica i Biologia 

Molecular, el 71,4% consideren estar d'acord amb el procés de matrícula; un 14,3% 

opinen que estan en desacord. L'altra 14,3% que resta mostra el seu molt desacord 
amb aquest procés. 

 PAS implicat: 

 

- El curs 2010-11 s’han matriculat als alumnes dels 4 graus de ciències (Grau de 

Química, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau d'Enologia i Grau de 

Biotecnologia), tots barrejats, distribuint-los per grups i per ordre alfabètic. 

 

Per la secretaria ha representat efectuar el procés de forma manual, unificant les 4 

llistes, per cada vegada que s'ha rebut un llistat de preinscripció i llavors acotar de 

nou manualment els grups per cognoms i repartint els alumnes de la forma més 

equitativa possible. 

 

Aquesta distribució s'ha fet en base a les relacions enviades però no tothom ha acabat 

matriculant-se i s’ha hagut de reconduir quasi dia a dia a UXXI (aplicatiu informàtic de 

gestió acadèmica de la URV) el número d'alumnes que es podria admetre en cada 

grup. 

 

Els alumnes repetidors s'han pogut matricular al grup que han volgut i això ha 

dificultat la distribució equitativa per grups amb els alumnes de nou accés. 

 

Portem tres cursos sense poder fer aquest procés de forma automàtica. Si tenim en 

compte la forma en que arriben a la Secretaria del centre les relacions (s'especifica 

més endavant) es pot veure la dificultat que comporta en quan a assignar grup i 

també tutor. A més els alumnes s'incorporen molt tard a les classes, no poden fer el 

Curs d'Iniciació a la Vida Universitària, com els alumnes que matriculem al juliol i a 

principis de setembre. 

 

Les relacions dels alumnes a matricular que enviar l'Oficina de Preinscripció es dilaten 
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en el temps i ha estat un degoteig continu. El calendari de recepció de les llistes ha 

estat: 

 

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular: 15/07,25/07,1/08, 13/09, 21/09 i una llista 

d'espera amb 47 persones arribada el 6 d'octubre. 

 

- S’ha pogut aplicar de forma automàtica els reconeixements de crèdits per CFGS atès 

que ja han estat publicats, tant pel curs 2010-11 com pel 2011-12, cosa que no es va 

poder fer en el curs 2009-10 (primer d'implantació dels graus). 

 

- L'acreditació del nivell B1 d’idioma estranger per part dels nous matriculats ha estat 

molt minoritària. Aproximadament només un 20% dels matriculats està en condicions 

d'acreditar-lo en el moment d'entrada a la universitat i només 6 alumnes dels que ja 

estaven matriculats anteriorment, han acreditat aquest nivell. 

 

 

2.2  Desenvolupament de l’ensenyament 

 

2.2.1 Recursos humans i materials 

 

2.2.1.1   Professorat 

A continuació es mostren dades corresponents al professors coordinadors 

d'assignatures dels dos cursos implantats fins el moment: 

 

Centre Ensenyament 

Nre de PDI 

Doctor 
No 
Doctor 

Total 

FQ Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (2009) 19 0 0 
Dades 2010-11 – Elaboració OSD de la Facultat de Química, en base a DOCnet 

 
Distribució del professorat per categories: 

 

DOCTOR 

ASS % Agregat % CU % LEC % TU % Visitant % 
Tot. 

DOCTOR 

1 5,3% 1 5,3% 5 26,3% 2 10,5% 9 47,4% 1 5,3% 19 100% 

Dades 2010-11 – Elaboració OSD de la Facultat de Química, en base a DOCnet 

 

Tots els coordinadors de les assignatures del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular  

implantades fins al moment són Doctors. La majoria d'ells corresponen a les 

categories de Catedràtic d'Universitat o Titular d'Universitat. 

 

2.2.1.2   Ús de recursos docents 

 

Els recursos docents dels que disposa el centre (aulari, laboratoris de recerca, sala 

d'informàtica d'usuaris, sala d'estudis) i el campus (biblioteca) es consideren adients i 

suficients pel desenvolupament correcte de la docència. No s'observen mancances de 

recursos docents. 

 



 

 

 

Seguiment anual del  
Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (2009)  

Curs 2010-11  
Facultat de Química 

 

 10 

 

2.2.1.3   Ús de recursos docents virtuals 

 

Aquesta informació s’analitza a l’informe de centre. 

 

2.2.2 Desenvolupament docent 

 

2.2.2.1   Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 

Mitjana d'alumnes per grup: 

 
El primer curs (corresponents a 60 ECTS de matèries de formació bàsica) del Grau de 

Bioquímica i Biologia Molecular és comú amb el Grau en Biotecnologia i Grau en 

Enologia (impartits per la Facultat d'enologia) i parcialment comú (48 dels 60 ECTS de 

matèries de formació bàsica) amb el Grau en Química (impartit per la Facultat de 

Química). A més a més 120 dels 240 ECTS són comuns entre el Grau de Bioquímica i 

Biologia Molecular i el Grau de Biotecnologia. Com a norma general hi ha 3 grups de 

teoria per les assignatures compartides pels 4 Graus, 2 grups per les assignatures 

compartides pels Graus de Bioquímica i Biologia Molecular, Biotecnologia i enologia, i 

1 grup de teoria per les assignatures compartides entre els Graus de Bioquímica i 

Biologia Molecular, i Biotecnologia. La mitjana d'alumnes per grup és la que estableix 

la URV. Entre 80-100 alumnes com a màxim en grups de teoria, 40 alumnes per grup 

en classes de problemes/seminaris i 20 alumnes per grup en les pràctiques de 

laboratori. Tot i que seria desitjable tenir grups de teoria més petits, especialment en 

primer curs, la conjutura socioeconòmica actual no ho fa possible. 

 

Activitats docents programades:   

 

Les metodologies i activitats docents de les assignatures del Grau de Bioquímica i 

Biologia Molecular figuren en la Guia Docent de la titulació. Es consideren adients i 

s'han desenvolupat d'acord a les previsions. 
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Mètodes i criteris d'avaluació: 

 

 Totes les assignatures segueixen el model d'avaluació continuada. Les metodologies 

emprades tal i com es mostren a continuació (font URV DOCnet) són diverses i 

inclouen seminaris, debats, resolució de problemes, i pràctiques de laboratori. Els 

criteris d'avaluació es publiquen a la guia docent amb anterioritat a la matrícula dels 
estudiants.  

A 1r curs: 

 

A 2n curs: 
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A la taula següent presentem la distribució dels temps per metodologia i marcat amb 
blau aquelles que s’utilitzen per l’avaluació de l’assignatura (font URV DOCnet): 

Hores 
totals 

 

 Tipus Crèd. M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M16 M19 M20 M38 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Temps 

amb 

presència 

professor 

Temps 

treball 

autònim 

estudiant 

Hores 

totals 

MATEMÀTIQUES FB 9 10 100 0 0 0 78 0 0 0 0 0 4 0 0 22 0 18 0 90 142 232 

FÍSICA FB 9 1 90 70 0 0 0 0 55 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 118 110 228 

QUÍMICA 

GENERAL 
FB 12 2 146 0 0 0 0 0 69 0 52 0 3 0 28 0 0 0 0 145 155 300 

ESTADÍSTICA FB 6 1.2 72.8 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 60.2 89.8 150 

BIOLOGIA FB 6 1 72.5 30 0 0 0 0 39.9 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 73 77.4 150.4 

BIOLOGIA 

CEL·LULAR 
FB 6 1 70 38 0 0 0 0 34 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 74 76 150 

GENÈTICA FB 6 2 75 20 0 0 0 0 0 0 30 0 3 0 8 0 12 0 0 65 85 150 

BIOQUÍMICA FB 6 1 58 16.5 8 0 30 0 30 0 0 0 1 0 0 0 6.75 0 0 80.5 70.75 151.25 

QUÍMICA 

ORGÀNICA 
OB 6 0.5 76.5 0 0 0 50 0 0 10 0 0 1 0 0 0 12 0 0 60 90 150 

EXPRESSIÓ I 

REPLICACIÓ 

GÈNIQUES 

OB 6 1 36 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0.5 0 0 83 0 0 0 60.5 90 150.5 

BIOINFORMÀTICA OB 6 4 56 0 0 0 0 0 0 0 17 60 4 0 0 0 3 6 0 75 75 150 

ENZIMOLOGIA OB 6 1 50 22 0 0 0 0 75 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 51 102 153 

ESTRUCTURA I 

FUNCIÓ DE 

BIOMOLÈCULES 

OB 6 0.5 75 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0.5 0 12 0 0 0 0 67 96 163 

BIOLOGIA 
ANIMAL I 

VEGETAL 

OB 6 4 66 45 0 0 0 0 41.4 0 0 0 2 1 1 3 0 0 0 69.5 93.9 163.4 

METODOLOGIA I 

EXPERIMENTACIÓ 
EN BIOLOGIA 

MOLECULAR 

OB 6 3 0 0 0 0 0 0 83.5 30 0 0 0.5 0 0 33 0 0 0 60 90 150 

BIOFÍSICA OB 6 1 90 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 90 151 

METODOLOGIA I 

EXPERIMENTACIÓ 
EN BIOQUÍMICA 

OB 6 1 0 0 0 0 0 0 108 20.5 18 0 3 0 0 0 2 0 0 63.5 89 152.5 

SENYALITZACIÓ I 

CONTROL DE 

FUNCIONAMENT 
CEL·LULAR 

OB 6 1 87.5 0 0 18 0 0 39 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0.5 61.5 88.5 150 

TOTAL    1334.7 1710.35 3045.05 

1) FB: Formació Bàsica, a 1r curs; OB: obligatòria, a 2n curs. 

2) M1: Activitats Introductòries; M2: Sessió Magistral; M4: Seminaris; M5: Debats; M6: 
Presentacions/exposicions; M7: Problemes a l’aula; M8: Pràctiques TIC a l’aula informàtica; M9: 
Pràctiques a laboratoris; M16: Treballs; M19: Problemes; M20: Pràctiques TIC; M38: Atenció 
personalitzada; P1: Proves de desenvolupament; P2: Proves objectives de preguntes curtes; P3: 

Proves objectives de tipus test; P4: Proves mixtes; P5: Proves pràctiques; P6: Proves orals. 
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Presentem la planificació i la distribució del temps de dedicació de l'estudiant per 
metodologies i proves (font URV DOCnet):  

 

 

M1: Activitats Introductòries; M2: Sessió Magistral; M4: Seminaris; M5: Debats; M6: 
Presentacions/exposicions; M7: Problemes a l’aula; M8: Pràctiques TIC a l’aula informàtica; M9: 
Pràctiques a laboratoris; M16: Treballs; M19: Problemes; M20: Pràctiques TIC; M38: Atenció 
personalitzada; P1: Proves de desenvolupament; P2: Proves objectives de preguntes curtes; P3: Proves 
objectives de tipus test; P4: Proves mixtes; P5: Proves pràctiques; P6: Proves orals. 

 

 

Les metodologies docents són variades, i no hi ha cap assignatura on l'avaluació 

consisteixi únicament en un examen final. Les proves predominants en la majoria 

d'assignatura són les Proves objectives de preguntes curtes i les Proves objectives de 

tipus test. Totes les assignatures teòriques fan seminaris, debats, resolució de 

problemes a l'aula o algun altre metodologia a més de les sessions magistrals. Es 

considera que els mètodes i criteris d’avaluació són adients i que es corresponen al 

que es recull a les guies docents de les diferents assignatures. Tot i això, es considera 

que caldria establir una Normativa d'avaluació continuada a nivell del centre per a 

tenir un cert grau d'uniformitat en totes les assignatures del Grau. 

 

 

2.2.2.2 Pla d’acció tutorial 

 

 Accions realitzades de seguiment i avaluació del PAT: 

 

Moment Acció 

Inici de 

curs 

Correus informatius als tutors/es 

Ús de l’espai moodle “Eines per als tutors/es” 

Formació de tutors/es 

Mitjans de 

curs 

Correus amb els tutors/es 

Comunicació virtual entre Coordinador de PAT, TSQD i 

tutors/es al llarg del curs 

Final de 

curs 

Informes automàtics e-tutoria 

Correus amb els tutors/es 

Qüestionari estudiants (final de curs) 

Informe d’avaluació del PAT 

Junta de Facultat, informe sobre el seguiment del PAT a 

l’informe del Deganat 
Font: Informe d’avaluació del Pla d’Acció Tutorial als Graus de la Facultat de Química, curs 2010-11 
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 Percentatge de participació dels estudiants a la tutoria acadèmica: 

Centre/Titulació 
Nº 

estudiants 
tutoritzats 

Fitxes 
diagnòstic 

Estudiants 
participants a 

les tutories 

Nº % Nº % 

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular 77 56 72,72 46 59,74 
Font: Informe d’avaluació del Pla d’Acció Tutorial als Graus de la Facultat de Química, curs 2010-11 

 
 Tipus de seguiment de l’estudiant per part del tutor/a: 

 
Centre/Titulació 

Nº de 
tutors/es 

totals 

Nº fitxes 
seguiment 

Tipus de tutories 

Indiv. Grup Presencial Virtual 

Grau de Bioquímica i 

Biologia Molecular 
7 72 65 7 45 27 

Font: Informe d’avaluació del Pla d’Acció Tutorial als Graus de la Facultat de Química, curs 2010-11 

 

 Percentatge d’ús de l’eina d’e-tutories per part dels estudiants i tutors/es: 

Centre/Titulació 

Tutors/es Estudiants 

Nº de 
tutors/es 

total 

Nº de 
tutors/es 
que han 
accedit 

Nº 
Accessos 

Nº 
d’est. 
total 

Nº d’est. 
que han 
accedit 

Nº 
accessos 

Grau de Bioquímica i 

Biologia Molecular 
7 7 330 77 70 614 

Font: Informe d’avaluació del Pla d’Acció Tutorial als Graus de la Facultat de Química, curs 2010-11 

 

 Índex de satisfacció dels estudiants: 

Centre/Titulació 
Tutoria satisfacció 

Positiva Negativa 

Grau de Bioquímica i Biologia 

Molecular 
94,12% 6,25% 

Font: Informe d’avaluació del Pla d’Acció Tutorial als Graus de la Facultat de Química, curs 2010-11 

 

 Índex de satisfacció dels tutors: 

Centre/Titulació 
Tutoria satisfacció 

Més aviat Positiva 
Més aviat 
Negativa 

NS/NC 

Grau de Bioquímica i Biologia 

Molecular 
50% 0% 50% 

Font: Informe d’avaluació del Pla d’Acció Tutorial als Graus de la Facultat de Química, curs 2010-11 
 

 Índex de satisfacció dels tutors en relació amb el PAT: 
 Gens 

d’acord 
En 

desacord 
D’acord 

Molt 
d’acord 

La difusió de la tutoria acadèmica (saber 

què és, en què consisteix i qui és el meu 

tutor) ha estat correcta. 

0% 0% 100% 0% 

Considero adient que el/la tutor/a sigui un 

dels professors de l’estudiant. 
0% 0% 100% 0% 

El temps que he dedicat a la tutoria ha 

estat adient. 
0% 0% 100% 0% 

El moment d’inici de la tutoria ha estat 

adient. 
0% 0% 0% 0% 

Font: Informe d’avaluació del Pla d’Acció Tutorial als Graus de la Facultat de Química, curs 2010-11 

 



 

 

 

Seguiment anual del  
Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (2009)  

Curs 2010-11  
Facultat de Química 

 

 15 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La difusió de la tutoria acadèmica

(saber què és, en què consisteix i

qui és el meu tutor) ha estat

correcta.

Considero adient que el/la tutor/a

sigui un dels professors de

l’estudiant.

El temps que he dedicat a la

tutoria ha estat adient.

El moment d’inici de la tutoria ha

estat adient.

Satisfacció dels tutors

Gens d'acord D'acord Molt d'acord

 
 

 Índex de satisfacció dels estudiants en relació amb el PAT: 

 
 Gens 

d’acord 
En 

desacord 
D’acord 

Molt 
d’acord 

La difusió de la tutoria acadèmica (saber què és, 

en què consisteix i qui és el meu tutor) ha estat 

correcta. 

0% 

 
12,5% 68,75% 18,75% 

Considero adient que el/la tutor/a sigui un dels 

professors de l’estudiant. 
0% 

0% 

 
43,75 56,25% 

El temps que he dedicat a la tutoria ha estat 

adient. 
0% 12,5% 68,75% 18,75% 

El moment d’inici de la tutoria ha estat adient. 0% 13,33% 86,67 
0% 

 

La comunicació amb el meu tutor/a ha estat tan 

freqüent com he necessitat. 
0% 6,25% 75% 18,75% 

Els temes tractats a las tutories han donat 

resposta a les meves necessitats 
0% 

0% 

 
75% 25% 

Considero que la figura d’un tutor/a és 

necessària. 
6,25% 6,25% 43,75% 43,75% 

Considero que la tutoria acadèmica millora 

l’atenció a l’estudiant. 
0% 6,67% 73,33% 20% 

En general, estic satisfet de las tutories 

acadèmiques. 
0% 0% 93,75% 6,25% 

Recomanaria a un company parlar amb el seu 

tutor/a en cas que tingués algun dubte o 

problema relacionat amb la titulació. 

0% 6,25% 37,5% 56,25% 

Font: Informe d’avaluació del Pla d’Acció Tutorial als Graus de la Facultat de Química, curs 2010-11 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

La difusió de la tutoria acadèmica (saber què és, en què consisteix i qui és el meu tutor) ha estat correcta.

Considero adient que el/la tutor/a sigui un dels professors de l’estudiant.

El temps que he dedicat a la tutoria ha estat adient.

El moment d’inici de la tutoria ha estat adient.

La comunicació amb el meu tutor/a ha estat tan freqüent com he necessitat.

Els temes tractats a las tutories han donat resposta a les meves necessitats

Considero que la f igura d’un tutor/a és necessària.

Considero que la tutoria acadèmica millora l’atenció a l’estudiant.

En general, estic satisfet de las tutories acadèmiques.

Recomanaria a un company parlar amb el seu tutor/a en cas que tingués algun dubte o problema relacionat amb la

titulació.

Satisfacció dels estudiants

Gens d'acord En desacord D'acord Molt d'acord

 
 

 Satisfacció del Coordinador de PAT de Centre: 

Grau de satisfacció del Coordinador de PAT en quant a: 

Acompliment d’objectius: En general es considera força elevat 

Difusió de la tutoria: Excel.lent 

Formació de tutors: S’han fet prou accions de formació, però 

l’assistència ha estat moderada 

Número de tutories realitzades: Prou elevat, però encara millorable 

Moment en que s’ha realitzat la tutoria: Adequat i segons el programa establert 

Continguts de la tutoria: Han estat molt diversos, però centrats 

sempre en temes acadèmics 

 Utilitat de la tutoria: Molt útil, opinió generalitzada tant dels 

tutors com dels estudiants tutoritzats 

Criteris d’assignació de tutors a estudiants: Adequats 

Participació dels estudiants: Aspecte a millorar notablement 

Implicació dels tutors: Molt elevada 

Ús de Moodle per a la tutoria: Elevat, però clarament millorable 

Espai a Moodle d’eines per als tutors: Puntualment de molta utilitat 

Reconeixement: Satisfactori 

Propostes de millora realitzades pel Coordinador del PAT de Centre: 

De forma general cal millorar la participació dels alumnes a les tutories, i fer-ne una 

major difusió. 

 
Font: Informe d’avaluació del Pla d’Acció Tutorial als Graus de la Facultat de Química, curs 2010-11 

 
 Valoració del Coordinador de PAT de Centre: 
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En general, el seguiment i implantació del PAT és prou satisfactori. Cal incidir, però, 

en la formació dels tutors i en la implicació per part dels alumnes, aspectes sobre els 

quals ja s’ha incidit durant el curs 2010-11, i sobre els que es continuarà treballant en 

el curs 2011-12, utilitzant les mateixes eines. 

 

 Valoració del responsable de l’ensenyament: 

Tots els alumnes del Grau tenen assignat un tutor que és un professor del 

Departament de Bioquímica i Biotecnologia, implicat en la docència del Grau. Tot i que 

la difusió del Pla d'Acció Tutorial (PAT) ha estat molt àmplia (entre altre, es dedica 

una sessió de les Jornades d'iniciació a la Vida Universitària per a presentar-lo), no 

tots els alumnes participen prou activament en el procés tutorial. Tots els tutors han 

estat informats a través de l’espai comú de tutories del centre i han pogut plantejar i 

resoldre els dubtes que han anat sorgint. La seqüència de la tutoria acadèmica és 

adequada i els continguts que s’han tractat han estat molt repartits en les diferents 

temàtiques que apareixen als informes. L’ús de l’espai virtual facilita la generació 

d’informes a final de curs i convé que els tutors l’utilitzin encara que es facin tutories 

individuals presencials no acordades a través de Moodle-tutories. Creiem convenient 

que l’espai virtual és, en aquests casos, un bon espai de registre de l’activitat tutorial 

realitzada. Cal però recordar periòdicament als professors les fases del procés tutorial. 

 
2.2.2.3   Pràctiques externes i la mobilitat 

 

El grau està en fase d’implantació i encara no es disposa d’informació. 

 

 

2.2.2.4   Orientació professional i inserció laboral 

 

El grau està en fase d’implantació i encara no es disposa d’informació. 

 

 

2.2.2.5   Satisfacció dels estudiants  

Els estudiants de primer curs van tenir ocasió de participar en l’estudi “Primer curs-

primer quadrimestre,  La incorporació dels estudiants a la Universitat”, que es realitza 

anualment”, del qual es poden desprendre les següents conclusions: 

 

 En relació a les dades d’organització institucional podem observar que els 

estudiants tenen una percepció generalment bona de qüestions relacionades 

amb espais i els horaris de les classes, trobem però algunes divergències en 

relació amb la distribució dels grups de pràctiques i els horaris de les 

pràctiques. 

 

 Quant a les instal·lacions i recursos informàtics, la valoració és positiva. 

 

 El conjunt d’aspectes relacionats amb la proposta docent (recursos, 

consignes, quantitat, coordinació i nivell de continguts, i metodologies 

docents) tenen una valoració positiva. 

 

 A nivell general i en relació amb aspectes relacionats pròpiament amb els 

estudiants i la seva incorporació universitària podem dir que aquests tenen 

una percepció positiva respecte al seu ingrés a la universitat. La gran majoria 

d'estudiants de primer curs es considera integrat dins l'entorn universitari. Cal 

dir però que tenen un gran desconeixement en relació a les tutories 



 

 

 

Seguiment anual del  
Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (2009)  

Curs 2010-11  
Facultat de Química 

 

 18 

acadèmiques i en algun cas, a les tècniques d’estudi. Podem destacar com a 

aspectes positius la integració a la universitat, la capacitat d’autonomia, 

l’acompliment d’expectatives, i la bona relació amb els companys i clima a 

l’aula. 

 

 En gairebé tots els aspectes treballats els estudiants estan d’acord en que  

haurien de rebre més ajuda o orientació. Ens estem referint a aspectes 

burocràtics (per exemple com realitzar les matrícules) a aspectes pròpiament 

acadèmics (com aprofitar les classes o adaptar-se a noves metodologies 

docents, entre d’altres), i a aspectes relacionats amb l’orientació sobre 

sortides professionals i afrontar-se al món laboral. 

 

A continuació es mostren els resultats de les enquestes d'opinió de l'alumnat sobre 

l'activitat docent del professorat del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular 

realitzades durant el curs 2010-11: 

 
Mitj 

ponderada 
enseny 

Desv 
enseny 

Mitj 
ponderada 

URV 

Desv 
URV 

Pregunta 
Mitj preg 
enseny 

Desv 
preg 

enseny 

Mitj 
preg 
URV 

Desv preg 
URV 

5.32 1.7 5.45 1.67 

En els plantejaments 

inicials de l'assignatura, 
especifica clarament els 
objectius, el programa i 
els criteris d'avaluació. 

5,61 1,48 5,57 1,52 

Les activitats docents 
s'ajusten als objectius, 
continguts, sistema 
d'avaluació i 
competències que 
preveia la guia docent. 

5,5 1,49 5,51 1,54 

La metodologia 
d'ensenyament 
s'adequa als objectius 
de l'assignatura. 

5,15 1,73 5,32 1,68 

Explica els continguts 
amb claredat. 

5,08 1,87 5,28 1,77 

Resol satisfactòriament 
els dubtes o preguntes 
que se li plantegen. 

5,27 1,78 5,48 1,71 

Es preocupa per 
estimular l'interès de 
l'alumnat en 
l'assignatura. 

5 1,86 5,2 1,82 

Manté un bon clima de 
relació personal i 
comunicació amb els 
estudiants. 

5,25 1,75 5,53 1,67 

Compleix amb l'horari 
de classe i d'atenció 
personalitzada fora de 
l'aula. 

5,76 1,55 5,84 1,51 

El volum de treball és 
coherent i proporcionat 
als crèdits de 
l'assignatura. 

5,28 1,6 5,3 1,7 

Globalment considero 
que és un/a bon/a 
professor/a. 

5,3 1,69 5,51 1,63 

Font: URV SINIAnet 28/12/11 

 

Els resultats de les enquestes d'opinió de l'alumnat sobre l'activitat docent del 

professorat del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular realitzades durant el curs 
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2010-11, posa de manifest la bona opinió dels alumnes sobre els professors implicats 

en el Grau. La mitjana de valoració del professorat implicat en el grau és de 5,32 

sobre 7, una mica més sota de la mitjana de la URV que és de 5,45. Les preguntes 

millors valorades han estat "En els plantejaments inicials de l'assignatura, especifica 

clarament els objectius, el programa i els criteris d'avaluació" i "Compleix amb l'horari 

de classe i d'atenció personalitzada fora de l'aula.". La pregunta menys valorada ha 

estat la de "Es preocupa per estimular l'interès de l'alumnat en l'assignatura". A la 

pregunta de si globalment l'alumne considera que és un bon professor, la mitjana de 

respostes ha estat de 5,52 sobre 7. 

 

2.3  Resultats 

 

2.3.1  Resultats acadèmics 

 

 Assignatures segons taxa d’Èxit i taxa de rendiment: 

Assignatura 
  

Tipus 
(1) 

  

Curs 
  

Durada 
(2) 

  

Taxa d'èxit 
 

Taxa de rendiment 
 

2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 
BIOLOGIA FB 1r 1Q 92,50% 100,00% 90,24% 97,44% 

ESTADÍSTICA FB 1r 1Q 94,74% 91,89% 90,00% 85,00% 

MATEMÀTIQUES FB 1r 1Q 77,14% 85,37% 71,05% 76,09% 

BIOLOGIA CEL·LULAR FB 1r 2Q 100,00% 94,59% 92,68% 85,37% 

BIOQUÍMICA FB 1r 2Q 86,84% 89,47% 84,62% 85,00% 

FÍSICA FB 1r 2Q 76,67% 69,44% 56,10% 48,08% 

GENÈTICA FB 1r 2Q 92,50% 97,30% 90,24% 90,00% 

QUÍMICA GENERAL FB 1r AN 90,91% 70,27% 78,95% 60,47% 

BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL OB 2n 1Q   100,00%   91,89% 

ENZIMOLOGIA OB 2n 1Q   100,00%   100,00% 

ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE 
BIOMOLÈCULES 

OB 2n 1Q   97,14%   89,47% 

METODOLOGIA I EXPERIMENTACIÓ EN 
BIOQUÍMICA 

OB 2n 1Q   93,55%   85,29% 

QUÍMICA ORGÀNICA OB 2n 1Q   84,85%   80,00% 

BIOFÍSICA OB 2n 2Q   100,00%   96,88% 

BIOINFORMÀTICA OB 2n 2Q   97,06%   91,67% 

EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES OB 2n 2Q   100,00%   94,29% 

METODOLOGIA I EXPERIMENTACIÓ EN 
BIOLOGIA MOLECULAR 

OB 2n 2Q   100,00%   93,55% 

SENYALITZACIÓ I CONTROL DE 
FUNCIONAMENT CEL·LULAR 

OB 2n 2Q   94,29%   89,19% 

Font: URV SINIAnet 31/01/12 
 

FB: Formació bàsica 

OB: Obligatòria 

Q: Quadrimestre 

An: Anual 

 
 

 Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria): 

Assignatura 
  

Tipus 
(1) 

  

Durada 
(2) 

  

Estudiants 
  

Tipus 
convoc. 

  

Notes Estudiants 

AP EX MH NP NOT SUS 

BIOFÍSICA OB 2Q 32 
MAIG 6 6 1 1 16 2 

JUNY 2     1     

BIOINFORMÀTICA OB 2Q 36 
MAIG 6 10 1 3 12 4 

JUNY 4     2   1 

BIOLOGIA FB 1Q 39 
GENER 9 2     25 3 

JUNY 2     1     

BIOLOGIA ANIMAL I 
VEGETAL 

OB 1Q 37 
GENER 5   1 2 10 19 

JUNY 6     3 12   

BIOLOGIA CEL·LULAR FB 2Q 41 
MAIG 7 2 1 4 22 5 

JUNY 3     4   2 
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Assignatura 
  

Tipus 
(1) 

  

Durada 
(2) 

  

Estudiants 
  

Tipus 
convoc. 

  

Notes Estudiants 

AP EX MH NP NOT SUS 

BIOQUÍMICA FB 2Q 40 
MAIG 17 4 1 1 12 5 

JUNY       2   4 

ENZIMOLOGIA OB 1Q 36 
GENER 2 11 1   21 1 

JUNY 1           

ESTADÍSTICA FB 1Q 40 
GENER 20 1   1 9 9 

JUNY 4     3   3 

ESTRUCTURA I FUNCIÓ 
DE BIOMOLÈCULES 

OB 1Q 38 
GENER 25 1 1 2 6 3 

JUNY 1     3   1 

EXPRESSIÓ I 
REPLICACIÓ GÈNIQUES 

OB 2Q 35 
MAIG 6 2   2 22 3 

JUNY 2     2 1   

FÍSICA FB 2Q 52 
MAIG 18   1 17 5 11 

JUNY 1     16   11 

GENÈTICA FB 2Q 40 
MAIG 24     3 10 3 

JUNY 2     3   1 

MATEMÀTIQUES FB 1Q 46 
GENER 21 1   2 10 12 

JUNY 3     5   6 

METODOLOGIA I 
EXPERIMENTACIÓ EN 
BIOLOGIA MOLECULAR 

OB 2Q 31 
MAIG 8 1   2 20   

JUNY       2     

METODOLOGIA I 
EXPERIMENTACIÓ EN 
BIOQUÍMICA 

OB 1Q 34 
GENER 10 4   1 7 12 

JUNY 4     3 4 2 

QUÍMICA GENERAL FB Anual 43 
MAIG 17   1 3 6 16 

JUNY 2     6   11 

QUÍMICA ORGÀNICA OB 1Q 35 
GENER 11       15 9 

JUNY 2     2   5 

SENYALITZACIÓ I 
CONTROL DE 
FUNCIONAMENT 
CEL·LULAR 

OB 2Q 37 

MAIG 6 8 1 2 18 2 

JUNY       2   2 

1) FB: Formació Bàsica, a 1r curs; OB: obligatòria, a 2n curs. 
2) 1Q: 1r quadrimestre; 2Q: 2n quadrimestre 

Font: URV SINIAnet 25/01/12 

 
 Taxa de rendiment acadèmic: 

Ensenyament   2009-10 2010-11 

GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 

MOLECULAR (2009) 
Taxa de rendiment 79,70% 81,51% 

Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

 Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs: 

Ensenyament   2009-10 2010-11 

GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 

MOLECULAR (2009) 
Taxa de rendiment 1er curs 81,27% 77,23% 

Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

 Taxa d'abandonament a 1r: 

Ensenyament   2009-10 2010-11 

GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR (2009) 

Taxa d'Abandonament 1er curs 9,84% 11,57% 

Font: URV SINIAnet 19/12/11 
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 Taxa d'èxit: 

Ensenyament   2009-10 2010-11 

GRAU DE BIOQUÍMICA I 
BIOLOGIA MOLECULAR (2009) 

Taxa d'èxit 88,39% 90,32% 

Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 
En general els resultats acadèmics dels alumnes del Grau de Bioquímica i Biologia 

Molecular al curs 2010-11 es consideren uns bons resultats acadèmics. La taxa d'èxit i 

la taxa de rendiment pels alumnes del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular pel curs 

2010-11 han estat del 90,32% i del 81,5% respectivament. En els dos casos aquests 

valors són lleugerament superiors a les taxes del curs anterior. Això pot ser degut a 

que les taxes d'aquest curs incorporen els resultats dels alumnes de segon curs. Per 

assignatures, la taxa d'èxit ha estat de gairebé el 90% o superior totes les 

assignatures de segon curs, i en totes les assignatures de primer curs menys la Física 

i la Química General (que estan al voltant del 70%). En relació a la Taxa de 

rendiment, ha estat superior al 80% en totes les assignatures, menys en 3 

assignatures de primer curs (les Matemàtiques, la Química General i la Física). 

Destaca negativament la taxa de rendiment de la Física (un 48%) i el gran nombre de 

No Presentats en aquesta assignatura. 

 

Tal i com es proposava en l'informe de seguiment anual del Grau de Bioquímica i 

Biologia del curs 2009-10, el curs 2010-11 s'ha quantificat (mitjançant enquestes als 

alumnes) els alumnes de nou accés al Grau de Bioquímica i Biologia Molecular que no 

han fet Física al Batxillerat. Un 40% dels alumnes enquestats van manifestar no haver 

fet Física durant el Batxillerat. Els resultats d'aquests alumnes va ser pitjor que la 

mitjana d'alumnes de l'assignatura, ja que només el 36% aprox. dels alumnes que 

van manifestar no haver fet Física al Batxillerat van aprovar la Física el curs 2010-11. 

Això posa de manifest un problema important, de difícil solució doncs l'actual sistema 

de Batxillerat i d'accés a la Universitat ho permet. Com a proposta de millora pel curs 

2011-12 es proposa fer accions específiques amb aquests alumnes que no han cursat 

la Física al Batxillerat, abans que comenci l'assignatura de Física. En concret es 

proposa organitzar a principi de curs una prova de nivell de les assignatures de Física i 

Química per a que els alumnes siguin conscients de si tenen o no el nivell assolit al 

Batxillerat d'aquestes matèries.  

 

La Taxa d'abandonament a primer curs ha estat del 11,57%, una mica superior a la 

del curs 2009-10 que va ser del 9,84%. Cal considerar que una part d'aquest 

abandonament pot ser degut a alumnes que no van poder entrar a la titulació 

desitjada en primera opció i que demanen trasllat d'expedient un cop superat el 

primer curs. El valor de la taxa d'abandonament és superior a la taxa estimada en la 

memòria de verificació del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, on es va estimar al 

voltant del 7%. La falta de referents quan es va estimar el valor en la memòria de la 

titulació (la llicenciatura en Bioquímica era un ensenyament de segon cicle i no 

permetia calcular la taxa d'abandonament) i el valor semblant en altres Graus de 

Ciències, fa que la taxa d'abandonament actual no es consideri excessiva. 

 

2.3.2  Resultats personals 

 

Durant el curs s'han organitzat diverses reunions amb els delegats de curs i 

representants dels estudiants del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular. D'aquestes 

reunions, juntament amb les converses d'aquests estudiants amb el responsable 

d'Ensenyament, es posa de manifest l'alt interès i motivació d'aquests alumnes vers el 

Grau. Els alumnes fins i tot han suggerit propostes de millora relacionades amb els 
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horaris de teoria, calendari de pràctiques i amb intentar d'evitar coincidència entre 

exàmens parcials de cursos diferents. Es considera que cal potenciar aquest contacte 

amb els alumnes. 

 

 

2.3.3 Inserció laboral dels titulats 

 

El grau està en fase d’implantació, per tant encara no es disposa d’informació. 

 

 

3. Valoració del seguiment dels indicadors i del desenvolupament de la titulació 

 

3.1  Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació 

 

El curs acadèmic 2010-2011 ha estat el segon curs d'implantació del Grau en 

Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Química de la URV. El curs s'ha 

desenvolupat amb normalitat i sense incidències destacables. En general la valoració 

per part dels estudiants i dels responsables del centre és molt positiva. Els resultats 

acadèmics dels estudiants han estat en general bons. De cara al curs vinent es 

proposa mantenir aquelles coses que creiem que han donat bon resultat (com 

l'organització durant la primera setmana de classe de les Jornades d'Iniciació a la Vida 

Universitària pels alumnes de nou ingrés), així com les millores que es detallen en 

l'apartat següent. 

En general, el seguiment i implantació del PAT és prou satisfactori. Cal incidir, però, 

en la formació dels tutors i en la implicació per part dels alumnes, aspectes sobre els 

quals ja s’ha incidit durant el curs 2010-11, i sobre els que es continuarà treballant en 

el curs 2011-12, utilitzant les mateixes eines. 
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4. Propostes de millora 

 

4.1 Propostes de millora 

Com a proposta de millora pel curs 2011-12 es proposa: 

 Fer accions específiques amb els alumnes que no han cursat la Física o la 

Química al Batxillerat. En concret es proposa fer una prova de nivell al principi 

de curs i cursos d'introducció a la Física i a la Química amb els continguts 

d'aquestes matèries que es donen al Batxillerat. 

 Redactar una Normativa d'avaluació continuada en el centre per tal 

d'uniformitzar alguns dels aspectes de l'avaluació de totes les assignatures del 

Grau. 

 Fixar una franja horària per cursos pels exàmens parcials, per evitar 

solapaments entre exàmens parcials de cursos diferents. 

 Insistir en la importància del procés tutorial mitjançant recordatoris periòdics 

als tutors sobre els períodes marcats en el Pla d'Acció Tutorial per a convocar 

les tutories. 

 

4.2  Propostes de modificació de la memòria 

 

No hi han propostes de modificacions de la memòria. 

 

 
 

4.3  Seguiment recomanacions ANECA 

 

No hi van haver recomanacions en l'informe final d'avaluació d'ANECA de 

l'ensenyament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Santiago Garcia Vallvé 

Responsable de l’ensenyament 
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