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1. Memòria de verificació 
 Enllaç memòria 

Per accedir a la Memòria del Màster prémer al següent vincle: 

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=13
60&consulta=apartat&apartat=1299&any_academic=2010_11
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2.    Indicadors 

2.1 Característiques del procés d'accés 
Indicadors nº alumnes del procés d'admissió d'estudiants a màsters 

• Número d'alumnes preinscrits: 23 
• Número d'alumnes admesos: 15 
• Número d'alumnes matriculats:15 (10 dones + 5 homes) 

El nombre de preinscrits és pràcticament coincident amb el màxim d'alumnes 
previstos en la Memòria verificada. Es considera que cal incrementar aquest 
indicador en les properes convocatòries. Els alumnes exclosos l'han estat pel fet 
que no han pogut aconseguir beques sol·licitades a aquest efecte o per problemes 
de visat internacional. 
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2.2 Recursos humans i materials 

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

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 

Síntesi i Catàlisi 54,60 1,50 56,10 97,3% 
Total FQ 390,82 57,28 448,10 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 
Personal 

Investigador Ensenyament 
CU TU AGREG COL ASS VISITANT Ramon i Cajal 

Total Càrrega 
Docent 

Síntesi i Catàlisi  9,20 23,00 0,50 1,50 1,50 18,90 1,50 56,10  
 
Tots els crèdits estan impartits per especialistes que són professors d'Universitat o 
investigadors de l'Institut Català d'Investigació Química. També han participat 
investigadors de reconegut prestigi internacional com els prof. John Brown (O. 
Oxford, UK) i Ferenc Joo (O. Debrecen, Hongria). Solament en l'assignatura 
"Transferència de Tecnologia i Creació d'Empreses" està parcialment impartida per 
un professor associat. 

 

                                                 
1 CU: Catedràtic d’Universitat;  TU: Titular d’Universitat;  AGREG: Agregat;  COL: Col·laborador;  ASS: Associat.   
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2.2.2  Ús dels recursos docents 
 Valoració de l'ús dels recursos docents 

El Màster s'imparteix en aules reservades al efecte en la Facultad de Química i en 
l'ICIQ, les quals estan equipades amb tots els mitjans audiovisuals necessaris. En 
aquest aspecte l’equipament és suficient. 

Es disposa d'una biblioteca àmplia amb una gran varietat de fons especialitzats, així 
com accés via internet a les principals bases de dades (SciFinder, Reaxys, etc.) i a 
les revistes més importants en Química (ACS, RSC, Wiley, Elsevier, etc.). 
L'equipament bibliogràfic és per tant excel·lent. 

Per un altre banda, el projecte del Màster es pot realitzar tant en els laboratoris de 
la Facultat de Química com de l'ICIQ, estan excel·lentment equipats per al 
desenvolupament d'una investigació de qualitat. Així mateix, el suport 
d'equipament analític és excel·lent. 

Els grups en què es pot realitzar el projecte de Màster són reconeguts 
internacionalment, constituint en el seu conjunt un entorn d’excel·lència per al 
desenvolupament del Màster 

 

 
6 de 18



2.2.3 Ús del campus virtual Moodle  
Valoració de l'ús del Moodle a l'ensenyament 

La utilització de Moodle al Màster no es realitza a nivell general en totes les 
assignatures, sinó que s'utilitza en alguna d'elles. 
 
Comentar que en una de les assignatures s'utilitza una interface virtual de la 
Universitat d'Amsterdam, ja que existeixen professors en el Màster originari 
d'aquesta Universitat. Fins i tot s'han realitzat classes compartides entre ambdues.  
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2.3 Planificació i desenvolupament docent 

2.3.1 Valoració del Pla de Treball 

No està previst implantar, de moment, el Pla de treball via Moodle, per les 
característiques d'alguna de les assignatures on el treball es desenvolupa partint de 
publicacions recents i per les característiques del professorat d'altres assignatures 
que són convidats estrangers amb dificultat en el maneig d'interfaces. 
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2.3.2  Metodologies docents i mida de grups 
Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació del alumnes al 
Màster 

Al Pla d'Acció Tutorial aprovar per Junta de Facultat el 26 de juny de 2009 pel curs 
2009-10 no inclou en els destinataris els estudiants de Màster. 

 
Els Coordinadors del Màster són els responsables de realitzar les tutories dels 
alumnes. En general, s'han produït poques consultes al llarg d'aquest període de 
docència. Les consultes han girat entorn de la realització del projecte experimental 
del Màster. Abans del començament d'aquests períodes tots els alumnes havien 
triat els temes dels projectes d'entre els possibles. 
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2.3.3  Satisfacció dels estudiants 
Indicadors satisfacció del procés d'admissió d'estudiants a màsters  

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: 

"Un aspecte que dóna incertesa a l’hora d'atorgar les places als màsters és que 
encara per normativa un alumne admès en primera fase només pugui matricular-se 
fins el dia 27 de juliol, el programa els deixa matricular fins a l'últim dia de 
matrícula oficial. D'aquesta manera no és possible saber amb certesa dels alumnes 
admesos en  primera fase i no matriculats quants acabaran matriculant-se 
realment. Això provoca problemes a l'hora d'atorgar les places de la resta de 
fases". 

 
Al final del període de classes es realitza una enquesta per part de l'Escola de 
Doctorat, i també els Coordinadors realitzen una reunió d'anàlisi i crítica sobre el 
desenvolupament del curs. 
 
Pel que fa a les classes, el grau de satisfacció dels alumnes és elevat. Les principals 
crítiques es dirigeixen cap a l'horari de classe que consideren massa concentrat. 
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2.4  Resultats acadèmics 
Indicadors del procés de desenvolupament de la titulació 

La pràctica totalitat dels alumnes que cursa el Màster en "Synthesis and Catalysis" 
pretenen fer la Tesi Doctoral, per la qual cosa són alumnes motivats i compromesos 
amb la investigació científica. No és d'estranyar, per tant, que la taxa de superació 
dels estudis sigui molt alta o, fins i tot, total. 
 
D'altra banda, la taxa d'abandonament és molt escassa. Durant el curs 2009-2010, 
es va produir l'abandonament d'una estudiant per causes personals. En cursos 
anteriors s'ha produït algun; estudiants estrangers que venien a realitzar una Tesi 
Doctoral i als quals se li va convalidar el Màster per estudis realitzats en el seu país 
d'origen. 

A continuació presentem els següents indicadors: 

• Taxa de Rendiment i d'Èxit: 

2009-10 
Ensenyament 

 
Centre 

Crèdits  
Matriculats 

Crèdits  
Matriculats 
Ordinaris 

Crèdits  
Presentats 
Ordinaris 

Crèdits  
Aprovats  
Ordinaris 

Taxa  
Rendiment 

Taxa 
d'Èxit 

Taxa 
de  

fracàs 

Taxa Crd  
Ord sobre 
el Total 

Síntesi i Catàlisi 450,0 450,0 375,0 375,0 83,3% 100,0% 0,0% 100,0% 

Facultat de Química 5.960,5 5.855,5 5.378,0 5.277,5 90,1% 98,1% 1,9% 98,2% 

• Accés dels alumnes segons via: 

Pla Tipus Modalitat Ingrés 2009-10 

Síntesi i Catàlisi 15 

  Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer 13 

  Estudis Estrangers no Homologats 2 

• Taxa d'abandonament: 

Taxa 
d'abandonament  

 
Abandonaments Est. nous 

Taxa 
d'abandonament 

 
Abandonaments 

Est. 
nous Curs 

acadèmic 
Curs 
inicial 

Titulació 

DONA HOME DONA HOME DONA HOME Total 
2009-10 2007-08 MSiC 12,5% 0,0% 1   8 4 8,3% 1 12 

• Assignatura amb menor taxa d'èxit: Totes les assignatures tenen una taxa 
d'èxit del 100% 

• Durada mitjana dels estudis: 

Durada d'Estudis 
Ensenyament 

2009-10 

Síntesi i Catàlisi 1,0 
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3. Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació  
 

El nombre d'alumnes que cursen el Màster és important si es té en compte que 
s'imparteix íntegrament en anglès. Els alumnes matriculats estan clarament 
motivats, la qual cosa suposa que el seguiment de les classes és total i el grau de 
satisfacció de les mateixes molt elevat. El treball és continuat i intens i, no obstant 
això, el grau d'èxit en el Màster és molt alt. 

Els projectes de Màster es presenten en públic i en general els treballs són d'un alt 
nivell científic i les presentacions són excel·lents. 

En acabar el Màster, els alumnes posseeixen un elevat coneixement de les 
metodologies de síntesi i catàlisi i, són capaços d'executar amb èxit un treball de 
recerca relacionat amb aquestes àrees. 
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4.   Propostes de millora 

4.1 Propostes de modificació de la memòria 

No s'ha previst fer cap modificació de la memòria per a aquest curs 2009-10 
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4.2 Propostes de millora 

El curs en el seus aspectes acadèmics ha transcorregut amb èxit, si atén a 
l'assistència, participació i èxits en els exàmens. 

Us aspecte que s'hagués de millorar són les accions informatives vers el Màster a 
nivell internacional, ja que en impartir-se en anglès hagués de divulgar-se en tots 
els països on la formació en química, a nivell de graduat, és de bon nivell. 
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4.3 Seguiment i recomanacions ANECA 

No hi han recomanacions. 

Adjuntem la resolució que la Comisión de Verificación de Planes de Estudio, 
designada pel Pleno del Consejo de Universidades ha adoptat en sessió del dia 5 
d'octubre de 2009 (veure annex) 
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Annex 2

DIMENSIÓ CONTINGUTS Nom del document ENLLAÇ Observacions
Objectius de la titulació Presentació: http://www.urv.cat/masters_oficials/catalisi.html#presentacio 

Perfil d’ingrés Titulacions des de les quals es pot 
accedir: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/normatives_master/catalisi_rd1393.pdf 

Perfil d’egrés Competències: http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&consulta=competencies 
Nombre de places ofertes Places de nou ingrés: http://www.urv.cat/masters_oficials/catalisi.html 
Criteris de selecció http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/normatives_master/catalisi_rd1393.pdf 
Informació sobre preinscripció i admissió Accés a màsters oficials: http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/proc_acces_a_masters_oficials_mast.html 

Calendari que afecta als estudiants: http://wwwa.urv.cat/la_urv/10_serveis/sga/gestio_academica/postgraus_masters/acces_m/calendari_actuacions_estudiants_matriculables_1afase.pdf 

Normativa de trasllats Reconeixement a la URV: http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/proc_reconeixement_mast.html No hi ha trasllats en estudis de màster.

Criteris per a fixar els reconeixements 
a la URV: http://wwwa.urv.cat/la_urv/10_serveis/sga/gestio_academica/masters_oficials/recon_transf/criteris_rec_tra_10_11.pdf 

La informació és troba a la intranet de la URV: 
SUPORT/Processos gestió acadèmica/Processos de 
gestió de màsters/Criteris per fixar el Reconeixement 
(2010-11)

Període i procediment de matriculació Matrícula: http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/proc_acces_a_masters_oficials_mast.html 

Calendari que afecta als estudiants: http://wwwa.urv.cat/la_urv/10_serveis/sga/gestio_academica/postgraus_masters/acces_m/calendari_actuacions_estudiants_matriculables_1afase.pdf 

Sessions d’acollida i tutorització Contacte acadèmic: http://www.urv.cat/masters_oficials/catalisi.html#contacte Acollida dels estudiants, per part dels coordinadors del 
Màster, a l’inici de curs.

Denominació dels estudis http://www.urv.cat/masters_oficials/catalisi.html  
Títol en superar els estudis de grau http://www.urv.cat/masters_oficials/catalisi.html 

Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS Itinerari: http://www.urv.cat/masters_oficials/catalisi.html 

Estructura del pla d’estudis (1) http://www.urv.cat/masters_oficials/pla_mast_synthesis_catalysis.html 
Calendari acadèmic Horaris del màster : http://www.fq.urv.cat/estudis/ciencia_tecno_quimica.html 

Guia docent (2) Guia docent de la Facultat de Química 
(URV): http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360 

Recursos d’aprenentatge Assignatura/Fonts d'informació: http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&consulta=assignatures&any_academic=2010_11&idioma_assig= 

Departament de Química Física i 
Inorgànica (URV) http://www.urv.cat/dqfi/ 

Departament de Química Analítica i 
Química Orgànica (URV): http://www.quimica.urv.es/~w3qaqo/ 

Institut Català d'Investigació Química http://www.iciq.es/ 
Biblioteca URV: http://www.urv.cat/biblioteca/index.html

Campus virtual URV: http://moodle.urv.net/ 
Enllaços interessants URV: http://www.fq.urv.cat/enllacos/index.html 

Pla d’acció tutorial PAT URV: http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/PAT_FQ2010.pdf 

Professorat de la titulació Assignatura
(Professors o Atenció personalitzada): http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&consulta=assignatures&any_academic=2010_11&idioma_assig= 

Informació de contacte Assignatura
(Professors o Atenció personalitzada): http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&consulta=assignatures&any_academic=2010_11&idioma_assig= 

PROGRAMES DE 
MOBILITAT Informació general Mobilitat URV 

(per estudiants de postgrau): http://www.urv.cat/mobility/estudiants-postgrau/index.html

Per a la realització del TFM, existeixen convenis per 
desenvolupar activitats d'intercanvi amb el programa 
Sòcrates-Erasmus:
- Univ. Pierre et Marie Curie – Paris (França)
- Univ. Paul Sabatier, Toulouse III (França)
- Institut National Polytechnique de Toulouse (França)
- Eindhoven Univ. of Technology (Holanda)

TREBALL FINAL 
MASTER Marc general http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&assignatura=13605109&any_academic=2010_11&any_academic=201

0_11 
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

Màster universitari en Síntesi i Catàlisi: 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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      Dr. Sergio Castilllón 
        (URV) 
 
 
 
 
 

 
        (ICIQ) 
 
 
Coordinació del Màster 
 

Tarragona, març de 2011 
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