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Introducció 

El Màster en Synthesis and Catalysis es desenvolupa entre la Facultat de Química de la URV i 
l’Institut Català d’Investigació Química. 

La proposta de títol va obtenir resolució de verificació positiva per part del Consejo de 
Universidades, en sessió celebrada el dia 5 d’octubre 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 4311426). 

Aquest informe de seguiment ha estat elaborat per la coordinació del Màster, amb el suport de 
l’Oficina de Suport al Deganat i la Secretaria de la Facultat de Química de la URV, així com del 
Gabinet Tècnic del Rectorat i del Servei de Recursos Educatius de la URV. L’informe ha estat 
aprovat per l’òrgan responsable del POP en Ciència i Tecnologia Química1. Està previst informar 
del mateix en la propera Junta de Facultat. 

1. Planificació de la titulació 

Les guies docents de les assignatures, publicades abans de la matrícula, detallen els resultats 
d’aprenentatge, continguts, distribució amb ECTS, sistema d’avaluació, bibliografia, entre altres. 

El curs 2011-12 hi ha un 100% de guies docents elaborades. 

A través del següent enllaç, a més de les guies docents es pot consultar el perfil de 

competències: 
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&any_ac
ademic=2011_12 

2. Indicadors 

 

2.1 Accés  

 

2.1.1 Característiques del procés d’accés  

 
Taula 1. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a màster 

 
2009-10 2010-11 2011-12 

Estudiants preinscrits 24 28 28 

Estudiants admesos 17 16 20 

Estudiants matriculats 15 12 18 

Font: SINIA, Informe ACRM01, ACRM02, ACRM03 (24-01-2013) 

 
Taula 2. Estudiants de nou accés a estudis de màster universitari segons tipologia 

d'ingrés 

 2009-10 2010-11 2011-12 

Titulats de Grau / Diplomatura/ 
Arquitecte Tècnic/ Enginyer 
Tècnic 

 2  

Llicenciats/Arquitecte/Enginyer 13 8 12 

Estudis estrangers no 
homologats 

2 2 6 

Total 15 12 18 

Font: SINIA, Informe ACRM06 (24-01-2013) 

La gran majoria dels estudiants preinscrits eren llicenciats en Química o llicenciats en Enginyeria 

Química, i tots els alumnes admesos pertanyien a aquestes llicenciatures, per la qual cosa es 

                                                 
1 Data d’aprovació per l’Òrgan Responsable del POP: 15-04-2013. 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&consulta=apartat&apartat=1299&any_academic=2011_12
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&consulta=apartat&apartat=1299&any_academic=2011_12
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&any_academic=2011_12
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&any_academic=2011_12
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considera que tots els estudiants que cursen el Màster tenen el perfil ideal. Això fa que, 
estudiants del Màster “Synthesis and Catalysis” constitueixin un grup homogeni, sempre tenint 
en compte les diferències de formació d’estudiants provinents de diferents països. 

La relació entre estudiants preinscrits i admesos és raonable, donat que alguns alumnes 
preinscrits, no presenten la documentació requerida. D’altra banda tots els anys hi ha alumnes 
que sol·liciten ser admesos en diferents Màsters i això dona lloc a aquestes petites diferències 

entre admesos i matriculats. 

2.1.2 Característiques personals i socials alumnes de nou ingrés 

 
Taula 3. Accés i matrícula d'estudis de màster universitari 

 
2009-10 2010-11 2011-12 

Estudiants espanyols província Tarragona (%) 26,67% 33,33% 44,44% 

Estudiants espanyols fora província Tarragona (%) 60,00% 50,00% 22,22% 

Estudiants estrangers (%) 13,33% 16,67% 33,33% 

Font: SINIA, Informe MT4 (24-01-2013) 

 
Taula 4. Alumnes de nou ingrés segons edat 

Grup d’Edat 
Ingressos  

Dona Home Total 

22 38% 50% 44% 

23 13% 10% 11% 

24 13% 10% 11% 

25 13% 0% 6% 

26 25% 10% 17% 

27 0% 20% 11% 

Font: SINIA, Informe URV11 (11-01-2013) 

 
Taula 5. Número d'estudiants matriculats per procedència 

Procedència 2009-10 2010-11 2011-12 

 Àfrica   1 

 Amèrica  1 4 

 Àsia    

 Espanya 13 10 12 

 Resta Europa   1 

 Resta Unió Europea 2 1  

Total  15 12 18 

Font: SINIA, Informe ACRM03 (24-01-2013) 

La procedència geogràfica dels estudiants es considera apropiada, donat que tan sols el 44% 
provenen del província de Tarragona i hi ha un 33% d’alumnes estrangers. Sens dubte, la 

situació econòmica del país farà difícil l’increment del percentatge d’estudiants de fora de 
Tarragona. 

Seria convenient procurar incrementar el nombre d’estudiants provinents d’Europa i d’Àsia. 

D’altra banda, la distribució per edats reflecteix, que la pràctica totalitat dels estudiants 
espanyols s’incorporen al Màster immediatament desprès de finalitzar els estudis de grau o 
llicenciatura, en canvi, l’edat dels estudiants estrangers és una mica superior. 

2.1.3 Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació dels alumnes 

Pels alumnes provinents de l’estranger, la Universitat disposa del servei “Centre Internacional – 
Icenter”, que informa i tutela durant tot el procés de preinscripció, així com a l’arribada dels 
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estudiants. Aquest servei disposa d’una plana web amb un ventall d’informacions sobre els 
requeriments administratius, les possibilitats d’allotjament, la cultura local, etc. 

D’altra banda, els estudiants locals i espanyols, normalment opten per contactar directament 
amb els coordinadors que els hi faciliten la informació sol·licitada. 

En relació a les activitats de captació, el professorat implicat en la docència del màster fa difusió 
en les conferències que dona fora de la URV. També es fa difusió del màster a través de la web 

institucional i de les campanyes promogudes des de la URV.  

Tanmateix, la Universitat realitza jornades d’acollida pels estudiants estrangers i el primer dia 
de classe els coordinadors del Màster organitzen una sessió de presa de contacte amb els 
alumnes per tal de resoldre els seus dubtes i inquietuds. 

Aquests procediments són raonables, encara que no suficients. Caldria organitzar campanyes de 

divulgació més actives i webs més senzilles i atractives. 

2.2 Desenvolupament de l’ensenyament 

 

2.2.1 Estudiants  

El perfil de l’estudiant de la titulació s’ha analitzat prèviament, donat que tots els estudiants 
cursen el Màster en un sol any, i per tant no es pot diferenciar entre estudiants de nou accés i 

la resta d’estudiants. 

2.2.2 Recursos humans: personal acadèmic i personal de suport a la docència 

 

2.2.2.1 Personal acadèmic 

 
Taula 6. Nombre i categoria del PDI 

Font: SINIA, Informe ACR15 PDI FQ (22-02-2013) 

 
Taula 7. Càrrega docent impartida segons categoria i doctor/no doctor 

Font: SINIA, Informe ACR15 PDI FQ (22-02-2013) 

El professorat que imparteix docència al Màster és suficient en número. Tots són investigadors 
actius de reconegut prestigi internacional en el camp de l’activitat del Màster, i posseeixen 

trams d’investigació actius. El professorat està integrat per investigadors de l’ICIQ (institut 

 
Número PDI % 

Doctor 17 94,4% 

Catedràtic/a d'Universitat 6 33,3% 

Professorat Agregat 1 5,6% 

Professorat Visitant 6 33,3% 

Titular d'Universitat 4 22,2% 

No doctor 1 5,6% 

Associat/da Laboral 1 5,6% 

Total 18 100% 

 

Carrega docent en 
crèdits 

 
% 

Doctor 47,40 94,0% 

Catedràtic/a d'Universitat 23,30 46,2% 

Professorat Agregat 1,70 3,4% 

Professorat Visitant 12,70 25,2% 

Titular d'Universitat 9,70 19,2% 

No doctor 3,00 6,0% 

Associat/da Laboral 3,00 6,0% 

Total 50,40 100% 
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d’investigació química reconegut internacionalment) i de la Facultat de Química de la URV. 
Tanmateix, tots els anys participen professors convidats d’arreu Europa, i concretament aquest 
any ha estat convidat el professor John Brown de la Universitat de Oxford (UK). Tots els 
professors són doctors a excepció del professor que imparteix l’assignatura “Transferència de 
Tecnologia i Creació D'Empreses”. 

Tant a la Facultat de Química de l’URV com a l’ICIQ existeixen altres professors que poden 

impartir docència, a banda dels que la imparteixen actualment. 

El professorat, està integrat per professors al final de la seva carrera acadèmica i per joves 
investigadors que posseeixen una àmplia experiència investigadora en el camp. 

En el seu conjunt el professorat implicat en el màster és altament especialitzat en el camp 
d’actuació del màster i d’altíssima qualitat dins del context internacional. 

2.2.2.2 Personal de suport a la docència 

El personal de suport a la docència disponible és suficient i adequat al nombre d’estudiants i a 
les característiques del títol. 

2.2.3 Recursos materials i serveis 

El Màster s'imparteix en aules reservades de la Facultat de Química i de l'ICIQ, aquestes 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 
d’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 excel·lent. 
Es pot consultar la informació a través de la web del CRAI: http://www.urv.cat/crai/ 

D’altra banda, el projecte del Màster es pot realitzar tant en els laboratoris de la Facultat de 
Química com en els de l'ICIQ, atès que, 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 estan reconeguts internacionalment, 
constituint en el seu conjunt un entorn d’excel·lència per al desenvolupament del Màster: 

-A la URV, alguns dels grups són: 

 Organometàl·lics i Catàlisi Homogènia: http://www.urv.cat/dqfi/recerca/tecat.html 
 Materials Catalítics en Química Verda: http://www.urv.cat/dqfi/recerca/greencat.html 
 Síntesi Orgànica estereoselectiva. Química dels Carbohidrats: 

http://www.quimica.urv.cat/sintcarb/  

-A l’ICIQ, alguns del grups són: 

 Gold-Catalyzed Activation of Alkynes: 

http://www.iciq.es/portal/mid!438/ModeID!0/EhPageID!127629/348/Default.aspx 
 Binding of Organometallic Sandwich Complexes:  

http://www.iciq.es/portal/mid!354/ModeID!0/EhPageID!128059/325/Default.aspx  

 Organometallic Compounds and Homogeneous Catalysis: 
http://www.iciq.es/portal/mid!358/ModeID!0/EhPageID!127222/326/Default.aspx  

 Enantioselective catalysis and nanotechnology: 
http://www.iciq.es/portal/mid!465/ModeID!0/EhPageID!128052/357/Default.aspx  

 Development of new and more efficient catalytic systems via a  thorough study of ligand 
effects in homogeneous catalysis: 
http://www.iciq.es/portal/mid!468/ModeID!0/EhPageID!127929/358/Default.aspx   

http://www.urv.cat/crai/
http://www.urv.cat/dqfi/recerca/tecat.html
http://www.urv.cat/dqfi/recerca/greencat.html
http://www.quimica.urv.cat/sintcarb/
http://www.iciq.es/portal/mid!438/ModeID!0/EhPageID!127629/348/Default.aspx
http://www.iciq.es/portal/mid!354/ModeID!0/EhPageID!128059/325/Default.aspx
http://www.iciq.es/portal/mid!358/ModeID!0/EhPageID!127222/326/Default.aspx
http://www.iciq.es/portal/mid!465/ModeID!0/EhPageID!128052/357/Default.aspx
http://www.iciq.es/portal/mid!468/ModeID!0/EhPageID!127929/358/Default.aspx
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2.2.4 Desenvolupament docent  

 

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

 
Taula 8. Mida del grup per a cada assignatura 

Assignatura Curs Tipus Crèd 

Mida de 

grups 

(sessió 

magistral; 

seminari; 

pràctiques 

laboratori) 

Nº total 

d’estudiants 

matriculats a 
l’assignatura 

Catalitzadors de Tercera 

Generació 
1 Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctiques 
9 

Estereoquímica i Catàlisi 

Asimètrica 
1 Obligatòria 6 

1-Teoria 

1-Pràctiques 
14 

Materials Catalítics i Catàlisi 

Heterogènia 
1 Obligatòria 6 

1-Teoria 

1-Pràctiques 
3 

Mètodes de Síntesi i Anàlisi 

Sintètica 
1 Obligatòria 6 

1-Teoria 

1-Pràctiques 
9 

Nanocatàlisi 1 Optativa 3 
1-Teoria 

1-Pràctiques 
7 

Química Orgànica Física i 

Supramolecular 
1 Obligatòria 6 

1-Teoria 

1-Pràctiques 
4 

Química Organometàl•lica i 

Catàlisi Homogènia 
1 Obligatòria 6 

1-Teoria 

1-Pràctiques 
16 

Seminaris Multidisciplinaris 1 Obligatòria 3 1-Teoria 18 

Tècniques de Determinació 

Estructural 
1 Obligatòria 6 

1-Teoria 

1-Pràctiques 
16 

Transferència de Tecnologia i 
Creació D'Empreses 

1 Obligatòria 3 
1-Teoria 

1-Pràctiques 
16 

Treball de Fi de Màster 1 
Projecte Fi de 

Carrera 
30 

1-TFM activitat 
interna 

18 

Font: POA de Centre 2011-12. SINIA Informe ACRM10 (25-01-2013) 

 
Font: Informe Avaluació DOCnet. Curs 2011-12 
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Les metodologies docents són variades, no hi ha cap assignatura on l'avaluació consisteixi 
únicament en un examen final. 

Les proves predominants en la majoria d'assignatures són proves objectives de preguntes 
curtes i la realització d’exercicis. Totes les assignatures teòriques fan seminaris, resolució de 
problemes a l'aula o alguna altra metodologia a més de les sessions magistrals. 

En les assignatures optatives on la ràtio d’estudiants és baixa i permet treballar en petits grups, 

la diversificació metodològica i avaluativa és més evident. 

La mida dels grups és adequada donada el nombre d’alumnes d’entrada i considerant la mínima 
però necessària optativitat en aquests tipus d’estudis. 

2.2.4.2 Ús de recursos docents virtuals 

L’Entorn Virtual de formació de la URV està basat en la plataforma Moodle, per cada assignatura 
es genera un aula virtual a la qual tenen accés el professorat i els estudiants corresponents. 

Dins de l’aula virtual els professors i els estudiants disposen d’una sèrie de funcionalitats per la 
publicació de continguts, la realització de diferents tipus d’activitats, així com diferents eines de 
comunicació, incloent publicació de notes personalitzada. 

Aquest curs acadèmic les aules virtuals disponibles per la nostra titulació han estat 10, de les 
quals han estat utilitzades pels professors i estudiants 10, el qual suposa un percentatge del 
100%.Del total d’usuaris amb rol de professor dins de les aules virtuals de la titulació, s’ha 

connectat regularment a l’aula virtual el 45%, i d’estudiants el 68%. 

Cal indicar que aquestes aules virtuals, de vegades, son compartides entre assignatures de 
diferents titulacions. Per la qual cosa, en el còmput d’aquests percentatges, en el cas d’aules 
compartides, hi compten tots els usuaris professors i alumnes, independentment que siguin 
d’aquesta titulació o d’altres amb les que comparteixi l’aula virtual. 

L’assignatura Seminaris Interdisciplinars, es desenvolupa exclusivament de forma virtual. Els 
estudiants assisteixen a conferències i redacten un informe que envien al professor 

responsable, el qual dona la seva opinió via Moodle o correu electrònic. 

2.2.4.3 Acció Tutorial  

Els Coordinadors del Màster són els responsables de realitzar les tutories dels alumnes. Els 
coordinadors del Màster realitzen una reunió amb els estudiants a l’inici del període lectiu on es 
responen les preguntes dels estudiants i es comenten alguns dels problemes que sorgeixen 
habitualment. 

Donat que el període lectiu és curt (3,5 mesos), s'han produït poques consultes al llarg d'aquest 
període de docència. Una funció important dels coordinadors és organitzar la realització del 
TFM. Abans del començament del període de recerca tots els alumnes havien triat els temes 
dels projectes d'entre els possibles. 

2.2.4.4 Pràctiques externes  

El Pla d’Estudis no contempla Pràctiques externes 
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2.2.4.5 Mobilitat 
 

Taula 9. Mobilitat in 

Programa Gènere Total 
general Subprograma-Universitat Dona Home 

PROGRAMA MOBILITAT 1 0 1 

MÀSTER-TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT (Alemanya) 1 0 1 

Total general 1 0 1 

Font: SINIA, Informe IN 11-12. Curs 2011-12 

Es considera positiva la incorporació d’estudiants d’universitats estrangeres. 

L’estudiant disposa d’informació sobre mobilitat a: 

http://www.urv.cat/mobility/estudiants-grau/index.html 

2.2.4.6 Treball Fi de Màster 

El treball Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball d’investigació tutoritzat. Els 
estudiants s’incorporen a un grup de recerca de l’URV o ICIQ, per realitzar el TFM de forma 
individual sota la supervisió d’un professor o investigador durant un període de 5-6 mesos. El 

contacte entre el supervisor i l’estudiant és continuat.  

Com a conclusió del TFM, l’estudiant ha de presentar un manuscrit amb la descripció del seu 
treball, redactat d’acord amb els criteris d’un document científic d’aquesta natura, que 
obligatòriament ha d’incloure les següents parts: Introducció, Objectius, Resultats i Discussió, 
Experimental, Conclusió i Bibliografia. 

L’estudiant també ha de realitzar una exposició oral del seu treball amb suport audiovisual, 

davant d’una comissió de tres professors, la qual va seguida d’un debat científic sobre el treball. 

L’avaluació es realitza per part de la comissió de tres professors tenint en compte l’opinió del 
supervisor i la valoració de la memòria, de la presentació i del debat. 

El curs 2011-12 tots els estudiants han matriculat el TFM i l’han superat. 

La informació pública sobre el Treball de màster es troba a 
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&assigna
tura=13605109&any_academic=2011_12&any_academic=2011_12 

L’opinió dels alumnes és molt positiva i els coordinadors que estan presents en la comissió 
avaluadora de tots els treballs de màster constaten que tots presenten una adequada 
organització i són d’una alta qualitat científica. 

2.2.4.7 Orientació professional i inserció laboral 

La pràctica totalitat dels alumnes que realitzen aquest Màster tenen interès per realitzar la Tesi 
Doctoral. 

D’altra banda, l’assignatura “Transferència de tecnologia i creació d’empreses”, de caràcter 
obligatori, proporciona als alumnes coneixements sobre aquests aspectes, ja que la formació 
que rebran en el Màster i també en la Tesi és adient per a la creació de coneixement, per la 
qual cosa és important que adquireixin els coneixements de com fer per crear empreses. 

Tots els estudiants assisteixen als següents cursos organitzats per la coordinació del Màster: 

 Seminari sobre organocatàlisi 
 Escola d’estiu de l’ICIQ 

http://www.urv.cat/mobility/estudiants-grau/index.html
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&assignatura=13605109&any_academic=2011_12&any_academic=2011_12
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&assignatura=13605109&any_academic=2011_12&any_academic=2011_12
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La valoració d’aquest aspecte és molt positiva, atès que és un màster de recerca i tots els 
alumnes continuen fent la tesi doctoral. 

2.2.5 Satisfacció  

 Procés d’admissió (satisfacció del PAS implicat): 

El fet de poder admetre alumnes "pendents d'acreditació de títol" dificulta la gestió de la 

matricula de màster. 

Convindria millorar la informació referent al començament de l'inici del curs de cada màster 
atès que a principis del mes de setembre aquesta informació no està disponible a la web i els 
alumnes ho demanen a secretaria 

 Activitat docent del professorat (satisfacció de l’alumnat): 

A continuació en mostren les dades disponibles de l’enquesta d’opinió de l’alumnat sobre 
l’activitat docent del professorat: 

 
Font: Elaboració OSD FQ en base SINIA, Informe  05-12-2012 

Al finalitzar el període de docència, els coordinadors realitzem una reunió amb els estudiants 

per detectar les incidències i punts forts d’aquest període. Aquesta reunió és fructífera perquè 
els estudiants manifesten les seves opinions i s’han adoptat mesures com, per exemple, indicar 
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a professors que aprofundeixin més en certs temes o que dediquin més temps a la realització 
de problemes. En general, excepte aquests aspectes esmentats, el grau de satisfacció per part 
dels alumnes és alt. 

En relació amb l’enquesta anterior, aquesta reflecteix una mitjana de les diferents assignatures, 
i indica que la mitjana de satisfacció és mitjana-alta, i tots els aspectes avaluats mereixen una 
qualificació molt similar. 

2.3 Resultats 

 

2.3.1 Resultats acadèmics 

 
Taula 10. Indicadors de resultats acadèmics 

 

Estimació en 
memòria 
verificada 

2009-10 2010-11 2011-12 

Taxa de rendiment acadèmic - 81,67% 100,00% 99,44% 

Taxa de rendiment 1r curs - 95,83% 100,00% 98,86% 

Taxa d'abandonament (1) 10% 8,33% 0,00% 20,00% 

Taxa d’èxit - 100,00% 100,00% 100,00% 

Taxa de graduació (1) 90% 91,67% 100,00% 80,00% 

Taxa d’eficiència (1) 90% 100,00% 99,24% 99,13% 

Font: SINIA, Informe ACRM05 (24-01-2013), ACRM07(01-03-2013), ACRM09 (29-01-2013), 
ACRM11(05-02-2013). 
(1) Les dades de 2009-10 i 2010-11 es corresponen a l’anterior Màster en Catàlisi (curs inici 2007-
08 i 2008-09, respectivament) 

 
Taula 11. Assignatures amb menor Taxa d’èxit 

Assignatura Tipologia 2009-10 2010-11 2011-12 

Materials Catalítics i Catàlisi 
Heterogènia 

Obligatòria 100,00%  100,00% 

Química Orgànica Física i Supramolecular Obligatòria 100,00%  100,00% 

Estereoquímica i Catàlisi Asimètrica Obligatòria 100,00% 100,00% 100,00% 

Mètodes de Síntesi i Anàlisi Sintètica Obligatòria 100,00% 100,00% 100,00% 

Química Organometàl·lica i Catàlisi 
Homogènia 

Obligatòria 100,00% 100,00% 100,00% 

Seminaris Multidisciplinaris Obligatòria 100,00% 100,00% 100,00% 

Tècniques de Determinació Estructural Obligatòria 100,00% 100,00% 100,00% 

Transferència de Tecnologia i Creació 
D'Empreses 

Obligatòria 100,00% 100,00% 100,00% 

Catalitzadors de Tercera Generació Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Nanocatàlisi Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Treball de Fi de Màster 
Projecte Fi de 
Carrera 

100,00% 100,00% 100,00% 

Font: SINIA, Informe ACRM08 (25-01-2013) 

 
Taula 12. Assignatures segons Taxa de rendiment 

Assignatura Tipologia 2009-10 2010-11 2011-12 

Mètodes de Síntesi i Anàlisi Sintètica Obligatòria 100,00% 100,00% 88,89% 

Materials Catalítics i Catàlisi Heterogènia Obligatòria 100,00%  100,00% 

Química Orgànica Física i 
Supramolecular 

Obligatòria 100,00%  100,00% 
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Assignatura Tipologia 2009-10 2010-11 2011-12 

Estereoquímica i Catàlisi Asimètrica Obligatòria 72,73% 100,00% 100,00% 

Seminaris Multidisciplinaris Obligatòria 80,00% 100,00% 100,00% 

Tècniques de Determinació Estructural Obligatòria 80,00% 100,00% 100,00% 

Treball de Fi de Màster 
Projecte Fi 
de Carrera 

80,00% 100,00% 100,00% 

Química Organometàl·lica i Catàlisi 
Homogènia 

Obligatòria 86,67% 100,00% 100,00% 

Transferència de Tecnologia i Creació 
D'Empreses 

Obligatòria 86,67% 100,00% 100,00% 

Catalitzadors de Tercera Generació Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Nanocatàlisi Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Font: SINIA, Informe ACRM08 (25-01-2013) 

 
Taula 13. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria) 

Assignatura 
Tipus 

crèdit* 
Curs 

Durada 

** 

Estudiants 

assignatura 

Tipus 

convocatòria 

Notes Estudiants*** 

AP EX MH NP NOT SUS 

Catalitzadors de 
Tercera Generació 

OP 
Sense 
Definir 

AN 9 JUNY 1 4   4  

Estereoquímica i 
Catàlisi Asimètrica 

OB 1 AN 14 JUNY 7 1 1  5  

Materials Catalítics i 

Catàlisi Heterogènia 
OB 1 AN 3 JUNY  3     

Mètodes de Síntesi i 

Anàlisi Sintètica 
OB 1 AN 9 JUNY 1 4  1 3  

Nanocatàlisi OP 
Sense 

Definir 
AN 7 JUNY  4   3  

Química Orgànica 

Física i 

Supramolecular 

OB 1 AN 4 JUNY     4  

Química 

Organometàl·lica i 

Catàlisi Homogènia 

OB 1 AN 16 JUNY 6 2   8  

Seminaris 

Multidisciplinaris 
OB 1 AN 18 JUNY  10   8  

Tècniques de 

Determinació 

Estructural 

OB 1 AN 16 JUNY 5 3   8  

Transferència de 

Tecnologia i Creació 

D'Empreses 

OB 1 AN 16 JUNY  2   14  

Treball de Fi de 

Màster 
PFC 1 AN 18 

JUNY  8   2  

SETEMBRE  6   2  

*OB: obligatòria; OP: Optativa; PFC: Projecte Fi de Carrera 
**AN: Convocatòria única Anual 
*** AP, Aprovat; EX, Excel•lent; MH, Matrícula d’Honor; NP, No presentat; NOT, Notable; SUS, suspens. 
Font: SINIA, Informe ACRM10 (25-01-2013) 

Tots els estudiants han superat amb èxit el Màster, la qual cosa es considera lògica, donat que 

es considera que els estudiants que decideixen cursar el Màster han d’estar motivats per fer-ho. 

D’altra banda les qualificacions obtingudes presenten un distribució raonable per a aquest tipus 
d’estudis. Cal destacar les qualificacions obtingudes en el TFM, que han estat en general molt 
altes, la qual cosa reflecteix la realització d’un treball de qualitat i un èxit en el procediment 
seleccionat per a la realització d’aquest treball. 

2.3.2 Resultats personals. 

Les competències transversals del Màster com són, la realització de problemes complexos, 
aplicar el pensament crític i creatiu, treballar de forma autònoma i col·laborativa, comunicar 
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informació i idees i gestionar investigació, han estat assolides parcialment en algunes de les 
assignatures teòriques, però de forma especial i general en el TFM. Realitzar un treball 
d’investigació dins d’un grup de recerca, implica resoldre de problemes complexos, 
desenvolupar el pensament crític i creatiu, així com desenvolupar el treball propi en 
col·laboració amb els companys de laboratori. Tanmateix, el procediment d’avaluació suposa 
l’elaboració de la informació, bibliografia i resultats i la informació de la mateixa per escrit i de 

forma oral. Tot plegat suposa la consecució de les competències transversals contemplades en 
el perfil de competències del Màster. 

2.3.3 Inserció laboral dels titulats 

Tots els titulats han continuat fent la Tesi Doctoral en els diferents grups d’investigació de les 
institucions organitzadores del Màster o en grups d’Universitats properes. 
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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  

 

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

  Si 

Si, però cal 

una 

actualització 

No, cal 

una 

modificac

ió 
   

1.Planificació       

   

La justificació  que consta a la memòria de 

la titulació, continuen sent vigents? 

X 
  

   

Els objectius que consten a la memòria de 
la titulació, continuen sent vigents? 

X 
  

   
Les competències que consten a la 
memòria de la titulació, continuen sent 

vigents? 

X 
  

   

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 
Adequat/

da (3) 
Suficient 

Cal 

millorar 

Es compleixen les 
especificacions de 

la memòria 

verificada? 

Es proposen 

millores?  
Observacions 

2. Accés dels estudiants a la titulació 

El perfil d'ingrés dels estudiants es correspon 

amb el plantejat a la memòria? 

X     Si     

La demanda de la titulació és … 

    X Si Si 

La demanda és 

suficient, però el 
nombre d’alumne 

està condicionat a 

la disponibilitat de 

beques. 

El funcionament del procés d'accés i 

incorporació dels alumnes és 

  X   Si     

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants 

és… 
    X   Si   

La ràtio home/dona és …   X         

4. Personal acadèmic 

El nombre i perfil del professorat que 
imparteix docència a la titulació és … 

X     Si 
    

El percentatge de docència impartida per 

PDI doctor és .. 
X     Si 

    

5. Personal de suport a la docència 

El nombre i perfil del personal de suport a la 

docència de la titulació és … 

  X   Si 

    

6. Recursos materials i serveis 

Les instal·lacions i espais d'ús docent són … X     Si     

Els recursos materials específics per a la 

titulació són … 
X     Si 

    

Els serveis de suport a la docència són … X     Si     

La disponibilitat i ús dels recursos docents 

virtuals és … 
X     Si 

    

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades a la 

titulació són, en global … 
X 

 
  Si 

    

Els mètodes i criteris d’avaluació emprats a 

la titulació són, en global … 
X     Si 

    

La coordinació docent a la titulació és … X     Si     

La càrrega prevista de treball de l’estudiant, 

en volum i distribució, és... 
X     

      

La mida dels grups de classe és ... X           

El desenvolupament de l'activitat tutorial és 

… 
  X   Si 

    

El funcionament de la mobilitat és … 
 

X   Si 
  

Els alumnes 

poden fer el TFM 
en altres 
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universitats o 
empreses amb un 

conveni previ. 

El desenvolupament del Treball de Màster 

és... 
X     Si 

    

El desenvolupament de les activitats 

d'orientació professional és … 
  X   

      

La satisfacció dels estudiants sobre el 
programa formatiu és… 

X 
 

  
      

La satisfacció del personal acadèmic i de 

suport a la docència és … 
X 

 
  

      

8. Resultats 

Els resultats acadèmics obtinguts pels 

estudiants de la titulació són … 
X 

 
  Si 

    

Els resultats personals (assoliment 

competències) obtinguts pels estudiants de 

la titulació són … 

X     
 

    

La inserció laboral dels titulats de 
l'ensenyament és … 

X     Si 
    

 

 

 

4. Propostes de millora 

 

4.1 Propostes de millora 
 
Taula 14. Propostes de millora de titulació 

Centre Titulació 
Àmbit de 

millora 

Punt feble 

detectat 

Proposta de 

millora 

La millora suposa 

una modificació de la 

memòria verificada? 

(1) 

Responsable 

implantació 
d’aplicació 

Termini 

Implantació 

Cost 

aproximat 

Indicacions 

de 
seguiment 

FQ M 
Síntesi i 

Catàlisi 

Accés dels 
estudiants 

a la 

titulació 

Informació Millorar la 
informació 

via web 

(webs més 

senzilles i 
atractives) 

NO URV 1 any  
0 

 

  Estudiants Nombre 

d’estudiants 

Incrementar 

el nombre 

d’estudiants: 

fent 
campanyes 

de 

divulgació 

més actives 

NO Coordinador 

de Màster 

1 any  

0 

 

 

 

4.2 Propostes de modificació de la memòria 

REVERIFICACIÓ i EXTINCIÓ DEL PLA D’ESTUDIS ACTUAL: 

 Al març de 2012 es proposa un nou màster “Synthesis, Catalysis and Molecular Design”, 
basat en el de “Synthesis and Catalysis”, que l’extingiria ,i que suposaria una evolució i 

millora del mateix i incorporaria eines teòriques de disseny molecular. D’acord amb el 
Procés per a garantir la qualitat dels programes formatius (P.1.1-01), aquesta proposta 
va ser aprovada per l’òrgan responsable del POP en Ciència i Tecnologia Química 
(10/04/2012), on s’integraria, i per Comissió Permanent de Junta de Centre (13/04/2012) 
i portada a tràmit d’aprovació a la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica de la URV. 
El Consell de Govern de la URV, en la seva sessió de data 10 de juliol de 2012, va acordar 
autoritzar la verificació de la nova titulació. 

4.3 Seguiment propostes millora de l’informe anterior 

En l’informe anterior s’havia proposat la millora de la informació a nivell internacional. Aquesta 
acció s’ha portat parcialment a terme mitjançant l’i-Center de la Universitat. No obstant això es 
necessari continuar insistint en la mateixa direcció. En aquest sentit ens hem proposat: a) Millorar 
la web en anglès per facilitar l’accés a la informació. b) Organitzar campanyes d’informació sobre 

el Màster. 
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4.4 Seguiment recomanacions externes (ANECA i AQU) 

No hi van haver recomanacions en l’informe de verificació, emès per ANECA en data 16/09/2009. 

El Màster en Síntesi i Catàlisi va ser ensenyament pilot en el “Programa experimental del 
seguiment de titulacions oficials”, del qual AQU va emetre informe el 30 d’abril de 2010. Fruit 
d’aquesta experiència, s’està treballant en la millora de la informació pública. 

5. Documents de referència  

 

Documents i guies de consulta per l’elaboració de l’IST i ISC: 

 
- Guia per a l’elaboració i verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i 

màster (juny 2011). 
- Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. AQU Catalunya, maig 

2011. 
- Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació, per l’acreditació de titulacions 

oficials. AQU Catalunya, juliol 2010. 

- Programa experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i màster  
- (30 d’abril de 2010). 
- Guia d’avaluació interna. Programa d’avaluació de centres adscrits. AQU Catalunya, març 

2009. 

 

 

Fonts documentals de referència d’aquest informe de seguiment de titulació: 

 
Font Document 

SREd Ús de moodle per centre 

SREd Guia Docent, DOCnet 

SINIA URV en xifres (Intranet) 

RRHH Enquesta professorat 

EPD Satisfacció per a màster 
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6. Annexes 

 
ANNEX 1. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de la titulació de 
Màster. 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS ESTUDIS 

Descripció del títol 

Accés al grau 

Correspondències entre cicles formatius de grau superior i estudis 
universitaris de grau a la URV 

Perfil recomanat 

Objectius 

Competències 
Mencions 

Minors 

Treball fi de Grau 

Sortides professionals 
Pràctiques externes 

http://www.urv.cat/masters_oficials/catali

si.html 

PREINSCRIPCIÓ 

Informació general 

Calendari de preinscripció 

Notes de tall 

http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er

_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/prei

nscripcio.html 

MATRÍCULA 

Terminis 

Documentació 
Formalització 

Preus 

http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er

_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/mat

ricula.html 

ACOLLIDA 
Calendari 

Programa 
http://www.urv.cat/cae/acollida.html#1 

BEQUES I AJUTS Beques i ajuts 
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er
_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beq

ues_ajuts.html  

MOBILITAT 

Programes de mobilitat 

Altres opcions per fer estades a l'estranger 

Beques 

http://www.urv.cat/mobility/estudiants-
grau/index.html 

CONTINUACIÓ 

D'ESTUDIS, I 

ADAPTACIÓ I/O CANVI 
DE GRAU 

Per als estudiants que volen finalitzar els estudis que cursen 
Per als estudiants que volen continuar els estudis iniciats en la titulació de 

grau corresponent 

Per als estudiants que volen incorporar-se a un estudi de grau diferent del 

que cursen actualment 

http://www.urv.cat/gestio_academica/ind

ex_.html 

CRAI 

Informació general 
CRAI i Biblioteques de la URV: contactes i horaris 

El CRAI a casa 

Pregunt@ 

Catàleg i recursos d'informació 
Serveis 

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

PLANIFICACIÓ 

OPERATIVA DEL CURS. 
GUIA DOCENT 

Pla d'estudis 
http://www.urv.cat/masters_oficials/itiner

ari_synthesis_catalysis.html  

Dades del Centre 

Serveis del Centre (Secretaria) 

Calendari acadèmic 
Ensenyaments 

Assignatures (Informació; Professors; Horaris i dates d'exàmens) 

  Competències 

  Planificació 
  Avaluació 

  Resultats d'aprenentatge 

  Metodologies 

  Fonts d'Informació 
  Continguts 

  Atenció personalitzada 

  Recomanacions 

Competències  
Pla d'estudis 

Perfil de formació de la titulació 

Sortides professionals 

Itinerari recomanat 

Horaris 
Calendari d'exàmens 

Adaptacions 

Reconeixements 

Itinerari a temps parcial recomanat 
Taula d'equivalències B1 

Currículum Nuclear 

Simula't el teu horari 

Pla d’acció tutorial 
Currículum Nuclear 

Informació d’interès (Borsa de Treball; Consulta de l'expedient acadèmic; 

Consulta del correu electrònic; Esport i lleure; Habitatge) 

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent
/index.php?centre=13&ensenyament=136

0&any_academic=2011_12 

INFORMACIÓ PÚBLICA 

SOBRE INDICADORS 
Taxes i indicadors 

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxiu

s/facultat/indicadors_fq_web.pdf 

  

http://www.urv.cat/masters_oficials/catalisi.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/catalisi.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html
http://www.urv.cat/crai/
http://www.urv.cat/masters_oficials/itinerari_synthesis_catalysis.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/itinerari_synthesis_catalysis.html
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&any_academic=2011_12
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&any_academic=2011_12
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/indicadors_fq_web.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/indicadors_fq_web.pdf
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