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1. Guia docent i Pla de treball 
Demandes de feina als estudiants 

La situació dels Plans de Treball de cadascuna de les assignatures del Grau és la 
següent: 

- Biologia: pla de treball sense activitats. 

- Biologia Cel·lular: pla de treball sense activitats. 

- Genètica: pla de treball sense activitats. 

- Matemàtiques: pla de treball amb activitats, enviat a revisió pero no 
   s'ha publicat. 

- Estadística: enviat a seguiment i publicat el 15 de desembre de 2009. 

- Bioquímica: enviat a seguiment i publicat el 25 de gener de 2010.   

- Física: enviat a seguiment i publicat el 9 de març de 2010. 

- Química General: enviat a seguiment i publicat el 28 de desembre de 
   2009. 
 

Tanmateix presentem una taula que mostra el volum de feina dels estudiants al 
llarg del curs. La distribució s’ha fet per setmanes i per assignatures. 
 

 
 

Totes les assignatures informen als alumnes de les dates dels exàmens i altres 
demandes de feina. No tota aquesta informació però es fa a través de l'eina "Pla de 
treball". Alguns professors ho fan a través del Moodle.  

Tot i que s'ha fet formació específica sobre l'eina del Pla de treball, no tots els 
professors han pogut arribar fins al final.  

L'organització de les diferents dates dels exàmens parcials de cada assignatura ha 
estat coordinat pel Responsable d'Ensenyament per evitar coincidències.  

Es proposa pel curs vinent publicar també les dates dels exàmens parcials al web de la 
Facultat. Les dates dels exàmens en segona convocatòria figuren a la guia docent i els 
alumnes els poden consultar abans de la matrícula.  
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2. Enllaç a memòria de verificació 

Clicant al següent enllaç accedirem a la memòria del Grau. 

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1321
&consulta=apartat&apartat=1260&any_academic=2010_11 
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3. Indicadors 
3.1. Accés 
3.1.1 Característiques del procés d'accés 

Indicadors nº d'alumnes del procés d'admissió d'estudiants al grau 
 

La següent taula dóna informació sobre el procés d'oferta demanda i matricula, en 
concret sobre la oferta demanda i matricula: 

2009-10 

Centre                                 
         Titulació Places 

Ofertades 

Demanda 
Total 
URV 

Demanda 1a 
opció URV 

(preinscrits) 

Ratio 
Demanda1a-

Oferta 

Demanda 
1a-3a 
opció 
URV 

Admessos 

  
Grau en Bioquímica i 
Biologia Molecular 

40 237 50 1,25 125 41 

Facultat de Química 120 419 99 0,83 239 94 

En la següent taula es presenta la nota de tall d’entrada: 

Nota Accés 
Centre Titulació 

2009-10 

  Grau en Bioquímica i Biologia Molecular 6,43 

Facultat de Química 6,47 

A continuació veurem la nota de tall segons la via: 

Ensenyament Via d'Accés 2009 

PAU 7,17 
Grau en Bioquímica i Biologia Molecular 

CFGS/FP2 6,81 

• Taula amb nombre de nous alumnes segons nota d'accés:  

2009-10 
Centre Titulació 

[5,6) [6,7) [7,8) [8,9) [9,10] 

  Grau en Bioquímica i Biologia Molecular - 11 22 2 4 

Facultat de Química 19 28 33 3 4 

• Taula amb nombre de nous alumnes segons via d'accés: 

2009-10 
Centre Titulació Tipus Modalitat Ingrés 

Ingressos 

  Grau en Bioquímica i Biologia Molecular 41 

  Proves d'accés a la Universitat (PAAU) o assimilats 29 

  Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 2 

  
PAU i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

7 

  
FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

2 

  Més grans de 25 anys 1  
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S'han complert les previsions i s'han omplert les 40 places ofertades.  

S'han matriculat 41 alumnes, la majoria provinents de les proves d'accés a la 
Universitat (PAAU). 4 dels 41 alumnes provenien d'estudis d'FP2, CFGS o assimilats 
i només 1 alumne provinent de l'accés per majors de 25 anys.  

                

Per gènere, 31 dels 41 alumnes (el 75,6%) són dones i 10 (el 24,4%) són homes. 

           

Segons la comarca, les comarques del Tarragonès i Baix Camp amb 12 i 10 alumnes 
respectivament són les que aporten un major nombre d'estudiants. Destaca també 
el fet que 9 dels 41 alumnes provenen de fora de Catalunya. La nota de d'accés dels 
estudiants ha estat alta, sent la nota de tall pels alumnes provinents de les PAAU de 
7,17.  
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Gràfic amb el nombre de matriculats segons comarca (Catalunya). 

Es considera que els processos de selecció, admissió i matriculació dels estudiants al 
Grau han estat adients. 
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3.1.2 Característiques personals i socials dels alumnes de nou ingrés 
Valoració característiques personals nous estudiants 

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. Només un 17% tenen estudis de Diplomat, Enginyer tècnic, 
Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Doctor. La majoria dels pares treballen en el 
sector serveis (33%) o industrial (10%). Destaca el fet que el 20% són treballadors 
no qualificats.  

              Gràfic segons estudis de la mare/pare                                                        Gràfic segons ocupació de la mare/pare 

                                     

 

Per a poder valorar les característiques personals dels alumnes de nou ingrés hem 
analitzat els següents indicadors: 

• Taula amb les dades d'alumnes de nou ingrés, segons estudis del 
pare/mare: 

   PARE 

 

Nivell Estudi 
Sense 
estudis 

Estudis 
primaris 

EGB o 
FP 1er 
grau 

Batxillerat 
o FP 2n 

grau 

Diplomat o 
Enginyer 

Tèc. 

Dr., 
Llicenciat, 
Enginyer o 
Arquitecte 

Altres/NS/NC 
Sense 
Definir 

Sense Estudis - - - - - - - - 

Estudis primaris - 2 1 3 - - - - 

EGB o FP 1er 
grau 

- 3 5 4 - - 1 - 

Batxillerat o FP 
2n grau - 1 2 5 1 3 - - 

Diplomat o 
Enginyer Tèc. 

- 2 - 1 1 - - - 

Dr., Llicenciat, 
Enginyer o 
Arquitecte 

- - - - 1 2 - - 

Altres/NS/NC - - - - - - 2 - 

M
A

R
E

 

Sense Definir - - - - - - - 1 
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• Taula amb dades d'alumnes segons l'ocupació del pare/mare:  
 

   PARE 

 

Ocupacions 

Director o 
Gerent 

empreses o 
Institucions 
Públiques 

Tècnic o 
professió 

associada a 
titulació 

universitàri
a 

Treballador 
no 

qualificat 

Treballador 
qualificat 

sector agr. 
ramaderia 
o pesca 

Treballador 
qualificat 

sector 
construcció 
i mineria 

Treballador 
qualificat 

sector 
Industrial 

Treballado
r qualificat 

sector 
Serveis 

Forces 
armades 

Sense 
Definir 

N
S
/
N
C 

Director o 
Gerent 
d'empreses o 
Institucions 
Públiques 

- - - - - 1 - - - 1 

Tècnic o 
professió 
associada a 
titulació 
universitària 

- 2 - - 1 1 - - - - 

Treballador 
no qualificat 1 - 1 - 2 - 1 - - 3 

Treballador 
qualificat 
sector agr. 
ramaderia o 
pesca 

- - - - - - - - - - 

Treballador 
qualificat 
sector 
construcció i 
mineria 

- - - - - - - - - - 

Treballador 
qualificat 
sector 
Industrial 

- - - 1 - 1 2 - - - 

Treballador 
qualificat 
sector 
Serveis 

1 1 1 - - 3 5 1 - 2 

Sense Definir - - - - - - - - 1 - 

M
A

R
E

 

Altres/ 
NS/NC - - - - - 1 2 - - 5  
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3.1.3 Informe sobre la demanda i accés a titulacions oficials 

Informe sobre la demanda i accés a titulacions oficials curs 2009-10 (presentat al 
Consell de Govern de 05/11/09). 

 

Tal com posa de manifest l'Informe sobre la demanda i accés a titulacions oficials del 
curs 2009-10, el Grau de Bioquímica i Biologia Molecular ha tingut una demanda molt 
alta. La demanda en 1a opció ha estat fins i tot superior a les places ofertades (ràtio 
demanda en 1a opció vs oferta de 1,25).  

Per tant, s'han cobert totes les places ofertades.  
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3.2 Recursos Humans i materials 

3.2.1 Professorat 
Informe dels resultats de l'enquesta de l'activitat docent 

Annexem dos documents referents als resultats de l'enquesta de l'activitat docent del 
professorat per part de l'alumnat: 

• Dades globals per ítems de l'enquesta relatius a professor/a. (veure annex 1)   
• Resultats assignatures i alumnes per Ensenyaments.  (veure annex 2) 

A continuació presentem la taula amb la distribució de la càrrega docent en funció si el 
professor es doctor o no: 

CÀRREGA DOCENT 
Ensenyament 

Doctor No Doctor TOTAL 

% docència 
impartida per Prof. 

doctor 

Grau en Bioquímica i Biologia Molecular  57,2 20,2 77,4 73,9% 

Facultat de Química 390,8 57,3 448,1 87,2% 

En la següent taula fem una distribució en funció de les diferents categories de 
professorat que imparteixen docència al Grau, ja siguin doctors o no: 

PDI1 P.I2 
BECARIS - PERSONAL INVESTIGADOR 

EN FORMACIÓ 
Ensenyament 

CU TU CEU AGREG LEC ASS 
RAMON 

Y 
CAJAL 

BECARI 
GENERALITAT 

BECARI 
MEC 

BECARI 
URV BPMEC3 

TOTAL 
CÀRREGA 
DOCENT 

GBQBM 8,0 31,4 2,9 7,5 3,3 11,7 1,2 1,8 3,0 5,1 1,4 77,4 

 

Més del 70% de la càrrega docent del Grau es impartida per professors doctors. Entre 
aquests, la categoria majoritària és la de Titular d'Universitat. 
 
Gràfic amb percentatge de professors doctors                               Gràfic De professors del Grau per categories  

                  

                                                 
1 CU: Catedràtic d’Universitat; TU: Titular d’Universitat; CEU : Catedràtic d’Escola Universitària; AGREG : Agregat; LEC : Lector  
 
2  P.I: Personal Investigador 
 
3  BPMEC: Becari Postdoctoral MEC 
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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 
2009-10, 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 5,33 
sobre 7 (amb una puntuació de 64 sobre 84 punts), una mica per sobre de la mitjana 
de la URV (5,22 sobre 7). Les preguntes millors valorades han estat Si els professors 
compleixen les seves obligacions i si demostra amb les seves explicacions que s'ha 
preparat les classes. La pregunta menys valorada ha estat la de si el professor dóna 
coneixement sobre les últimes recerques o novetats que afecten l'assignatura. Donat 
el caràcter bàsic de les assignatures de primer curs, no es d'estranyar la més baixa 
puntuació en aquesta pregunta. 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. Cal destacar 
però el baix nombre de professors enquestats (només quatre) al haver-se implantat 
només el primer curs de la titulació. 

En relació a les preguntes sobre les assignatures de l'enquesta anterior, les preguntes 
millor valorades han estat si les pràctiques s'han adequat als objectius de l'assignatura 
(amb una puntuació de 5,82 sobre 7) si les condicions d'aules, laboratoris i altres 
mitjans han permès un desenvolupament adequat de l'assignatura i si s'ha complert 
satisfactòriament el programa de l'assignatura (5,57 sobre 7). Les preguntes pitjor 
valorades fan referència a si la bibliografia recomanada és suficient i adequada i si 
quan l'he anat a consultar a la biblioteca, estava. L'opinió majoritària dels alumnes 
sobre el temari i els objectius és que són adequats. En relació als temps que dediquen 
a la preparació de l'assignatura la majoria dels alumnes creuen que és bastant o 
suficient. L'enquesta posa de manifest la poca utilització que fan els alumnes de la 
tutoria docent i l'elevada assistència a les classes teòriques i pràctiques de cada 
assignatura. En l'enquesta destaca també que en quasi totes les qüestions hi ha al 
voltant d'un 10% de respostes NS/NC. Destaca especialment aquesta resposta quan 
se'ls pregunta als alumnes si saben si una assignatura determinada figurarà com a 
obligatòria en el seu currículum.  
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3.2.2. Ús dels recursos docents 
Valoració de l'ús dels recursos docents 

Els recursos docents utilitzats han estat adients i suficients pel desenvolupament 
correcte de la docència. 

 

No s'observen mancances de recursos docents 
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3.3 Planificació i desenvolupament docent 

3.3.1 Metodologies docents i mida de grups  
Valoració del Pla d'Acció Tutorial  

A tots els alumnes se'ls hi va assignar un tutor. Aquests tutors són professors del 
Departament de Bioquímica i Biotecnologia, implicats en la docència del Grau. Tot i 
que la difusió del procés tutorial i del Pla d'acció tutorial (PAT) que es va fer als 
estudiants es considera adient, no tots els alumnes han participat en el procés tutorial. 
Es proposa insistir en la conveniència i obligació de la participació i implicació dels 
alumnes en el procés tutorial. 

 

La valoració la distribuïm en dues parts: 

• Compliment d'objectius. Els objectius plantejats al PAT s’han complert 
satisfactòriament 

• Plantejament del procés de tutoria. El plantejament del procés de tutoria 
es considera adequat. 

 
 

La difusió que s’ha fet als estudiants ha estat molt àmplia, especialment dins de les 
Jornades d’iniciació a la vida universitària a principis de curs. 

Tots els tutors han participat a les reunions de coordinació i s’han resolt 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. 

A les properes reunions s’insistirà en aquest darrer punt amb l’objectiu que els tutors 
accedeixin en més ocasions a l’espai virtual i que quedin registrades les activitats que 
es fan realment  

  
13 de 36



3.3.2. Mètodes d'avaluació 
Anàlisis dels mètodes i criteris d'avaluació 

Totes les assignatures segueixen el model d'avaluació continuada. Els mètodes 
d'avaluació són variats i inclouen exàmens de tipus test, exàmens de preguntes 
curtes, proves pràctiques, resolució de problemes i exercicis, participació en debats i 
entrega de treballs. 

Els criteris d'avaluació es publiquen a la guia docent amb anterioritat a la matrícula 
dels estudiants i no s'han detectat canvis en aquests criteris durant el 
desenvolupament del curs 2009-10. 

 
 

A la taula següent presentem una taula amb el nombre total d'hores de metodologies 
docents i d'avaluació que es van fixar per al primer curs del Grau per a cadascuna de 
les assignatures. 
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Biologia FB 6     39,9     6,0  45,9 

Biologia Cel·lular FB 6 130    60       190 

Bioquímica FB 6   8,0 30,0 30,0     6,7  74,7 

Estadística FB 6        6,0    6,0 

Física FB 9 90,0 70,0   55,0      6,0 221,0 

Genètica FB 6  20,0     30,0 8,0  12,0  70,0 

Matemàtiques FB 9         22,0  18,0 40,0 

Química General FB 12     69,0 12,0 46,0 28,0    155,0 

TOTAL  60 220,0 90,0 8,0 30,0 253,9 12,0 76, 0 42, 0 22,0 24,7 24,0 802,6 
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I en aquesta segona taula s'observen els criteris d'avaluació que s'han emprat en 
aquest 1er Curs: 

Assignatura Metodologies 
Nombre  

de 
proves 

Percentatge Requisits 2ª Convocatòria 

Pràctiques de 
laboratori 

 10% Assistència obligatòria 
Biologia 

Proves mixtes 3 30% cada 
prova 

És farà mitjana a partir de 4 
- 

Examen parcial i,  
 
 
Examen final o 
prova de síntesi 

 80% 

L’examen parcial serà 
eliminatori de matèria si es 
supera amb una nota mínima 
de 5 sobre 10.  Biologia 

Cel·lular 

Pràctiques de 
laboratori 

 20% 

Assistència obligatòria. 
L’alumne que falti més de 
dues pràctiques sense causa 
justificada se’ls farà una 
prova addicional 

- 

Pràctiques a 
laboratoris 

 10%  

Debats  10%  

Resolució de 
problemes, 
exercicis a l’aula 
ordinària 

 10% 

S’avaluarà assistència amb 
els problemes resolts i la 
participació en la discussió 
d’aquests. 

Bioquímica 

Proves mixtes 3 70%  

- 

Pràctiques a 
través de TIC en 
aules 
informàtiques 

 50% Assistència mínima del 80% 

Estadística 

Proves objectives 
de preguntes 
curtes 

1 50% - 

- 

Proves pràctiques 
parcials 

2 30% 
Física 

Prova pràctica 
final 

1 70% 

Assistència obligatòria a les 
sessions de laboratori, així 
com la presentació d’un 
informe. 

- 

Resolució de 
problemes, 
exercicis 

 25% 

Seminaris  15% 

Per grups de 3 – 4 alumnes 

Proves mixtes  20%  
Genètica 

Proves objectives 
de preguntes 
curtes 

 40%  

- 

Proves pràctiques 3 25% cada 
prova 

- 
Matemàtiques 

Prova objectiva 
tipus test 

1 25% - 
- 

Pràctiques a 
laboratori 

- 25% Nota mínima per aprovar: 5 

Resolució de 
problemes, 
exercicis 

- 

Treballs - 

25% Nota mínima per aprovar: 4 Química 
General 

Proves objectives 
de preguntes 
curtes 

4 50% Nota mínima per aprovar: 5 

Nota final de 
coneixements, mantenint 
notes de l’avaluació 
continuada. Si les 
pràctiques o a l’avaluació 
continuada no s’ha assolit 
la nota mínima requerida 
no es podrà aprovar 
l’assignatura en la segona 
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3.3.3. Satisfacció dels estudiants 
Indicadors satisfacció del procés d'admissió d'estudiants als graus 

SATISFACCIO 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. (veure evidència en 
cada grau). 

Dels 20 alumnes que han participat a l'elaboració de l'informe 1Q1R pel Grau de 
Química, el 70% consideren estar d'acord amb el procés de matrícula i un 25% opinen 
que estan molt d'acord. L'altra 5% que resta mostra el seu desacord amb aquest 
procés. 

Per tant, podem concloure que el 95% dels estudiants consideren el procés emprat 
durant el curs 2009-10 de matricula com a satisfactori o molt satisfactori. 

SATISFACCIO PAS implicat: 

Com a Personal d’Administració i Serveis implicada, directament, en aquest procés, és 
va demanar a la cap de la Secretaria del Centre que fes una valoració del procés 
d’admissió als Graus en el curs 2009-10: 

• “Distribució dels alumnes dels 4 Graus (Facultat de Química i Facultat 
d'Enologia) en els grups de teoria en funció de la lletra del seu primer 
cognom.  
 
Aquesta distribució es va fer per poder assegurar que als grups de classe  de 
teoria anirien barrejats els ensenyaments dels 4 graus. Aquesta opció,  tot i 
que alhora de la matrícula no va tenir cap incidència negativa,  atès que en 
funció del cognom de l'alumne se li assignava automàticament el grup i això 
afavoria que la matrícula anés molt ràpida i que l'alumne estigués a totes les 
assignatures matriculat en el mateix grup (1 o 2), però si que va produir  
alguna incidència per després poder garantir que els  d'alumnes matriculats a 
cada grup era amb número equitatiu. De cara al proper curs es vol estudiar la 
possibilitat  de trobar un sistema que permeti automatitzar aquest procés. 

 
• Matrícula a temps parcial.  

Atès que era el primer any d'implantació d'aquest sistema es va produir alguna 
disfunció atès que la normativa permet que un alumne es matriculi a temps 
parcial si porta un contracte de feina que indiqui que té una jornada laboral a 
temps complert però hi ha situacions personals que queden per acabar de 
definir (funcionaris, professors d'institut, autònoms...) 

 
• Acreditació Nivell B1.  

Aquest any hem anat demanat als alumnes si tenien algun certificat que 
acredités la superació del nivell B1 o no. Després de la reunió de secretaries 
amb el SGA es va decidir que els alumnes que ja tinguin el nivell acreditat 
s'entrarà la informació a l'aplicatiu informàtic. Si algun alumne ha presentat 
documentació que no es correspon amb el nivell B1 es farà una resolució 
denegant-li l'acreditació (segons model enviat pel SGA). Queda pendent de 
resoldre el tema dels alumnes que no han presentat cap documentació. Es va 
parlar, de cara al proper curs, d'incloure  aquesta documentació en l'imprès de 
control de documentació de matrícula dels alumnes de primer.  
 
 

  
16 de 36



 
• CFGS.  

Els alumnes que accedeixen al Grau de Bioquímica i Biologia Molecular per la 
via de CFGS no poden  reconèixer crèdits perquè no hi ha cap taula 
d'equivalències aprovada per la Generalitat. Ja es va parlar d'aquest tema amb 
el responsable de l'ensenyament i suposo, que si es possible el 
reconeixement,  de cara al proper curs ja es podran resoldre les sol·licituds 
dels alumnes en funció de la taula de reconeixements que s'aprovi”. 

 

La impressió general és que el procés d'admissió dels estudiants al Grau de Bioquímica 
i Biologia Molecular ha estat satisfactori. Tot i això hi han alguns aspectes que calen 
millorar pel curs vinent. En concret la distribució dels alumnes en els diferents grups 
de teoria. Respecte a les taules de reconeixement dels alumnes provinents de CFGS, 
ja han estat elaborades i aprovades per la Generalitat i ja s'han pogut aplicar el curs 
2010-11. 
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3.4 Resultats 

3.4.1. Indicadors del procés de desenvolupament de la titulació 

Els indicadors que es contemplen al procés son els següents: 

• Taula amb la taxa de rendiment:   

2009-10 
Centre Titulació 

Taxa Rendiment 

  Grau en Bioquímica i Biologia Molecular   79,7% 

Facultat de Química   66,0% 

• Taula amb la taxa d'èxit: 

2009-10 

Titulació / Centre Crèdits 
Presentats 
Ordinaris 

Crèdits 
Aprovats 
Ordinaris 

Taxa d'Èxit 

Grau en Bioquímica i Biologia Molecular 2.145,0 1.896,0 88,4% 

Facultat de Química 17.827,5 15.622,0 87,6% 

• Taula amb la taxa d'abandonament al 1er Curs de Grau:  

Estudiants 
nous 

Abandonament 
(1r curs) 

Taxa 
d'abandonament 

a 1r curs 

Est. 
nous 

Abandonament 
(1r curs) 

Taxa 
d'abandonament 

a 1r curs Titulació 

DONA HOME DONA HOME DONA HOME Total 

Grau en BQBM 31 10 3 1 9,7% 10,0% 41 4 9,8% 

Facultat de Química 74 38 6 8 8,1% 21,0% 112 14 12,5% 

• Taula amb la taxa d'abandonament a la Llicenciatura en Bioquímica 
distribuïda per curs acadèmic: 

Taxa 
d'abandonament 

Abandonamen
t 

Est. nous 
Taxa 

d'abandonament 
Abandonament 

Est. 
nous Curs 

acadèmic 
Curs 
inicial 

DONA HOME DONA HOME DONA HOME Total 

2004-05 2002-03 6,7% 12,5% 1 1 15 8 8,7% 2 23 

2005-06 2003-04 0,0% 0,0%   18 6 0,0%  24 

2006-07 2004-05 0,0% 14,3%  1 19 7 3,8% 1 26 

2007-08 2005-06 0,0% 0, 0%   24 8 0,0%  32 

2008-09 2006-07 0, 0% 0, 0%   13 6 0,0%  19 

2009-10 2007-08 5,0% 0, 0% 1  20 6 3,8% 1 26 
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• Taula amb nombre d'alumnes de nou ingrés, segons vies d'accés: 

2009-10 
Centre Titulació Tipus Modalitat Ingrés 

Ingressos 

  Grau en Bioquímica i Biologia Molecular 41 

  Proves d'accés a la Universitat (PAAU) o assimilats 29 

  Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 2 

  
PAU i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

7 

  
FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

2 

  Més grans de 25 anys 1  
 

La taxa d'èxit i la taxa de rendiment han estat del 88,4% i del 79,7% 
respectivament.  Per assignatures, la taxa d'èxit ha estat de gairebé el 90% o 
superior en 6 de les 8 assignatures de primer curs. En les altres 2 assignatures 
(Física i Matemàtiques) es situa al voltant del 77%. 

La taxa de rendiment és superior al 70% en totes les assignatures, a excepció de 
l'assignatura de Física (56%) que presenta un gran nombre de "No Presentats". Es 
proposa quantificar el curs vinent quants alumnes no han fet Física al batxillerat. 
Les qualificacions majoritàries en totes les assignatures han estat l'aprovat i el 
notable. Destaca el baix nombre d'excel·lents i el fet que hi ha, en general, quasi 
tants No presentats com suspesos. Totes les assignatures tenen 1 o 2 matrícules 
d'Honor. 

Crèdits 
Assignatura 

Matrícules 
Ordinàries 

Taxa de Rendiment Taxa d'Èxit 
Assignatura 

TOTAL TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME 

Biologia 6,0 41 31 10 90,2% 87,1% 100,0% 92,5% 90,0% 100,0% 

Biologia 
Cel·lular 

6,0 41 31 10 92,7% 90,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bioquímica 6,0 39 30 9 84,6% 83,3% 88,9% 86,8% 86,2% 88,9% 

Estadística 6,0 40 30 10 90,0% 93,3% 80,0% 94,7% 96,6% 88,9% 

Física 9,0 41 31 10 56,1% 51,6% 70,0% 76,7% 69,6% 100,0% 

Genètica 6,0 41 31 10 90,2% 93,5% 80,0% 92,5% 96,7% 80,0% 

Matemàtiques 9,0 38 29 9 71,1% 65,5% 88,9% 77,1% 70,4% 100,0% 

Química General 12,0 38 29 9 78,9% 79,3% 77,8% 90,9% 95,8% 77,8% 

En els valors de les taxes de rendiment i d'èxit per cada assignatura s'observen 
diferències per gènere. Els valors d'aquestes taxes són molt superiors en els homes 
respecte a les dones en les assignatures de Física i Matemàtiques. En canvi en les 
assignatures d'Estadística, Genètica i Química la tendència és a la inversa. El baix 
nombre d'homes en la titulació respecte al nombre de dones (10 homes, en front 
31 dones) pot estar influint però en aquestes tendències. 
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 Biologia 
Biologia 
Cel·lular 

Bioquímica Estadística Física Genètica Matemàtiques 
Química 
General 

Taxa d'Èxit 92,5% 100% 86,8% 94,7% 76,7% 92,5% 77,1% 90,9% 

Taxa de 
90,2% 92,7% 84,6% 90,0% 56,1% 

Rendiment 
90,2% 71,1% 78,9% 

% No 
Presentats 

0,0% 7,3% 5,1% 5,0% 26,8% 2,4% 7,9% 13,2% 

La mitjana èd per ls a s i s de  crèdde cr its su ats pe lumne  de pr mer é  48,2 its. 22 
alumnes (el 53,7% del total) han superat tots els crèdits (60) i 2 (el 4,9%) no 
n'han superat cap crèdit. El 75,6% dels alumnes han superat més de 42 crèdits. 

 

4 alumnes (el 9,7% del total) han abandonat els estudis. La Taxa d'abandonament 
(9,7%) és per tant una mica superior a la taxa estimada en la memòria de 
verificació, 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) fa que 
la taxa d'abandonament actual no es consideri excessiva. 
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3.4.2 Informe de la relació entre la taxa d'èxit, les característiques dels 
alumnes i la càrrega de feina 

La taula mostra la mitjana de crèdits superats per via d’accés: 

Via d’accés 
Mitjana de 

Crèdits 

PAU (via 0 i 7) 50,7 

FP (via 4 i 8) 37,5 

> 25 anys (via 9 ) 0,0 

TOTAL 48,2  
 

L'anàlisi dels resultats acadèmics dels estudiants de primer curs per vies d'accés, posa 
de manifest que els alumnes provinents de les PAAU treuen millors resultats 
acadèmics que els altres: 

La mitjana de crèdits superats pels alumnes de primer és de 48,2 crèdits. Aquesta 
mitjana augmenta a 50,7 pels alumnes provinents de Batxillerat, és del 37,5 pels 
alumnes provinents de CFGS i és de 0 pels alumnes provinents de l'accés a majors de 
25 anys. El 100% (1 alumne) dels estudiants de la via 9 (més grans de 25 anys) han 
abandonat els estudis. Aquest percentatge és del 50% pels alumnes que provenien de 
la via 8 (FP2, CFGS i assimilats que tenen començats estudis universitaris) i només del 
3,33% (1 alumne) pels alumnes de la via 0 (PAAU). 

 

No s'observa una correlació significativa entre la nota d'accés dels alumnes al Grau i la 
nota de cada assignatura o entre la nota d'accés i els crèdits superats. 
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3.4.3 Informe dels resultats acadèmics obtinguts, en termes d'assoliment 
dels objectius de formació 

Presentem a continuació les competències que s'han avaluat per cadascuna de les 
assignatura que hi ha a 1er Curs del Grau en Química durant el 2009-10. 

  Tipus Crèdits A1 A2 A4 A6 A8 A14 

Biologia  FB 6   x  x  

Biologia Cel·lular FB 6   x  x  

Bioquímica FB 6  x x x x x 

Estadística FB 6 x    x  

Física FB 9 x    x  

Genètica FB 6   x  x  

Matemàtiques FB 9 x    x  

Química General FB 12 x    x  
 
 
 
Llegenda de 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. 
A4: Conèixer i comprendre de manera integrada els organismes a nivell molecular, cel·lular i metabòlic. 
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. 
A8: Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis del camp científic i saber-los interpretar. 
A14: Descriure la manera en la qual els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn.  
 
 

Es considera que els alumnes que han superat una assignatura han assolit els 
objectius de formació i competències que tenen associades. 
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4. Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació  
 

El curs acadèmic 2009-2010 ha estat el curs d'implantació del primer curs del Grau en 
Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Química de la URV, Grau adaptat als 
requeriments de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEEU). El curs s'ha 
desenvolupat amb normalitat i sense incidències destacables. Les assignatures de 
primer curs del Grau han estat impartides conjuntament amb els Graus de Química, 
Biotecnologia i Enologia. Per fer-ho s'han ajuntat tots els alumnes en dos grups 
d'activitat en les classes de teoria i quatre grups d'activitat en les sessions de 
problemes. L'èxit acadèmic dels estudiants ha estat en general bo i la gran majoria 
dels estudiants continuen a segon curs durant el curs 2010-2011. 

L'implantació del primer curs del grau ha estat satisfactòria i es valora molt 
positivament el fet de compartir les aules amb alumnes de altres titulacions. 
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5. Propostes de millora 

5.1.  Propostes de modificació de la memòria 

El Grau s'ha desenvolupat segons la informació de la memòria verificada de la 
titulació. Degut a l'elevat nombre d'alumnes de primer curs, ja que s'han ajuntat els 
alumnes provinents dels Graus en Química, Bioquímica i Biologia Molecular, 
Biotecnologia i Enologia, i per coordinar la mateixa assignatura dels quatre Graus 
diferents, s'han reorganitzat les competències de les assignatures de primer curs. En 
concret, les competències transversals i nuclears s'han deixat per ser tractades a les 
assignatures de segon, tercer i quart curs, on el nombre més reduït d'alumnes 
permetrà un millor aprofitament d'aquestes competències. Considerem que aquestes 
modificacions són menors doncs no es modifiquen les competències que els alumnes 
assoleixen al llarg de tota la titulació, només es tracta d'una re-organització. No es 
proposa enviar les modificacions a verificar fins que al menys surti la primera 
promoció d'alumnes Graduats.  

 
De moment i a falta de completar tots els cursos del Grau no ha sorgit la necessitat de 
modificacions rellevants en la titulació. 
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5.2. Propostes de millora 
 

Les propostes de millora que es proposen pel curs 2010-11 són: 

• Quantificar el nombre d'alumnes de nou accés que no han fet una assignatura 
de Física al batxillerat o al cicle formatiu de grau superior del que provenen. Si 
aquest percentatge és significatiu caldrà adoptar, en coordinació amb els 
professors responsables de la matèria Física, les mesures adients per a que 
aquests alumnes puguin afrontar amb més garantia d'èxit l'assignatura de 
Física al segon quadrimestre. Una possibilitat podria ser crear un curs virtual a 
la plataforma Moodle sobre Introducció a la Física, per a tots aquells estudiants 
de nou accés que no hagin cursat la Física al batxillerat o al CFGS 
corresponent.  

 
• Proposem crear una comissió de seguiment i qualitat docent de centre, amb 

l'objectiu principal d'avaluar els resultats acadèmics i fer propostes de millora 
de la implantació de la titulació. 

 
• Pel que fa als processos de matrícula: 

- Automatitzar el procés d’assignació de grup durant la matrícula. 
- Elaborar la taula d'equivalències pels alumnes que accedeixen al Grau de 

Bioquímica i Biologia Molecular per la via de CFGS. 
- Incloure a l'imprès de control de documentació de matrícula dels alumnes 

de primer document acreditatiu del nivell d'idioma estranger adquirit. 
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5.3. Seguiment i recomanacions ANECA 
 

No hi van haver recomanacions en l'informe final d'avaluació d'ANECA de 
l'ensenyament. Veure annex 3 
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Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador - Enquesta d’opinió de l’alumnat 
Grau en BQBM – Curs 2009/10 

 1 

GRAU EN BIOQUÍMICA i BIOLOGIA MOLECULAR 
 

Avaluació del col·lectiu docent i investigador 
 

 
A continuació es presenten els resultats obtinguts en l’enquesta sobre avaluació del col·lectiu docent i 
investigador del Grau en Bioquímica i Biologia Molecular. 

 
 
 
 

Grau en Bioquímica i Biologia Molecular 
Curs 2009/10

5,21 5,11
5,57

5,82

4,78 4,69

5,61

1
1,5

2
2,5

3

3,5
4

4,5

5
5,5

6

6,5
7

A B C D E F G

Qüestió

Pu
nt

ua
ci

ó

 
 
 

A. Els diversos professors que l’han impartida han coordinat bé el temari entre ells. 
 
B. La coordinació amb els continguts de les assignatures precedents i simultànies ha estat 

correcta. 
 

C. S’ha complert satisfactòriament el programa de l’assignatura. 
 

D. Les pràctiques s’han adequat als objectius de l’assignatura. 
 

E. La bibliografia recomanada és suficient i adequada a les classes. 
 

F. La bibliografia recomanada, quan l’he anat a consultar a la biblioteca, estava. 
 

G. Les condicions d’aules, laboratoris i altres mitjans han permès un desenvolupament adequat 
de l’assignatura. 
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Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador - Enquesta d’opinió de l’alumnat 
Grau en BQBM – Curs 2009/10 

 2 

 
 
 
 

H. El temari i els objectius de l’assignatura, en relació amb el temps que dura són: 
 

NS/NC
15%

Molt extensos
17%

Una mica 
extensos

23%

 Adequats
43%

Una mica 
reduïts

2%

 
 
 

I. El temps que dedico a la preparació d’aquesta assignatura és: 

NS/NC
9%Gens

4%

Poc 
15%

Molt
11%

Suficient 
39%

Bastant
22%
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Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador - Enquesta d’opinió de l’alumnat 
Grau en BQBM – Curs 2009/10 

 3 

 
 
 
 
J. Quina utilització fas de les consultes en els horaris de tutoria: 

NS/NC
14%

Gens
42%

Poc
26%

Molt
5%

Suficient
10%

Bastant
3%

 
 
 

K. La meva assistència a les classes teòriques en aquesta assignatura ha estat del: 
 
 

NS/NC
8%

90-100%
70%

75-90%
17%

0-25%
1%

50-75%
2%25-50%

2%
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Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador - Enquesta d’opinió de l’alumnat 
Grau en BQBM – Curs 2009/10 

 4 

 
 
 
 
 

L. La meva assistència a les classes pràctiques en aquesta assignatura ha estat del: 
 

NS/NC
10%

90-100%
82%

75-90%
6%

0-25%
2%

 
 

LL. En el meu currículum aquesta assignatura figurarà com a (%): 

NS/NC
10%

Obligatòria
89%

Llliure elecció
1%
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DIMENSIÓ CONTINGUTS Nom del document ENLLAÇ Observacions
Objectius de la titulació Objectius: http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioquimica.html#_5 
Perfil d’ingrés Perfil recomanat: http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioquimica.html#_3 
Perfil d’egrés Competències: http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioquimica.html#_7 

Sortides professionals: http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioquimica.html#_8 
Nombre de places ofertes Descripció del títol/places: http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioquimica.html#_1 
Demanda global i en primera opció http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/garantiaqualitat_indicadors.pdf 
Via d’accés, opció i nota de tall Accés: http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/acces.html

Accés al grau: http://www.urv.cat/cae/graus/accesciencies.html 
Notes de tall 2010: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/notesdetall.pdf 

Assignatures o proves especials que possibiliten la millora 
de la nota d’accés

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de
batxillerat per a l'accés a la universitat a la
preinscripció universitària de l'any 2011 a

Catalunya / Branca de ciències / Bioquímica i 
Biologia Molecular - URV (pàg. 4 de 16)

http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_18949896_1.pdf 

Enllaç accessible des de la web URV, a través 
de: 
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_
cicle/que_fer_per_estudiar_urv/info_pau.html#
_6 (vincle a: PONDERACIONS MATERIES 
PAU)

Informació sobre preinscripció i admissió (procediment, 
calendari,...) Preinscripció: http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/preinscripcio.html 

Informació general: http://www.urv.cat/gestio_academica/acces/info_general_preinscripcio.html 
Calendari de preinscripció: http://www.urv.cat/gestio_academica/acces/calendari_preinscripcio.html 

Normativa de trasllats Trasllat d'expedient: http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/tramits_grau.html 
Període i procediment de matriculació Matrícula: http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/matricula.html 
Sessions d’acollida i tutorització Acollida: http://www.urv.cat/cae/acollida.html#5 

Fitxa tutoria-prematrícula: http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/Estudis/grau_bioquimica/prematricula_grau_bqibm_2010-11.pdf 
Denominació dels estudis http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioquimica.html 
Títol en superar els estudis de grau http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioquimica.html 
Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS Descripció del títol: http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioquimica.html#_1 
Estructura del pla d’estudis (1) http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies/bq_bm_grau.html 
Calendari acadèmic Versió pdf nous graus: http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&apartat=9&subapartat=403 

Guia docent (2) Metodologies d'ensenyament i avaluació (per 
assignatura: metodologies i avaluació): http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1321&consulta=assignatures 

Horaris: http://www.fq.urv.cat/estudis/horaris_grau_bioquimica.html 
Calendari d'examens: http://www.fq.urv.cat/estudis/horaris_grau_bioquimica.html 

Recursos d’aprenentatge Campus virtual: http://moodle.urv.cat/ 
Biblioteca: http://www.urv.cat/biblioteca/biblioteques/campus_sescelades/index.html 

Assignatura/Fonts d'informació: http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1321&consulta=assignatures 
Enllaços interessants: http://www.fq.urv.cat/enllacos/index.html 

Equipaments: http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&apartat=7&subapartat=30&any_academic=2010_11
Pla d’acció tutorial http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&apartat=pat 
Professorat de la titulació Assignatura/Professors: http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1321&consulta=assignatures 
Informació de contacte Directori: https://idm.urv.cat/CercadorEmails2/index.html 
Objectius Pràctiques externes: http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioquimica.html#_4 

Normativa general Normativa URV: http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes.htm

Definir si son obligatòries o optatives Estructura: http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies/bq_bm_grau.html 
Assignatures a les quals van lligades les pràctiques Itinerari/4t curs: http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies/bq_bm_grau.html#1_curs 

Avançament d’institucions on es poden fer les pràctiques http://www.fq.urv.cat/alumnes/practiques_empreses.html La planificació de les pràctiques externes es 
farà durant el curs 2011/12.

Objectius http://www.fq.urv.cat/alumnes/mobilitat.html 
Normativa general http://www.urv.cat/mobility/estudiants-grau/index.html 

Avançament d’institucions amb convenis signats La planificació de la mobilitat es farà durant el 
curs 2011/12.

TREBALL FINAL 
GRAU Marc general http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioquimica.html#_6 

Informació Pública 
sobre indicadors Taxes i indicadors Indicadors de seguiment: http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/indicadors_seguiment_titulacions_fq_2009-10.pdf 

1 Continguts: Matèries/assignatures: seqüenciació i crèdits ECTS; assignatures obligatòries/optatives; distribució de crèdits per curs; prerequisits/itineraris

PRÀCTIQUES 
EXTERNES/ 

PROFESSIONALS

PROGRAMES DE 
MOBILITAT

Annex 4

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular: Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de la titulació 

2 La guia docent es pot articular per matèria/assignatura o per període/curs. Segons el grau de concreció, alguns continguts podrien estar disponibles només internament (accés restringit). Els continguts mínims d’informació pública podrien incloure calendari; horaris i aules; 
metodologia d’ensenyament i avaluació; professorat; dates d’examen.

ACCÉS ALS 
ESTUDIS

MATRÍCULA

PLA D’ESTUDIS

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 

CURS

PROFESSORAT
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