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Introducció 

El Màster en Nutrició i Metabolisme és un màster interuniversitari en el qual participen la 

Universitat de Barcelona (en endavant UB) i la Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV), 
sent aquesta última la universitat coordinadora del màster. Consta de 60 ECTS, està adscrit a la 
branca de coneixement de Ciències de la Salut i s’imparteix a la Facultat de Química, a la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, a la Facultat de Farmàcia i a la Facultat de 
Biologia de la UB.  

El màster es va implantar el curs 2006-07, d’acord amb el RD 56/20051, originat pel doctorat 

interuniversitari del mateix nom. Posteriorment va ser verificat pel procediment  abreujat, per 
adaptar-se al RD 1393/2007 a partir del curs 2010-112. Recentment s’ha sotmès al procés de 
reverificació3, fruit de la necessitat d’establir un nou conveni entre les universitats participants. 
Les actualitzacions s’han implantat a partir del curs 2012-13, i milloren la configuració 
d’itineraris, que tenen estructura comuna i condueixen a tres especialitats (Nutrició clínica, 

Aliments saludables i Recerca).  

Aquest informe de seguiment ha estat elaborat per la coordinació del Màster amb el suport de 

l’Oficina de Suport al Deganat de la Facultat de Química, i les unitat tècniques de la URV 
implicades en el procés (Unitat de Programació i Sistemes d’Informació, Unitat de Qualitat i 
Planificació i Servei de Recursos Educatius). També han participat, donant la seva opinió, els 
estudiants del màster i personal d’administració i serveis de la secretaria del centre. La 
Comissió Acadèmica del Màster és l’encarregada d’aprovar l’informe. Finalment, s’informa de 
l’elaboració del mateix a la Junta de la Facultat de Química (centre responsable del títol). 

 

1. Planificació de la titulació 

El Projecte Formatiu de la Titulació es concreta amb la Memòria Oficial del Títol, verificada pel 
Consejo de Universidades en data 19/09/2012 i autoritzada pel departament de la Generalitat 
de Catalunya competent en matèria d'universitats del govern de Catalunya el curs 2012/13: 
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/2012-

13_memoria_mnim_verificada_web.pdf 

La seva informació actualitzada es troba en diferents idiomes en el següent enllaç:  

http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies_salut/metabolisme/master_nutricio_metabolisme.
html  

D’altra banda, abans de l’inici de curs el professor/a juntament amb l’equip docent planifica 
l’assignatura i ho plasma a la guia docent. A la Guia Docent, que s’elabora a través de DOCnet i 
es publica abans de la matrícula, l’estudiant pot trobar els resultats d’aprenentatge (objectius), 

continguts, distribució amb ECTS, sistema d’avaluació, bibliografia, entre altres. El 98% de les 
assignatures del màster tenen la guia docent elaborada. La informació es pot consultar a través 
de: 
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1367&consulta
=assignatures&any_academic=2012_13 

També hi ha informació sobre diferents aspectes del màster al següent enllaç: 

http://www.fq.urv.cat/estudis/indexmaster201213.html 

  

                                                 
1 Ensenyament oficial d’acord amb el RD56/2005 (codi RUCT: 3002959). 
2 Ensenyament oficial d’acord amb el RD1393/2007 (codi RUCT: 4311429). 
3
 Ensenyament oficial d’acord amb el RD861/2010 (codi RUCT: 4313524). 

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/2012-13_memoria_mnim_verificada_web.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/2012-13_memoria_mnim_verificada_web.pdf
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies_salut/metabolisme/master_nutricio_metabolisme.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies_salut/metabolisme/master_nutricio_metabolisme.html
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1367&consulta=assignatures&any_academic=2012_13
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1367&consulta=assignatures&any_academic=2012_13
http://www.fq.urv.cat/estudis/indexmaster201213.html
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2. Indicadors 

 

2.1 Accés  

 

2.1.1 Característiques del procés d’accés  

Taula 1. Indicadors del procés d’accés 
 2009-10* 2010-11* 2011-12* 2012-13 

Places ofertes 75 75 75 60 

Estudiants preinscrits 256 210 249 202 

Estudiants admesos 104 83 96 72 

Ràtio Admissions-Oferta 1,39 1,11 1,28 1,20 

Estudiants nou ingrés 101 67 77 49 

Font: SINIA, Informes ACRM01, ACRM02, ACRM03 (08-01-2014) 
*Dades conjuntes URV i UB. A partir del curs 2012-13, la URV gestiona tota la matrícula del màster. 

Taula 2. Distribució dels estudiants de nou accés en funció de la via d’accés 

 
2011-12 2012-13 

nombre % nombre % 

Titulats de Grau / Diplomatura/ Arquitecte Tècnic/ 
Enginyer Tècnic 

28 43,75% 26 53,06% 

Llicenciats/Arquitecte/Enginyer 21 32,81% 6 12,24% 

Estudis estrangers homologats 15 23,44% 2 4,08% 

Estudis estrangers no homologats  0,00% 15 30,61% 

Total 64 100% 49 100% 

Font: SINIA, Informe ACRM06 (08-01-2014) 

Taula 3. Percentatge d’estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris 
matriculats 

Nombre de crèdits matriculats ordinaris Ingressos %  

Matrícules amb crèdits ordinaris [=>30 i <60] 3 6,12% 

Matrícules amb crèdits ordinaris [=>60 i <90] 46 93,88% 

Total 49 100,00% 

Font: SINIA (27-01-2014( 

Taula 4. Estudi evolució preinscripció-matrícula 

1ª Fase preinscripció Investigació Nutrició Clínica Aliments Saludables Total 

Total Preinscrits 52 69 29 150 

Total Matriculats 22 11 6 39 

Preinscrits Estrangers 15 31 13 59 

Matriculats Estrangers 9 8 5 13 

Matriculats Espanyols 16 6 4 26 

Total Matrícula per mesos 

Juny 7  4 11 

Setembre 13 9 2 24 

Octubre 3 2  5 

Matricula per mesos 
estrangers 

Juny 1  2 3 

Setembre 3 3  6 

Octubre 2 2  4 

2ª Fase preinscripció Investigació Nutrició Clínica Aliments Saludables Total 

Total Preinscrits 18 31 12 61 

Total Matriculats 3 6 2 11 

Preinscrits Estrangers 5 13 2 20 

Matriculats Estrangers 1 3  4 

Matriculats Espanyols 2 3 2 7 

Total Matrícula per mesos 

Juny  2  2 

Setembre 3 4 2 9 

Octubre     

Matricula per mesos 
estrangers 

Juny    2 

Setembre 1 1  2 

Octubre     
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Totals Investigació Nutrició Clínica Aliments Saludables Total 

Total Preinscrits 70 100 41 211 

Total Matriculats 25 17 8 50 

Preinscrits Estrangers 20 44 15 79 

Matriculats Estrangers 7 8 2 17 

Matriculats Espanyols 18 9 6 33 

Total Matrícula per mesos 

Juny 7 2 4 13 

Setembre 16 13 4 33 

Octubre 3 2  5 

Matricula per mesos 
estrangers 

Juny 1 2 2 5 

Setembre 4 4  8 

Octubre 2 2  4 

Font: Secretaria Facultat de Química (27-02-2014) 

La demanda del Màster és molt elevada i s'han utilitzat els criteris fixats a la normativa d'accés i 
admissió al Màster per seleccionar als estudiants, els quals són: 

 expedient acadèmic 

 carta de motivació i 

 titulacions d'accés 

 
Cal assenyalar que aquest curs s’ha reduït el nombre de places totals ofertes, que ha passat a 
60 (anteriorment era 75). Aquest ajustament en l’oferta de places és conseqüència de la 
reverificació del màster aplicada aquest curs. Atès que tots els estudiants del màster es 
matriculen a la URV, aquest curs les taules no diferencien entre estudiants preinscrits i 

matriculats a les dues Universitats. 
A les taules es presenta per separat el nombre d’alumnes preinscrits, admesos i matriculats a 
cada especialitat. Respecte el curs anterior, la preinscripció i admissió d’alumnes el curs 2012-
2013 s’ha reduït, d’acord amb el menor nombre de places ofertes. L’especialitat amb més 
preinscrits ha estat la de nutrició clínica, seguida de la d’investigació i la d’aliments saludables. 
En canvi, l’especialitat amb un nombre més elevat de matriculats ha estat la d’investigació, 
seguida per la de nutrició clínica i la d’aliments saludables. El nombre total d’alumnes de nou 

ingrés matriculats ha estat 50, per sota de les places ofertes. 

El 53% dels alumnes que han accedit al màster el curs 2012-2013 són diplomats, el 12% 
llicenciats, el 4% estudiants estrangers amb títol homologat  i el 31% estudiants estrangers 
amb títol no homologat. Respecte al curs anterior  ha augmentat de manera considerable el 
nombre d’estudiants estrangers matriculats al màster. 

El curs 2012-13, el màster en Nutrició i Metabolisme és el que ha rebut una demanda més gran 

a  tota la URV (9% de la demanada URV). En relació amb els estudiants matriculats, aquest 
màster ocupa la posició 5 sobre 45 en la URV (4,8% de la matrícula URV). 

2.1.2 Característiques personals i socials alumnes de nou ingrés 

Taula 5. Estudiants de nou ingrés segons edat i gènere 

Grup d’Edat 
Ingressos 2012-13 
Dona Home Total 

21 10,2%   10,2% 

22 24,5%   24,5% 

23 16,3% 2,0% 18,4% 

24 8,2%   8,2% 

25 8,2%   8,2% 

26 6,1%   6,1% 

27 6,1%   6,1% 

28   2,0% 2,0% 

29 4,1%   4,1% 

[30-34] 2,0% 2,0% 4,1% 

[35-39] 2,0%   2,0% 

>=40 6,1%   6,1% 

Total 93,9% 6,1% 100,0% 

Font: SINIA, Informe URV11 (23-01-2014) 
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Taula 6. Estudiants de nou accés matriculats segons nacionalitat 
Grup nacionalitat Nacionalitat %Estudiants 

 nou accés 

Amèrica EQUADOR 4,1% 

GUATEMALA 2,0% 

MÈXIC 16,3% 

PERÚ 2,0% 

VENEÇUELA 2,0% 

XILE 2,0% 

  Total 28,6% 

Espanya ESPANYA 67,3% 

  Total 67,3% 

Resta Unió Europea ITÀLIA 4,1% 

  Total 4,1% 

Total   100,0% 

Font: SINIA, Informe MT8 (25-03-2014) 

Taula 7. Distribució d’estudiants de nou ingrés segons universitat d’origen 

Universitat de procedència Estudiants de nou accés 

Pais universitat procedència Equador Espanya Guatemala Itàlia Mèxic Perú Veneçuela Xile 
  %  %  %  %  %  %  %  % 

Ministerio de Educación y Ciencia  3,1%    1,6%  3,1%  12,5%  1,6%  3,1%  1,6% 

Universidad del Pais Vasco    1,6%      
 
       

Universitat Ramon Llull    6,2%      
 
       

Universitat Rovira i Virgili    42,2%      
 
       

Universitat de Barcelona    23,4%      
 
       

Font: SINIA, Informe ACRM04 (08-01-2014) 

El 67% dels estudiants tenen nacionalitat espanyola, essent les universitats d’origen 
majoritàries  la URV (42%) i la UB (23,4%). La procedència majoritària d’estudiants estrangers 
és Amèrica (28,6%), destacant Mèxic (16,3%).La majoria d’estudiants són dones amb una edat 

entre 21 i 23 anys. 

2.1.3 Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació dels alumnes 

A través del següent enllaç, els estudiants poden consultar informació en relació als màsters de 
la URV: 

http://www.urv.cat/masters_oficials/index.html  

En relació a les activitats de captació, es fa difusió del màster a través de la web institucional i 

de les campanyes promogudes tant des de la URV com de la UB. La Facultat de Química (URV) i 
les de Biologia y Farmàcia (UB) informen cada any dels diferents màsters als estudiants d’últim 
curs de Grau. Per altra part, tant la URV com la UB participen en fires on s’informa dels 

diferents màsters. 

L’acollida dels estudiants es realitza el primer dia de classe del màster. En aquesta sessió la 
coordinadora del màster dóna la benvinguda als estudiants i explica l’organització del màster, 

dóna informació d’horaris, dels centres on s’impartiran les classes, de l’entorn virtual Moodle i 
de l’adreça de correu electrònic institucional. 

L’International Center de la Universitat Rovira i Virgili organitza activitats d’acollida específiques 
pels estudiants estrangers. Tan aviat com els estudiants comuniquen a través del correu 
electrònic de la seva arribada a la Universitat, se’ls hi proposa una cita per donar la benvinguda 
a la seva arribada. Se’ls proporciona informació pràctica sobre la URV i se’ls ajuda a gestionar la 

http://www.urv.cat/masters_oficials/index.html
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documentació legal que necessitin, així com els hi resolen tots els dubtes que es puguin 
plantejar. 

Tal com es va indicar com proposta de millora el curs 2011-12, aquest curs s’ha realitzat una 

acollida personalitzada addicional al formalitzar la matrícula. Aquesta tutoria s’ha fet presencial 
o per correu electrònic/telèfon depenent de la seva proximitat i disponibilitat. 
 
 

2.2 Desenvolupament de l’ensenyament 

 

2.2.1 Estudiants  

El perfil de l’estudiant de la titulació s’ha analitzat prèviament, donat que el Màster, de 60 
ECTS, està planificat per cursar-lo en un sol any, i per tant no es pot diferenciar entre el perfil 
dels estudiants de nou accés i el de 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 8.  Categoria del PDI URV, doctor/no doctor 

 Número de PDI % 

Doctor   

Total 68  86,70% 

Ajudant/a Doctor/a 1 1,11% 

Associat/da Laboral 6 6,67% 

Catedràtic/a d'Escola Universitària 1 1,11% 

Catedràtic/a d'Universitat 22 24,44% 

Investigador CIBERDEM 1 1,11% 

Investigador Postdoctoral 4 4,44% 

Professorat Visitant 2 2,22% 

Professorat Agregat 9 10,00% 

Professorat col·laborador 1 1,11% 

Professorat Lector 5 5,56% 

Titular d'Universitat 26 28,89% 

No Doctor   

Total 12 13,33% 

Associat/da Laboral 12 13,33% 

Total 90 100,00% 

Font: SINIA Informe ACRM13 (21-02-2014) i UB 

Taula 9. Càrrega docent (en crèdits) impartida segons categoria i doctor/no doctor. Dades URV. 

 Número de PDI % 

Doctor   

Total 115,60 91,69% 
Ajudant/a Doctor/a 0,50 0,40% 

Associat/da Laboral 4,70 3,73% 

Catedràtic/a d'Escola Universitària 0,75 0,59% 

Catedràtic/a d'Universitat 47,31 37,52% 

Investigador CIBERDEM 2,00 1,59% 

Investigador Postdoctoral 1,88 1,49% 

Professorat Visitant 2,50 1,98% 

Professorat Agregat 16,75 13,29% 

Professorat col·laborador 0,70 0,56% 

Professorat Lector 5,40 4,28% 

Titular d'Universitat 31,71 25,15% 

Sense Assignar 1,40 1,11% 
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 Número de PDI % 

No Doctor 10,48 8,31% 

Total 10,48 8,31% 

Associat/da Laboral 10,48 8,31% 

Total  100,00% 
Font: SINIA, Informe ACRM13 (19-02-2014) i UB 

El 91,7% de la docència és impartida per professorat doctor, tots actius en recerca i 

especialistes en els àmbits docents de la Nutrició que imparteixen, la qual cosa els hi permet 
transferir als alumnes les últimes tendències i novetats en el món de la Nutrició. 

2.2.2.2 Personal de suport a la docència 

El màster en Nutrició i Metabolisme col·labora en docència amb el màster en Nutrigenòmica i 

Nutrició Personalitzada de la Universitat de les Illes Balears. Les classes de les assignatures 

compartides s’imparteixen per videoconferència. El departament de Bioquímica i Biotecnologia 
posa a la disposició del màster un aula amb sistema de videoconferència i un becari de 
col·laboració de la URV per donar suport a les connexions. En qualsevol cas, aquest suport no 
és vinculant amb les tasques del Departament i es realitza de manera voluntària, i això implica 
que hi hagi sessions on no es disposa d’aquest suport, la qual cosa dificulta les connexions. 

En el cas de la Universitat de Barcelona, les videoconferències les cobreix el servei 
d’audiovisuals de la Universitat de Barcelona. El cost anual d’aquest servei es 

d’aproximadament uns 3000 € anuals. 

Des de l’Oficina de Suport a Deganat de la Facultat de Química de la URV es dona suport en 
l’elaboració de les guies docents. 

2.2.3 Recursos materials i serveis 

Totes les assignatures del Màster en Nutrició i Metabolisme tenen un espai a l’entorn Moodle, la 

qual cosa facilita molt la docència i l’aprenentatge dels alumnes. 

Les assignatures tenen l’espai al Moodle de la URV on hi ha la informació de totes les 
assignatures impartides per professors de la URV i UB. Les assignatures que s’imparteixen des 
de la UIB (Universitat col·laboradora en la impartició del Màster) tenen l’espai Moodle a la UIB. 
El Servei de Gestió Acadèmica facilita la gestió de donar d’alta als estudiants a les tres 
universitats. 

Les instal·lacions són adequades per la impartició del Màster. Es disposa de les aules 
adequades. Els CRAI disposen d’un fons bibliogràfic ampli i d’accés a revistes científiques 

electròniques, el que permet que els alumnes puguin disposar del material bibliogràfic adequat i 
necessari per aprofundir en el coneixement de la nutrició i del metabolisme. 

Es disposa d’aules equipades amb sistema de videoconferència per assistir a les classes 
impartides des de la Universitat de les Illes Balears, tant a la Universitat Rovira i Virgili com a la 
Universitat de Barcelona. 
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2.2.4 Desenvolupament docent  

 

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

Taula 10. Mida de grups per a cada assignatura 

Assignatura Curs Tipus Crèd 

Mida de grups 

(sessió magistral; 

seminari; 

pràctiques 
laboratori i 

clíniques) 

Nº total 

d’estudiants 

matriculats a 
l’assignatura 

Aliments 
Sense 

Definir 

Complements De 

Formació 
3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
6 

Aliments Funcionals 
Sense 
Definir 

Optativa 3 
1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
40 

Anàlisi Sensorial dels Aliments 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
2 

Aspectes Psicològics i Alteracions del 

Comportament Alimentari 

Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctiques 
laboratori 

8 

Aspectes Tecnològics dels Components 

dels Aliments 

Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
18 

Bioinformàtica Aplicada a l'epigenètica 

Nutricional 

Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
6 

Capacitació Per a l'experimentació Animal 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
11 

Components Alimentaris i Nutricionals de 

la Dieta Mediterrània i Malalties Cròniques 

Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
2 

Components Bioactius 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
8 

Comunicació en la Recerca de la Nutrició 
Sense 

Definir 
Optativa 3 1-Teoria 2 

Cultius Cel·lulars Com a Model 

Experimental Per Estudis Nutricionals 

Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctiques 

laboratori 

8 

Dieta Mediterrània i Salut: Aproximació 

Experimental 

Sense 

Definir 
Optativa 3 1-Teoria 12 

Dietètica i Dietoteràpia 
Sense 

Definir 

Complements De 

Formació 
3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
8 

Disseny i Formulació de Nous Aliments 
Sense 

Definir 
Optativa 3 1-Teoria 8 

Empresa Alimentària i Màrqueting 
Sense 
Definir 

Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctiques 

laboratori 

15 

Estadística Aplicada a la Nutrició 
Sense 

Definir 

Complements De 

Formació 
3 

1-Pràctiques 

laboratori 
7 

Fisiologia 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
4 

Fonaments d'immunologia 
Sense 

Definir 
Optativa 3 1-Teoria 31 

Funció dels Lípids en l'alimentació i la 

Nutrició 

Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
2 

Genètica Molecular 
Sense 

Definir 

Complements De 

Formació 
3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
37 

Immunonutrició 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
21 

Interaccions Fàrmac-Nutrient 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
10 
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Assignatura Curs Tipus Crèd 

Mida de grups 

(sessió magistral; 

seminari; 

pràctiques 
laboratori i 

clíniques) 

Nº total 

d’estudiants 

matriculats a 
l’assignatura 

Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries 
Sense 

Definir 
Optativa 3 1-Teoria 16 

Investigació Nutricional en la Síndrome 
Metabòlica 

Sense 
Definir 

Optativa 3 
1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
17 

Legislació Alimentària 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
7 

Metabolòmica i Tractament de Dades 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
8 

Metodologia d'investigació Bàsica 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
11 

Microcomponents de la Dieta 1 Obligatòria 3 1-Teoria 50 

Mètodes de Valoració del Consum 

Alimentari 

Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
3 

Nutrició i Cicle Vital 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
10 

Nutrició i Càncer 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
17 

Nutrició i Fisiopatologia 1 Obligatòria 6 1-Teoria 49 

Nutrició i Integració Metabòlica 1 Obligatòria 3 
1-Teoria 

2-Pràctica Demo 
51 

Nutrició i Obesitat 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
14 

Nutrició i Patologies 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
21 

Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient 
Sense 
Definir 

Optativa 3 
1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
5 

Nutrició i Risc Cardiovascular 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 

1-Pràctiques 

laboratori 

16 

Nutrició, Diabetis i Altres Malalties 

Metabòliques 

Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
16 

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
28 

Perspectives de la Nutrició Molecular 1 Obligatòria 3 
1-Teoria 

2-Pràctica Demo 
51 

Plantejament Científic dels Estudis en 

Nutrició Humana 
1 Obligatòria 3 

1-Teoria 

2-Pràctica Demo 
50 

Polifenols i Nutrició 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
15 

Política de la Nutrició 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
3 

Promoció d'estils de Vida Saludables 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 

1-Pràctiques 

laboratori 

4 

Pràctiques de laboratori de Bioquímica de 

la Nutrició 

Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctiques 

laboratori 

13 

Quimioinformàtica Aplicada a la Recerca 

en Nutrició 

Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
8 

Quimioinformàtica Aplicada al Disseny 

d'aliments Funcionals 

Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
2 
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Assignatura Curs Tipus Crèd 

Mida de grups 

(sessió magistral; 

seminari; 

pràctiques 
laboratori i 

clíniques) 

Nº total 

d’estudiants 

matriculats a 
l’assignatura 

Regulació del Metabolisme 
Sense 

Definir 

Complements De 

Formació 
3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
44 

Seguretat i Eficàcia dels Aliments 
Sense 
Definir 

Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctiques 

laboratori 

9 

Seminaris de Recerca 
Sense 

Definir 
Optativa 3 1-Teoria 26 

Senyalització Cel·lular 
Sense 

Definir 

Complements De 

Formació 
3 

1-Teoria 

1-Pràctiques 

laboratori 

35 

Suport Nutricional en Situacions Especials 
Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 
16 

Tractament Informàtic de Dades en 

Estudis Nutricionals 

Sense 

Definir 
Optativa 3 

1-Teoria 

1-Pràctica Demo 

1-Pràctiques 

laboratori 

13 

Treball de Fi de Màster 1 
Projecte Fi De 

Carrera 
18 

1-TFM activitat 
interna 

48 

Font: POA de Centre 2012-13. SINIA Informe ACRM10 (08-01-2014) 
 
 

Figura 1. Percentatge d'hores per modalitat docent (classe magistral, laboratori...) 

 
Font: Informe Avaluació DOCnet. Curs 2012-13 

 

Els grups d’assignatures obligatòries són d’uns 50-60 estudiants, per la qual cosa es proposa 

com proposta de millora fer dos grups de teoria en les assignatures obligatòries el curs 2013-
14.  

Els grups d’assignatures optatives són únics i en cap cas superen el 30 alumnes. La mida 
d’aquests grups es considera adequada pel nivell d’exigència del màster i per assolir els 
objectius de la titulació. 

Les metodologies docents que s’han aplicat són les que estan programades a la guia docent de 

cada assignatura. Totes les metodologies programades són les adequades per l’aprenentatge 
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per competències. Les metodologies docents són variades, i no hi ha cap assignatura on 
l'avaluació consisteixi únicament en un examen final. Totes les assignatures teòriques fan 
seminaris, debats, resolució de problemes a l'aula o algun altre metodologia a més de les 

sessions magistrals. 

Els mètodes i criteris d’avaluació estan clarament definits en la guia docent de cada 
assignatura. A la figura es mostra el percentatge d’utilització de les diferents metodologies i 
proves d’avaluació en el Màster. Les més utilitzades són treballs, estada de pràctiques i 
pràctiques de laboratori i presentacions i exposicions. Els criteris d’avaluació es publiquen a la 
guia docent abans de la matrícula dels estudiants. 

2.2.4.2 Ús de recursos docents virtuals  

L’Entorn Virtual de formació utilitzat al màster 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. Tot i així la correspondència entre assignatures i aules no és biunívoca, ja que 
es poden realitzar unions, divisions o duplicacions d’aules virtuals segons els responsables 
d’assignatura ho considerin adient pel desenvolupament de les mateixes. 

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 web conferències i publicació de notes personalitzada. 

Taula 11. Dades d’utilització del campus virtual 

Dades moodle 
 

Total Actius %Actius 

Espai Moodle 55 53 96% 

Usuaris professors a Moodle 87 40 46% 

Usuaris alumnes a Moodle 127 73 57% 

Font: Informe Moodle 2012-13 (28-03-2014) 

Aquest curs acadèmic les aules virtuals disponibles per la nostra titulació han estat 55, de les 

quals han estat utilitzades pels professors i estudiants 53, el qual suposa un percentatge del 
96%. 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 46%, i d’estudiants el 57%. 

Cal indicar que aquestes aules virtuals, de vegades, són 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. 

El màster en Nutrició i Metabolisme col·labora en docència amb el màster en Nutrigenòmica i 

Nutrició Personalitzada de la Universitat de les Illes Balears. Les classes de les assignatures 
compartides s’imparteixen per videoconferència. 

2.2.4.3 Acció Tutorial  

Les accions tutorials s’han fet de manera individualitzada. S’han realitzat per correu electrònic o 
presencialment depenen del tema a tractar i de l’elecció de l’alumne. Es guarda registre de les 

tutories fetes. 

Atès que el número d’alumnes del màster és elevat, el seguiment dels estudiants, especialment 
amb la matrícula és una tasca molt àrdua per la coordinació del Màster. Tal con es va indicar a 
l’informe de seguiment del curs anterior (2011-12) caldria tenir un suport per realitzar aquesta 
tasca. 

2.2.4.4 Pràctiques externes  

El Pla d’Estudis no contempla Pràctiques externes. 
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2.2.4.5 Mobilitat 

Els estudiants es desplacen entre la URV i la UB, depenent que les assignatures que hagin 

matriculat s'imparteixin en una o altra Universitat. Aquestes dues Universitats pertanyen a la 
xarxa Lluis Vives que disposa del programa DRAC al qual els estudiants poden acollir-se per 
sol·licitar ajut econòmic. 

L’estudiant disposa d’informació sobre mobilitat a: 
http://www.urv.cat/mobility/estudiants-postgrau/index.html 

http://www.ub.edu/uri/welcome.htm 

2.2.4.6 Treball Fi de Màster 

El treball de fi de màster (TFM) està implantant des de la primera edició del màster. El 

contingut i avaluació del TFM depèn de l’especialitat. Cada especialitat té un coordinador del 
TFM que també fa la funció de tutor quan l’activitat es realitza fora de la URV o UB. 

En data 11-07-2013, el consell de Govern de la URV va aprovar una normativa marc de TFM 
que es pot consultar a la web: 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversit
aria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf 

Els centres han d’elaborar i aprovar una normativa que desenvolupi aquesta normativa marc. 
Això està previst fer-ho en el curs 2013-14. 

La informació pública sobre el TFM del Màster en Nutrició i Metabolisme es troba a: 

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1367&assignat
ura=13675301&any_academic=2012_13&idioma_assig= 

 
Els estudiants seleccionen el lloc depenen de l’itinerari que estan cursant i del seu interès. Pels 
dos itineraris professionalitzadors, l’estudiant tria d’una oferta d’hospitals o empreses. En 
l’itinerari de recerca, el propi estudiant busca el grup de recerca on incorporar-se i realitzar un 
projecte de recerca; en cas de problemes per trobar grup, el coordinador l’orienta. El treball de 
fi de màster de les especialitats de recerca i aliments saludables es presenta i defensa 
públicament. 

Tots els treballs són individuals i els estudiants tenen l’opció de presentar-lo al juny o al 

setembre. El curs 2012-13 han presentat el treball de fi de màster 46 estudiants, i tots l’han 
superat, tal i com s’observa a la taula 16 (Rendiment acadèmic per assignatura) a l’apartat 
2.3.1 (Resultats acadèmics). 

2.2.4.7 Orientació professional 
 

El Servei d'Orientació Professional de la URV pretén proporcionar als estudiants un programa de 
desenvolupament de la carrera, facilitar la seva integració a la vida universitària i donar suport 

al seu desenvolupament acadèmic i professional. Aquest servei s’integra dintre del Centre 
d'Atenció als Estudiants (CAE) de la URV, i ofereix tant orientació individual, a través de la 
tècnica d’orientació professional, sessions de formació en grup per millorar el potencial dels 
estudiants en diverses àrees (acadèmica, professional, física i social) i promoure'n el 
desenvolupament integral. 

Dins del Màster, l’orientació  es dona a través de les assignatures obligatòries d’especialitat. 
D’aquesta manera: 

http://www.urv.cat/mobility/estudiants-postgrau/index.html
http://www.ub.edu/uri/welcome.htm
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1367&assignatura=13675301&any_academic=2012_13&idioma_assig
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1367&assignatura=13675301&any_academic=2012_13&idioma_assig
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/index.html
http://www.urv.cat/cae/index.html
http://www.urv.cat/cae/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/oindividual.html
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 A l’especialitat en recerca, l’assignatura Seminaris de Recerca pretén donar una visió 
aplicada a través de l'assistència d'un seminaris realitzats per especialistes en la 
matèria de la recerca en nutrició tant des d'una perspectiva de recerca clínica com una 

recerca bàsica. 
 A l’especialitat en Aliments saludables, l’aprofundiment en els efectes dels components 

bioactius dels aliments sobre la salut i els coneixements sobre legislació alimentària i 
seguretat alimentària, orienten vers els disseny i al formulació de nous aliments. 

 A l’especialitat en Nutrició Clínica, es capacita als estudiants per controlar les principals 
patologies relacionades amb l’alimentació, la seva prevenció i el seu tractament 

nutricional. 

2.2.5 Satisfacció  

 Procés d’admissió (satisfacció del PAS implicat): 

La gestió de màsters ha estat molt densa en quan a temps i quantitat sobretot en els mesos de 
juny, juliol i setembre. L’atenció als alumnes s’ha centrat en un 90% en la cap de la secretaria. 

El màster que més a requerit atenció ha estat el de Nutrició i Metabolisme atès que tota la 

preinscripció i matricula s’ha fet a la URV a diferència del curs passat que es va fer entre la 
Universitat de Barcelona i nosaltres. Unes xifres en quan a l’atenció efectuada per correu 
electrònic: 

Consultes, respostes i recepció de documentació: 633 correus 

Coordinació: 103 correus  

Ha continuat com en el curs passat l’admissió “pendent d’acreditació de títol” dificultant la 
matrícula especialment  la del màster en Nutrició i Metabolisme que, a més a més, al posar-se 

en marxa un nou pla d’estudis  ha fet que pràcticament cada alumne/a admès/a tingués una 
fitxa singular de matrícula amb una relació d’assignatures a matricular provocant que el SGA 
hagués de fer tants nodes de matricula com estudiants matriculats. 

La matrícula dels alumnes estrangers admesos en aquest màster i que encara no estaven en el 

nostre país s’ha fet en gran part via telefònica o per e-mail, el que ha implicat destinar una 
persona de la secretaria per a poder atendre aquesta situació tot i que la matrícula de màster 

estava prevista per automatrícula i també amb  la col·laboració de la becària d’aquest màster. 

Com s’ha comentat abans la matrícula dels alumnes admesos als màsters es fa via web  però 
no tenen la possibilitat de demanar el carnet d’estudiant telemàticament. En el cas dels 
alumnes dels màsters interuniversitaris i especialment el de Nutrició i Metabolisme en el que 
una part dels matriculats està a Barcelona i alguns son estrangers, comporta que o bé s’hagin 
de desplaçar a Tarragona per a presentar-nos la petició del carnet o bé ens l’envien per correu 
postal i nosaltres reenviem les peticions a Gerència.  Però el més greu és que l’han de venir a 

buscar a Tarragona, en concret a l’oficina de Catalunya –Caixa de l’Edifici Equador de Sant Pere 
i Sant Pau afectant negativament els beneficis que puguin gaudir pel fet de ser estudiants 
universitaris de la nostra universitat. 

El mateix passa amb la recollida de la carpeta i l’agenda. 

Processos a mantenir o millorar: 

 Acotament del nombre d’alumnes per assignatura i grup des de la gestió del POA. 

 Tenir en compte la densitat  de tasques en els mesos de juny, juliol i setembre en quan 

al tancament d’actes, sol·licituds de títol, matrícula i gestió d’expedients, la complexa 

gestió de màsters, especialment del de Nutrició i Metabolisme i el registre. 

 El suport d’una persona de deganat durant els darrers dies de juny, tot el juliol i 

setembre i part del mes d’octubre van permetre assolir tots els objectius i tasques 

previstes durant aquest període. 
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 Activitat docent del professorat (satisfacció de l’alumnat): 

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

Taula 12. Dades globals per ensenyament (bloc comú) 
Núm. 

estudiants 

potencials 

Núm. 

enquestes 

valorades 

Mitj 

titulacio 

Desv 

titulacio 

Mitj 

URV 

Desv 

URV 

Pregunta Mitj 

preg 

tit 

Desv 

preg 

tit 

Mitj 

preg 

URV 

Desv 

preg 

URV 

51 30 6.31 1.02 5.28 1.6 El professorat que ha 

impartit l'assignatura ha 
coordinat bé el temari 

(en el cas d'haver-hi un 

sol docent, deixeu-la en 

blanc) 

6,42 1,02 5,85 1,51 

Els continguts de 

l'assignatura m'han 

resultat interessants 

6,66 0,72 5,84 1,53 

La bibliografia 

recomanada és valuosa i 

la disponibilitat suficient 

6,58 0,70 5,75 1,5 

Els materials 

proporcionats de suport a 

la docència són adequats 

i de qualitat 

6,03 1,09 5,76 1,47 

L'assignatura m'ha 

proporcionat les 
competències i habilitats 

esperades per a la meva 

formació 

6,38 1,24 5,65 1,6 

Les condicions d'aules, 

laboratoris i altres 

mitjans han permès el 

desenvolupament 

adequat de l'assignatura 

5,86 1,30 5,9 1,35 

Les activitats d'avaluació 

(exàmens, treballs, 

resolució de problemes, 

etc.) estan equilibrades i 

s'adeqüen als continguts 
i objectius de 

l'assignatura 

6,21 0,77 5,75 1,52 

L'orientació rebuda per 

part del tutor per a la 

realització del Treball  Fi 

de Màster ha estat eficaç 

7,00 0,00 6,15 1,42 

La temàtica  m'ha 

resultat interessant 
7,00 0,00 6,49 1,01 

La disponibilitat de temps 

per part del tutor ha 

estat adequada 

7,00 0,00 6,17 1,47 

El tutor m'ha facilitat la 

interacció amb  l'equip 

d'investigadors o de 

professionals relacionats 
per al desenvolupament 

del Treball Fi de Màster 

6,00 0,00 6 1,64 

El Treball  Fi de Màster 

m'ha proporcionat les 

competències i habilitats 

esperades per a la meva 

formació 

7,00 0,00 6,4 1,15 

Les condicions de 

seminaris, laboratoris i 

altres mitjans han 

permès un 

desenvolupament 

adequat 

7,00 0,00 6,27 1,17 

El procediment 

d'avaluació s'adequa als 
requeriments del Treball  

Fi de Màster 

6,00 0,00 6,31 1,27 

Font: SINIA Degans-ENQPDI 12-11-2013 
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Nota: Els indicadors "estudiants potencials" i "enquestes valorades" són indicadors molt diferents i per tant 
no comparables. Els “estudiants potencials” computa persones, mentre que l'indicador "enquestes 
valorades" el que computa és el nombre d'enquestes efectuades per les persones potencials, per tant es 
computen les parelles diferents d'estudiant-assignatura, que és el que conforma una enquesta. Per tant, el 
número d’enquestes valorades, pot ser major que els estudiants potencials atès que aquests poden 
enquestar més d'una assignatura. 

Taula 13. Dades globals per ensenyament (bloc específic) 
Núm. 
estudiants 

potencials 

Núm. 
enquestes 

valorades 

Mitj 
ponderada 

Desv 
titulació 

Mitj 
ponderada 

URV 

Desv 
URV 

Pregunta Mitj 
preg 

tit 

Desv 
preg 

tit 

Mitj 
preg 

URV 

Desv 
preg 

URV 

51 30 6.38 0.79 5.47 1.72 En els 

plantejaments 

inicials de 

l'assignatura, 

especifica 

clarament els 

objectius, el 

programa i els 

criteris 
d'avaluació. 

6,60 0,63 5,6 1,57 

Les activitats 

docents s'ajusten 

als objectius, 

continguts, 

sistema 

d'avaluació i 

competències que 

preveia la guia 

docent. 

6,13 0,56 5,52 1,59 

La metodologia 

d'ensenyament 
s'adequa als 

objectius de 

l'assignatura. 

6,00 0,73 5,32 1,75 

Explica els 

continguts amb 

claredat. 

6,42 1,06 5,28 1,84 

Resol 

satisfactòriament 

els dubtes o 

preguntes que se li 

plantegen. 

6,57 0,75 5,48 1,78 

Es preocupa per 

estimular l'interès 

de l'alumnat en 

l'assignatura. 

6,19 0,82 5,25 1,89 

Manté un bon 
clima de relació 

personal i 

comunicació amb 

els estudiants. 

6,40 0,88 5,54 1,74 

Compleix amb 

l'horari de classe i 

d'atenció 

personalitzada fora 

de l'aula. 

6,81 0,40 5,87 1,55 

El volum de treball 

és coherent i 

proporcionat als 

crèdits de 
l'assignatura. 

6,08 0,74 5,38 1,73 

Globalment 

considero que és 

un/a bon/a 

professor/a. 

6,64 0,71 5,51 1,69 

Font: SINIA Degans-ENQPDI 19-11-2013 
Nota: Els indicadors "estudiants potencials" i "enquestes valorades" són indicadors molt diferents i per tant 
no comparables. Els “estudiants potencials” computa persones, mentre que l'indicador "enquestes 
valorades" el que computa és el nombre d'enquestes efectuades per les persones potencials, per tant es 
computen les parelles diferents d'estudiant-assignatura, que és el que conforma una enquesta. Per tant, el 
número d’enquestes valorades, pot ser major que els estudiants potencials atès que aquests poden 
enquestar més d'una assignatura. 
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La satisfacció dels estudiants del màster és bona i està per sobre de la mitjana de la URV. 

2.2.6 Coordinació interuniversitària 

L’òrgan responsable del Màster té una distribució paritària entre les dues universitats 
participants. Per altra banda, entre els coordinadors de les dues universitats es manté contacte 
continu per solucionar qualsevol incident i coordinar les activitats. 

La coordinació es considera molt bona perquè el contacte entre les dues universitats és 
continuat i molt estret. 

2.3 Resultats 

 

2.3.1 Resultats acadèmics 

Taula 14. Indicadors de resultats acadèmics  

 2010-11 2011-12 2012-13 

Taxa de rendiment acadèmic 88,52% 95,14% 97,95% 

Taxa de rendiment acadèmic (1r curs) 88,39% 95,05% 97,95% 

Taxa d'abandonament (1) 0% 9,30% 4,35% 

Taxa d’èxit 99,10% 97,67% 99,37% 

Taxa de graduació (1) 88,89% 88,37% 91,30% 

Taxa d’eficiència  (2) 94,67% 87,37% 99,90% 

Promig durada estudis 1 1,33 1 

Font: SINIA, Informe ACRM05 (18-02-2014), ACRM07 (11-02-2014), ACRM09 (08-01-2014), ACRM11(11-
02-2014), ACRM12 (11-02-2014) 
(1) Les dades de 2010-11 i 2011-12 corresponen al pla d’estudis anterior al 2010 (curs inici 2008-09 i 
2009-10, respectivament). Les dades de 2012-13 corresponen al pla d’estudis de 2010 (curs d’inici 2010). 
(2 ) Les dades de 2010-11 i 2011-12 corresponen al pla d’estudis anterior. Les dades de 2012-13 
corresponen al nou pla d’estudis de 2012. 

Taula 15. Assignatures segons Taxa d’èxit (estudiants aptes/estudiants presentats) 

Assignatures Tipologia 2010-11 2011-12 2012-13 

Genètica Molecular 
Complements 
de Formació 

100,00% 95,83% 97,06% 

Regulació del Metabolisme 
Complements 
de Formació 

100,00% 100,00% 97,44% 

Nutrició i Fisiopatologia Obligatòria   97,83% 

Microcomponents de la Dieta Obligatòria   97,87% 

Nutrició i Integració Metabòlica Obligatòria   97,92% 

Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició 
Humana 

Obligatòria   97,92% 

Aliments 
Complements 
de Formació 

 100,00% 100,00% 

Dietètica i Dietoteràpia 
Complements 
de Formació 

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

Estadística Aplicada a la Nutrició 
Complements 
de Formació 

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

Senyalització Cel·lular 
Complements 
de Formació 

  100,00% 

Perspectives de la Nutrició Molecular Obligatòria   100,00% 

Aliments Funcionals Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Anàlisi Sensorial dels Aliments Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Aspectes Psicològics i Alteracions del 
Comportament Alimentari 

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

Aspectes Tecnològics dels Components dels 
Aliments 

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

Bioinformàtica Aplicada a l’epigenètica 
Nutricional 

Optativa   100,00% 

Capacitació per a l'experimentació Animal Optativa 100,00% 95,00% 100,00% 
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Assignatures Tipologia 2010-11 2011-12 2012-13 

Components Alimentaris i Nutricionals de la 
Dieta Mediterrània i Malalties Cròniques 

Optativa   100,00% 

Components Bioactius Optativa   100,00% 

Comunicació en la Recerca de la Nutrició Optativa   100,00% 

Cultius Cel·lulars com a Model Experimental Per 
Estudis Nutricionals 

Optativa   100,00% 

Dieta Mediterrània i Salut: Aproximació 
Experimental 

Optativa  100,00% 100,00% 

Disseny i Formulació de Nous Aliments Optativa   100,00% 

Empresa Alimentària i Màrqueting Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Fisiologia Optativa   100,00% 

Fonaments d'immunologia Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Funció dels Lípids en l'alimentació i la Nutrició Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Immunonutrició Optativa   100,00% 

Interaccions Fàrmac-Nutrient Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Investigació Nutricional en la Síndrome 
Metabòlica 

Optativa   100,00% 

Legislació Alimentària Optativa   100,00% 

Metabolòmica i Tractament de Dades Optativa   100,00% 

Metodologia D'investigació Bàsica Optativa   100,00% 

Mètodes de Valoració del Consum Alimentari Optativa   100,00% 

Nutrició i Cicle Vital Optativa   100,00% 

Nutrició i Càncer Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Nutrició i Obesitat Optativa 90,00% 96,00% 100,00% 

Nutrició i Patologies Optativa 100,00% 87,50% 100,00% 

Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Nutrició i Risc Cardiovascular Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Nutrició, Diabetis i Altres Malalties Metabòliques Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada Optativa 100,00% 95,83% 100,00% 

Polifenols i Nutrició Optativa   100,00% 

Política de la Nutrició Optativa   100,00% 

Promoció D'estils de Vida Saludables Optativa   100,00% 

Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la 
Nutrició 

Optativa   100,00% 

Quimioinformàtica Aplicada a la Recerca en 
Nutrició 

Optativa   100,00% 

Quimioinformàtica Aplicada al Disseny 
D'aliments Funcionals 

Optativa   100,00% 

Seguretat i Eficàcia dels Aliments Optativa  100,00% 100,00% 

Seminaris de Recerca Optativa   100,00% 

Suport Nutricional en Situacions Especials Optativa 100,00% 92,86% 100,00% 

Tractament Informàtic de Dades en Estudis 
Nutricionals 

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

Treball de Fi de Màster TFM 100,00% 100,00% 100,00% 

Font: SINIA, Informe ACRM08 (08-01-2014) 

Taula 16. Assignatures segons Taxa de rendiment (crèdits ordinaris aprovats/crèdits ordinaris 
matriculats) 

Assignatures Tipologia 2010-11 2011-12 2012-13 

Promoció d'estils de Vida Saludables Optativa     75,00% 

Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient Optativa 100,00% 66,67% 80,00% 

Interaccions Fàrmac-Nutrient Optativa 100,00% 100,00% 90,00% 

Regulació del Metabolisme 
Complements 
de Formació 

93,33% 100,00% 92,68% 

Nutrició i Risc Cardiovascular Optativa 80,00% 100,00% 93,75% 

Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries Optativa 85,71% 100,00% 93,75% 

Nutrició i Càncer Optativa 85,71% 100,00% 93,75% 

Suport Nutricional en Situacions Especials Optativa 87,50% 92,86% 93,75% 

Nutrició, Diabetis i Altres Malalties Metabòliques Optativa 90,00% 100,00% 93,75% 

Nutrició i Fisiopatologia Obligatòria     95,74% 

Microcomponents de la Dieta Obligatòria     95,83% 
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Assignatures Tipologia 2010-11 2011-12 2012-13 

Nutrició i Integració Metabòlica Obligatòria     95,92% 

Senyalització Cel·lular 
Complements 
de Formació 

    96,97% 

Genètica Molecular 
Complements 
de Formació 

81,82% 95,83% 97,06% 

Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició 
Humana 

Obligatòria     97,92% 

Perspectives de la Nutrició Molecular Obligatòria     97,96% 

Aliments 
Complements 
de Formació 

  100,00% 100,00% 

Dieta Mediterrània i Salut: Aproximació 
Experimental 

Optativa   100,00% 100,00% 

Seguretat i Eficàcia dels Aliments Optativa   100,00% 100,00% 

Aspectes Tecnològics dels Components dels 
Aliments 

Optativa 50,00% 87,50% 100,00% 

Empresa Alimentària i Màrqueting Optativa 66,67% 100,00% 100,00% 

Treball de Fi de Màster TFM 81,88% 96,42% 100,00% 

Aspectes Psicològics i Alteracions del 
Comportament Alimentari 

Optativa 85,71% 100,00% 100,00% 

Nutrició i Obesitat Optativa 90,00% 92,31% 100,00% 

Dietètica i Dietoteràpia 
Complements 
de Formació 

100,00% 75,00% 100,00% 

Estadística Aplicada a la Nutrició 
Complements 
de Formació 

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

Aliments Funcionals Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Anàlisi Sensorial dels Aliments Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Capacitació per a l'experimentació Animal Optativa 100,00% 95,00% 100,00% 

Fonaments d'immunologia Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Funció dels Lípids en l'alimentació i la Nutrició Optativa 100,00% 100,00% 100,00% 

Nutrició i Patologies Optativa 100,00% 87,50% 100,00% 

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada Optativa 100,00% 85,19% 100,00% 

Tractament Informàtic de Dades en Estudis 
Nutricionals 

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

Bioinformàtica Aplicada a l’epigenètica 
Nutricional 

Optativa     100,00% 

Components Alimentaris i Nutricionals de la 
Dieta Mediterrània i Malalties Cròniques 

Optativa     100,00% 

Components Bioactius Optativa     100,00% 

Comunicació en la Recerca de la Nutrició Optativa     100,00% 

Cultius Cel·lulars com a Model Experimental Per 
Estudis Nutricionals 

Optativa     100,00% 

Disseny i Formulació de Nous Aliments Optativa     100,00% 

Fisiologia Optativa     100,00% 

Immunonutrició Optativa     100,00% 

Investigació Nutricional en la Síndrome 
Metabòlica 

Optativa     100,00% 

Legislació Alimentària Optativa     100,00% 

Metabolòmica i Tractament de Dades Optativa     100,00% 

Metodologia D'investigació Bàsica Optativa     100,00% 

Mètodes de Valoració del Consum Alimentari Optativa     100,00% 

Nutrició i Cicle Vital Optativa     100,00% 

Polifenols i Nutrició Optativa     100,00% 

Política de la Nutrició Optativa     100,00% 

Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la 
Nutrició 

Optativa     100,00% 

Quimioinformàtica Aplicada a la Recerca en 
Nutrició 

Optativa     100,00% 

Quimioinformàtica Aplicada al Disseny 
D'aliments Funcionals 

Optativa     100,00% 

Seminaris de Recerca Optativa     100,00% 

Font: SINIA, Informe ACRM08 (08-01-2014)  



 

 

 

 

 

Seguiment anual del  
Màster en Nutrició i Metabolisme 

Curs 2012-13  
Facultat de 

Química 
 

20 
 

Taula 17. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria) 

Assignatura 

Tipus 

crèdit 
* 

Estudiants  

Tipus 

convocatòria 
** 

Notes Estudiants*** 

AP EX MH NP NOT SUS 

 %  %  %  %  %  % 

Aliments CF 6 JUNY  
 

 100%  
 

 
 

 
 

 
 

Aliments 

Funcionals 
OP 19 JUNY  16%  42%  

 
 

 
 42%  

 

Anàlisi Sensorial 

dels Aliments 
OP 2 JUNY  

 
 

 
 

 
 

 
 100%  

 

Aspectes 

Psicològics i 
Alteracions del 

Comportament 

Alimentari 

OP 8 JUNY  
 

 75%  
 

 
 

 25%  
 

Aspectes 

Tecnològics dels 

Components dels 

Aliments 

OP 7 JUNY  
 

 
 

 
 

 
 

 100%  
 

Bioinformàtica 

Aplicada a 

l’epigenètica 

Nutricional 

OP 5 JUNY  
 

 100%  
 

 
 

 
 

 
 

Capacitació per a 

l'experimentació 

Animal 

OP 10 JUNY  
 

 70%  
 

 
 

 30%  
 

Components 

Alimentaris i 
Nutricionals de la 

Dieta 

Mediterrània i 

Malalties 

Cròniques 

OP 2 JUNY  50%  
 

 50%  
 

 
 

 
 

Components 

Bioactius 
OP 8 JUNY  13%  38%  

 
 

 
 50%  

 

Comunicació en 

la Recerca de la 

Nutrició 

OP 1 JUNY  
 

 
 

 
 

 
 

 100%  
 

Cultius Cel·lulars 

com a Model 

Experimental Per 
Estudis 

Nutricionals 

OP 7 JUNY  43%  
 

 14%  
 

 43%  
 

Dieta 

Mediterrània i 

Salut: 

Aproximació 

Experimental 

OP 11 JUNY  9%  9%  9%  
 

 73%  
 

Dietètica i 

Dietoteràpia 
CF 8 JUNY  38%  13%  

 
 

 
 50%  

 

Disseny i 

Formulació de 

Nous Aliments 

OP 8 JUNY  
 

 
 

 13%  
 

 88%  
 

Empresa 

Alimentària i 

Màrqueting 

OP 4 JUNY  25%  25%  
 

 
 

 50%  
 

Estadística 

Aplicada a la 
Nutrició 

CF 6 JUNY  83%  
 

 17%  
 

 
 

 
 

Fisiologia OP 4 JUNY  25%  50%  25%  
 

 
 

 
 

Fonaments 

d'immunologia 
OP 29 JUNY  28%  10%  3%  

 
 59%  

 

Funció dels Lípids 

en l'alimentació i 

la Nutrició 

OP 2 JUNY  100%  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Genètica 

Molecular 
CF 34 JUNY  12%  18%  3%  

 
 65%  3% 
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Assignatura 

Tipus 

crèdit 
* 

Estudiants  

Tipus 

convocatòria 
** 

Notes Estudiants*** 

AP EX MH NP NOT SUS 

 %  %  %  %  %  % 

Immunonutrició OP 18 JUNY  11%  
 

 6%  
 

 83%  
 

Interaccions 

Fàrmac-Nutrient 
OP 10 JUNY  

 
 40%  

 
 10%  50%  

 

Intoleràncies i 

Al·lèrgies 
Alimentàries 

OP 16 JUNY  25%  13%  
 

 6%  56%  
 

Investigació 
Nutricional en la 

Síndrome 

Metabòlica 

OP 17 JUNY  29%  6%  
 

 
 

 65%  
 

Legislació 

Alimentària 
OP 7 JUNY  29%  14%  14%  

 
 43%  

 

Metabolòmica i 

Tractament de 

Dades 

OP 8 JUNY  
 

 
 

 
 

 
 

 100%  
 

Metodologia 

d'investigació 

Bàsica 

OP 10 JUNY  
 

 
 

 
 

 
 

 100%  
 

Microcomponents 

de la Dieta 
OB 48 JUNY  50%  6%  2%  2%  38%  2% 

Mètodes de 

Valoració del 

Consum 

Alimentari 

OP 3 JUNY  
 

 100%  
 

 
 

 
 

 
 

Nutrició i Cicle 
Vital 

OP 9 JUNY  11%  56%  11%  
 

 22%  
 

Nutrició i Càncer OP 16 JUNY  
 

 31%  
 

 6%  63%  
 

Nutrició i 

Fisiopatologia 
OB 47 JUNY  51%  4%  2%  2%  38%  2% 

Nutrició i 

Integració 

Metabòlica 

OB 49 JUNY  41%  4%  
 

 2%  51%  2% 

Nutrició i 

OBesitat 
OP 14 JUNY  50%  

 
 7%  

 
 43%  

 

Nutrició i 

Patologies 
OP 19 JUNY  

 
 21%  5%  

 
 74%  

 

Nutrició i Qualitat 

de Vida del 

Pacient 

OP 5 JUNY  
 

 60%  
 

 20%  20%  
 

Nutrició i Risc 

Cardiovascular 
OP 16 JUNY  

 
 94%  

 
 6%  

 
 

 

Nutrició, Diabetis 

i Altres Malalties 

Metabòliques 

OP 16 JUNY  
 

 75%  
 

 6%  19%  
 

Nutrigenòmica i 

Nutrició 
Personalitzada 

OP 26 JUNY  42%  
 

 4%  
 

 54%  
 

Perspectives de 
la Nutrició 

Molecular 

OB 49 JUNY  14%  12%  2%  2%  69%  
 

Plantejament 

Científic dels 

Estudis en 

Nutrició Humana 

OB 48 JUNY  27%  19%  4%  
 

 48%  2% 

Polifenols i 

Nutrició 
OP 13 JUNY  

 
 62%  8%  

 
 31%  

 

Política de la 

Nutrició 
OP 3 JUNY  

 
 

 
 

 
 

 
 100%  

 

Promoció d'estils 

de Vida 

Saludables 

OP 4 JUNY  
 

 75%  
 

 25%  
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Assignatura 

Tipus 

crèdit 
* 

Estudiants  

Tipus 

convocatòria 
** 

Notes Estudiants*** 

AP EX MH NP NOT SUS 

 %  %  %  %  %  % 

Pràctiques de 

Laboratori de 

Bioquímica de la 

Nutrició 

OP 13 JUNY  8%  38%  
 

 
 

 54%  
 

Quimioinformàtic

a Aplicada a la 
Recerca en 

Nutrició 

OP 2 JUNY  
 

 
 

 50%  
 

 50%  
 

Quimioinformàtic

a Aplicada al 

Disseny 

d'aliments 

Funcionals 

OP 2 JUNY  
 

 
 

 
 

 
 

 100%  
 

Regulació del 

Metabolisme 
CF 41 JUNY  46%  20%  2%  5%  24%  2% 

Seguretat i 

Eficàcia dels 

Aliments 

OP 8 JUNY  25%  13%  13%  
 

 50%  
 

Seminaris de 

Recerca 
OP 25 JUNY  4%  32%  

 
 

 
 64%  

 

Senyalització 

Cel·lular 
CF 33 JUNY  45%  15%  3%  3%  33%  

 

Suport 
Nutricional en 

Situacions 

Especials 

OP 16 JUNY  19%  13%  
 

 6%  63%  
 

Tractament 

Informàtic de 

Dades en Estudis 

Nutricionals 

OP 5 JUNY  20%  
 

 
 

 
 

 80%  
 

Treball de Fi de 

Màster 
PFC 46 

JUNY  2%  65%  
 

 
 

 9%  
 

SETEMBRE  
 

 22%  
 

 
 

 2%  
 

*OB: obligatòria; OP: Optativa; CF: Complements de formació PFC: Projecte Fi de Carrera 
** Totes les assignatures tenen convocatòria única anual 
*** AP, Aprovat; EX, Excel•lent; MH, Matrícula d’Honor; NP, No presentat; NOT, Notable; SUS, suspens. 
Font: SINIA, Informe ACRM10 (08-01-2014) 

 

La taxa de rendiment i d'èxit són molt bones, atès que la majoria d’assignatures al Màster 
tenen un rendiment del 100%.  

La distribució de notes obtingudes pels estudiants en cada assignatures és adequada, ja que en 
les assignatures majoritàries les notes estan repartides entre aprovats, notables i excel·lents, 
sense desviacions excessives. 

2.3.2 Resultats personals 

El treball de fi de màster s’utilitza com a mecanisme per avaluar competències transversals, ja 
que és on els estudiants demostren amb més intensitat la seva capacitat d’organitzar-se i 

planificar el seu treball, de treballar de manera autònoma, d'analitzar dades de manera crítica, 
de resoldre problemes de manera efectiva i de treballar en grup de manera interdisciplinària. 

2.3.3 Inserció laboral dels titulats 
 
L’any 2012, l’Observatori de l’Ocupació de la URV ha avaluat l’impacte laboral dels màsters 
oficials de la URV sobre les trajectòries laborals (millora professional en el mateix àmbit 
ocupacional, reconversió cap a altres àmbits...), utilitzant la base de dades creada amb la 
col·laboració del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que recull informació de tots els 

graduats durant els cursos acadèmics 2007-08 i 2008-09. Degut a que els anys considerats la 
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matricula del màster es feia a las dos universitats (URV i UB) les dades fan referència als 
alumnes matriculats a la URV. 
 

 Aquest màster té un molt elevat nivell de feminització (87%) i l’edat de la població 
graduada és baixa (25,1 anys). 
 
 Un nombre molt elevat de graduats (67%) prossegueixen els estudis de doctorat 
després del màster. A més a més, un nombre molt reduït d’ells ho fa compaginant estudis i 
treball. 

 
 La taxa d’atur és relativament elevada, al voltant del 19%. 

 
 El nombre de contractes és en mitjana de 5,25, lleugerament superior a la mitjana. 
Malgrat és un nombre relativament elevat, tenint en compte el domini del gènere femení, és 
pot considerar dins la mitjana. 

 

 L’any d’inici dels contractes mostra una clara concentració en els anys previs al màster, 
amb l’afegit que l’any anterior al màster presenta un valor significativament més alt. Per 
tant, és de suposar que la relació entre màster i carrera professional és molt forta. 

 
 Efectivament, un 68% dels graduats s’han plantejat el màster com a un mecanisme de 
reciclatge de coneixements, tant per continuar en l’àmbit professional (mateixa empresa) 
com per potencialment canviar la seva orientació laboral (canvi d’empresa). 

 
 L’any de finalització dels contractes no és concentra abans de realitzar el màster en 
general, però sí que hi ha un fort increment just abans del màster, apuntant a que el màster 
es percep com a un element important en la consolidació de la carrera professional. També 
és un reflex de que el mercat de treball pot estar en una situació una mica difícil per generar 
nous llocs de treball. 

 
 Els graduats d’aquest màster treballen molt majoritàriament en el mercat de treball 
local. A molta distància queda el mercat de la província de Barcelona com a segon destí. 

 

 L’ impacte del màster en millorar l’accés a feines on es demana qualificació universitària 
és molt remarcable, fins i tot amb importància dels estudis de doctorat. Està molt per 
damunt de la mitjana dels altres màsters. 

 
 Els graduats d’aquests màster presenten una gran incidència dels contractes temporals, 
amb una part d’ells a temps parcial. Tots dos força per sobre de la mitjana general. 

 
 Els graduats presenten una certa especialització en el sector productiu de l’Educació i en 
menor mesura el sector d’activitat sanitària. Tanmateix, el pes del sector públic està per sota 
del 32% de l’ocupació total. 

 
 L’índex d’estatus sòcio-econòmic mostra com el màster comporta una millora molt 
important en la situació dels graduats, fent un salt des de feines per sota de la mitjana cap a 
feines amb un índex molt superior al de la mitjana pel conjunt de màsters. 

 
 El graduat mostra un nivell moderadament alt de satisfacció amb el contingut de la 

feina que desenvolupa. Tanmateix, és una mica més crític amb la valoració del impacte del 

màster en aconseguir la feina i en la utilitat dels aprenentatges desenvolupats en el màster. 
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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 

Taula 18. Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació 
ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

 

Si 

Si, però 

cal una 

actualitz

ació  

No, cal 

una 

modifica

ció 

    

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 Suficient 
Cal 

millorar 

Es compleixen 

especificacions 

de memòria 

verificada? 

Es 

proposen 
millores? 

Observacions 

Les millores 

impliquen 

modificació de 
memòria 

verificada? 

2. Accés dels estudiants a la titulació 

El perfil d'ingrés dels estudiants es 

correspon amb el plantejat a la 

memòria? 

X   Sí No    

La demanda de la titulació és … X   Sí No   

El funcionament del procés d'accés i 
incorporació dels alumnes és 

 X  Sí Sí 

Mantenir el suport a 

secretaria d’una 

persona de l’Oficina de 

Suport a Deganat de la 

Facultat de Química. 

No 

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels 

estudiants és… 
X    No   

La ràtio home/dona és… X    No   

4. Personal acadèmic 

El nombre i perfil del professorat 

que imparteix docència a la titulació 

és … 

X   Sí No   

El percentatge de docència 
impartida per PDI doctor és .. 

X   Sí No   

5. Personal de suport a la docència 

El nombre i perfil del personal de 

suport a la docència de la titulació 

és … 

 X  Sí No   

6. Recursos materials i serveis 

Les instal·lacions i espais d'ús 

docent són … 
 X  Sí No   

Els recursos materials específics per 

a la titulació (aula de vídeo-

conferència) són … 

 X  Sí No   

Els serveis de suport a la docència 

són … 
X   Sí No   

La disponibilitat i ús de Moodle és … X   Sí No   

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades 
a la titulació són, en global … 

X   Sí No   

Els mètodes i criteris d’avaluació 

emprats a la titulació són, en global 

… 

X   Sí No   

La coordinació docent a la titulació 

és … 
X   Sí No   

La càrrega prevista de treball de 
l’estudiant, en volum i distribució, 

és... 

X    No   

La mida dels grups de classe és ...   X  Sí 

Mantenir l’acotament 

del nombre d’alumnes 

per assignatura i grup 
des de la gestió del 

POA. 

Seria desitjable tenir 2 

grups de teoria a les 
assignatures 

obligatòries. 

No 

El desenvolupament de l'activitat 

tutorial és … 

  X Sí Sí 

Caldria tenir un suport 

per realitzar aquesta 

tasca 

No 

El funcionament de la mobilitat és … X   Sí No   
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ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

El desenvolupament del Treball de 

Fi de Màster és... 
X   Sí Sí 

Els centres han 

d’elaborar i aprovar 

una normativa que 

desenvolupi la 
normativa marc URV 

del TFM 

No 

El desenvolupament de les 

activitats d'orientació professional 

és … 

X    No   

La satisfacció dels estudiants sobre 
el programa formatiu és… 

X    No   

La satisfacció del personal acadèmic 

i de suport a la docència és … 
      

No es disposa 

de dades 

Els horaris del programa formatiu 

són … 
X    No   

La coordinació del màster entre les 
universitats participants és … 

X    No   

8. Resultats 

Els resultats acadèmics són 

obtinguts pels estudiants de la 

titulació són … 

X   Sí No   

Els resultats personals (assoliment 

competències) obtinguts pels 
estudiants de la titulació són … 

X    No   

La inserció laboral dels titulats de 

l'ensenyament és … 
      

No es tenen 

dades 

suficients per 

avaluar-ho 

(1) Aquesta actualització no comporta una modificació substancial del títol. 

 
 

 

3.2 Valoració de la titulació sobre l’adequació del SIGQ 

La implantació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ), en relació amb el màster, es 
valora de manera adequada, donat que contribueix a la millora contínua de la titulació. El SIGQ 
constitueix una bona eina per identificar aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme 

accions de millora contínua. En relació al procés de seguiment, es valora positivament ja que ajuda a 
la coordinadora del màster avaluar i retre comptes dels resultats mitjançant l'anàlisi d'indicadors 
concrets. A més, el procés facilita l'anàlisi global i la definició de propostes de millora. 

Els processos del SIGQ han permès fer un seguiment acurat de la nostra titulació. La informació 
qualitativa derivada d'aquest sistema ens ha aportat un valor afegit per poder analitzar i reflexionar 
sobre el desenvolupament de la titulació materialitzat en aquest Informe de Seguiment. 
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4. Propostes de millora 

 

4.1 Propostes de millora 

Taula 19. Propostes de millora de la titulació 

Titulació Àmbit de millora Punt feble detectat Proposta de millora 

La millora 

suposa una 

modificació 

de la 
memòria 

verificada? 

 

Responsable 

implantació 
d’aplicació 

Termini 

Implantació 

Cost 

aproximat 

Indicacions 

de seguiment 

M NiM Accés: Procés 

d’accés 
(matrícula) 

Gestió complicada 

de preinscripció i 
matrícula, donat 

l’elevat nombre 

d’estudiants 

Mantenir el suport a 

secretaria d’una persona 
de l’Oficina de Suport a 

Deganat de la Facultat de 

Química 

No Centre (FQ) Octubre 

2014 

-  

M NiM Personal de 

suport a docència 

Sessions de 

videoconferència a 
la URV, en les quals 

no es disposa de 

suport “oficial”, la 

qual cosa dificulta 
les connexions 

Disposar de personal de 

suport 

No URV En funció 

del cost 

Pendent 

de 
valoració 

Millora difícil 

d’aplicar en 
el context 

econòmic 

actual 

M NiM Desenvolupament 

docent: mida de 

grups 

Massa estudiants en 

les classes de teoria 

de les assignatures 

obligatòries 

Fer dos grups de teoria 

per les assignatures 

obligatòries de màster 

No Servei de Gestió 

Acadèmica URV 

/ Vicerectorat 

de Política 
Acadèmica i 

Científica 

Curs 2013-

14 

-  

M NiM Desenvolupament 

docent: Acció 

tutorial 

Atès que els número 

d’alumnes del 

màster és elevat, el 
seguiment dels 

estudiants, 

especialment amb la 

matrícula és una 

tasca molt àrdua 
per la coordinació 

del Màster 

Caldria tenir un suport 

per realitzar aquesta 

tasca 

No Centre En funció 

del cost 

Pendent 

de 

valoració 

Millora difícil 

d’aplicar en 

el context 
econòmic 

actual 

M NiM Desenvolupament 

docent: TFM 

No existeix 

normativa del TFM 

Els centres han d’elaborar 

i aprovar una normativa 

que desenvolupi la 
normativa marc URV del 

TFM. 

No Coordinació del 

Màster 

(elaboració) / 
Junta de 

Facultat de 

Química 

(aprovació) 

Curs 2013-

14 

-  

 

4.2 Propostes de modificació de la memòria 

El curs 2012-13 s’implanta la nova proposta del Màster en Nutrició i Metabolisme, avaluada 
favorablement per AQU Catalunya. No hi ha propostes de modificació. 
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4.3 Seguiment propostes millora del curs anterior 

Taula 20. Seguiment de propostes de millora 

Titulació Àmbit de millora 
Punt feble 
detectat 

Proposta de millora 

La millora 

suposa una 
modificació 

de la 

memòria 

verificada? 
 

Responsable 

implantació 

d’aplicació 

Termini 
Implantació 

Estat de 
consecució 

M NiM Accés dels 

estudiants 

A principis del 

mes de setembre 

la informació 

referent al 
començament de 

l'inici no està 

disponible a la 

web i els alumnes 
ho demanen a 

secretaria 

Convindria millorar la 

informació referent al 

començament de 

l'inici del curs de 
cada màster i 

adequar els períodes 

de preinscripció i 

matricula  

No Universitat 2012-13 Realitzat 

M NiM Estudiants L’elevat nombre 

d’estudiants i el 

fet que es 
matriculin en 

dues universitats 

fa feixuga la 

gestió del Màster 

A partir del curs 

2012-13, matricular 

únicament a la URV. 
Es pretén acotar la 

matrícula a 60 

estudiants. 

Sí Centre de la 

universitat 

Coordinadora 

2012-13 A partir del curs 

2012-13, la 

matrícula està 
acotada a 60 

estudiants i es fa a 

la URV. 

M NiM Personal de 
suport a la 

docència 

Sessions de vídeo 
conferència a la 

URV, en les quals 

no es disposa de 

suport “oficial”, la 

qual cosa dificulta 
les connexions 

Disposar de personal 
de suport 

No Centre En funció de 
cost 

Millora difícil 
d’aplicar pel 

context econòmic 

actual 

M NiM Desenvolupament 

docent: Acció 

tutorial 

Atès que el 

número 

d’alumnes del 

màster és elevat, 
el seguiment dels 

estudiants, 

especialment 

amb la matrícula 
és una tasca molt 

àrdua per la 

coordinació del 

Màster 

Caldria tenir un 

suport per realitzar 

aquesta tasca. 

No Centre En funció de 

cost 

Una persona de 

l’Oficina de Suport 

a Deganat de la 

Facultat de 
Química ha donat 

suport a la 

secretaria durant 

el període de 
matrícula 

M NiM Desenvolupament 
docent 

L’assignatura 
Orientació i 

Ciutadania només 

l’han de cursar 

els estudiants 
matriculats a la 

URV 

Seria convenient 
homogeneïtzar les 

assignatures del 

Màster a les dues 

universitats 
participants. 

Sí Centre de la 
universitat 

Coordinadora 

2012-13 El nou pla d’estudis 
del Màster no 

inclou l’assignatura 

“Orientació i 

Ciuradania”. Les 
competències de la 

mateixa 

s’assoleixen amb 

l’assignatura 

obligatòria 
“Plantejament 

Científic dels 

Estudis en Nutrició 

Humana” i el TFM 

M NiM Desenvolupament 
docent 

Els horaris no són 
suficientment 

adequats 

Restringir les 
optatives de cada 

especialitat de 

manera que els 

horaris siguin més 
coherents i racionals 

No Coordinació del 
Màster 

2012-13 S’han restringit les 
optatives de cada 

especialitat i els 

horaris són mes 

racionals 

M NiM Resultats No es fa 

seguiment de la 

inserció laboral 

Està previst fer el 

seguiment 

properament des de 

l’Escola de Postgrau i 
Doctorat de la URV. 

No Escola de 

Postgrau i 

Doctorat de la 

URV 

El que es 

determini 

des de l’EPD 

de la URV 

S’ha fet un informe 

de la inserció 

laboral dels cursos 

2007-2008 i 2008-
2009 
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4.4 Seguiment recomanacions externes (AQU) 

La següent taula resumeix el seguiment de les recomanacions i suggeriments que AQU 
Catalunya ha fet en els seus informes d’avaluació 
(http://portal.aqu.cat/informes/formularis/Public_Informes/frm_fitxa_titulacio.aspx?ti_codiDGU
=111): 

Taula 21. Seguiment de recomanacions externes 
Recomanació Procedència Estat Accions portades a terme Observacions 

Incorporar a la fitxa de la titulació: 

•calendari acadèmic, 

•perfil del professorat, 

•informació sobre pràctiques 
professionalitzadores. 

Millorar la informació sobre els Treballs 

Fi de Màster. 

Avaluació del 

seguiment 

(17/11/2011) 

Parcialment 

contemplada 

Els horaris i calendari d’exàmens 

és públic a través de la web de 

centre: 

http://www.fq.urv.cat/estudis/ind
exmaster201112.html 

Actualment s’hi 

està treballant 

Publicar indicadors de: 

•graduació, 
•abandonament, 

•PDI, 

•satisfacció dels estudiants. 

Avaluació del 

seguiment 
(17/11/2011) 

Parcialment 

contemplada 

 Actualment s’hi 

està treballant 

Els responsables de la titulació hauran 

de definir l’equivalència entre els anys 
d’experiència i els ECTS reconeguts, 

aquesta 

Informació haurà de ser pública i 

accessible e incorporar-se en la 
memòria del títol en futurs 

processos de modificació prèviament a 

l’acreditació. 

Avaluació de 

verificació 
(13/07/2012) 

Parcialment 

contemplada 

Està previst aprovar  properament 

el reconeixement de l’experiència 
professional per part de Junta de 

Centre 

 

Pel que fa al càlcul de les hores i 

percentatge de presencialitat assignat 
a cadascuna de les 

activitats formatives per cada matèria 

que la titulació ha introduït a la seu 

electrònica 

no és adequada , ja que no mostra el 
nombre total d'hores associat al 

nombre de ECTS del 

mòdul. Si bé la Universitat presenta 

una explicació sobre els criteris 
emprats per a la 

emplenar aquesta informació , aquests 

no responen als objectius d'informació 

de la 
Seu electrònica. D'aquesta maner , la 

suma d'hores totals per a cada mòdul 

s'ha d'ajustar al 

nombre de crèdits del mòdul 

multiplicat per 25 h / ECTS. A mé , el 
nombre d'hores 

haurà de ser distribuït en el conjunt 

d'activitats formatives que, al seu torn, 

tindran assignat 
1 % de presencialitat. En resum, 

aquesta informació ha de permetre a 

l'estudiant conèixer el 

nombre d'hores assignades al mòdul i 
com aquestes es distribueixen en 

diferents activitats 

formatives (presencials i no 

presencials). En properes modificacions 
del títol, la 

Universitat haurà de corregir aquesta 

informació com informació pública 

dirigida als 

estudiants, així com a la seu 
electrònica. 

Avaluació de 

verificació 
(13/07/2012) 

Parcialment 

contemplada 

A la guia docent de les 

assignatures (pública) es mostra 
corregida la informació de la 

planificació. En posteriors 

modificacions del títol, la 

Universitat corregirà aquesta 

informació 
a la seu electrònica.  

 

Pel que fa a les matèries optatives 

encara que en l'apartat "contingut" es 

descriuen les 

assignatures i per a cadascuna d'elles 
el seu contingut i ECTS, en posteriors 

procediments de 

modificació s'ha de traslladar aquesta 

informació al nivell corresponent de 
"assignatura" a la 

aplicació del ministeri. 

Avaluació de 

verificació 

(13/07/2012) 

No contemplada En posteriors modificacions del 

títol, la 

Universitat corregirà aquesta 

informació 
a la seu electrònica. 
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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 
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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 

Itinerari 

Títol atorgat 

Modalitat 

Idioma 
Places de nou ingrés 

Cost del crèdit 

Accés al doctorat 

Contacte 
Institucions participants 

Presentació 

Requisits d’admissió 

Sortides professionals 

Preinscripció en línia 
Ajuts rebuts 

http://www.urv.cat/masters_oficials/cien
cies_salut/metabolisme/master_nutricio_

metabolisme.html  

PREINSCRIPCIÓ Preinscripció en línia 
http://www.urv.cat/masters_oficials/prei

nscripcio-online.html 

MATRÍCULA 

Normativa 
 

 

Automatrícula 

 
 

Preus 

 

http://www.urv.cat/media/upload//arxius

/gestio_academica/normatives_master/n
utricio_metabolisme_rd1393.pdf 

 

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

tomatricula/master/automatricula_master
_nou.html 

 

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

s.html 

ACOLLIDA Calendari i Programa 
http://www.fq.urv.cat/estudis/indexmast
er201213.html 

BEQUES I AJUTS Beques i ajuts i premis per als estudis de màster 
http://www.urv.cat/masters_oficials/beq

ues_edpd.html 

MOBILITAT 

Programes de mobilitat 

Beques per estudiants de postgrau 

Altres opcions per fer estades a l'estranger 

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

ESTUDIANTS 
INTERNACIONALS 

Estudiants internacionals 
http://www.urv.cat/international/en_inde
x.html 

CONTACTE Escola de Postgrau i Doctorat 
http://www.urv.cat/masters_oficials/cont

acte.html 

CRAI 

(Centre de Recursos per a 
l’Apernentatge) 

Pregunt@ 

CRAI:  contacte i horaris 

El CRAI a casa 
Préstecs 

Serveis 

Formació 

Suport 
Investigació 

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

PLANIFICACIÓ OPERATIVA 

DEL CURS. 

GUIA DOCENT 

Pla d'estudis: 

     Estructura 

     Taula d’Adaptacions 

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

rari_nutricio_metabolisme_12-13.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 (Objectius) 

  Metodologies 

  Fonts d'Informació 

  Continguts 
  Atenció personalitzada 

  Recomanacions 

Competències  

Simula't el teu horari 

Pla d’acció tutorial 
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_docen

t/index.php?centre=13&ensenyament=13

67&any_academic=2012_13 

 
Horaris 

Calendari d'exàmens 

http://www.fq.urv.cat/estudis/indexmast

er201213.html 

INFORMACIÓ PÚBLICA 
SOBRE INDICADORS 

Taxes i indicadors 
http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqu
alitat.html  

 

http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies_salut/metabolisme/master_nutricio_metabolisme.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies_salut/metabolisme/master_nutricio_metabolisme.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies_salut/metabolisme/master_nutricio_metabolisme.html
http://www.fq.urv.cat/estudis/indexmaster201213.html
http://www.fq.urv.cat/estudis/indexmaster201213.html
http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html
http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html
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