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Introducció 

 

El curs 2009-10 van iniciar-se els estudis de Grau de Química 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 favorable de verificació el 3 de març de 2009 i es 

troba publicada a la 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 2500439). 

 

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. El perfil de competències del grau es pot 

consultar a l’enllaç: 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1320&co

nsulta=competencies&any_academic=2011_12 

 

A la següent taula mostrem el mapa de competències de les assignatures implantades: 

 

 
Tipus 
(1) 

Curs Crèd. A1 A2 A3 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C2 C3 C4 

MATEMÀTIQUES FB 1r 9                                       

FÍSICA FB 1r 9                                       

QUÍMICA GENERAL FB 1r 12                                       

COMPLEMENTS DE 
QUÍMICA 

FB 1r 6                                       

BIOLOGIA FB 1r 6                                       

BIOQUÍMICA FB 1r 6                                       

ESTADÍSTICA APLICADA FB 1r 6                                       

INFORMÀTICA I 
DOCUMENTACIÓ 

FB 1r 6                                       

QUÍMICA ANALÍTICA OB 2n 6                                       

ANÀLISI 
INSTRUMENTAL 

OB 2n 9                                       

TERMODINÀMICA I 
FENÒMENS DE 
TRANSPORT 

OB 2n 9                                       

ESTRUCTURA 
MOLECULAR 

OB 2n 6                                       

QUÍMICA INORGÀNICA 
I 

OB 2n 9                                       

QUÍMICA INORGÀNICA 
II 

OB 2n 6                                       

QUÍMICA ORGÀNICA I OB 2n 6                                       

QUÍMICA ORGÀNICA II OB 2n 6                                       

CRISTAL·LOGRAFIA OB 2n 3                                       

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1320&consulta=apartat&apartat=1261&any_academic=2011_12
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1320&consulta=competencies&any_academic=2011_12
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1320&consulta=competencies&any_academic=2011_12
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1) FB: Formació Bàsica, a 1r curs; OB: obligatòria, a 2n curs. 
2) Competències: 

  A1 Conèixer i aplicar els aspectes principals de terminologia química, nomenclatura, termes, convenis i unitats. 
  A2 Conèixer els principis físicoquímics fonamentals que regeixen la Química i les seves relacions amb les 

diferents àrees de la Química. 
  A3 Conèixer els principals elements i compostos orgànics i inorgànics, així com biomolècules, les seves 
propietats, les seves rutes sintètiques, la seva caracterització i la seva reactivitat. 
  A5 Valorar la importància de l'impacte de la Química en la vida: indústria, medi ambient, farmàcia, salut, 
agroalimentació, etc. 
  A7 Relacionar les propietats macroscòpiques i propietats d'àtoms i molècules individuals, incloent 
macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials. 
  A8 Demostrar coneixement, i la seva comprensió per a l'aplicació pràctica, dels fets essencials, conceptes, 
principis i teories de la Química. 
  A9 Demostrar habilitats per identificar i resoldre problemes qualitatius i quantitatius amb un enfocament 
estratègic. 
  A10 Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats 
(síntesis i anàlisis), monitorització de propietats químiques, processos i/o canvis i documentació de tot el treball 
realitzat i gestió de riscos. 
  A11 Demostrar habilitats per a l'ús adequat de la instrumentació química estàndard. 
  A12 Demostrar habilitats per als càlculs numèrics i la interpretació de les dades experimentals, amb especial 
èmfasi en la precisió i l'exactitud. 
  B1 Aprendre a aprendre. 
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva. 
  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 les guies docents de les assignatures, publicades abans de la matrícula, 

detallen els resultats d’aprenentatge, continguts, distribució amb ECTS, sistema 

d’avaluació, professorat implicat, bibliografia, entre altres. Consultar: 
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1320&any

_academic=2010_11. 
 

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. 

 

S’ha dut a terme internament l’organització de les diferents activitats d’avaluació de les 

assignatures (exàmens parcials, presentacions, lliurament d’exercicis...), la qual ha estat 

coordinada pel Responsable de l'Ensenyament per evitar coincidències. 

 

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 de la plataforma Moodle. 

 

 

 

 

 

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1320&any_academic=2010_11
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1320&any_academic=2010_11
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A la següent taula es presenta el calendari d’activitats: 

 

 

 

 

2. Indicadors 

 

2.1 Accés 

 

2.1.1 Característiques del procés d’accés 

 

 Nombre d'alumnes preinscrits: 

Ensenyament 

2009-10 2010-11 

Demanda 
1a opció 

Demanda 
total 

Demanda 
1a opció 

Demanda 
total 

GRAU DE QUÍMICA 49 182 68 282 
Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

 

 Nombre d'alumnes admesos: 

Ensenyament Tipus modalitat ingrés 

Est. nous 

2009-10 2010-11 

GRAU DE 
QUÍMICA 

PAU i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

2 3 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) o assimilats 44 78 

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 6 8 

  Total 52 89 
Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

 Nombre d'alumnes matriculats: 

Ensenyament   2009-10 2010-11 

GRAU DE QUÍMICA Ingressos 52 89 
Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

 Nombre de places ofertes de nou ingrés: 

Ensenyament   2009-10 2010-11 

GRAU DE QUÍMICA Places ofertes 80 80 
Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

BIOQUÍMICA Pr D/L L P L P L L P D

ANÀLISI INSTRUMENTAL S P L P S S S P

FÍSICA P P P

MATEMÀTIQUES P P P P

QUÍMICA ANALÍTICA P

QUÍMICA INORGÀNICA I P P P

TERMODINÀMICA I FENÒMENS DE TRANSPORT P L E P P

CRISTAL·LOGRAFIA P P P

QUÍMICA ORGÀNICA I P P

COMPLEMENTS DE QUÍMICA T P D T Pr P

INFORMÀTICA I DOCUMENTACIÓ Tr

P: Prova L: Laboratori E: Exercicis Pr: Problemes D: Debat S: Seminari T: Test Tr: Treballs

Juny

Setmanes/Curs

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig
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 Ràtio de places demanades/places ofertes (evolució): 

Ensenyament   
Curs 

acadèmic 
2009-10 2010-11 

GRAU DE QUÍMICA Ràtio Demanda1a-Oferta   0,61 0,85 
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 6,29 7,68 

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 6,76 7,86 

PAU i assimilats que tenen començats estudis universitaris 6,57 7,01 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats estudis universitaris   8,57 
Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 
* NOTA: Les notes mitjanes d’accés del curs 2010-11 estan calculades sobre 14, les del curs 2009-10 sobre 10.  

 

 Nota de tall d’entrada (evolució):  

Ensenyament 

Nota de tall 

2009-10 2010-11 

Grau de Química 5 5 
Font: URV SINIAnet 28/12/11 

 

 % estudiants de nou ingrés de 1a preferència: 

Ensenyament   2009-10 2010-11 

GRAU DE QUÍMICA Demanda 1a opció 49 68 
Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

 

S'han cobert amb escreix les places ofertes, i la proporció d'estudiants de nou accés 

respecte el nombre de places ofertes ha augmentat respecte el curs anterior.  

 

La gran majoria d'estudiants han triat el Grau de Química en 1ª opció. L’augment 

d’estudiants en 1ª opció ha representat un increment del 39% respecte el curs passat. 

El nombre d'estudiants provinents de FP2, MP3 o CFGS ha augmentat respecte el curs 

anterior. 

 

La nota mitjana d'accés als estudis ha estat al voltant de 7.5, sobre 14, inferior a 

l’obtinguda en el darrer curs (i que està calculada sobre 10).  

 

Respecte el curs 2009-10, hi ha hagut un increment en el nombre d’estudiants matriculats 

de nou accés. Això fa pensar que una de les accions de millora plantejades el curs anterior, 

en concret l’augment de les accions de difusió del grau, ha donat bons resultats. De cara al 

curs vinent es preveu mantenir les accions de difusió del grau. 
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2.1.2 Característiques personals i socials dels alumnes de nou ingrés 

Nivell d’estudis dels pares/mares: 

Estudis Pare Ingressos 
 

Estudis Mare Ingressos 

Altres / NS / NC 8  Altres / NS / NC 3 

Batxillerat o FP 2n grau 18  Batxillerat o FP 2n grau 21 

Diplomat o Enginyer Tèc. 7  Diplomat o Enginyer Tèc. 11 

Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 8  Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte 6 

EGB o FP 1er grau 26  EGB o FP 1er grau 26 

Estudis primaris 17  Estudis primaris 15 

Sense Definir 5  Sense Definir 5 

Sense estudis   Sense estudis 2 

Font: URV SINIAnet 28/12/11 

 

Nivell d’ocupació dels pares/mares: 

Ocupació Pare Ingressos 
 

Ocupació Mare Ingressos 

Altres / NS / NC 24  Altres / NS / NC 38 

Director o Gerent d'empreses o Institucions Públiques 7 
 Director o Gerent d'empreses o Institucions 

Públiques 
7 

Forces armades 2 
 Persones que no han tingut un treball 

remunerat 
1 

Sense Definir 5  Sense Definir 5 

Treballador no qualificat 4  Treballador no qualificat 8 

Treballador qualificat sect. agr. ramaderia o pesca 4 
 Treballador qualificat sect. agr. ramaderia 

o pesca 
2 

Treballador qualificat sect. construcció i mineria 8    

Treballador qualificat sect. industrial 11  Treballador qualificat sect. Industrial 2 

Treballador qualificat sect. serveis 14  Treballador qualificat sect. Serveis 20 

Tècnic o professió associada a tit. univ. 10  Tècnic o professió associada a tit. univ. 6 

Font: URV SINIAnet 28/12/11 

 

 

La majoria dels pares/mares dels estudiants matriculats al Grau de Química tenen estudis 

primaris o secundaris. Un 18% té estudis universitaris. En el cas dels pares, la majoria són 

treballadors qualificats dels sectors industrial i de serveis, o tenen una ocupació associada a 

un títol universitari. En el cas de les mares, la majoria són treballadores qualificades del 

sector de serveis. 

 

 

2.1.3 Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació dels alumnes 

 

La Facultat de Química realitza: 

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

Al juliol de 2010, i durant la jornada de matrícula dels estudiants de nou accés, 

l'Equip Deganal, juntament amb PAS de la secretaria del Centre, va informar als 

futurs estudiants sobre els plans d'estudis respectius, i també sobre la necessitat 

d’assistir a les Jornades d'Iniciació a la Vida Universitària, programades pel mes 

de setembre de 2010. 

 “Jornades d'Iniciació a la Vida Universitària” (10a ed.): 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 
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d’Acció Tutorial, activitats de la Secretaria del Centre, Moodle, Biblioteca, Servei 

Lingüístic i prova d'anglès). A més, els estudiants del Grau de Química van tenir 

l'ocasió de visitar l’empresa Repsol Petróleo. 

 

Tant la Jornada d’acollida com la d’Iniciació a la Vida Universitària es van repetir pels 

estudiants que es van matricular durant els mesos de setembre i octubre. 

 

Les Jornades d’Acollida, durant el període de matrícula de juliol, són un bon moment per a 

que els futurs estudiants tinguin una primera presa de contacte amb el centre i amb 

l’ensenyament de Química. Pel que fa a les Jornades d’Iniciació a la Vida Universitària, 

tenen lloc durant la primera setmana del curs, on els estudiants de 1r no tenen classes, i 

els permet adquirir informació important sobre el pla d’estudis adaptat a l’EEES (avaluació 

continuada, PAT, crèdits ECTS,...), i sobre aspectes més administratius i de logística, com 

ara la realització de tràmits a la secretaria del centre o l’ús de la biblioteca o de la 

plataforma virtual docent Moodle, entre d’altres. 

 

Aquestes Jornades sempre han estat molt ben valorades pels estudiants, i així ho 

reflecteixen les enquestes de satisfacció. 

 

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 Química, el 72,7% consideren estar 

d'acord amb el procés de matrícula; un 27,3% opinen que estan en desacord. 

 

 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 gairebé 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 quant a assignar grup i també tutor. A més, els 

alumnes s'incorporen molt tard a les classes, i 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 envia l'Oficina de Preinscripció es dilaten en el 

temps i ha estat un degoteig continu. El calendari de recepció de les llistes ha estat, pel 

Grau  en Química, el següent: 15/07, 25/07, 1/08, 1/09, 30/09, 5/10, 13/10 i 21/10. 
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- 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 Química (2009) 21 0 21 
Curs 2010-11 – Elaboració OSD de la Facultat de Química, en base a DOCnet 

 
Distribució del professorat per categories: 

DOCTOR 

AGREG % ASS % CU % LEC % TU % 
Tot. 

DOCTOR 

1 4,8% 1 4,8% 5 23,8% 1 4,8% 13 61,9% 21 100% 
Curs 2010-11 – Elaboració OSD de la Facultat de Química, en base a DOCnet 

 
El 100% del professorat responsable d’assignatures del Grau de Química és doctor, essent 

majoritàriament Titulars i Catedràtics d'Universitat. 

 

 

2.2.1.2   Ús de recursos docents 

Tant les aules com els laboratoris són adequats quant a capacitat i comoditat per a la 

impartició de la docència del grau. Els alumnes també disposen d'una aula d'informàtica al 

centre, on hi poden accedir lliurement, i una sala d’estudis.  

 

El CRAI (Centre de Recursos per a l’aprenentatge i la Investigació) del Campus Sescelades 

és una instal·lació modèlica que ofereix una àmplia gamma de serveis als estudiants 

(biblioteca, préstec d'ordinadors portàtils, de lectors de llibres electrònics, d'aules per a 

realitzar treballs en equip,...). L’enllaç web és: 

http://www.urv.cat/crai/ 

 

 

2.2.1.3   Ús de recursos docents virtuals 

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

  

http://www.urv.cat/crai/


 

 

 

Seguiment anual del 
Grau de Química (2009)  

Curs 2010-11  
Facultat de Química 

 

 9 

 

2.2.2 Desenvolupament docent 

 

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

La mitjana d’alumnes per grup va ser la següent: 

 

Teoria: 47 

Problemes/seminaris: 22 

Pràctiques laboratori: 19 

 

Per cursos, la mitjana d’alumnes per grup va ser: 

 

1r curs: 

Teoria: 68 

Problemes/seminaris: 34 

Pràctiques laboratori: 23 

2n curs: 

Teoria: 29 

Problemes/seminaris: 15 

Pràctiques laboratori: 15 

 

El menor nombre d’alumnes per grup a 2n curs s’explica per la pròpia implantació del grau. 

No tots els alumnes que van començar el grau el curs 2009-10 van matricular totes les 

assignatures de 2n. Alguns d’ells van abandonar i d’altres tenien assignatures repetides de 

1r i van optar, raonablement, per matricular un nombre inferior de crèdits a 2n curs.  

 

Tot i que seria desitjable tenir grups més petits a 1r curs, considerem que la mida és 

adequada, tenint en compte el context de limitacions pressupostàries. 

 

Mètodes i criteris d'avaluació: 

 

Totes les assignatures segueixen el model d’avaluació continuada. 

Els criteris d’avaluació es publiquen a la guia docent abans de la matrícula dels estudiants. 

Les metodologies i proves emprades es mostren a continuació (font URV DOCnet): 

 

A 1r curs: 
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A 2n curs:

 
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): 

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

Temps 
amb 

presència 

del 

professor 

Temps de 
treball 

autònom 

de 

l'estudiant 

Hores 

totals 

MATEMÀTIQUES 
Formació 

bàsica 
9 10 100 0 0 0 78 0 0 0 0 4 0 0 22 0 18 90 142 232 

FÍSICA 
Formació 
bàsica 

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

QUÍMICA GENERAL 
Formació 

bàsica 
12 2 146 0 0 0 0 0 69 0 52 3 0 28 0 0 0 145 155 300 

COMPLEMENTS DE 

QUÍMICA 

Formació 

bàsica 
6 1 88 0 12 0 16 0 0 0 24 1 0 0 2 0 6 71 79 150 

BIOLOGIA 
Formació 

bàsica 
6 1 72.5 30 0 0 0 0 39.9 0 0 1 0 0 0 6 0 73 77.4 150.4 

BIOQUÍMICA 
Formació 

bàsica 
6 1 58 16.5 8 0 30 0 30 0 0 1 0 0 0 6.75 0 80.5 70.75 151.25 

ESTADÍSTICA 

APLICADA 

Formació 

bàsica 
6 1.2 72.8 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 6 0 0 0 60.2 89.8 150 

INFORMÀTICA I 

DOCUMENTACIÓ 

Formació 

bàsica 
6 4 44 0 0 11 0 76 0 0 0 5 0 0 0 6 4 76 74 150 

QUÍMICA 

ANALÍTICA 
Obligatòria 6 1 32 0 0 0 32 0 70 6 0 3 24 0 0 0 0 67 101 168 

ANÀLISI 
INSTRUMENTAL 

Obligatòria 9 1 72 20 0 0 57 0 67.5 0 0 5 0 0 0 5 0 104 123.5 227.5 

TERMODINÀMICA I 

FENÒMENS DE 
TRANSPORT 

Obligatòria 9 1 109 0 0 0 39 0 51 0 0 3 0 0 0 23 0 120 106 226 

ESTRUCTURA 

MOLECULAR 
Obligatòria 6 1 72.5 0 0 0 28 0 36 0 8 1 0 4 0 0 0 66 84.5 150.5 

QUÍMICA 

INORGÀNICA I 
Obligatòria 9 1 117 8.01 0 0 54 0 45 0 0 3 0 0 0 10 0 104 134.01 238.01 

QUÍMICA 

INORGÀNICA II 
Obligatòria 6 1 61 4 0 0 32 0 27 10 8 1 0 0 0 0 6 76 74 150 

QUÍMICA 

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

QUÍMICA 
ORGÀNICA II 

Obligatòria 6 1 96 0 0 0 0 0 0 0 46 1 0 6 0 0 0 72 78 150 

CRISTAL·LOGRAFIA Obligatòria 3 0.2525 20.35 0 0 0 28 8 8 0 0 0.4 0 0 0 10 0 41.2 33.8025 75.0025 

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; 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. 
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Presentem també 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; 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. 

 
Es constata varietat en les metodologies docents aplicades, essent la sessió magistral la 

majoritària, seguida de les pràctiques de laboratori i dels seminaris i classes de problemes 

a l’aula. 

 

Respecte la distribució del temps de l’estudiant, aquest dedica la major part del treball 

personal a l’estudi associat a les sessions magistrals i a la resolució de problemes, i en 

menor mesura a la preparació de treballs, presentacions i pràctiques de laboratori. El 

percentatge de presencialitat supera el 40%, en part degut a que moltes assignatures de 1r 

i 2n curs tenen pràctiques de laboratori integrades, les quals impliquen un percentatge de 

presencialitat més elevat. 

 

Respecte l’avaluació de les assignatures, s’ha constatat també certa varietat en els 

mètodes d'avaluació, amb predominança de les proves escrites. El nombre de proves varia 

entre assignatures. 

 

Algunes de les assignatures han fixat criteris de nota mínima en algun bloc d’avaluació. Per 

mirar d’uniformitzar en el possible els criteris d’avaluació, per al proper curs s’ha pensat, 

des del Centre, redactar una normativa sobre l’avaluació continuada, en la que es fixin uns 

requisits mínims per a l’avaluació. 

 

Els criteris d’avaluació es publiquen a la guia docent abans de la matrícula dels estudiants i 

no s’han detectat canvis en aquests criteris durant el desenvolupament del curs 

 

 

2.2.2.2   Pla d’acció tutorial 

 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 Química 131 60 45,80 84 64,12 
Font: Informe d’avaluació del Pla d’Acció Tutorial als Graus de la Facultat de Química, curs 2010-11 
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 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 Química 30 164 162 2 128 36 
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 Química 30 27 1087 131 104 649 
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 NS/NC 

Grau de Química 94,12% 0% 5,88% 
Font: Informe d’avaluació del Pla d’Acció Tutorial als Graus de la Facultat de Química, curs 2010-11 

 

 Índex de valoració tutors tutoria acadèmica: 

Centre/Titulació 
Tutoria satisfacció 

Més aviat Positiva Més aviat Negativa 

Grau de Química 75% 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 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% 87,5% 12,5% 

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

12,5% 0% 75% 12,5% 

El temps que he dedicat a la tutoria ha estat adient. 12,5% 0% 87,5% 0% 
El moment d’inici de la tutoria ha estat adient. 12,5% 0% 62,5% 25% 

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

 

 

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.

Satisfacció dels tutors

Gens d'acord D'acord Molt d'acord
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 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% 5,88% 29,41% 64,71% 

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

professors de l’estudiant. 
0% 25% 43,75 31,25% 

El temps que he dedicat a la tutoria ha estat adient. 0% 11,76% 58,82 29,41% 

El moment d’inici de la tutoria ha estat adient. 0% 0% 35,29 64,71% 

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

0% 0% 47,06 52,94% 

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

6,25% 0% 43,75 50% 

Considero que la figura d’un tutor/a és necessària. 0% 6,25% 62,50 31,25% 

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

0% 0% 50 % 50 % 

En general, estic satisfet de las tutories acadèmiques. 0% 6,25% 18,75% 75% 

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

0% 5,88% 29,41% 64,71% 

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

 
 

 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 

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
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 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: 

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: 

A tots els alumnes de nou ingrés se'ls va assignar un tutor. Aquests tutors són professors 

del Dpt. de Q. Analítica i Q. Orgànica i del Dpt. de Q. Física i Inorgànica. Tot i que la difusió 

del PAT que es va fer als estudiants es considera adient, no tots els alumnes han participat 

en el procés tutorial. No tots els alumnes perceben la importància del procés tutorial en el 

desenvolupament del grau, i aquest és un punt que caldrà reforçar de cara al proper curs. 

 

S’ha  establert un sistema de recordatori pels professors tutors de les accions tutorials al 

llarg dels curs, i també un sistema de seguiment dels alumnes que no participen en les 

accions tutorials. 

 

El nivell d'utilització de l'aplicatiu Moodle-Tutories ha millorat respecte el curs passat, però 

encara és baix. 

 

La valoració la distribuïm en dues parts: 

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

satisfactòriament 

 Plantejament del procés de tutoria. El plantejament del procés de tutoria es 

considera adequat. 

La difusió del PAT 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. 

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. 
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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. 

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, els estudiants tenen una 

percepció generalment bona de qüestions relacionades amb espais, però existeixen 

divergències amb els horaris de classe. 

 

 Quant a les instal·lacions i recursos informàtics, la tendència és molt 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 per part dels alumnes. 

 

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

estudiants i la seva incorporació universitària, aquests tenen una percepció positiva 

respecte al seu ingrés a la universitat. Cal dir però que tenen un gran 

desconeixement en relació a les tutories 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. 

 

 Els estudiants estan d’acord en que haurien de rebre més ajuda o orientació en 

aspectes burocràtics (per exemple com realitzar les matrícules), 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 enfrontar-se al món laboral. 

 

  



 

 

 

Seguiment anual del 
Grau de Química (2009)  

Curs 2010-11  
Facultat de Química 

 

 16 

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

l'activitat docent del professorat del Grau de Química realitzades durant el curs 2010-11: 

Mitjana 
ponderada 

ensenyament 

Mitjana 
ponderada 

URV 
Pregunta 

Mitjana 
pregunta 

ensenyament 

Mitjana 
pregunta 

URV 

5.55 
 ± 1.65 

5.45 
 ± 1.67 

En els plantejaments inicials de l'assignatura, 

especifica clarament els objectius, el programa i els 

criteris d'avaluació. 
5,68  ± 1,47 5,57 ± 1,52 

Les activitats docents s'ajusten als objectius, 

continguts, sistema d'avaluació i competències que 

preveia la guia docent. 
5,65  ± 1,48 5,51  ± 1,54 

La metodologia d'ensenyament s'adequa als 

objectius de l'assignatura. 
5,49  ± 1,68 5,32  ± 1,68 

Explica els continguts amb claredat. 5,27  ± 1,82 5,28  ± 1,77 

Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que 

se li plantegen. 
5,55  ± 1,72 5,48  ± 1,71 

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

l'assignatura. 
5,22  ± 1,86 5,2  ± 1,82 

Manté un bon clima de relació personal i 

comunicació amb els estudiants. 
5,52  ± 1,67 5,53  ± 1,67 

Compleix amb l'horari de classe i d'atenció 

personalitzada fora de l'aula. 
6,13  ± 1,24 5,84  ± 1,51 

El volum de treball és coherent i proporcionat als 

crèdits de l'assignatura. 
5,34  ± 1,71 5,3  ± 1,7 

Globalment considero que és un/a bon/a 

professor/a. 
5,62  ± 1,57 5,51  ± 1,63 

 

Font: URV SINIAnet 28/12/11 

 

Els resultats de l'enquesta d'activitat docent mostren un elevat grau de satisfacció per part 

dels estudiants. La puntuació total de l’ensenyament ha estat de 5.55 sobre 7, 

lleugerament per sobre de la mitjana de la URV, que és de 5.45. 
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2.3  Resultats 

 

2.3.1  Resultats acadèmics 

 

 Assignatures segons taxes de rendiment i d’èxit: 

Assignatura 
Tipus 
crèdit 

Durada 

Taxa de 
rendiment 

Taxa d'Èxit 

2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 

MATEMÀTIQUES T 1Q 42,0% 63,2% 67,4% 76,0% 

FÍSICA T 2Q 19,6% 30,1% 47,2% 54,0% 

QUÍMICA GENERAL T An 44,9% 50,0% 61,2% 64,3% 

COMPLEMENTS DE QUÍMICA T 2Q 44,0% 58,5% 58,5% 74,7% 

BIOLOGIA T 1Q 86,3% 87,6% 97,6% 91,8% 

BIOQUÍMICA T 2Q 64,7% 59,8% 68,8% 68, 6% 

ESTADÍSTICA APLICADA T 1Q 78,4% 76,1% 95,6% 87,5% 

INFORMÀTICA I DOCUMENTACIÓ T 2Q 76,5% 59,3% 97,8% 73,2% 

QUÍMICA ANALÍTICA O 1Q  86,7%  89,5% 

ANÀLISI INSTRUMENTAL O An  41,9%  54,2% 

TERMODINÀMICA I FENÒMENS DE TRANSPORT O An  66,7%  86,4% 

ESTRUCTURA MOLECULAR O 2Q  69,0%  90,9% 

QUÍMICA INORGÀNICA I O An  84,0%  92,3% 

QUÍMICA INORGÀNICA II O 2Q  92,6%  100,0% 

QUÍMICA ORGÀNICA I O 1Q  48,0%  62,2% 

QUÍMICA ORGÀNICA II O 2Q  46,2%  58,3% 

CRISTAL·LOGRAFIA O 1Q  63,2%  85,7% 

Font: SINIAnet 19/12/11 

 

T: Troncal 
O: Obligatòria 

Q: Quadrimestre 
An: Anual 

 

 Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria): 

Assignatura 
Tipus 

(1) 

Durada 

(2) 
Estudiants 

Tipus 

Convoc. 
Notes Estudiants 

          AP EX MH 
NO 

PRESENTAT 
NOT SUSP 

ANÀLISI 
INSTRUMENTAL 

OBLIGATÒRIA AN 31 
MAIG 6 1 1 6 5 12 

JUNY       7   11 

BIOLOGIA TRONCAL 1Q 89 
GENER 59       19 11 

JUNY       4   7 

BIOQUÍMICA TRONCAL 2Q 92 
MAIG 48     5 2 37 

JUNY 5     12   25 

COMPLEMENTS DE 
QUÍMICA 

TRONCAL 2Q 106 
MAIG 44 1   23 11 27 

JUNY 6     23   21 

CRISTAL·LOGRAFIA OBLIGATÒRIA 1Q 38 
GENER 13     11 7 7 

JUNY 2     10 2 4 

ESTADÍSTICA 
APLICADA 

TRONCAL 1Q 92 
GENER 32 1   6 10 43 

JUNY 27     12   10 

ESTRUCTURA 
MOLECULAR 

OBLIGATÒRIA 2Q 29 
MAIG 10 1   8 4 6 

JUNY 5     7   2 

FÍSICA TRONCAL 2Q 113 
MAIG 17     54 3 39 

JUNY 13     50 1 29 

INFORMÀTICA I TRONCAL 2Q 91 MAIG 15 1   13 20 42 
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Assignatura 
Tipus 

(1) 

Durada 

(2) 
Estudiants 

Tipus 

Convoc. 
Notes Estudiants 

          AP EX MH 
NO 

PRESENTAT 
NOT SUSP 

DOCUMENTACIÓ JUNY 10     17 8 20 

MATEMÀTIQUES TRONCAL 1Q 106 
GENER 48 1   4 11 42 

JUNY 7     18   21 

QUÍMICA 
ANALÍTICA 

OBLIGATÒRIA 1Q 30 
GENER 19   1 1 5 4 

JUNY 1     1   3 

QUÍMICA GENERAL TRONCAL An 100 
MAIG 26     7 5 62 

JUNY 19     22   28 

QUÍMICA 
INORGÀNICA I 

OBLIGATÒRIA An 25 
MAIG 12 2     4 7 

JUNY 3     2   2 

QUÍMICA 
INORGÀNICA II 

OBLIGATÒRIA 2Q 27 
MAIG 14 3   1 7 2 

JUNY 1     2     

QUÍMICA 
ORGÀNICA I 

OBLIGATÒRIA 1Q 25 
GENER 4 1 1   5 14 

JUNY 1     6   7 

QUÍMICA 
ORGÀNICA II 

OBLIGATÒRIA 2Q 26 
MAIG 4     3 4 15 

JUNY 4     5   9 

TERMODINÀMICA I 
FENÒMENS DE 
TRANSPORT 

OBLIGATÒRIA An 27 
MAIG 11   1 7 3 5 

JUNY 3     6   3 

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

Font: URV SINIAnet 25/01/12 

 

 

 Taxa de rendiment acadèmic: 

Ensenyament   
2009-

10 
2010-

11 

GRAU DE QUÍMICA (2009) Taxa de rendiment 53,33% 59,07% 
Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

 

 Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs: 

Ensenyament   2009-10 2010-11 

GRAU DE QUÍMICA (2009) Taxa de rendiment 1er curs 53,35% 57,23% 

Font:URV  SINIAnet 19/12/11 

 

 Taxa d'èxit: 

Ensenyament   2009-10 2010-11 

GRAU DE QUÍMICA (2009) Taxa d'èxit 73,66% 74,32% 
Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

 Taxa d'abandonament a 1r: 

Ensenyament   2009-10 2010-11 

GRAU DE QUÍMICA (2009) Taxa d'Abandonament 1er curs 19,23% 20,38% 

Font: URV SINIAnet 19/12/11 

 

S’observa que tant la taxa de rendiment com la taxa d’èxit han millorat lleugerament 

respecte el curs 2009-10. 
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Es considera que els alumnes que han superat una assignatura han assolit els objectius de 

formació i les competències que tenen associades. 

 

1r curs: 

En termes generals, la taxa de rendiment ha millorat respecte el curs 2009-10, sobretot pel  

que respecta a les assignatures de Matemàtiques, Complements de Química i, en menor 

grau, la Física. Les assignatures de Biologia i Estadística han mantingut uns valors 

semblants, que ja eren força satisfactoris. Finalment, en les assignatures de Bioquímica i 

Informàtica i Documentació s’observa una disminució de la taxa de rendiment. 

 

Tot i la millora, l’assignatura de Física encara presenta una taxa de rendiment poc 

satisfactòria (30%) i, per tant, caldrà seguir implantant accions de millora al respecte.  

 

Evolució de la taxa de rendiment (1r curs)
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Respecte la taxa d’èxit, aquesta també ha millorat pel que fa a les assignatures amb pitjors 

resultats el curs 2009-10 (Matemàtiques, Física, Química General i Complements de 

Química).  

 

L’assignatura Informàtica i Documentació ha disminuït sensiblement la seva taxa d’èxit, així 

com la de rendiment. Aquest canvi ha vingut motivat per un canvi en el sistema d’avaluació 

de l’assignatura, del qual se n’haurà de fer un seguiment en el proper curs. 

 

Respecte el rendiment acadèmic per assignatura i convocatòria, s’aprecia que la majoria 

d’alumnes superen les assignatures en 1ª convocatòria (avaluació continuada), tot i que hi 

ha una sèrie d’assignatures on el nombre d’aprovats en 2ª convocatòria no és gens 

menyspreable. Aquestes assignatures són, casualment, les que tenen taxes de rendiment 

més baixes, com la Física o la Química General. Segurament molts estudiants no poden 

seguir el ritme de l’assignatura durant el quadrimestre, i prefereixen realitzar un esforç 

addicional durant el més de juny per superar-les. 

 

En general s’ha constatat una disminució important en el nombre d’alumnes no presentats. 

Per al proper curs caldrà insistir en el procés d'acció tutorial, per detectar el més aviat 

possible aquells alumnes amb dificultats en algunes assignatures, per evitar que les 

abandonin prematurament.  

 

També es preveu fer accions per donar eines als estudiants i que puguin afrontar amb més 

garanties les assignatures de Física i Química General. 

 

2n curs: 

En ser el primer any d’implantació d’aquest 2n curs, encara no es disposa de resultats 

comparatius. Globalment, però, els resultats a 2n curs són millors que a 1r curs. 

 

Les assignatures amb menor taxa de rendiment són l’Anàlisi Instrumental, la Química 

Orgànica I i la Química Orgànica II. Aquestes assignatures presenten també les menors 

taxes d’èxit. En caldrà fer el seguiment per detectar i, en tot cas, corregir aquesta situació. 

 

Respecte el rendiment acadèmic per assignatura i convocatòria, s’aprecia que la gran 

majoria d’alumnes superen les assignatures de 2n curs en 1ª convocatòria (avaluació 

continuada). 

 

Finalment, la taxa d’abandonament a 1r curs s’ha mantingut estable respecte el curs 

anterior, al voltant d’un 20%. Aquesta taxa està relacionada sobretot amb l’elevat 

percentatge d’alumnes que accedeixen a la titulació en 2ª i 3ª opció, i que han planificat el 

1r curs del grau en Química com a via d’accés a altres ensenyaments als quals no van 

poder accedir en el seu moment. Existeix també un petit nombre d’estudiants que no 

superen les normes de permanència, és a dir, la superació d’un mínim de 12 ECTS a 1r 

curs. 

 

 

2.3.2  Resultats personals 

De les reunions amb delegats de curs i representants d’estudiants, així com de les 

consultes fetes al responsable de l’ensenyament, es desprèn que, en general, els estudiants 

estan satisfets amb la implantació del grau en Química.  

 

Els estudiants de 1r són, en general, conscients de les mancances en certes matèries 

bàsiques però, tot i així, els costa a vegades trobar mecanismes per resoldre el problema.  
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Respecte els alumnes de 2n curs, aquests són, en general, bons alumnes que van superar 

amb èxit el 1r curs i no presenten problemàtiques importants. Sí que han plantejat una 

optimització en la distribució de les proves d’avaluació, doncs en algun cas es donen 

solapaments entre proves d’assignatures de 1r i 2n curs. Aquesta situació es tractarà de 

resoldre per al proper curs. 

 

Finalment, una reclamació bastant general ha estat que els requisits i criteris d’avaluació 

entre assignatures a vegades difereixen. De cara al proper curs, es proposarà a la Comissió 

de Seguiment i Qualitat Docent del centre que redacti una normativa d’avaluació 

continuada, per tal de fixar uns requisits i criteris mínims i evitar així excessives 

discrepàncies. 

 

 

2.3.3 Inserció laboral dels titulats 

El grau està en fase d’implantació, per tant encara no es disposa d’informació. 
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3. Valoració del seguiment dels indicadors i del desenvolupament de la titulació 

 

3.1  Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació 

 

El curs 2010-11 ha estat el segon de la implantació del grau en Química. La valoració del 

desenvolupament de la titulació és positiva, i no s'ha constatat cap incidència remarcable. 

La valoració que en fan els estudiants és positiva, com ho palesen els diferents informes i 

enquestes sobre l'activitat docent. La seva percepció sobre la titulació ha millorat respecte 

la percepció inicial. En general, els estudiants s'han mostrat satisfets respecte els 

continguts, la metodologia i els processos d'avaluació de les diferents assignatures, així 

com respecte les infraestructures docents del centre. Per altra banda els alumnes valoren 

positivament el pla d’acollida fet després de la matrícula, que els permet familiaritzar-se 

amb la vida universitària. 

 

Les taxes de rendiment i d’èxit han millorat lleugerament respecte el curs 2009-10. La taxa 

d’abandonament a 1r curs s’ha mantingut estable respecte el curs anterior. 

 

 Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació del coordinador de PAT de 

centre 

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.  

 

4. Propostes de millora 

 

4.1 Propostes de millora 

 

- Realitzar una prova de nivell de Química i una de Física, per detectar des de bon 

començament els alumnes de nou accés que tenen deficiències en aquestes matèries 

bàsiques, degut a l’actual sistema d’accés als estudis universitaris. A partir dels resultats de 

la prova, programar dos cursos de reforç, un de Química i un de Física, durant el 1r 

quadrimestre, amb professorat assignat. Aquests cursos serien voluntaris, i s’informaria als 

estudiants de la conveniència d’assistir-hi, sobretot en aquells casos on els resultats de la 

prova de nivell no han estat satisfactoris. 

 

- Proposar a la Comissió de Seguiment i Qualitat Docent del centre la redacció d’una 

normativa sobre l’avaluació continuada, per tal d’unificar requisits i criteris d’avaluació 

entre assignatures. 

 

- Definir la figura del coordinador de 1r curs, el qual és comú a quatre graus de la branca 

de Ciències (Química, Biotecnologia, Enologia i Bioquímica i Biologia Molecular). La funció 

d’aquest coordinador seria la de coordinar els aspectes organitzatius i de funcionament de 

les assignatures comunes del 1r curs, i els aspectes acadèmics que sobrepassin l’àmbit de 

les assignatures individuals. 

 

- Definir la figura del coordinador de matèria, per a les matèries que consten de més d’una 

assignatura. Aquest coordinador seria el responsable de la coordinació dels aspectes 

organitzatius i docents de la matèria en el seu conjunt (diferents assignatures, teoria i 

pràctiques). També tindria la responsabilitat de que les diferents assignatures que 

componen la matèria s’imparteixin seguint les directrius de la guia docent, de comú acord 

amb la resta de professors implicats en la docència. 
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- Seguir reforçant l'acció tutorial, en dos fronts principalment: 

 Detectar el més aviat possible aquells alumnes amb dificultats en algunes 

assignatures, i evitar així que les abandonin prematurament.  

 Aconsellar els alumnes en els processos de matrícula, per a que segueixin en 

el possible l’itinerari curricular recomanat. 

 

- Potenciar la utilització de l'aplicatiu Moodle-Tutories i recordar periòdicament als 

professors les fases del procés tutorial. 

 

- Realitzar un agrupament d’algunes de les competències transversals per tal de millorar 

l’organització interna de la titulació, doncs s’ha comprovat, fruit del procés d’implantació del 

grau, que algunes de les competències transversals definides des del centre es treballen i 

avaluen en alguna de les competències transversals definides per la URV en el seu dia. Es 

tractaria d’un canvi menor per evitar solapaments sense alterar els objectius de la titulació. 

 

Es farà un seguiment de les propostes de millora efectuades. 

 

 

4.2  Propostes de modificació de la memòria 

 Millorar l’estructura de les competències generals (transversals B, segons el model 

de competències de la URV) per evitar solapaments sense alterar els objectius de la 

titulació. 

 

 

4.3  Seguiment recomanacions AQU 

 

Seguint les recomanacions de l’informe d’avaluació del seguiment que AQU ha emès el mes 

de novembre de 2011: 

 En la introducció d’aquest informe s’especifica l’òrgan que l’aprova, i els agents que 

han participat en la seva elaboració. 

 A nivell d’universitat, s’està treballant en la millora de la informació pública. 

 Donada l’excessiva quantitat de competències transversals (B i C) definides en el 

seu dia a les assignatures de 1r curs del grau, i degut també a l’elevat nombre 

d’estudiants per grup  a 1r curs (on la docència és compartida pels 4 graus de 

ciències de la URV) la qual cosa dificulta que les competències transversals es 

puguin treballar i avaluar adequadament, es va acordar entre els responsables dels 

quatre graus de ciències de la URV, que comparteixen la docència de 6 assignatures 

de formació bàsica a primer curs (48 ECTS) traspassar l’avaluació d’aquestes 

competències transversals a assignatures de 2n i 3r curs del grau. Aquest  traspàs 

és fa de forma repartida i equilibrada entre assignatures, i pensem que és una bona 

mesura per a garantir una millor avaluació de les competències del grau. En 

l’apartat 1. Planificació de la titulació, el mapa de competències indica les 

competències que s’avaluen en les assignatures implantades fins el moment. En els 

propers IST mostrarem el mapa de competències, a mesura que avanci la 

implantació del grau.  

 Per tal que la titulació pugui incorporar les dues mencions (Química Industrial i 

Aplicada i Química per a la Recerca i el Desenvolupament) en els títols que expedirà 
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als seus futurs graduats, per indicació d’AQU, la titulació procedirà a una modificació 

per incloure-les, atès que la legislació vigent en aquell moment no les contemplava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ricard Boqué Martí 

Responsable de l’ensenyament 

   

 



DIMENSIÓ CONTINGUTS Nom del document ENLLAÇ Observacions

Objectius de la titulació Objectius: http://www.urv.cat/cae/graus/graudequimica.html#_5 

Perfil d’ingrés Perfil recomanat: http://www.urv.cat/cae/graus/graudequimica.html#_3 

Perfil d’egrés Competències: http://www.urv.cat/cae/graus/graudequimica.html#_7 

Sortides professionals: http://www.urv.cat/cae/graus/graudequimica.html#_8 

Nombre de places ofertes Descripció del títol/places: http://www.urv.cat/cae/graus/graudequimica.html#_1 

Demanda global i en primera opció http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/indicadors_fq_10_11_web.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 2011: 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 /QUIMICA - URV 

(pàg. 5)

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.htm

l#_z (vincle a: Quadre de ponderacions de 

matèries PAU)

Informació sobre preinscripció i admissió 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#4 

Denominació dels estudis http://www.urv.cat/cae/graus/graudequimica.html 

Títol en superar els estudis de grau http://www.urv.cat/cae/graus/graudequimica.html 

Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS Descripció del títol: http://www.urv.cat/cae/graus/graudequimica.html#_1 

Estructura del pla d’estudis http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies/quimica_grau.html 

Calendari acadèmic Versió pdf nous graus: http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&apartat=9&subapartat=403&any_academic=2010_11

Guia docent
Metodologies d'ensenyament i avaluació 

(Assignatura/Metodologies i avaluació):
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1320&consulta=assignatures&any_academic=2010_11

Horaris: http://www.fq.urv.cat/estudis/horaris_grau_quimica.html 

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

Recursos d’aprenentatge Campus virtual: http://moodle.urv.cat/ 

Biblioteca del CRAI Campus Sescelades: 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=1320&consulta=assignatures&any_academic=2010_11

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://www.fq.urv.cat/alumnes/tutories.html 

Professorat de la titulació Assignatura/Professors: http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1320&consulta=assignatures&any_academic=2010_11

Informació de contacte Directori: https://idm.urv.cat/CercadorEmails2/index.html 

Objectius Pràctiques externes: http://www.urv.cat/cae/graus/graudequimica.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/quimica_grau.html 

Assignatures a les quals van lligades les pràctiques Itinerari/4t curs: http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies/quimica_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/graudequimica.html#_6 

Informació Pública 

sobre indicadors
Taxes i indicadors Indicadors de seguiment: http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/indicadors_fq_10_11_web.pdf 

PROGRAMES DE 

MOBILITAT

MATRÍCULA

PLA D’ESTUDIS

PLANIFICACIÓ 

OPERATIVA DEL 

CURS

PROFESSORAT

Annex – Informació pública sobre el desenvolupament de la titulació

Grau de Química: Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de la titulació 
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