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Introducció 

El Màster en Síntesi i Catàlisi/Synthesis and Catalysis es desenvolupa entre la Facultat de Química 
de la URV i l’Institut Català d’Investigació Química. Consta de 60 ECTS, i està adscrit a la branca 
de coneixement de Ciències. 

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). 

El curs 2012-13 és l’últim en què el Màster s’oferta com a ensenyament oficial. A partir del 2013-
14 s’implanta el nou màster “Synthesis, Catalysis and Molecular Design”, basat en el de “Synthesis 
and Catalysis” i en el de “Química Teòrica i Computacional”, que els extingeix, al suposar una 
evolució dels mateixos i incorporar eines teòriques de disseny molecular. 

Aquest informe de seguiment ha estat elaborat per la coordinació del Màster, amb el suport de 
l’Oficina de Suport al Deganat 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 de la Facultat de Química. Està previst informar de 
l’elaboració 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 2012-13 hi ha un 100% de guies docents elaborades. 

A través del següent enllaç, a més de les guies docents, en català i anglès, es pot consultar el 
perfil de competències: 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&any_acad
emic=2012_13  
 
També hi ha informació sobre diferents aspectes del màster al següent enllaç: 
http://www.fq.urv.cat/estudis/indexmaster201213.html 

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 20 20 20 20 

Estudiants preinscrits 24 28 28 52 

Estudiants admesos 17 16 20 26 

Ràtio Admissions-Oferta 0,85 0,80 1 1,30 

Estudiants matriculats 15 12 18 20 

Font: SINIA, Informe ACRM01, ACRM02, ACRM03 (08-01-2014) 

  

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&consulta=apartat&apartat=1299&any_academic=2012_13
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&consulta=apartat&apartat=1299&any_academic=2012_13
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&any_academic=2012_13
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&any_academic=2012_13
http://www.fq.urv.cat/estudis/indexmaster201213.html
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Taula 2. Distribució dels estudiants de nou accés en funció de la via d’accés 

 
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

nombre % nombre % nombre % nombre % 

Titulats de Grau / Diplomatura/ 
Arquitecte Tècnic/ Enginyer Tècnic 

  2 17%     

Llicenciats/Arquitecte/Enginyer 13 87% 8 66% 12 67% 17 85% 

Estudis estrangers no homologats 2 13% 2 17% 6 33% 3 15% 

Total 15 100% 12 100% 18 100% 20 100% 

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 [=>60 i <90] 20 100,00% 

Total 20 100% 

Font: SINIA 27-01-2014 

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 
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 4. Percentatge d’estudiants de nou ingrés segons gènere 

Gènere 
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

nombre % nombre % nombre % nombre % 

Dona 10 66,7% 7 58,3% 8 44,4% 8 40,0% 

Home 5 33,3% 5 41,7% 10 55,6% 12 60,0% 

Total 15 100,0% 12 100,0% 18 100,0% 20 100,0% 

Font: SINIA, Informe ACRM06 (17-02-2014) 

Taula 5. Estudiants de nou ingrés segons edat i gènere 

Grup d’Edat 
Ingressos 2012-13 
Dona Home Total 

22 5,0% 15,0% 20,0% 

23 30,0% 10,0% 40,0% 

24 5,0% 10,0% 15,0% 

25  10,0% 10,0% 

26  10,0% 10,0% 

28  5,0% 5,0% 

Total 40,0% 60,0% 100,0% 

Font: SINIA, Informe URV11 (23-01-2014)  
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Taula 6. Distribució d’estudiants de nou ingrés segons universitat de procedència 

Universitat de procedència    Estudiants de nou accés 

Pais universitat procedència Bulgària Espanya Mèxic 
  %  %  % 

Ministerio de Educación y Ciencia  4,0%     8,0% 

Universidad de Málaga      4,0%     

Universidad de Oviedo      4,0%     

Universidad de Valencia Estudi General      8,0%     

Universidad de Valladolid      8,0%     

Universidad de Zaragoza      8,0%     

Universitat Autònoma de Barcelona      4,0%     

Universitat Ramon Llull      4,0%     

Universitat Rovira i Virgili      48,0%     

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

La procedència geogràfica dels estudiants es considera apropiada, donat que tan sols el 48% 
provenen del província de Tarragona i hi ha un 15% d’alumnes estrangers, però hi ha un 37% 
provinents d’altres universitats espanyoles. 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 
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. 
(http://www.urv.cat/international/en_index.html). 

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. La Facultat de Química informa cada 

any dels diferents màsters als estudiants d’últim curs de Grau. Per altra part, la URV participa en 
fires on s’informa dels diferents màsters. 

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. Una web específica del Master esta en 

procés d’elaboració.  

 

 

 

http://www.urv.cat/international/en_index.html
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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 7. Nombre i categoria del PDI 

Tipologia del professorat de la URV 
Número PDI % 

Doctor 26 96,30% 

Catedràtic/a d'Universitat 7 25,93% 

Professorat Agregat 1 3,70% 

Professorat Visitant 13 48,15% 

Titular d'Universitat 3 11,11% 

Investigador postdoctoral 2 7,41% 

No doctor 1 3,70% 

Associat/da Laboral 1 3,70% 

Total 27 100,00% 

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

Taula 8. Càrrega docent impartida segons categoria i doctor/no doctor 

Tipologia del professorat de la URV 
Carrega docent en 

crèdits 
% 

Doctor 60,81 95,29% 
Catedràtic/a d'Universitat 23,61 37% 

Professorat Agregat 0,5 0,78% 

Professorat Visitant 28,16 44,13% 

Titular d'Universitat 6,17 9,67% 

Investigador postdoctoral en formació 2,37 3,71% 

No doctor 3 4,70% 

Associat/da Laboral 3 4,7% 

Total 63,81 100,00% 

Font: SINIA Informe ACRM13 (19-02-2014) 

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 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 aquest any ha estat convidat també el 
professor John Brown de la Universitat de Oxford (UK) i la professora Fulvia Felluga de la 
Universitat de Trieste (Italia). 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. 
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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!128796/348/Default.aspx  

 Binding of Organometallic Sandwich Complexes:  
http://www.iciq.es/portal/mid!354/ModeID!0/EhPageID!130636/325/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!130464/357/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!128904/358/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!128796/348/Default.aspx
http://www.iciq.es/portal/mid!354/ModeID!0/EhPageID!130636/325/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!130464/357/Default.aspx
http://www.iciq.es/portal/mid!468/ModeID!0/EhPageID!128904/358/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 9. 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 
7 

Estereoquímica i Catàlisi Asimètrica 1 Obligatòria 6 
1-Teoria 

1-Pràctiques 
12 

Materials Catalítics i Catàlisi 

Heterogènia 
1 Obligatòria 6 

1-Teoria 

1-Pràctiques 
6 

Mètodes de Síntesi i Anàlisi Sintètica 1 Obligatòria 6 
1-Teoria 

1-Pràctiques 
15 

Nanocatàlisi 1 Optativa 3 
1-Teoria 

1-Pràctiques 
8 

Química Orgànica Física i 

Supramolecular 
1 Obligatòria 6 

1-Teoria 

1-Pràctiques 
10 

Química Organometàl•lica i Catàlisi 

Homogènia 
1 Obligatòria 6 

1-Teoria 

1-Pràctiques 
17 

Seminaris Multidisciplinaris 1 Obligatòria 3 1-Teoria 21 

Tècniques de Determinació 

Estructural 
1 Obligatòria 6 

1-Teoria 

1-Pràctiques 
21 

Transferència de Tecnologia i Creació 
D'Empreses 

1 Obligatòria 3 
1-Teoria 

1-Pràctiques 
20 

Treball de Fi de Màster 1 Projecte Fi de Carrera 30 
1-TFM activitat 

interna 
22 

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

Figura 1. Percentatge d’hore per modalitat docent (classe magistral, laboratori...) 

 
Font: Informe Avaluació DOCnet. Curs 2012-13 

Les metodologies docents són variades, no hi ha cap assignatura on l'avaluació consisteixi 
únicament en un examen final. 
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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. 

Taula 10. Dades d’utilització del campus virtual 

Dades moodle 
 

Total Actius %Actius 

Espai Moodle 11 11 100% 

Usuaris professors a Moodle 18 7 38% 

Usuaris alumnes a Moodle 25 16 65% 

Font: Informe Moodle 2012-13 

Aquest curs acadèmic les aules virtuals disponibles per la nostra titulació han estat 11, de les 
quals han estat utilitzades pels professors i estudiants 11, 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 38%, i d’estudiants el 65%. 

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 

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

Una alumna del Màster ha anat a l’empresa Johnson-Matthey, del Regne Unit (mobilitat OUT). 
També han cursat algunes assignatures del Màster estudiants Erasmus que les han incorporat al 

seu CV (mobilitat IN). 

Per altra banda, la professora Fulvia Felluga, de la University of Trieste-Italia, ha estat professora 
visitant. 

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 2012-13 tots els estudiants han matriculat el TFM i l’han superat. 

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/auniversitari
a/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 Treball de màster es troba a 
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&assignatur
a=13605109&any_academic=2012_13&any_academic=2012_13  

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 

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. 

http://www.urv.cat/mobility/estudiants-postgrau/index.html
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=1360&assignatura=13605109&any_academic=2012_13&any_academic=2012_13
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1360&assignatura=13605109&any_academic=2012_13&any_academic=2012_13
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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Dins del Màster, 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. 

També a través de l’assignatura obligatòria “Seminaris Multidisciplinaris”, els estudiants tenen un 
contacte directe amb el món de la recerca en el àmbit de la síntesi i la catàlisi, donat que 

assisteixen a conferències impartides per investigadors de prestigi. Algunes de les conferències 
programades el curs 2012-13 han estat: 

 El 14 de setembre l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) va organitzar el 
seminari Mètodes per a la Síntesi Química de Ful·lerens i Nanotubs de Carboni, 
que va anar a càrrec de Lawrence T. Scott, professor del Boston College 
(Massachusetts, EUA). 

 

 El 23 de novembre l’ICIQ va organitzar el seminari Phsophine.Stabilized Silicon 
(II) Complexes: Activation of Small Molecules (O2, CO2, C2H4...), que va impartir 
J. Antoine Baceiredo, professor de la Universitat de Tolosa de Llenguadoc (França). 

 
 El 30 de novembre l’ICIQ va organitzar el seminari Rotaxanes and Catenanes in 

Motion: From Species in Solution to Crystals, que va impartir Jean-Pierre Sauvage, 

professor de l’Institut de Ciència i Enginyeria Molecular (ISIS) d’Estrasburg 
(França) i de la Universitat d’Illinois Spetentrional (EUA). 

 
 El 17 de desembre l’ICIQ va organitzar el seminari Acoblament Oxidatiu: la 

Química entre dos Nucleòfils, que va impartir el professor Aiwen Lei, de la 
Universitat Wuhan (Hubei, Xina). 

 

 El 23 de gener l’ICIQ, va dur a terme un seminari sobre materials de carboni 
jeràrquicament estructurals com a suport catalític, que va impartir Enrique García-
Bordejé, professor de l’Institut de Carboquímica (ICB-CSIC) a Saragossa. 

 

 El 25 de gener, en el marc dels Seminaris 2013 que organitza l’ICIQ, amb el 
patrocini de l’empresa BASF, el professor Ryan Gilmour, de la Universitat 
Westfaliana Wilhem de Münster (Alemanya), va impartir el Seminari Fluor 

Conformacional, Efectes en el Disseny de Reaccions: Sortint de la Preorganització 
Molecular. 

 
 El 15 de març, en el marc del Programa de Seminaris 2013 de ICIQ, Joachim 

Sauer, professor de l’Institut de Química de la Universitat Humboldt de Berlín 
(Alemanya), va impartir el seminari Interpretació Atomística de la Catàlisi 

Heterogènia. Activació d’Enllaços C-H. 

Per últim, dir que tots els estudiants assisteixen als següents cursos organitzats per la coordinació 
del Màster: 

 Seminari sobre organocatàlisi  
 Seminari sobre biocatàlisi 
 Escola d’estiu de l’ICIQ 

Els seminaris sobre organo- i biocatàlisi complementen la formació rebuda durant els cursos 

teòrics i les conferencies impartides setmanalment i a l’Escola d’Estiu, facilita als estudiants el 
contacte amb els investigadors mes prestigiosos i amb l’investigació puntera. La valoració d’aquest 
aspecte és molt positiva, atès que és un màster de recerca i tots els alumnes continuen fent la tesi 
doctoral. 
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2.2.5 Satisfacció  

 Procés d’admissió als màsters de la Facultat de Química (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. 

En quan als correus electrònics intercanviats amb els alumnes i la coordinació del màster han 

estat de 155. 

S’han gestionat correus electrònics a més de les trucades telefòniques i de l’atenció directa quan 
els interessats han vingut a la secretaria. 

Ha continuat com en el curs passat l’admissió “pendent d’acreditació de títol” dificultant la 
matrícula. 

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, 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. 

 

 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: 

Taula 11. 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 

21 11 6,28 0,91 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) 

6,63 0,52 5,85 1,51 

Els continguts de 

l'assignatura m'han 

resultat interessants 

6,09 1,45 5,84 1,53 

La bibliografia recomanada 

és valuosa i la disponibilitat 

suficient 

6,40 0,52 5,75 1,5 

Els materials proporcionats 

de suport a la docència són 

adequats i de qualitat 

6,20 0,63 5,76 1,47 

L'assignatura m'ha 

proporcionat les 

competències i habilitats 

esperades per a la meva 

formació 

6,09 1,22 5,65 1,6 

Les condicions d'aules, 

laboratoris i altres mitjans 
han permès el 

desenvolupament adequat 

de l'assignatura 

6,18 0,98 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 

6,45 0,52 5,75 1,52 

Font: SINIA Degans-ENQPDI 11-13-2014 
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 
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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 12. 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 

21 11 6,41 0,71 5,47 1,72 En els plantejaments 

inicials de 

l'assignatura, 
especifica clarament 

els objectius, el 

programa i els 

criteris d'avaluació. 

6,72 0,57 5,6 1,57 

Les activitats 

docents s'ajusten als 

objectius, 

continguts, sistema 

d'avaluació i 

competències que 

preveia la guia 
docent. 

6,67 0,49 5,52 1,59 

La metodologia 
d'ensenyament 

s'adequa als 

objectius de 

l'assignatura. 

6,17 0,62 5,32 1,75 

Explica els 

continguts amb 

claredat. 

6,17 0,79 5,28 1,84 

Resol 

satisfactòriament els 

dubtes o preguntes 

que se li plantegen. 

6,56 0,51 5,48 1,78 

Es preocupa per 

estimular l'interès 

de l'alumnat en 
l'assignatura. 

6,11 0,90 5,25 1,89 

Manté un bon clima 
de relació personal i 

comunicació amb els 

estudiants. 

6,33 0,84 5,54 1,74 

Compleix amb 

l'horari de classe i 

d'atenció 

personalitzada fora 

de l'aula. 

6,44 0,78 5,87 1,55 

El volum de treball 

és coherent i 

proporcionat als 

crèdits de 
l'assignatura. 

6,39 0,70 5,38 1,73 

Globalment 
considero que és 

un/a bon/a 

professor/a. 

6,50 0,62 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. 

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 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. 
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En relació amb l’enquesta anterior, aquesta reflecteix una mitjana de les diferents assignatures, i 
indica que la mitjana de satisfacció és mitjana-alta, en particular el nivell científic es qualificat de 
excel·lent i motivador. Les critiques han estat principalment adresades al calendari de examenes, 
el qual ha sigut sistematizat pel curs següent. 

 

2.3 Resultats 

 

2.3.1 Resultats acadèmics 

Taula 13. Indicadors de resultats acadèmics 

 

Estimació en 
memòria 

verificada 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

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

Taxa de rendiment 1r curs - 81,67% 100,00% 99,44% 100,00% 

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

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

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

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

Promig durada dels estudis - 1 1 1 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 2009-10 i 2010-11 es corresponen a l’anterior Màster en Catàlisi (curs inici 2007-08 i 2008-
09, respectivament) 

Taula 14. Assignatures amb menor Taxa d’èxit (estudiants aptes/estudiants presentats) 

Assignatura Tipologia 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

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

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

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

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

Química Organometàl·lica i Catàlisi 
Homogènia 

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

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

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

Transferència de Tecnologia i Creació 
D'Empreses 

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

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

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

Treball de Fi de Màster 
Projecte Fi de 

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

Font: SINIA, Informe ACRM08 (08-01-2014) 
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Taula 15. Assignatures segons Taxa de rendiment (crèdits ordinaris aprovats/crèdits ordinaris 
matriculats) 

Assignatura Tipologia 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

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

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

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

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

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

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

Treball de Fi de Màster 
Projecte Fi 
de Carrera 

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

Química Organometàl·lica i Catàlisi 
Homogènia 

Obligatòria 86,67% 100,00% 100,00% 100,00% 

Transferència de Tecnologia i Creació 
D'Empreses 

Obligatòria 86,67% 100,00% 100,00% 100,00% 

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

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

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

Taula 16. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria) 

Assignatura 

Tipus 

crèdit

* 

Curs 
Durada 

** 

Estudiants 

assignatura 

Tipus 

convocatòria 

Notes Estudiants*** 

AP EX MH NOT 

 %  %  %  % 

Catalitzadors de 

Tercera 

Generació 

OP 
Sense 

Definir 
AN 6 JUNY  16,7%    16,7%  66,7% 

Estereoquímica i 

Catàlisi 
Asimètrica 

OB 1 AN 12 JUNY  33,3%  8,3%  8,3%  50% 

Materials 

Catalítics i 

Catàlisi 

Heterogènia 

OB 1 AN 5 JUNY  20%  20%  20%  40% 

Mètodes de 

Síntesi i Anàlisi 

Sintètica 

OB 1 AN 12 JUNY    25%  8,3%  66,7% 

Nanocatàlisi OP 
Sense 

Definir 
AN 6 JUNY    16,7%  16,7%  66,7% 

Química Orgànica 

Física i 

Supramolecular 

OB 1 AN 9 JUNY        100% 

Química 

Organometàl·lica 

i Catàlisi 

Homogènia 

OB 1 AN 16 JUNY    12,5%    87,5% 

Seminaris 

Multidisciplinaris 
OB 1 AN 20 JUNY    100 %     

Tècniques de 
Determinació 

Estructural 

OB 1 AN 20 JUNY  35%  25%  5%  35% 

Transferència de 

Tecnologia i 

Creació 

D'Empreses 

OB 1 AN 20 JUNY  5%  25%    70% 

Treball de Fi de 

Màster 
PFC 1 AN 20 JUNY  5%  55%    40% 

*OB: obligatòria; OP: Optativa; PFC: Projecte Fi de Carrera 
**AN: Convocatòria única Anual 
*** AP, Aprovat; EX, Excel•lent; MH, Matrícula d’Honor; NOT, Notable. 
Font: SINIA, Informe ACRM10 (08-01-2014) 
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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 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. 

En general es valora  mol positivament la formació del estudiants dels Màster, els quals estan tots 
menys un, realitzant la Tesi Doctoral. La alumna que va optar per realitzar el TFM a la empresa va 

ser contractada en la mateixa, la qual cosa significa un aval per la formació rebuda en el Màster. 

2.3.3 Inserció laboral dels titulats 

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

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. Una estudiant que va fer 

el Treball de fi de Màster en una empresa extranjera va ser contratada i avui en dia ja disposa de 
contracte fixe a la empresa. 
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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 17. Valoració qualitativa 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 Sí 

Fer campanyes de 

divulgació actives i 
webs més senzilles i 

atractives, per fer 

difusió del Màster 

No 

El funcionament del procés d'accés i 

incorporació dels alumnes és 
X   Sí 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    No   

El desenvolupament de l'activitat 

tutorial és … 
 X  Sí No   

El funcionament de la mobilitat és … X   Sí No   

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   
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ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

La satisfacció dels estudiants sobre 

el programa formatiu és… 
X    No   

La satisfacció del personal acadèmic 
i de suport a la docència és … 

X      
No es disposa 

de dades 

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 … 
X   Sí No   

 
 

 

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 positiva, 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 als coordinadors 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 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 

El nou Màster “Synthesis, Catalysis and Molecular Design”, que s’implanta a partir del curs 2013-
14 suposa una evolució i millora del Màster en Síntesi i Catàlisi. 

Taula 18. 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 SiC Accés: Demanda Seria convenient 

incrementar el 

nombre d’estudiants 

estrangers d’Europa 
i d’Àsia 

Fer campanyes de 

divulgació actives i webs 

més senzilles i atractives, 

per fer difusió del Màster 

No Coordinació del 

Màster 

Curs 2013-

14 

-  

M SiC 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 

No hi ha propostes de modificació. El nou Màster “Synthesis, Catalysis and Molecular Design”, que 
s’implanta a partir del curs 2013-14 suposa una evolució i millora del Màster en Síntesi i Catàlisi. 

4.3 Seguiment propostes millora de l’informe anterior 

En l’informe anterior s’havia proposat millorar la web en anglès i organitzar campanyes 
d’informació sobre el Màster. En aquesta línia es continuarà treballant amb el nou Màster  

“Synthesis, Catalysis and Molecular Design”. 

4.4 Seguiment recomanacions externes (ANECA i AQU) 

No hi ha hagut recomanacions, ni per part d’ANECA (informe de verificació, emès en data 
16/09/2009), ni per part d’AQU, a través del procés de seguiment. 
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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/catali

si.html 

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

scripcio-online.html  

MATRÍCULA 

Normativa 

 

 
Automatrícula 

 

 

Preus 

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

gestio_academica/normatives_master/en_

sintesi_catalisi_disseny_molecular.pdf  
 

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

omatricula/master/automatricula_master_

nou.html 
 

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

.html  

ACOLLIDA Timetable 
http://www.fq.urv.cat/estudis/indexmaste

r201213.html  

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

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

cte.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/catali
si.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) 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docen
t/index.php?centre=13&ensenyament=13

60&any_academic=2012_13  

 Timetable 
http://www.fq.urv.cat/estudis/indexmaste

r201213.html 

INFORMACIÓ PÚBLICA 
SOBRE INDICADORS 

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