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0. Dades identificadores 

  
Universitat Universitat Rovira i Virgili 
Nom del Centre Facultat de Química (FQ) 
Dades de contacte Dra. Yolanda Cesteros Fernández 

Degana de la Facultat de Química 
C/Marcel·lí Domingo 1, Edifici N4, 43007 Tarragona 
Tel. 977 559 799 Fax. 977 558 237 
yolanda.cesteros@urv.cat 

 

 
Responsables de l’elaboració 

Càrrec Nom i cognoms Responsabilitat 

Degana Yolanda Cesteros Fernández1 
Apartats d’informe que fan referència 
al centre 

Vicedegà / Responsable del Sistema 
Intern de Garantia de la Qualitat 
(SIGQ) /  
Coordinador de Pla d’Acció Tutorial 

Joan Josep Carvajal Martí1 Apartats d’informe que fan referència 
al centre i la implantació del SIGQ 

Responsable Grau Bioquímica i 
biologia molecular (GBBM) 

Montserrat Pinent Armengol1 
Apartats d’informe que fan referència a 
la titulació 

Responsable Grau Química (GQUI) Xavier López Fernández1 Apartats d’informe que fan referència a 
la titulació 

Coordinadora Màster Nutrició i 
metabolisme (MNIM) 

Begoña Muguerza Marquínez2 
Apartats d’informe que fan referència a 
la titulació 

Coordinador MNIM a la UB José Antonio Fernández López 
Apartats d’informe que fan referència a 
la titulació 

Co-Coordinador Màster SCDM Sergio Castillón Miranda 
Apartats d’informe que fan referència a 
la titulació 

Co-Coordinador Màster SCDM Antonio M. Echavarren Pablos 
Apartats d’informe que fan referència a 
la titulació 

Coordinadora PE GBBM Maria Cinta Bladé Segarra 
Apartats d’informe que fan referència a 
PE en GBBM 

Coordinador TFG GBBM Santiago Garcia-Vallvé 
Apartats d’informe que fan referència a 
TFG en GBBM 

Coordinador PE GQUI Francesc Borrull Ballarín 
Apartats d’informe que fan referència a 
PE en GQUI 

Coordinadora TFG GQUI Pilar Salagre Carnero 
Apartats d’informe que fan referència a 
TFG en GQUI 

Coordinadora de mobilitat Elena Fernández Gutiérrez 
Apartat d’informe que fan referència a 
mobilitat 

Tècnic de l’Oficina de Suport al 
Deganat 

Lluis Mateo Ruiz 
Suport en apartats que fan referència 
al centre 

Tècnica de Suport a la Qualitat 
Docent 

Virginia Mora Pulido 
Suport en apartats que fan referència 
al centre i a la implantació del SIGQ 

Auxiliar Administrativa al Deganat Marta Cifuentes Viñas 
Suport en apartats que fan referència 
al centre 

Auxiliar Administrativa al Deganat Cristina Campón Ferreras 
Suport en apartats que fan referència 
al centre 

(1) En data 22/10/2014 van entrar a formar part del nou equip deganal. 
(2) Assumeix la coordinació a partir del dia 01/09/2015. 

 

 
Titulacions impartides al Centre 

Denominació Codi 
RUCT 

Crèdits ECTS Any 
implantació 

Rble. ensenyament/ 
Coordinador màster 

GRAUS 

Bioquímica i Biologia Molecular 2500436 240 2009 Montserrat Pinent Armengol 

Química 2500439 240 2009 Xavier López Fernández 

MÀSTERS (coordinats per la URV) 

Nutrició i Metabolisme 4313524 60 2012 Begoña Muguerza Marquínez 

Síntesi, Catàlisi i Disseny 
Molecular /Synthesis, Catalysis 
and Molecular Design 

4313859 60 2013 
Sergio Castillón Miranda / 
Antonio Echavarren Pablos 
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Està previst sol·licitar l’acreditació del Màster en Nutrició i Metabolisme abans del 23/03/2016, 

del Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular abans del 24/01/2017, i dels dos Graus abans 

del 04/09/2016, dates màximes per sol·licitar l’acreditació (6 mesos-180 dies abans de la data 

màxima de venciment de les verificacions corresponents). 

Donada la important interacció entre la recerca i la docència en el programa de formació 

d’aquestes 4 titulacions, la Facultat de Química opta per avaluar també la dimensió addicional: 

Interacció entre recerca i docència en totes elles. En definitiva, es pretén fer palès com la recerca 

es fa servir per reforçar la docència i aprenentatge dels estudiants en aquestes titulacions del 

centre. 

A la Facultat de Química també s’imparteix el Màster interuniversitari en Tècniques 

cromatogràfiques aplicades (MTCA), adscrit a la branca de Ciències, coordinat per la Universitat 

Jaume I (UJI), i on també participa la Universitat de Girona (UdG). A partir del curs 2013-14 el 

conveni signat entre les tres universitats estableix que la UJI elabora l’informe anual de 

seguiment, i que les universitats participants subscriuen el sistema de Garantia de Qualitat 

implementat a la Universitat coordinadora. El Consejo de Universidades ha resolt renovar 

l’acreditació d’aquest títol universitari en data 01/06/2015, desprès d’haver rebut informe 

favorable per part de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (07/05/2015). 

Data d’aprovació: 

Primera versió d’autoinforme aprovada per Junta de Facultat el 14-12-2015. 
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1. Presentació del centre 

La Facultat de Química és un dels centres en què s’estructura la Universitat Rovira i Virgili (URV), 

que està plenament relacionat amb l'entorn, atès que es troba al mig del que és el nucli 

petroquímic i industrial més gran del sud d'Europa. És per aquest motiu que va ser un dels centres 

pioners de la URV amb presència a les comarques tarragonines des de 1971. El centre va estar 

vinculat a la Universitat de Barcelona fins el curs acadèmic 1992-93 en que es va integrar a la 

Universitat Rovira i Virgili. 

La Facultat de Química té més de 40 anys d’experiència en la impartició d’estudis de química i 

més de 25 anys d’experiència en la impartició d’estudis de bioquímica. Així, s’han 

llicenciat/graduat en Química en aquesta universitat més de 1600 estudiants i s’han 

llicenciat/graduat en Bioquímica més de 350 estudiants. Al llarg d'aquests anys s'ha anat 

consolidant com un centre reconegut no tan sols en l'àmbit universitari i científic, sinó també en 

el professional de l'entorn, per la seva qualitat acadèmica i nivell assolit pels seus titulats.  

La Facultat de Química ofereix una formació basada en l’experiència del seu equip docent i en 

l’aplicació de les noves tecnologies, molt lligada a la pràctica i l’experimentació, tant en el 

laboratori com en la indústria. Actualment, els ensenyaments que s’hi imparteixen són els 

següents: 

Graus 

- Grau en Bioquímica i biologia molecular  

- Grau en Química  

- Doble grau en Bioquímica i biologia molecular i Biotecnologia 

Màsters 

- Màster en Nutrició i metabolisme  

- Màster en Síntesi, catàlisi i disseny molecular  

- Màster en Tècniques cromatogràfiques aplicades 

Doctorats 

- Ciència i tecnologia química 

- Nutrició i metabolisme 

- Nutrigenòmica i nutrició personalitzada 

A més d’aquests ensenyaments, alguns professors de la Facultat de Química participen en altres 

programes de doctorat, com el doctorat en Nanociència, materials i enginyeria química, coordinat 

per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, el que demostra el caràcter multidisciplinar 

de la recerca que es desenvolupa en el nostre centre.  

La importància del pol químic industrial i la presència de la Facultat de Química han portat a ubicar 

al Campus Sescelades un clúster d’excel·lència de recerca en Química integrat per l’Institut 

Català d’Investigació Química, el Centre Tecnològic de la Química i l’Institut de Recerca en Energia 

de Catalunya, tots tres, centres de recerca estratègics, tant des del punt de vista econòmic com 

mediambiental. La Facultat de Química, com a centre de la URV, forma part del clúster químic 

ChemMed Tarragona, un projecte impulsat per l’AEQT i Port de Tarragona amb l’objectiu de 

projectar a l’àmbit internacional l’atractiu i la competitivitat del territori per a la indústria, la 

investigació i la logística de la Química.  

En l'àrea de Tarragona també s'ha desenvolupat un clúster potent de recerca en Bioquímica, 

concretament en les àrees de Nutrició i Salut, estant ubicats el Centre Tecnològic de Nutrició i 

Salut (CTNS), l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), l'Institut d'Investigació i 

Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i el Tecnoparc. Aquest entorn empresarial i de recerca potencia 

les oportunitats que ofereix la Facultat, amb programes de pràctiques en la indústria, de mobilitat 

internacional i participació en els programes d’investigació dels seus grups de recerca. 



6 
 

La URV forma part i impulsa, juntament amb vuit organismes públics de recerca de referència en 

els seus àmbits, quatre parcs científics i tecnològics, centres tecnològics, hospitals i associacions 

empresarials de les comarques de Tarragona, una agregació estratègica, anomenada Campus 

d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS), que va obtenir la menció de CEI 

d’àmbit regional Europeu a la convocatòria 2010 de Campus d’Excel·lència Internacional del 

Ministerio de Educación amb l’objectiu d’esdevenir un referent internacional en els àmbits de la 

química i energia, la nutrició i la salut, el turisme i l’enologia i el patrimoni i la cultura. 

L’objectiu del CEICS és esdevenir una regió del coneixement on s’ofereixi formació de 

reconegut prestigi, amb una incidència especial en els estudis de postgrau dels àmbits prioritaris, 

on es produeixi una investigació d’excel·lència i on les empreses creïn lligams, siguin més 

competitives i s’estableixin en un entorn especialitzat en els cinc àmbits de referència. 

Un dels principals objectius de la Facultat de Química és que els estudiants desenvolupin la 

capacitat d’anàlisi i deducció a més de la creativitat, alhora que adquireixen els coneixements i 

les tècniques més avançades de la Química i la Bioquímica i Biologia Molecular. Aquests estudis 

obren les portes a un futur professional ampli i divers en camps com el petroquímic, l’alimentari, 

el farmacèutic, l’energètic, el biomèdic, el mediambiental o la recerca i la docència entre d’altres. 

Fruit d’aquesta tasca és el reconeixement del nostre entorn industrial on, com a exemple, DOW 

Chemical ha escollit la URV com una de les 8 universitats estratègiques a Europa, Africa 

i Orient Mitjà, en el camp de la Química, d’entre 8000 universitats. 

A més, en l’àmbit de la Química, la URV està entre la 151-200 universitats del món segons el 

ranking de Shangai (2015) i les ciències biomèdiques i de la salut de la URV estan al top 10 % 

del món segons el CWTS Leiden Ranking (2015). La vocació docent dels nostres professionals i la 

seva expertesa investigadora garanteix als nostres estudiants la possibilitat d’estar en contacte 

amb els darrers avenços de la ciència i de la tecnologia.  

Quant a les instal·lacions, des del curs 2004-05 la Facultat s’ubica al Campus Secelades en un 

edifici compartit amb la Facultat d’Enologia. L’edifici es distribueix en quatre nivells, amb una 

superfície total de 18.832 m2 i disposa de 21 aules, 51 laboratoris i 77 despatxos, a més de sala 

de Graus i 3 sales seminari. A la Facultat de Química s’ubiquen els departaments de Química 

Analítica i Química Orgànica, el de Química Física i Inorgànica i el de Bioquímica i Biotecnologia. 

Els laboratoris de docència estan dotats d'un modern equipament instrumental que lligat a la 

baixa ratio nombre d’alumnes/professor facilita que els estudiants puguin fer servir tot tipus 

d’instruments i equipament científic durant les pràctiques de laboratori de la carrera. 

La Facultat de Química organitza de manera habitual cursos de formació dirigits a estudiants de 

Grau per complementar la seva formació en temes mediambientals, d’innovació i inserció laboral. 

La innovació i la creativitat han de ser claus en la superació dels reptes de futur de la societat, i 

per això ens sentim molt satisfets de la participació de la Facultat de Química en un dels projectes 

d’innovació més engrescadors dins del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud, 

concretament l’Innovation Hub, que es desenvolupa a l’Aula Martí i Franqués del nostre centre. 

L’Innovation Hub té com a objectiu proporcionar metodologies que facilitin la innovació i formin 

als estudiants i professionals en les competències necessàries per treballar en entorns creatius 

multidisciplinaris orientats a generar productes, processos o serveis de valor econòmic i/o social 

a partir de reptes, idees o tecnologia. Cal destacar també la important relació de la Facultat de 

Química amb els centres de secundària, especialment de les comarques de Tarragona. 

A continuació es mostren algunes dades representatives del centre i de com aquest ha anat 

evolucionant, des de la implantació dels Graus i Màsters. Els nombre d’estudiants matriculats i 

titulats de Grau han anat creixent de manera progressiva, com era d’esperar, mentre que el 

nombre total d’estudiants matriculats i titulats de Màster del centre s’ha mantingut al llarg dels 

anys malgrat les modificacions fetes a la programació i l’augment de preu de les matrícules 

universitàries (Taules 1.1 i 1.2). 

Pel que fa al professorat amb docència a graus i màsters de la Facultat de Química, el nombre de 

docents ha experimentat un lleuger augment fins a situar-se en 356 professors/res el curs 2014-
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15 encara que cal tenir present que els professors poden donar docència a més d’una titulació, 

pel que es pot concloure que la plantilla pràcticament s’ha mantingut (Taula 1.3). 

 
Taula 1.1. Evolució dels estudiants matriculats 

 
Estudiants matriculats 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

GRAUS 

Bioquímica i biologia molecular 41 77 116 150 165 168 180 

Química 52 131 181 214 265 288 299 

Doble Grau BBM / BT      10 23 

MÀSTERS (coordinats per la URV) 

Nutrició i metabolisme (2007) - extingit 70 44 6     

Nutrició i metabolisme (2010) - extingit 0 46 72 15 3 1 0 

Nutrició i metabolisme (2012) 0 0  49 65 60 65 

Química teòrica i computacional (2007) - extingit 14 1      

Química teòrica i computacional (2010) - extingit 0 14 12 17    

Síntesi i catàlisi (2009) – extingit 15 12 18 20    

Síntesi, catàlisi i disseny molecular (2013) 0 0   16 15 18 

MÀSTERS (no coordinats per la URV) 

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (2010) 6 6 9 7 10 4 8 

Total  193 331 431 382 524 546 593 

Font: URV en Xifres, informes ACRG03 i ACRM03 (13.11.2015), i informes de seguiment per les dades de 2009-10. 

Taula 1.2. Evolució del nombre de titulats 

 
Titulats 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

GRAUS 

Bioquímica i biologia molecular    25 35 32 

Química    8 23 35 

MÀSTERS (coordinats per la URV) 

Nutrició i metabolisme (2007) - extingit 51 28 4    

Nutrició i metabolisme (2010) - extingit 1 27 46 11 2  

Nutrició i metabolisme (2012)    42 48 51 

Química teòrica i computacional (2007) - extingit 14 1     

Química teòrica i computacional (2010) - extingit  13 12 16   

Síntesi i catàlisi (2009) – extingit 12 12 18 19 0  

Síntesi, catàlisi i disseny molecular (2013)     14 13 

MÀSTERS (no coordinats per la URV) 

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (2010)  5 9 5 10 4 

Total  78 86 89 126 132 135 

Font: URV en Xifres, informes ACRG11 i ACRM09 (10.11.2015) 

Taula 1.3. Evolució del nombre de professorat amb docència 

Titulació 
Professors (*) 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

GRAUS 

Bioquímica i biologia molecular 64 93 104 103 105 110 

Química 60 89 104 108 115 114 

MÀSTERS (coordinats per la URV) 

Nutrició i metabolisme 47 63 63 86 95 96 

Química teòrica i computacional – extingit 23 31 21 21   

Síntesi i catàlisi – extingit 22 15 18 17   

Síntesi, catàlisi i disseny molecular     21 29 

MÀSTERS ( no coordinats per la URV) 

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades  5 6 6 7 7 

Total  216 296 316 341 343 356 

Font: DOCnet (23.11.2015), i informes de seguiment en el cas del Màster en Química Teòrica i Computacional. 
(*) Els professors poden donar docència a més d’una titulació. 
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Els ensenyaments objecte d’acreditació són: 

Grau en Bioquímica i biologia molecular (GBBM). Està adscrit a la branca de coneixement 

de Ciències i s’imparteix de forma presencial. Forma part del Programa Formatiu en Biociències, 

juntament amb el Grau en Biotecnologia, impartit a la Facultat d’Enologia, amb el qual comparteix  

90 ECTS. Això ha potenciat l’oferta d’un doble grau de Bioquímica i biologia molecular i 

Biotecnologia que s’imparteix, implantant-se gradualment des de primer curs. El Grau en 

Bioquímica i Biologia Molecular té dues mencions: a) Nutrició molecular, i b) Bioquímica clínica i 

forense. 

Grau en Química (GQUI). Està adscrit a la branca de coneixement de Ciències i s’imparteix de 

forma presencial. El Grau en Química té dues mencions: a) Química industrial i aplicada, i b) 

Química per a la recerca i el desenvolupament. 

Màster en Nutrició i metabolisme (MNIM). És un màster interuniversitari en el que participa 

la Universitat de Barcelona (UB). Està adscrit a la branca de Ciències de la Salut. S’imparteix a la 

Facultat de Química i a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV i 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 56/2005, 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 2010-11. 

Fruit de la necessitat d’establir un nou conveni entre les universitats participants, es va sotmetre 

al procés de reverificació, i les actualitzacions es van implantar a partir del curs 2012-13. El 

màster s’imparteix de forma presencial amb algunes assignatures virtuals i compta amb la 

col·laboració de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i té tres especialitats: Recerca, Aliments 

saludables i Nutrició Clínica.  

Màster en Síntesi, catàlisi i disseny molecular (MSCDM). Està adscrit a la branca de Ciències 

i s’imparteix íntegrament en anglès de forma presencial. Es desenvolupa entre la Facultat de 

Química de la URV i  l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ). Ha extingit el Màster en  

Síntesi i Catàlisi i el Màster de Química Teòrica i Computacional, en suposar una evolució dels 

mateixos. 

Adreça de la Facultat de Química 

Campus Sescelades 

C/Marcel·lí Domingo 1, Edifici N4, 43007 Tarragona 

Tel. 977 559 799 Fax. 977 558 237 

Web: http://www.fq.urv.cat/ 

Vídeo promocional de la Facultat de Química 
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&any_academic=2013_14 

Facebook de la Facultat de Química 

https://www.facebook.com/quimicaURV/   

http://www.fq.urv.cat/
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&any_academic=2013_14
https://www.facebook.com/quimicaURV/
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2. Procés d’elaboració de l’informe 

Per elaborar l’autoinforme d’acreditació s’ha près com a referència el procés PR-FQ-003 

“Seguiment i Millora de las titulacions del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGQ) de la 

FQ”, on s’especifica que en l’autoinforme es combinen dos nivells d’anàlisi: el del centre, la 

Facultat de Química, i el dels ensenyaments a acreditar. En la seva elaboració podem diferenciar 

les seguents fases: 

 Recollida d’informació 

La recollida de la informació de tipus transversal a tota la URV ha estat coordinada pel Gabinet 

Tècnic del Rectorat de la URV (GTR) i vehiculada a través de l’eina web Sínia-Net pel que fa a les 

taxes, indicadors numèrics i resultats de les enquestes del PDI, mentre que la informació sobre 

metodologies, sistemes d’avaluació i ús de Moodle l’ha facilitada el Servei de Recursos Educatius 

de la Universitat (SREd). Les dades de guies docents s’han obtingut a partir DOCnet i la informació 

sobre plans de treball i tutories del Moodle. La informació específica del centre ha estat recollida 

pel Personal d’Administració i Serveis de l’Oficina de Suport a Deganat de la FQ. Es mostren dades 

consolidades del curs 2014-15 i les dades disponibles del curs 2015-16, fins la data d’elaboració 

d’aquest informe.  

En la fase de recollida de la informació s’ha comptat també amb la col·laboració de: l’alumnat i 

professorat del centre, l’Internacional Center, el Servei de Recursos Humans, l’Escola de Postgrau 

i Doctorat (EPD), el Centre d’Atenció al Estudiants (CAE), el Servei de Gestió Acadèmica (SGA) i 

el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), entre d’altres. 

Per a la recollida d’informació relacionada amb la satisfacció dels diferents grups d’interès s’han 

utilitzat els instruments que es recullen a la taula 3.1 del present informe. 

 Elaboració de l’informe 

La responsabilitat de l’elaboració del present informe ha estat assumida pel Comitè d’Avaluació 

Intern (CAI), que a la FQ ha estat assimilat per la Comissió de Seguiment i Qualitat Docent 

(CSQD). Aquesta Comissió està integrada per l’equip deganal (degana, vicedegà, secretària, 

responsable del GBBM i responsable del GQUI), el coordinador de 1r curs, els coordinadors de 

matèria del Grau en Química, representants d’altres àrees de docència majoritàries dels graus 

(bioquímica, cristal·lografia i física),  coordinadors de màsters (MNIM, MSCMD, MTCA) estudiants 

de grau (un representant del Grau BBM i una altre del Grau QUI) i la tècnica de suport a la qualitat 

docent del centre (PAS). 

Pels apartats concrets relacionats amb els títols a acreditar (estàndards 1 i 6), els responsables 

de l’ensenyament i coordinadors de Màster han tingut un paper destacat en la seva redacció.  En 

el cas del Màster interuniversitari en Nutrició i Metabolisme també ha participat el coordinador a 

la UB. Altres figures del centre que han facilitat informació han estat els coordinadors de 

Pràctiques Externes (PE) i de Treball de Fi de Grau (TFG) i la coordinadora de mobilitat. A més, 

s’ha comptat amb la participació de la Unitat de Qualitat del Gabinet Tècnic del Rectorat (GTR) i 

el Servei de Recursos Educatius (SREd) de la URV, els quals s’han encarregat de l’elaboració de 

la guia per a la realització d’aquest document i de la revisió tècnica del mateix. 

Les valoracions dels estàndards 2, 3, 4 i 5 s’han fet de manera global a escala de centre, apuntant 

les particularitats associades a les diferents titulacions, quan s’esqueia. D’altra banda, les taules 

amb les evidències i indicadors que justifiquen les valoracions es troben annexades. La numeració 

de les taules es correspon a l’apartat o subapartat de l’estàndard. Les propostes de millora, que 

es recullen al pla de millora de la FQ per al curs 2015-16, estan identificades al text amb les sigles 

PM-número corresponent.  

Quant a la participació dels diferents col·lectius de la FQ en l’informe, els estudiants (de grau i 

màster) hi participen indirectament amb l’opinió que donen en les enquestes de satisfacció, també 

directament per la assistència dels seus representants a la Junta de Facultat i a la Comissió de 

Seguiment i Qualitat Docent.  La participació del PDI (professorat de grau i màster) s’ha donat 
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per la seva assistència a les Juntes de Facultat, Comissió de Seguiment i Qualitat Docent i a 

reunions específiques per al professorat relacionades amb el seguiment i l’acreditació de 

titulacions. Finalment, el PAS (de l’Oficina de Suport a Deganat, Secretaria de centre , tècnic 

multimèdia, consergeria) ha assistit  a les Juntes de Facultat, Comissió de Seguiment i Qualitat 

Docent i també ha col·laborat en la recollida de dades o les ha facilitat i ha participat en la seva 

redacció.  

 Exposició pública 

Un cop elaborat l’autoinforme, des de la FQ hem articulat diferents mecanismes per donar a 

conèixer el contingut del mateix als diferents col·lectius de la nostra Facultat. 

D’una banda, s’ha establert un període d’exposició pública, del 4 al 13 de desembre, a l’apartat 

de Garantia de la Qualitat del nostre web, reforçant aquesta exposició amb la difusió del fet via 

notícia destacada a la plana inicial del web i a través d’un correu electrònic a tots els membres 

de la FQ (PAS, PDI, estudiants) i professors que participen en la docència als Graus i Màsters però 

que no són membres de la Facultat de Química. A més, la degana de la Facultat de Química ha 

enviat l’autoinforme mitjançant correu electrònic a professionals, membres dels Consells 

Assessors dels Graus (format per persones externes a la Universitat que assessoren en 

l’adequació dels plans d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats), empreses 

i associacions col·laboradores i vinculades al centre, tant de l’àmbit de la química, com de la 

bioquímica, així com a alguns antics estudiants dels nostres ensenyaments.  

La difusió ha suposat la detecció i correcció d’errors tipogràfics i d’enllaços a les taules, així com 

la inclusió i comentari d’alguna taula addicional. També s’ha rebut un e-mail de felicitació sobre 

la formació dels graduats per part d’un tutor de pràctiques externes d’una empresa.  

 Aprovació de l’informe 

L’informe s’ha aprovat per Junta de Facultat el 14 de desembre de 2015, després de que la 

Comissió de Seguiment i Qualitat Docent hagués concretat i aprovat, el 9 de desembre de 2015, 

la proposta de Pla de Millora presentada en aquest document. 

 

Valoració de la qualitat del procés d’elaboració de l’autoinforme 

L’informe s’ha realitzat dins del CAI, que és ampli i representatiu de tots els col·lectius de la FQ 

relacionats amb la docència de les diferents titulacions de la FQ. Durant el període d’elaboració i 

a través dels membres del CAI, tot el centre ha estat assabentat del procés i ha participat de 

manera directa o indirecta en l’elaboració de l’autoinforme. Interpretem doncs que aquest fet, 

juntament amb l’aprovació per unanimitat en Junta de Facultat de l’informe lliurat en la seva 

primera versió, és una prova de l’acord general del centre amb el mateix. Cal esmentar que 

normalment els informes de seguiment de les titulacions de la Facultat de Química han estat 

disponibles entre els mesos de març i maig del curs acadèmic posterior al curs objecte de 

seguiment. Per aquest motiu es vol agrair a tots els implicats, tant del centre com dels diferents 

serveis de la URV, la seva participació en l’elaboració del mateix per tenir-lo acabat a finals del 

mes de desembre.  
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

A continuació es realitza una argumentació basada en evidències sobre el grau d’assoliment dels 

estàndards d’acreditació. Per a cada estàndard es fa una valoració fent referència directa a les 

dades més significatives que posen de manifest el compliment dels estàndards. El detall complert 

d’evidències es troba en l’apartat 6 del present informe. 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

“El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat 

segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES”. 

Titulació 
S’assoleix 

amb qualitat 
S’assoleix 

S’assoleix 

amb condicions 
No s’assoleix 

Grau BBM x    

Grau QUI x    

Màster NIM x 
(perfil d’ingrés) 

x 
(coordinació docent) 

  

Màster SCDM x  
(perfil d’ingrés) 

x  
(coordinació docent) 

  

A l’Annex 1 es troben les taules amb les dades que justifiquen la valoració d’aquest estàndard. 

Perfil de competències de la titulació 
El perfil de competències de les titulacions és consistent amb els requisits de la disciplina i amb 

el nivell formatiu corresponent al MECES. 

 

Pla d’estudis i estructura del currículum 
El projecte formatiu de les titulacions es concreta a les memòries actualitzades per a la verificació 

de les titulacions, disponibles a la plana web de la Facultat de Química: 

http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html . 

La taula E1.2.1 resumeix les modificacions introduïdes en les titulacions des de la seva verificació. 

Les memòries dels dos graus van ser modificades en abril de 2013 per substituir el terme 

“intensificació” per “menció”, d’acord amb l’establert en el RD 861/2010. En aquesta modificació 

el Grau de Química va millorar l’estructura de les competències generals (tipus B a la URV) per 

evitar solapaments. En gener de 2014, el Grau en Bioquímica i biologia molecular va incrementar 

els crèdits optatius a 30 ECTS, per tal d’adequar la càrrega creditícia de les mencions als 

requeriments d’AQU. Donada la implantació del Model de Formació i Avaluació per competències 

en graus del centre, el curs 2014/15 es van redistribuir les competències entre les matèries dels 

graus per tal d’adaptar-s’hi. Els màsters, tot i no haver sofert modificacions substancials des de 

la seva implantació, han actualitzat abans de l’acreditació les memòries inicialment verificades, 

redistribuint les competències entre matèries i incloent recomanacions rebudes a l’informe de 

verificació d’AQU Catalunya (Màster Nutrició i Metabolisme). 

En les quatre titulacions objecte d’acreditació, el pla d’estudis i l’estructura del currículum són 

coherents amb el perfil de competències i els objectius de la titulació. 

 

http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html
http://portal.aqu.cat/informes/formularis/Public_Informes/frm_fitxa_titulacio.aspx?ti_codiDGU=111
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Procés de revisió de competències i metodologies i activitats formatives que caldrà començar 

després de l’acreditació: 

La Universitat Rovira i Virgili ha aprovat per Consell de Govern de 16 de juliol de 2015 una revisió 

i simplificació de les metodologies i activitats formatives en la URV. 

La URV, ja en el marc del seu Pla Estratègic de Docència (2003), sistematitza les metodologies i 

activitats formatives que el seu professorat utilitza per a la planificació i programació docent. 

Aquestes metodologies estan publicades per la URV en la Col·lecció Docència. Aquesta experiència 

prèvia, juntament amb algunes al·legacions i propostes de millora plantejades des dels processos 

de verificació i acreditació d’altres titulacions, han portat a simplificar i actualitzar la classificació 

de metodologies i activitats formatives, a més de proposar una alineació amb el sistema 

d'avaluació. Aquest aspecte es traslladarà a les titulacions coordinades des del nostre centre 

després del procés d’acreditació (PM-01), seguint les indicacions del Vicerectorat d’Avaluació de 

la Qualitat. 

En el mateix Consell de Govern, la URV va aprovar la simplificació i actualització de les  

competències transversals i nuclears, integrant-se en un sol llistat donant resposta a: 

- RD 1027/2011 on s'estableix el MECES (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació 

Superior) 

- ESG (European Standards & Guidelines). Yerevan, 14-15 Maig 2015 d’ENQUA (European 

Association For Quality Assurance in Higher Education) 

En la següent taula es mostra el nou llistat de competències transversals de la URV tant per Grau 

com per Màster, que s’hauran d’integrar en el perfil de competències de les titulacions coordinades 

des del nostre centre (PM-02): 

 GRADO MASTER 

CT1 Gestionar y comunicar información de una manera 
clara y eficaz en lengua extranjera 

Gestionar y comunicar información compleja, de 
temas diversos, con naturalidad, en lengua 

extranjera. 

CT2 Gestionar la información y el conocimiento 
mediante el uso eficiente de las TIC. 

Formular valoraciones a partir de la gestión y uso 
eficiente de la información. 

CT3 Resolver problemas de forma crítica, creativa e 
innovadora en su ámbito de estudio. 

Resolver problemas complejos de forma crítica, 
creativa e innovadora en contextos 
multidisciplinares.  

CT4 Trabajar de forma autónoma y en equipo con 
responsabilidad e iniciativa. 

Trabajar en equipos multidisciplinares y en 
contextos complejos. 

CT5 Comunicar información de forma clara y precisa a 
audiencias diversas. 

Comunicar ideas complejas de forma efectiva a 
todo tipo de audiencias. 

CT6 Identificar el proceso de aprendizaje y la 
orientación académica y profesional. 

Desarrollar habilidades para gestionar la carrera 
profesional.  

CT7 Aplicar los principios éticos y de responsabilidad 
social como ciudadano y como profesional.  

Aplicar los principios éticos y de responsabilidad 
social como ciudadano y como profesional. 

CT8  Desarrollar la autonomía suficiente para trabajar en 
proyectos de investigación y colaboraciones 
científicas o tecnológicas dentro de su ámbito 
temático. 

 

Perfil d’ingrés dels estudiants 

Graus: 

Grau en Bioquímica i biologia molecular: 

El curs 2014-15 s'han complert les previsions i s'han cobert les 40 places ofertes amb 

escreix (48 ingressos, taula E1.3.1). Tant la demanda en 1a opció com la ràtio 

oferta/demanda en 1a opció són elevades (hi ha més demanda que oferta). Cal esmentar 
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que el percentatge d’ingressos en 1a opció ha disminuït respecte a cursos anteriors; 

tanmateix, des del curs 2009-2010 sempre havia estat major del 65%, i a més es disposa 

ja de dades del curs 2015-16 on es veu que torna a augmentar aquest valor, així que 

s’espera que sigui un fet puntual d’aquest curs. En la doble titulació, el 100% dels 

ingressos són de primera opció, amb una ràtio demanda/oferta encara més elevada (4,4). 

La majoria dels alumnes de nou ingrés provenen de les proves d'accés a la Universitat 

(PAU) o assimilats, tot i que també tenim alumnes provinents d’altres vies d’accés, com 

per exemple trasllat d’expedients (Taula E1.3.2), tal i com es contemplava en la memòria 

de verificació. La nota mitjana d'accés pel curs 2014-15 de la primera assignació segueix 

com en tots els cursos anteriors molt alta (sempre superior a 10, aquest curs 10,97) i la 

nota de tall PAU-CFGS continua augmentant des de la implantació del grau (actualment 

10,58) (Taula E1.3.3). En el cas del doble grau la nota d’accés és encara més elevada 

(12,35). La Taula E1.3.4 mostra que la gran majoria d’estudiants de nou ingrés matriculen 

tots els crèdits (igual o més de 60). 

La majoria d’alumnes de nou ingrés són de pares/mares amb estudis (Taula E1.3.9), amb 

ocupació de treballadors qualificats del sector serveis, industrial i tècnic o professió 

associada a títol universitari (tot i que l'apartat d'altres/NS/NC és elevat) (Taula E1.3.10). 

En el cas del doble grau la tendència és la mateixa tot i que s’observa un nombre molt 

més elevat d’estudiants amb pares del nivell de Dr., llicenciat, enginyer o arquitecte. 

Seguint la tendència d’altres cursos, aproximadament tres quartes parts dels alumnes de 

nou ingrés són dones (Taula E1.3.11) d’entre 18 i 20 anys (Taula E1.3.12). Gairebé tots 

els estudiants matriculats ho han fet a temps complert (Taula E1.3.13). Respecte la 

procedència geogràfica dels estudiants (Taula E1.3.14), s’observa una davallada dels 

alumnes de nou accés provinents de la província de Tarragona (baixa al 55%), a canvi 

d’un augment d’estudiants de fóra de Catalunya (que ja són gairebé el 33%). Curiosament, 

els que augmenten aquest curs no són de la procedència externa majoritària (Comunitat 

Valenciana) sinó d’altres províncies com el País Basc o Navarra. Les xifres en el doble grau 

són similars, amb encara més estudiants de fóra de Catalunya (el 50%). 

Grau en Química: 

El curs 2014-15 s’ha produït una lleugera disminució de demanda en 1a opció (69) 

respecte el curs anterior, encara que recuperant valors típics de cursos precedents (Taula 

E1.3.1). Cal remarcar que, d’aquests 69, 66 s’han matriculat, el que dóna un 75% 

d’ingressos en 1a opció sobre el total de 88. Prenent la darrera dada disponible (2015-16) 

es veu un nou increment del nombre de matriculats en primera opció (77 sobre 90), el 

que suposa un 86% del total, el percentatge més alt de tot l’històric del grau. Aquesta 

dada és molt positiva pel fet que tenir un elevat nombre d’estudiants matriculats en 1a 

opció és, a priori, un pas endavant per elevar el rendiment acadèmic i pot ser fruit de 

campanyes de captació realitzades pel centre en els darrers anys. La xifra final d’ingressos 

roman constant sobre l’històric i és moderadament superior al nombre de places ofertades 

(80). La demanda general d’aquest grau comptabilitzant les opcions 1ª a 3ª va ser de 212 

el curs 2013-14, dada no disponible per cursos posteriors. La via d’accés majoritària 

segueix sent les PAU, amb un 83% i 80% del total els cursos 2014-15 i 2015-16, 

respectivament. Aquests valors representen una estabilització entorn al 80%. Amb les 

darreres dades disponibles (2015-16), el següent focus de matriculats correspon a un 

8,9% d’estudiants que arriben provinents d’altres ensenyaments universitaris i un 8,9% 

que provenen d’estudis de formació professional o cicles formatius (Taula E1.3.2). Les 

altres vies d’accés són minoritàries. La nota de tall per ingressar al grau en Química va 

ser de 5,00 el curs 2014-15, però és destacable que el curs 2015-16 ha estat de 6,15. La 

nota d’accés mitjana per totes les vies també puja notablement, passant del 6,83 el curs 

2013-14 al 7,15 i 7,95 els dos darrers cursos. Cal destacar que la nota mitjana de les PAU 

ha assolit un 8,80 el darrer curs, la xifra més alta de tot l’històric del grau, i que gairebé 

un 40% dels estudiants de nou accés certifiquen una nota d’accés superior a 9, fet que 

representa un clar increment respecte cursos anteriors (Taula E1.3.5). Aquests fets 
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suggereixen que el nivell dels estudiants de nou accés ha pujat i això pot redundar en un 

millor rendiment dels estudiants del grau en general. 

El nombre de crèdits matriculats pels estudiants del GQUI és de 60 o més en el 90% dels 

casos (2015-16), seguint la tendència dels anys anteriors (Taula E1.3.4). 

Pel que fa a l’origen geogràfic dels estudiants del grau, les comarques més pròximes (el 

Tarragonès i el Baix Camp) són les que més estudiants aporten, més de la meitat, seguides 

per altres comarques de la província de Tarragona (30%) i la zona de Barcelona (7,9%) 

(Taula E1.3.14). Gairebé un 4% dels estudiants provenen de fóra de Catalunya. Segons 

el nivell d’estudis familiars (Taula E1.3.9), al voltant del 40-45% dels alumnes de nou 

ingrés tenen pares amb estudis de secundària o universitaris.  

Quant al gènere dels estudiants, hi ha força equilibri (48 H-40 D), una tònica que es manté 

al llarg dels darrers anys amb lleugeres oscil·lacions. Les edats d’ingrés són 18-19 anys 

majoritàriament, tot i que hi ha un gruix no despreciable d’alumnes que comencen el grau 

amb més de 20 anys. A diferència del curs anterior, el 2014-15 no hi ha diferències 

destacables en l’edat d’ingrés segons el sexe, veure per exemple que han ingressat el 

mateix nombre d’estudiants homes i dones amb 18 anys (Taula E1.3.12). 

Per tal d’aconseguir aquests perfils d’ingrés en els estudis de grau, des de la Facultat de Química 

s’està fent un esforç important en tasques de captació (Taula E1.3.17), divulgació i visibilitat 

(Taula E1.3.19), amb l’objectiu d’atraure els estudiants de secundària amb millors expedients 

acadèmics. Aquestes tasques comprenen activitats informatives com les Jornades de Portes 

Obertes, Figura E1.3.1 (amb una afluència molt destacable de potencials alumnes i pares, 85 

estudiants el curs 2014-15), activitats divulgatives com les conferències en centres educatius 

(101 xerrades a 49 centres de les comarques de Tarragona curs 2014-15), activitats i tallers 

realitzats a les instal·lacions del centre, com el programa  “Fem Recerca” (400 estudiants de 

centres de secundària van fer pràctiques als nostres laboratoris entre octubre-desembre 2014), 

col·laboració en el desenvolupament de treballs de recerca de batxillerat, acolliment de centres 

per visitar les instal·lacions i realitzar tallers, etc., campus d’estiu per a estudiants de secundària 

amb els millors expedients acadèmics (Curs EstiURV, Campus Científico de Verano), divulgació al 

carrer (Fira Tastets de Ciència a Reus), etc. Aquestes activitats estan molt ben valorades pels 

agents implicats (facultat, instituts, alumnes). Per exemple, les Jornades de Portes Obertes han 

rebut una valoració de 8,30 sobre 10 pels 85 participants enquestats (Taula E1.3.20), tots ells 

fent una valoració positiva de les jornades globalment. 

A la Facultat de Química es fan altres accions de divulgació i visibilitat. Es publiquen articles o 

entrevistes en mitjans de comunicació locals, que es recullen a la web de la Facultat 

(www.fq.urv.cat/reculldepremsa/index.html), i es participa en algunes webs especialitzades amb 

articles d’opinió (Ex: www.buenaquimica.org). El curs 2014-15 es va proposar re-activar el 

Facebook de la FQ, per fer-la més present a les xarxes socials. La iniciativa s’ha posat en marxa 

recentment i una professora s’encarrega del seu manteniment (PM-03). També es realitzen actes 

com la festivitat de Sant Albert Magne (coincidint amb la inauguració del curs acadèmic), on es 

conviden investigadors o professionals del món de la Química/Bioquímica a participar-hi impartint 

conferències i es premien als millors estudiants que han començat estudis en els Graus aquell 

curs, l’acte de graduació apadrinat per una de les empreses de les nostres comarques, o el 

lliurament dels premis de recerca en Química, patrocinats per l’associació empresarial química de 

Tarragona (AEQT), on es premien als millors treballs de recerca en química de batxillerat del curs 

anterior (Taula E1.3.19). 

La matrícula dels estudiants de nou accés en els Graus s’ha fet tradicionalment de manera 

presencial (a partir de segon curs, la matrícula es fa on-line) ja que s’aprofita aquesta Jornada 

d’Acollida per informar als estudiants sobre les Jornades d’Iniciació a la Vida Universitària, que es 

realitzen a principis de setembre, a més d’informar sobre els cursos introductoris de Química, 

Física i Matemàtiques, que la Facultat de Química ofereix durant el mes de setembre de forma 

gratuïta abans de començar la docència reglada. La satisfacció dels estudiants de nou accés 

http://www.fq.urv.cat/reculldepremsa/index.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuari/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/D6IL1BVS/www.buenaquimica.org
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respecte al procés de matrícula és força elevada (Taula E1.3.21 i Taula E1.4.4) excepte per a un 

cert nombre d’estudiants del Grau en Bioquímica i Biologia Molecular o del doble Grau en 

Bioquímica i Biologia Molecular i Biotecnologia ja que procedeixen d’altres comunitats autònomes 

i han de venir expressament un dia del mes de juliol per fer la matrícula presencial. Com a millora 

a implementar es donarà la possibilitat als estudiants de nou accés que procedeixen de fóra de 

Catalunya a realitzar la matrícula on-line o venir presencialment al centre (PM-04). Als que 

decideixin matricular-se on-line, se’ls enviarà per correu electrònic la informació sobre les 

Jornades d’Iniciació a la Vida Universitària i els cursos preparatoris que es realitzen al mes de 

setembre, per al seu coneixement. Els 97 estudiants enquestats que cursaven en 2014-15 graus 

de la Facultat de Química han orientat significativament les puntuacions sobre la Secretaria de 

centre majoritàriament a la franja més alta (Figura E1.3.2). El nivell de satisfacció més elevat per 

part dels usuaris el trobem en l’atenció presencial i en la interacció via e-mail amb la secretaria 

del centre. 

Amb tot això, es considera que les característiques dels estudiants de nou accés són molt bones 

per a cursar un grau en ciències: el perfil i el nombre d’estudiants és l’adequat i s’han omplert les 

places ofertades, majoritàriament amb estudiants en primera opció. Les dades són indicatives 

d’una estabilització i consolidació d’ambdós graus des de la seva implantació. A més, es valoren 

molt positivament els mecanismes habilitats per a la seva incorporació. El fet que les notes d’accés 

del estudiants siguin millors podria estar relacionat amb les moltes accions de divulgació i captació 

dutes a terme per la Facultat de Química al llarg dels anys, en les que hi ha implicat l’equip 

deganal, el PAS i el professorat. Aquesta política seguirà en els propers anys per consolidar el 

programa d’activitats relacionades amb l’ensenyament secundari (PM-05) i, si és possible, millorar 

el perfil d’ingrés al grau continuant amb la tasca de captació d’estudiants potencials amb bon 

expedient, especialment en el GQUI; en aquest sentit es continuarà fent un seguiment de la nota 

mitjana d’accés i en la nota de tall per observar-ne l’evolució, i avaluar la relació entre el programa 

d’activitats que s’ha desenvolupat en els darrers anys amb el perfil d’estudiants matriculats al 

centre (PM-06). 

Es considera que el perfil d’ingrès s’assoleix amb qualitat en ambdós Graus, atès que tots 

els estudiants matriculats presenten un perfil formatiu que s’adiu completament amb l’establert 

per la titulació i el seu nombre és coherent amb les places ofertes. Com a exemple de bones 

pràctiques destaquem les tasques de captació, divulgació i visibilitat desenvolupades per la 

Facultat de Química. 

Màsters: 

Màster en Nutrició i Metabolisme: 

El Màster en Nutrició i Metabolisme és un dels sis màsters amb matrícula de nou accés 

superior als 50 estudiants a la URV (font: Informe Formació URV 2015). Des de la seva 

implantació ha estat un dels més sol·licitats a la URV. Concretament, el curs 2015-16 ha 

encapçalat el rànquing, rebent 139 preinscripcions, el que representa un 10,7% del total 

URV. 

Tot i l’elevada demanda, el nombre de preinscripcions s’ha reduït respecte el curs 2013-

14 (Taula E1.3.7) i especialment respecte al curs 2012-13, degut a la taxa de 30 € aplicada 

per la URV per fer la preinscripció, la qual cosa ha determinat que els estudiants hagin 

sigut més selectius, però ha augmentat respecte al any 2014-15 que va ser el primer any 

en el què la taxa de 30 € es va aplicar. La reducció en la preinscripció respecte al any 

2014-15 no ha significat cap reducció en l’admissió i matricula dels estudiants i ha 

representat una millora significativa en el procés d’admissió i reserva de places, fent que 

s’hagi disminuït de manera important la llista d’espera per una plaça l’any 2014-15 i que 

una altra vegada hagi tornat a augmentar l'any 2015-16. 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Informe_formacio_2015/Informe%20formacio%202015.pdf
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La ràtio Admissions-Oferta ha estat d’1,68 i s’han cobert la majoria de places ofertes (58 

de 60) al curs 2015-16 (Taula E1.3.7). La diferència entre estudiants admesos (101) i 

estudiants finalment matriculats (58) és conseqüència bàsicament d’estudiants estrangers 

que no s’han pogut matricular per problemes econòmics, com ara la denegació d’una beca 

i principalment per problemes en el lliurament de la documentació. Són molts els tràmits 

requerits als alumnes per poder fer la matrícula i com a conseqüència, molts d'ells no 

poden cobrir tots els tràmits burocràtics dins dels terminis establerts de matriculació i 

malgrat haver estat admesos en el màster, finalment no poden matricular-se. 

El 36% dels alumnes que han accedit al màster el curs 2015-16 són graduats, el 2% 

llicenciats, el 5% estudiants estrangers amb títol homologat i el 57% estudiants estrangers 

amb títol no homologat (Taula E1.3.8). Respecte al 2013-14 i al curs anterior, s’ha reduït 

el nombre d’estudiants amb titulació de grau i s’ha incrementat notablement el nombre 

d’estudiants estrangers amb titulació no homologada. 

Al curs 2015-16 la població d’estudiants és similar a la de totes les edicions d’aquest 

màster, essent la majoria d’estudiants dones (Taula E1.3.11) amb una edat entre 22 i 23 

anys (Taula E1.3.12). La majoria d’estudiants cursen el màster a temps complet (Taula 

E1.3.13). Els estudiants a temps parcial són una minoria i és conseqüència, 

majoritàriament, de que compatibilitzen els estudis amb una ocupació laboral, que els 

impossibilita la dedicació suficient per superar el màster en un sol curs acadèmic. Alguns 

dels estudiants que opten per la modalitat a temps parcial són professionals de la nutrició 

que cursen el màster per ampliar i actualitzar els seus coneixements. 

El 43,9% dels estudiants matriculats el curs 2015-16 tenen nacionalitat espanyola (Taula 

E1.3.16), i provenen majoritàriament d’universitats catalanes, URV (5 estudiants), UB (3 

estudiants) i UdL (3 estudiants) (Taula E1.3.15bis). Aquest curs i el curs 2014-15, a 

diferència del curs 2013-14, la procedència d’estudiants estrangers no és exclusivament 

d’Amèrica, donat que també s’han matriculat estudiants provinents d’Itàlia. Pel que fa als 

alumnes americans, destaquen els provinents de Mèxic (19,5%) (Taula E1.3.16). 

El curs 2014-15 i 2015-16 es considera que els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés 

adequat al màster, ja que posseeixen una titulació d’accés (Taules E1.3.15 i  E1.3.15bis) 

de les definides en la memòria de verificació, majoritàriament graduats o llicenciats en 

nutrició. També s’han admès titulats de grau o llicenciatura de Biologia, Bioquímica, 

Biotecnologia, Ciència i tecnologia dels aliments i Farmàcia. Aquesta diversitat en la 

formació dels estudiants no origina cap problema a l’hora d’impartir el màster ja que els 

complements de formació permeten als estudiants anivellar la seva formació en aspectes 

que no hagin cursat prèviament. Per agilitzar el procés de matrícula, des de la Secretaria 

de la Facultat de Química s’ha elaborat un document per definir els complements de 

formació. El document omplert es custodia a la Secretaria. Els complements que ha de 

cursar cada estudiant depenen de la seva formació prèvia i s’acorden entre un dels 

coordinadors del màster (la coordinadora de la URV o el coordinador de la UB) i l’estudiant 

en una tutoria individualitzada abans de la matrícula (en aquest aspecte s’aprofundeix en 

la valoració de l’estàndard 5). El màster està dissenyat de manera que aquests 

complements de formació es cursen abans d’iniciar-se el màster, amb la qual cosa tots els 

estudiants poden seguir adequadament els continguts de les matèries obligatòries. 

Respecte a la matrícula dels complements de formació, el darrer curs es van esgotar els 

nodes de matrícula, és a dir, les possibles combinacions d’assignatures dels complements 

que es poden escollir en el programa informàtic en funció de l’especialitat de màster que 

es vol matricular. Per aquest motiu, es proposa com a millora per al curs vinent definir a 

priori tots els possibles grups d’assignatures tenint present els perfils més habituals dels 

estudiants que es matriculen al màster, refent els nodes prèviament assignats per evitar 

que torni a passar aquest fet.  (PM-07). En la taula E1.3.23 es pot observar que la 

proporció d’estudiants de nou ingrés que es matriculen en complements de formació es 

molt alta. Això es degut a que el màster es centra tant en Nutrició como en Metabolisme. 

No obstant,  en la actualitat en els estudis universitaris de grau de nutrició no s’imparteixen 
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coneixements relacionats amb el metabolisme. Pel contrari, en estudis més relacionats 

amb el metabolisme, com poden ser estudis de grau en Biologia, Biotecnologia o, per 

exemple, Bioquímica, no s’imparteixen matèries o coneixements relacionats amb el camp 

de la nutrició com pot ser aliments, fisiologia o dietètica. De fet, en les taules E1.3.24 i 

E1.3.25 es pot observar clarament com els alumnes amb una titulació d’accés de Nutrició 

o afí, realitzen complements de formació relacionats amb el camp del metabolisme i la 

biologia molecular com són Regulació del Metabolisme, Senyalització Cel·lular, Genètica 

Molecular o Fonaments d’Immunologia, mentre que alumnes amb una titulació d’accés 

d’estudis més relacionats amb la Biologia o Bioquímica cursen sobretot complements de 

formació relacionats amb l’àrea de la nutrició como són: Aliments, Dietètica i Dietoteràpia 

o Fisiologia. 

Per tal de captar estudiants amb el perfil adient, a més de la difusió des de la Facultat de 

Química als estudiants d’últim curs de grau (Taula E1.3.18), i de les campanyes 

promogudes des de la URV, i la seva participació en fires, la coordinadora del màster fa 

una presentació de la titulació en la Jornada de Sortides Professionals que s’organitza en 

el grau de Nutrició Humana i Dietètica de la URV.  

Cal destacar que la satisfacció dels usuaris amb l’organització del màster és força elevada 

(Taula E1.3.22), ja que la major part d’apartats ha obtingut una puntuació que està per 

damunt de la de la mitjana de la URV. El nivell de satisfacció més elevat per part dels 

usuaris el trobem en l’atenció personalitzada adequada per part de la coordinadora del 

màster. Els apartats amb una valoració més baixa estan relacionats amb la informació que 

la Universitat dóna sobre com trobar residència, sobre ajuts econòmics, o l’obtenció 

d’assistència sanitària. En aquest sentit, es revisarà el contingut de les webs dels màsters 

(PM-08). 

Es considera que el perfil d’ingrès s’assoleix amb qualitat, atès que tots els estudiants 

matriculats en el Màster en Nutrició i Metabolisme presenten un perfil formatiu que s’adiu 

completament amb l’establert per la titulació i el seu nombre és coherent amb les places 

ofertes. Un exemple de bones pràctiques és la presentació del màster que la coordinadora 

fa en la Jornada de Sortides Professionals que s’organitza en el grau de Nutrició Humana 

i Dietètica de la URV. 

Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular: 

El primer curs d’implantació del màster (2013-14), el nombre d'estudiants matriculats va 

ser pràcticament la meitat dels preinscrits, valor similar al d'altres anys en l’anterior 

màster en Síntesi i Catàlisi, el qual s'estima baix (Taula E1.3.7). Cal remarcar que aquest 

màster ha estat designat com a màster estratègic per la URV, i que, en aquest sentit, la 

DGU és més flexible a l’hora de considerar el nombre de places cobertes. És d'assenyalar 

que el Màster sempre incorpora estudiants estrangers de mobilitat IN que realitzen algunes 

assignatures del Màster, atès que es tracta de l’única titulació del centre impartida 

íntegrament en anglès, però no estan matriculats de tots els crèdits del Màster. 

La majoria dels estudiants havien acabat els estudis de llicenciatura/grau en el mateix any 

en què van començar els estudis de Màster i tots ells van cursar els estudis a temps 

complet (Taula E1.3.13). Cal remarcar que tots els estudiants matriculats tenen la 

formació requerida d’acord amb la memòria de verificació per incorporar-se a aquest 

Màster (majoritàriament llicenciat/graduat en química) (Taules E1.3.15 i E1.3.15bis), i, 

fins el moment s’observa una tendència a l’alça d’una major proporció d’homes. La 

implementació de la web del Màster ha suposat l’increment del nombre de sol·licitants 

estrangers. Així, mentre que l'any 2013 havia 2 estudiants estrangers i al 2014 tan sols 

1, l’any 2015 dels 27 estudiants preinscrits, 9 (33%) eren estrangers. Malauradament, 

només 4 van poder superar els tràmits i van aconseguir matricular-se. Per tal de facilitar 

la incorporació d’estudiants estrangers de fóra de l’àmbit comunitari és necessari millorar 

i agilitzar els tràmits burocràtics i precisar quins són imprescindibles (PM-09). 
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La procedència dels alumnes ha estat molt diversa des de la implantació del màster (Taula 

E1.3.16), ja que el curs 2013-14 hi havia dos alumnes estrangers (Índia, Colòmbia), fins 

a 9 alumnes de 7 diferents universitats espanyoles, i 4 alumnes de la nostra Universitat. 

El curs 2014-15 hi havia 1 alumne estranger (Pakistan), 7 de la URV i 6 d’altres universitats 

espanyoles. El curs 2015-16 hi ha 4 estrangers, 6 alumnes URV i 7 provinents d’altres 

universitats espanyoles. No obstant això, el percentatge d'alumnes d'altres universitats 

espanyoles és molt destacable. 

Per tal de captar estudiants amb el perfil adient, a més de les accions realitzades per la 

Facultat de Química als estudiants d’últim curs de grau (Taula E1.3.19), i de les campanyes 

promogudes des de la URV, i la seva participació en fires, el professorat implicat en la 

docència del màster fa difusió a les conferències impartides fóra de la URV. També es fa 

difusió del màster a través del web institucional i, des de la titulació, s’ha elaborat una 

plana web en anglès per facilitar l’accés a la informació dels estudiants estrangers 

(http://www.quimica.urv.es/mscmd/index.php ). 

La satisfacció dels usuaris amb l’organització del màster (Taula E1.3.22), és complicada 

de valorar pel baix nombre d’enquestes respostes. Tots els apartats presenten una 

valoració ≥ 4 (el màxim és 7), excepte el que fa referència a la informació que la 

Universitat dóna sobre com trobar residència que té el valor molt baix. En aquest sentit, 

es revisarà el contingut de les webs dels màsters (PM-08). 

Es considera que el perfil d’ingrés s’assoleix amb qualitat, atès que tots els estudiants 

matriculats presenten un perfil formatiu que s’adiu completament amb l’establert per la 

titulació. Un exemple de bones pràctiques és la difusió que fan del màster el professorat 

implicat en la docència quan imparteixen conferències fóra de la URV. 

En relació al procés d’accés, cal esmentar que la URV està immersa en un procés de reorganització 
d’estructures en l’àmbit de grau i màster que comporta les segu ̈ents modificacions en el mapa 

d’estructures vinculades així com de les seves competències: 

- La creació d’una nova unitat, l’Oficina d’Atenció al Màster (OAM). Aquesta unitat agruparà 

els processos estratègics de màster en una única estructura, com a unitat de referència per als 

màsters, especialment orientada al desenvolupament i la promoció dels programes i a la captació 

d’estudiants.  

- La reorganització del Centre d’Atenció als Estudiants (CAE), que al canviar de competències 

passa a denominar-se Oficina d’Orientació Universitària (OOU). Les seves competències 

seran: Gestionar la captació i les proves d’accés dels estudiants de grau, potenciar els processos 

vinculats amb l’orientació, l’ocupació i l’empleabilitat donat una resposta integral grau-màster-

doctorat, implantar i desenvolupar el programa d’Alumni de la URV. 

- Reforc ̧ar la transversalitat de les unitats que depenen de l’Àrea de Docència (ArDOC) , el 

Servei de Gestió Acadèmica (SGA) i les secretaries de centre i campus que assumiran els 

processos de preinscripció i matrícula dels estudiants nacionals i internacionals de Grau, Màster i 

Doctorat. 

- La reorganització del Servei de Gestió d’Extensió Universitària (SGEU) que passarà a denominar-

se Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) i que assumirà les competències 

d’atenció a la comunitat universitària, algunes d’elles gestionades fins ara per part del CAE. 

La reestructuració està prevista per implantar-se progressivament a partir de gener de 2016. En 

el cas de la Facultat de Química, juntament amb els altres centres del Campus Sescelades, es 

farà una fusió de les secretaries de centre en una única secretaria de campus. També està prevista 

la creació d’una oficina de logística de campus. Amb aquestes actuacions es pretén optimitzar els 

recursos mantenint una elevada eficiència en el servei d’atenció als estudiants i en l’atenció al 

professorat i PAS dels centres.  

http://www.quimica.urv.es/mscmd/index.php
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S’haurà, per tant, d’avaluar en el futur, com afecta aquesta reestructuració organitzativa a la 

captació i matrícula d’estudiants de Grau i Màster de la FQ, per tant, al perfil d’ingrés dels 

estudiants. 

 

Mecanismes de coordinació docent 

La Facultat de Química disposa d’uns sistemes de coordinació institucionals establerts i eficients. 

Els mecanismes de coordinació acadèmica i docent, per al conjunt del centre i per a cadascuna 

de les titulacions es recullen al procés SIGQ P.1.2-03-“Desenvolupament de l’ensenyament” i 

pretenen que la coordinació funcioni a diferents nivells: i) assignatura; ii) titulació; iii) horitzontal: 

entre les titulacions que comparteixen assignatures (graus de ciències); iv) vertical: entre les 

titulacions i els òrgans de govern superiors i inferiors. 

La Junta de Facultat, màxim òrgan de govern i decisió de la Facultat, exerceix una funció de 

coordinació gràcies al diàleg que s’hi estableix entre els seus membres (PDI, estudiants i PAS). 

Està integrada per 8 membres nats: els 5 membres de l’equip deganal i els 3 directors de 

departament (departament de química física i inorgànica,QFI, departament de química analítica i 

química orgànica, QAQO i departament de bioquímica i biotecnologia, BQBT), i 42 membres 

electes: 23 PDI (19 permanents i 4 no permanents) dels departaments de QFI (9), QAQO (7) i 

BQBT (7), 13 estudiants (6 GQUI, 4GBBM i 3 de màster) i 6 PAS (procedents de la secretaria de 

centre, oficina de suport al deganat, consergeria, tècnic multimèdia de centre). Així mateix, els 

estudiants que hi participen es converteixen en interlocutors legítims dels estudiants quan el 

govern de la Facultat ha de coordinar determinades accions de contingut acadèmic-docent. Entre 

els assumptes aprovats per Junta de Facultat figuren els horaris i calendari d’exàmens finals dels 

graus, l’oferta d’activitats acadèmiques reconegudes a les assignatures de Ciutadania del grau en 

Química i de Seminaris Interdisciplinaris del grau en Bioquímica i biologia molecular, o les 

normatives i plans estratègics de centre. Els corresponents acords i temes tractats queden 

recollits en les actes de les reunions, que són accessibles als membres de la Junta. Després de 

cada Junta de Facultat, des de l’Oficina de Suport a Deganat s’envia un correu electrònic a tot el 

col·lectiu PDI i PAS de la Facultat, adjuntant l’informe de l’Equip Deganal. A l’informe d’equip 

deganal es reflecteixen, entre d’altres aspectes, totes les reunions realitzades per les comissions 

del centre així com els principals acords als que s’ha arribat. Es van realitzar cinc Juntes de Centre 

durant el curs 2014-15. 

La composició de l’Equip Deganal (ED), formada per degana, vicedegà, secretària i responsables 

d’ensenyament de graus, permet una coordinació eficaç de les activitats acadèmiques del centre 

que tenen un impacte sobre els ensenyaments de grau. L’ED es reuneix amb una periodicitat 

setmanal (37 reunions el curs 2014-15), i la secretària fa un resum dels temes tractats, que envia 

a posteriori a l’ED i al personal de l’OSD. 

La Comissió de Seguiment i Qualitat Docent (CSiQD) es va crear el novembre de 2010, amb 

l’objectiu de fer el seguiment de la qualitat de les titulacions del centre, en un moment en que 

estava començant la implantació dels nous graus: valoració de resultats acadèmics, coordinació 

d’horaris i calendaris d’exàmens, consensuar normatives prèviament a sotmetre-les a aprovació 

en Junta de Facultat, discussió i aprovació dels informes de seguiment de les titulacions, etc. Com 

s’ha comentat anteriorment, entre els seus membres s’inclouen, a més de l’equip deganal, el 

coordinador de 1r curs, els coordinadors de matèria del GQUI, i representants d’altres àrees de 

docència majoritàries dels graus (bioquímica, cristal·lografia i física), estudiants de grau (un 

representant del GBBM i un altre del GQUI) i la tècnica de suport a la qualitat docent del centre 

(PAS). El curs 2013-14 es van incloure els coordinadors de màster, ja que no existia al centre cap 

comissió de seguiment d’aquests ensenyaments donat que la comissió del Programa Oficial de 

Postgrau, que s’encarregava del seguiment de màsters i doctorats, havia desaparegut. Aquests 

representats no es convoquen sempre sinó només quan es tracten temes relacionats amb els 

màsters. La CSiQD es reuneix amb la periodicitat que creu oportuna l’ED, com a mínim dues 

vegades al llarg del curs acadèmic (per analitzar els resultats acadèmics al final del 1r 
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quadrimestre i al final de curs), i els temes tractats, propostes de millora que sorgeixen i acords 

es recullen a les actes de les reunions. Des de la seva creació s’han realitzat 26 reunions d’aquesta 

comissió. Durant el curs 2014-15, es va reunir dues vegades: el 13 de gener de 2015 per planificar 

els aspectes més importants a treballar fins a la data d’acreditació de les titulacions, i el 18 de 

maig de 2015 per realitzar la valoració dels resultats acadèmics i de l’avaluació per competències 

de les assignatures del 1r quadrimestre de graus, així com per definir els horaris del següent curs 

acadèmic, també dels graus. Posteriorment, el dia 16 de setembre de 2015, es va realitzar una 

altra reunió de la comissió per fer la valoració dels resultats acadèmics del curs 2014-15, tant de 

graus com de màsters, valoració de l’avaluació per competències de les assignatures anuals i de 

segon quadrimestre de graus, i aprovar l’informe de seguiment del curs 2013-14. Prèviament a 

la tramesa d’aquest autoinforme d’acreditació a AQU Catalunya, en la CSiQD de 9 de desembre 

de 2015 s’ha concretat el pla de millora del centre presentat en aquest document. 

La participació de tots els col·lectius del centre (PDI, estudiants i PAS) permet analitzar de manera 

adequada els resultats acadèmics i fer propostes de millora en els seguiment dels graus i dels 

màsters. 

El responsable d’ensenyament de grau (RE) i el coordinador/a de màster (CM), sota la 

direcció de la degana de la Facultat de Química, fan el seguiment de l’organització de la titulació 

de la qual en són responsables, d’acord amb l’establert als articles 18 i 19 de l’actual Normativa 

de Docència de la URV. La seva funció és essencial per garantir una bona coordinació docent en 

relació als horaris de cada curs acadèmic, el calendari d’exàmens, la planificació docent i tota la 

programació acadèmica-docent. 

A més, per tal de facilitar l’organització de les titulacions, en els graus, també cal destacar: 

En el cas del Grau de Química, hi ha designat un coordinador/a de matèria, responsable 

de vetllar per la coherència en la planificació docent de la mateixa. Per matèries amb més 

d’una assignatura, existeix un coordinador/a per cadascuna, encarregat de la seva 

planificació. En concret, hi ha coordinadors de màteria de Química, Química Analítica, Química 

Física, Química Orgànica i Química Inorgànica. La creació d’aquesta figura es va aprovar per 

Junta de Facultat el 29-06-11 com un mecanisme de millora en la coordinació del Grau. S’han 

dut a terme diferents reunions entre el coordinadors i el professorat implicat en les 

assignatures, així com entre els RE i els coordinadors, per tal d’avaluar la docència en els 

diferents cursos. En el cas del GBBM no hi ha aquesta figura de coordinador de matèria i és 

el RE el qui convoca el professorat amb docència en el grau per tal de fer la planificació 

docent. En els dos darrers cursos, la tasca s’ha centrat, sobretot, en les assignatures 

Pràctiques Externes (PE) i Treball de Fi de Grau (TFG). S’han redefinit alguns aspectes relatius 

a la forma de presentació dels informes, la qualificació per part dels diferents agents implicats 

o alguna documentació relacionada amb les assignatures (rúbriques, normatives). Tots els 

canvis s’han posat a l’abast d’estudiants i professors implicats via espais moodle. 

Existeix la figura de coordinador/a de 1r curs (aprovació en Junta de Facultat el 29-06-

11), en el nostre centre representada pel mateix responsable d’ensenyament del grau en 

Química, com a mecanisme per coordinar la docència entre els graus de ciències de la URV 

(Grau en Química, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Biotecnologia i Grau en 

Enologia), que comparteixen algunes matèries de formació bàsica en 1r curs. S’han dut a 

terme reunions entre els diferents RE dels graus de ciències per organitzar la docència 

compartida en els diferents graus. Com a resultat d’aquest procés es confecciona el calendari 

del següent curs acadèmic, els horaris i les guies docents. 

El coordinador/a de PE i coordinador/a de TFG són responsables del seguiment 

d’aquestes assignatures dels Graus. Es duen a terme reunions entre el professorat implicat 

en l’assignatura i els coordinadors per tal de planificar i dur a terme les diferents tasques. En 

el cas de les PE, el coordinador també es comunica (via reunions, telèfon i/o e-mail) amb els 

tutors professionals per organitzar l’assignatura. El RE manté reunions amb els coordinadors 

del TFG i PE per avaluar el funcionament d’aquestes. 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_docencia_2015_16.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_docencia_2015_16.pdf


21 
 

Durant el curs es duen a terme diferents reunions entre els RE i els coordinadors 

d’assignatures dels diferents cursos per tal d’avaluar la docència i fer balanç dels resultats 

acadèmics. 

Es mantenen reunions amb els representants dels estudiants d’ambdós graus, per 

avaluar diferents aspectes de la docència, com ara l’organització i la qualitat. 

També es mantenen converses via telefònica o a través de correu electrònic amb els tutors 

d’entitats col·laboradores (empreses, hospitals, etc) que participen com a tutors en 

pràctiques externes i en el treball de Fi de Grau per tal de fer balanç del desenvolupament 

d’aquestes assignatures per part dels estudiants.  

Cada màster universitari disposa d’una Comissió Acadèmica de Màster (CAM), amb una 

representació adequada del centre i dels departaments implicats en l’ensenyament, que coordina 

i aprova els horaris, el calendari d’exàmens i la planificació docent. 

 En el Màster interuniversitari en Nutrició i Metabolisme, la composició de la CAM és paritària 

entre la UB i la URV, d’acord amb l’establert en la memòria de verificació, amb representants 

dels departaments amb docència. Per altra banda, entre els coordinadors de les dues 

universitats es manté contacte continu per solucionar qualsevol incident i coordinar les 

activitats. La coordinació interuniversitària es considera adequada perquè el contacte entre 

les dues universitats és continuat i molt estret. 

 

 El Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular està coordinat per un professor de la URV i 

un investigador de l’ICIQ. La CAM té una composició paritària entre la universitat i l’institut 

de recerca (tres membres cadascú), es reuneix en finalitzar el període de preinscripció i en 

finalitzar el període de classes teòriques per analitzar la satisfacció dels alumnes (existeixen 

diferents períodes d'interacció dels estudiants amb els coordinadors: el primer dia de curs 

durant l'acte de benvinguda; i en finalitzar el període de classes teòriques, moment en que 

es fa una revisió crítica de l'ensenyament rebut, programes, organització, exàmens, que és 

tinguda en compte en la planificació docent de l'any següent). Amb posterioritat es realitza 

una reunió amb el professorat per coordinar l’organització del Màster del curs següent. 

 

Al llarg de tot el procés de desenvolupament de l’ensenyament, els estudiants reben orientació 

personal i acadèmica, d’acord amb el Pla d’Acció Tutorial del centre, on la figura del coordinador 

de Pla d’Acció Tutorial (PAT) té un paper destacat. El coordinador del PAT disposa d’un sistema 

virtual a Moodle d’extracció d’informes sobre l’acció tutorial realitzada, que resulta d’utilitat per 

al seguiment i valoració de la mateixa (veure valoració d’estàndard 5 del present informe). D’altra 

banda, la Facultat de Química ha activat dos espais virtuals, un destinat a professors tutors i altre 

a estudiants, que faciliten la coordinació de l’acció tutorial. Els espais dónen recursos i disposen 

dels fòrums necessaris per a facilitar la comunicació dels tutors amb la Coordinació del PAT, o 

d’aquesta amb els estudiants. En concret, en l’espai anomenat “Espais Comuns de Tutoria de 

Centre FQ”, adreçat als professors tutors s’hi inclou informació general sobre el Pla d’Acció Tutorial 

(Guia del Professor-Tutor, Propostes de Guions per les Reunions de Tutoria, llistat d’alumnes / 

tutors, i enllaços als Plans d’Estudi dels Graus de la FQ), informació sobre el Model de Formació i 

Avaluació per Competències dels Graus de Química i Bioquímica i Biologia Molecular, actes de les 

reunions anuals que fa el coordinador del PAT amb els professors tutors, altra informació 

important per la tutoria acadèmica (Guia d’Atenció a l’Estudiant amb Discapacitats i altres 

Transtors, Guia d’Orientació per l’Ocupació), així com altra informació que pot ser d’utilitat a 

l’estudiant (Estatut de l’Estudiant, Planificació de la Tutorial per l’Estudiant de Grau de la FQ, 

enllaços a processos vinculats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), Currículum Nuclear 

de Graus). En l’Espai de Comunicació FQ, adreçat als estudiants de la Facultat, a banda de la 

informació de la que disposen els professors tutors, els alumnes disposen d’informació sobre 

activitats organitzades per la FQ (cursos intensius de Química, Física i Matemàtiques pels 

estudiants de nou accés a 1er curs, Jornades d’Iniciació a la Vida Universitària, Programa de 

Seguretat als Laboratoris de Pràctiques de la Facultat de Química), horaris d’atenció dels 

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/pat_fq_2012.pdf
http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=21170
http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=21170
http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=39253


22 
 

professors, llistat d’alumnes / tutors /estudiants mentors. A més, en l’espai virtual destinat als 

estudiants, s’ha creat un sub-grup per facilitar la comunicació i la recollida d’informació amb el 

grup d’estudiants-mentors (proposta de guions per les reunions que han de mantenir amb els 

estudiants que mentoritzen i tasques on-line per poder enviar els resums dels temes tractats en 

aquestes reunions). 

Altres figures d’interès en el centre són la coordinadora de mobilitat, que coordina les activitats 

realitzades en el marc de la mobilitat, la figura que coordina la relació amb les empreses i la 

que coordina la relació amb l’ensenyament secundari. Aquests tres encàrrecs, designats a 

proposta de l’equip deganal de la Facultat de Química, donen idea de la importància que es 

concedeix a aquests àmbits de relació. 

Altres comissions del centre que incideixen en la coordinació docent són: 

 Comissió Permanent de la Junta de Facultat. Només es convoca per donar sortida a temes 

urgents o de tràmit. Presidida per la degana, i constituïda per l’equip deganal, els directors 

dels departaments adscrits a la Facultat, el tècnic de l’oficina de suport a deganat (PAS) i 

un alumne de Grau. 

 Comissió d’Usuaris del CRAI de la Facultat de Química. Es reuneix un cop a l’any per 

repartir el pressupost del CRAI entre les diferents àrees de docència de la Facultat de 

Química per comprar llibres i revistes científiques de bibliografia bàsica i complementària 

de Grau i Màster així com per actualitzar-se en els serveis que presta el CRAI. Presidida 

per la degana i formada per un representant de cada àrea amb docència a la Facultat, la 

cap del CRAI i un alumne de cada Grau. 

 Comissió electoral. Per organitzar i portar a terme les eleccions als diferents òrgans de 

govern del centre i de la URV. Presidida pel vicedegà i formada per la secretària de 

Facultat, un professor, el tècnic de l’oficina de suport a deganat (PAS) i un estudiant de 

Grau. L’equip deganal és actiu en la incorporació d’estudiants als òrgans de govern del 

centre i de la URV, i en el període de presentació de candidatures, va a les aules a explicar 

als estudiants la importància de tenir veu en els òrgans de decisió. 

 Comissió de seguretat. Per tractar tots aquells temes relacionats amb la seguretat i 

prevenció d’accidents als laboratoris de la Facultat de Química. Presidida pel vicedegà i 

formada per un representant de cada àrea dels departaments participants a la Facultat de 

Química, un tècnic de laboratori de suport a la docència (PAS) i un alumne de Grau. 

 Comissió d’internacionalització. Aquesta comissió té per objectiu l’elaboració i el seguiment 

del pla d’internacionalització de la Facultat de Química. Està formada per l’equip deganal, 

els coordinadors de màster, els directors dels 3 departament adscrits a la Facultat, la 

coordinadora de mobilitat i la tècnica de qualitat docent (PAS). 

Cal destacar, a nivell de coordinació docent, la participació de la Facultat de Química en les 

següents comissions de la URV: 

 Comissió per a la Qualitat Institucional, presidida pel rector, amb dos vicerectors, vuit PDI, 

dos PAS i quatre estudiants. La seva funció és la de proposar al Claustre la definició i 

revisió de la política de qualitat institucional i la implantació dels instruments i 

procediments adients, elevar al Claustre la memòria anual de desenvolupament de la 

Qualitat institucional de la Universitat, l’assessorament al Claustre en la definició 

d’estratègies i polítiques de qualitat, el seguiment dels mecanismes i instruments de 

qualitat i la planificació estratègica. 

 Comissió de Política Acadèmica, presidida pel vicerector de política acadèmica i del PDI. 

En formen part dos vicerectors més, set degans/directors de centre, un PAS, dos 

estudiants i un membre del Consell Social. Aquesta comissió fixa el nombre d’entrada 

d’estudiants als ensenyaments, aprova els calendaris acadèmics, les modificacions dels 

plans d’estudi de les titulacions i l’ordenació acadèmica, a més del POA. Algunes de les 

decisions presses en aquesta comissió es porten posteriorment a aprovació per Consell de 

Govern de la URV. 
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 Comissió Acadèmica de Màster Universitaris, vetlla per a que es compleixin els estàndards 

de qualitat establerts i necessaris per garantir l´acreditació inicial i les renovacions dels 

màsters universitaris de la URV. Està integrada pel vicerector/a en matèria de postgrau, 

que la presideix, un professor representant per cada centre, designat pel degà o director, 

que coordini algun màster, en el nostre cas el Màster en Tècniques Cromatogràfiques 

Aplicades, el cap d´àrea de postgrau i formació permanent, el cap de l´Escola de Postgrau 

i Doctorat i dos estudiants de màster designats pel Consell d´Estudiants. 

Fruit de les reunions de la comissió de seguretat del centre, es va creure convenient establir 

estratègies de seguretat i bones pràctiques als laboratoris de docència de la Facultat de Química. 

El curs 2014-15 es va dissenyar i redactar un Programa de Seguretat als laboratoris de docència 

de la Facultat de Química, que es va aprovar per Junta de Facultat el 17 de desembre de 2014, 

tenint en compte la revisió que en va fer l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la URV. 

Aquest programa pretén dotar a la Facultat de Química d’un model per treballar aspectes 

relacionats amb la Seguretat i la prevenció d’accidents, dirigit als estudiants de Grau per a que 

els puguin aplicar en la seva activitat diària als laboratoris de docència del nostre centre. Aquest 

programa vol ésser també un acció formativa que potenciï els aspectes de seguretat en el 

currículum dels estudiants. Al mateix temps, vol proporcionar evidències documentals als 

professors responsables de l’activitat sobre el grau d’assoliment d’aquests coneixements per part 

dels estudiants així com fer co-partíceps als alumnes de la identificació i protecció davant dels 

riscos que existeixen en un laboratori de docència d’un Grau experimental, responsabilitzant-los 

de la utilització dels mitjans de seguretat apropiats. La implantació d’aquest programa ja és un 

fet i s’aplica en tots i cadascun dels laboratoris de docència del centre. Els estudiants de nou 

ingrés del curs 2015-16 ja han rebut la documentació relacionada amb aquest programa i han 

realitzat una prova de comprensió de les normes. A més, s’ha dut a terme un recull de 

documentació signada pels alumnes, i en custòdia del centre, on declaren haver-lo entès i 

acceptat, i comprometre’s a respectar les normes de seguretat establertes als laboratoris. 

En relació a la planificació docent, es valora molt positivament que tots els ensenyaments tinguin 

publicada la guia docent de totes les assignatures en el sistema Docnet (Taula E1.4.1), tal i com 

estableix l’article 14 de l’actual Normativa de Docència de la URV. L’elaboració del document 

implica necessàriament la coordinació de tot el personal docent afectat per una assignatura, i 

entre RE/CM i professorat (distribució de competències i resultats d’aprenentatge a les 

assignatures d’acord amb la memòria per a la verificació, etc.). En el cas del màster 

interuniversitari, les guies docents de les assignatures impartides per professorat de la Universitat 

de Barcelona i de la Universitat de les Illes Balears estan enllaçades a la informació publicada a 

la seva universitat, per tal de garantir coherència entre els continguts i mantenir-les totalment 

actualitzades. 

Una altra eina de coordinació docent de les titulacions de la Facultat de Química és el pla de 

treball, que concreta les activitats d’avaluació que l’estudiant haurà de dur a terme per 

desenvolupar les competències definides en la titulació. El pla de treball, en clau de coordinació 

de la titulació, permet analitzar la distribució del volum de treball de l’estudiant, la tipologia 

d’activitats avaluatives i l’evolució del desplegament del perfil de competències de la titulació. 

D’acord amb l’actual Normativa de docència de la URV (art. 14), l’equip docent vinculat a cada 

assignatura és el responsable d’elaborar el pla de treball, i el/s coordinador/s de l’assignatura 

és/són responsable/s de publicar-lo. L'Equip Deganal ha considerat prioritari publicar el pla de 

treball dels Graus a l’espai d’assignatura Moodle, creant prèviament les activitats d’avaluació i 

omplint el formulari de pla de treball corresponent, i els RE han treballat per facilitar al professorat 

el suport necessari per tal que el percentatge de plans de treball publicats s’apropi al 100% (PM-

10). El percentatge de plans de treball publicats el curs 2014-15 ha millorat de forma significativa 

(Taula E1.4.2), assolint valors iguals o superiors al 80% en els graus. En la reunió de la CSiQD 

del dia 16 de setembre de 2015 es va fer la següent proposta de millora: 

 A través dels plans de treball de les assignatures dels Graus, s’avaluarà la càrrega de 

treball dels estudiants curs per curs, per intentar reduir el número d’activitats avaluatives, 

si calgués (PM-11). 

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/programa_seguretat_laboratoris_fq.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/programa_seguretat_laboratoris_fq.pdf
http://www.sre.urv.es/web/?page_id=1290
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_docencia_2015_16.pdf
http://moodle.urv.cat/wiki/Pla_de_treball
http://moodle.urv.cat/wiki/Pla_de_treball
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_docencia_2015_16.pdf
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Els estudiants de nou accés, enquestats després de finalitzar el primer quadrimestre (Taula 

E1.4.4) manifesten que un 92 % (igual valor per ambdós Graus) coneixen què és i en què 

consisteix el Pla de Treball de les assignatures a Moodle i entre un 67 % o 75 % (depenent del 

Grau) utilitza/consulta el pla de treball de les assignatures al Moodle.  

En els Màsters, els coordinadors d’assignatures han elaborat els plans de treball el curs 2015-16, 

tot i que no ho han fet a través del formulari a tal efecte del Moodle, és per això que la Taula 

E1.4.2 no mostra dades al respecte. En el cas del Màster Síntesi Catàlisi i Disseny Molecular, s’han 

elaborat tots els plans de treball en format word/pdf i s’ha demanat als coordinadors de les 

assignatures que pengin el document a l’espai Moodle de l’assignatura. En el cas del Màster en 

Nutrició i Metabolisme, s’han elaborat 33% plans de treball  i la informació és pública a través de 

la web específica del Màster (http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/programa-

estudis/es_index/); aquesta xifra es valora positivament, perquè inclou totes les assignatures 

obligatòries, obligatòries d’especialitat i TFM. 

La Facultat de Química va estar treballant durant els mesos d’abril i maig de 2013 en l’elaboració 

d’un model de Formació i Avaluació per Competències per als graus de la Facultat de Química 

(disponible per als estudiants i professorat de grau a través als respectius espais de comunicació 

de tutories del centre). Aquest model té com a objectius: facilitar eines per a la formació per 

competències, avaluar les competències previstes a les memòries de verificació, coordinar 

l’avaluació de les competències en el marc de la titulació, obtenir evidències per al procediment 

de seguiment i acreditació de les titulacions i desenvolupar estratègies d’ocupabilitat dels 

graduats per la URV. El 7 de juny de 2013, el model va ser aprovat per la Comissió de Seguiment 

i Qualitat Docent i el 25 de juny de 2013 per Junta de Facultat. Els agents implicats en el model 

de formació i avaluació per competències de la Facultat de Química són els estudiants, els docents, 

els tutors, la comissió de seguiment i qualitat docent, l’equip deganal, els departaments implicats 

en la docència dels Graus de la Facultat de Química, l’oficina de suport al deganat i la secretaria 

del centre. Per tal de desenvolupar aquest model, es va revisar la distribució del mapa de 

competències en les dues titulacions de Grau, GBBM i GQUI (sobretot de les competències 

transversals i nuclears). Es va preveure implantar el model el curs 2013-14 en els dos primers 

cursos de grau, i el curs 2014-15 en tercer i quart.  Tant en el GQUI com en el GBBM hi va haver 

un petit endarreriment, implantant-se el primer curs el 2013-14, de segon a tercer el 2014-15, i 

el quart curs s’està implantant aquest curs 2015-16. La valoració que es pot fer del model és 

doncs parcial, doncs encara no s’ha pogut completar la seva implantació. Tot i això els resultats 

obtinguts en el curs 2014-15 (valorats com s’ha esmentat anteriorment en les reunions de la 

Comissió de seguiment i qualitat docent) són molt positius doncs la majoria de competències 

avaluades es van assolir satisfactòriament per l’estudiantat. Esperem en els propers cursos poder 

fer una valoració global del model tenint en compte els resultats assolits així com l’opinió del 

professorat implicat sobre el mètode de avaluació. El model preveu que les competències 

específiques es consideraran superades quan les assignatures corresponents tinguin una 

qualificació de 5 o més mentre que les competències transversals i nuclears s’establiran com a 

superades quan al final dels seus estudis els estudiants hagin assolit un 80 % de les competències 

B i C en nivell I, i un 50 % de les competències B i C en el seu nivell màxim. En cas de no assolir 

aquests percentatges, l’estudiant haurà de presentar un informe al centre fent una reflexió sobre 

quins creu que han estat els motius i quines accions correctives hauria d’emprendre per tal de 

reforçar els seus punts febles. En la reunió de la CSiQD del dia 16 de setembre de 2015 es va 

debatre el procediment per a la presentació i avaluació de competències B i C per part dels 

estudiants en fintalitzar els seus estudis. Es va posar sobre la taula la possibilitat de que els 

estudiants presentessin el recull i valoració del grau d’assoliment de les competències durant la 

defensa del treball fi de grau, de forma breu (PM-12). En una reunió posterior del CSiQD 

(9/12/2015) es van donar directrius concretes de com realitzar aquesta valoració: lliurament 

d’una taula emplenada amb els graus d’assoliment de totes les competències al tribunal del treball 

fi de grau. Es va acordar que el propi tribunal podria interpel·lar l’estudiant sobre alguns dels 

aspectes reflectits en aquesta taula. Relacionat amb la simplificació i actualització de les 

competències transversals, aprovada per la URV, caldrà redistribuir les noves competències 

transversals entre les diferents assignatures de les titulacions (mapa de competències) (PM-13), 

http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/programa-estudis/es_index/
http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/programa-estudis/es_index/
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/model_de_formacio_i_avaluacio_per_competencies.pdf
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1321&consulta=mapa_competencies&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1320&consulta=mapa_competencies&any_academic=2015_16
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i revisar el model d’avaluació de competències de la FQ, per adaptar-lo a les noves competències 

i a la seva avaluació (PM-14). 

Segons els resultats de les enquestes sobre el professorat (Taula E1.4.3), els estudiants estan 

força satisfets amb la coordinació del temari i la planificació del volum de treball: En el GBBM 

s’obté una qualificació de notable tant pel què fa a la coordinació del temari entre els professors 

d’una assignatura com en la planificació del volum de feina respecte la resta de assignatures. 

Aquesta nota és lleugerament superior a la mitjana de la URV. En el GQUI,  els valors del curs 

2014-15 són satisfactoris i semblants a les mitjanes URV de valoració de la coordinació i de 

planificació del volum de treball amb un cert descens respecte al curs 2013-14. Com s’ha 

comentat anteriorment, com a proposta de millora per al curs vinent es planteja revisar la càrrega 

de treball, curs a curs, per tal de reduir el nombre d’activitats avaluatives, si s’escau (PM-11). 

Respecte als estudiants del màster en Nutrició i metabolisme, valoren molt positivament la 

coordinació entre el professorat del temari (6,18 sobre 7), així com la coordinació entre la URV i 

la UB (5,0 sobre 7). S’obté una valoració menor (3,64 sobre 7) que en anys anteriors en l’aspecte 

de si les assignatures de màster estan ben coordinades i no hi ha superposició de continguts. 

Caldrà veure si es manté la tendència en els propers anys per establir accions de millora, si 

s’escau. En el màster en Síntesi, catàlisi i disseny molecular, hi ha una valoració molt positiva 

respecte a la coordinació entre el professorat que imparteix una determinada assignatura (6,8 

sobre 7). 

Respecte a la coordinació entre assignatures, i entre professors d’una mateixa assignatura, el 

grau de satisfacció dels estudiants de Grau és força elevat (> 82 % en ambdos casos i per a 

ambdós Graus) (Taula E1.4.4). Alguns estudiants comenten en aquesta enquesta que durant el 

curs passat va haver-hi alguns petits problemes en la distribució de grups de les pràctiques de 

laboratori d’algunes assignatures degut a la implantació del doble Grau en Bioquímica i Biologia 

Molecular i Biotecnologia, que es van solucionar en aquell mateix moment, i que ja no s’han 

produït el curs 2015-16. En aquesta mateixa enquesta, els estudiants afirmen conèixer les 

competències de la seva titulació en un 73 % o 92 % (depenent del Grau). També, entre els 

comentaris d’alguns dels estudiants, es fa referència a introduir algunes millores en l’organització 

d’horaris de les classes. Fins ara, la docència en els Graus s’havia organitzat deixant els dimecres 

sense classes per afavorir la realització d’activitats avaluatives de les diferents assignatures 

(proves, treballs en grup, etc). Això implicava que algunes de les altres tardes de la setmana els 

estudiants tinguessin classe.  

El curs 2015-16 s’han introduït canvis substancials en els horaris de classes i laboratoris dels 

graus. La principal motivació ha estat atendre algunes propostes de canvi des dels col·lectius 

d’estudiants i de professors (PM-15). Es va acordar a la CSiQD i aprovar per Junta de Centre 

(17/06/2015) l’aplicació de canvis en la confecció dels horaris per a optimitzar l’ús del temps per 

part de l’alumne, posant la pràctica totalitat de les classes i laboratoris pels matins, i així facilitant 

el treball individual o en grup per les tardes. També s’ha reservat una franja horària fixa per 

realitzar proves avaluatives a estudiants de 1er curs, els dilluns de 8 a 10 h. La resta dels cursos 

realitzen les proves en hores de classe o per les tardes. Fins el moment, el funcionament del nou 

horari satisfà totes les parts. S’haurà d’esperar a les enquestes de satisfacció del curs 2015-16 

per corroborar aquest fet. 

Existeix un bon grau de comunicació entre els agents implicats en la coordinació docent, que han 

dut a terme les preceptives reunions (Taula E1.4.5), i han bescanviat informació i idees per donar 

el millor servei possible als estudiants. A nivell de grau, les reunions de coordinació entre les 

àrees són freqüents, tot i que no es fan actes ni resums de les mateixes. Per això, el curs 2014-

15 es va activar un espai a Moodle per cada grau (GBBM, GQUI), destinat als coordinadors de les 

assignatures i gestionat pel responsable d’ensenyament, amb l’objectiu d’incloure informació 

d'interès relacionada amb la coordinació de la titulació, difondre avisos, recordatoris i dates 

importants referents a qüestions acadèmiques o de gestió. La valoració d’aquesta eina és molt 

positiva ja que permet una comunicació fluïda i bidireccional entre els coordinadors d’assignatures 

i el RE. Aquest espai està facilitant la comunicació entre el RE i tots els professors implicats en 

assignatures i per tant es mantindrà i ampliarà el seu ús en els cursos següents. 

http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=61222
http://moodle.urv.cat/moodle/enrol/index.php?id=61221
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No hi ha hagut cap incidència remarcable en relació a la coordinació docent i es considera que els 

mecanismes de coordinació docent resulten molt adequats i donen resultats molt positius. Per tot 

el comentat anteriorment, es considera que aquest estàndard, en relació als mecanismes de 

coordinació docent, s’assoleix amb qualitat en ambdós Graus, i s’assoleix en els 

Màsters. Com a exemples de bones pràctiques en els Graus cal destacar la constitució de la 

Comissió de Seguiment i Qualitat Docent des de l’any 2010, les diferents figures de coordinació, 

l’activació d’un espai Moodle de coordinació per cada grau i el model de formació i avaluació per 

competències. 

 

Aplicació de normatives 
Les normatives i reglaments específics de la Facultat de Química estan disponibles a la web del 

centre (http://www.fq.urv.cat/facultat/normatives.html): 

 Reglament de la Facultat de Química 

 Pla d’Acció Tutorial 

 Política de Qualitat 

 Normativa de la Facultat de Química sobre el sistema d’avaluació continuada als 

ensenyaments de Grau 

 Normativa de coordinació del 1r curs dels graus de ciències 

 Normativa sobre el coordinador de matèria del Grau de Química 

 Normativa del Treball Fi de Grau 

 Normativa de Pràctiques Externes 

 Normativa del Treball Fi de Màster 

 Normativa sobre avaluació curricular mitjançant compensació de qualificacions associada 

a l’extinció de les llicenciatures 

 Programa de Seguretat als laboratoris de docència de la Facultat de Química 

 Model de Formació i Avaluació per competències 

 

L’aplicació de les normatives i reglaments s’ha dut a terme de manera adequada i ha tingut un 

impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

 

  

http://www.fq.urv.cat/facultat/normatives.html
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

“La institució informa de manera adequada a tots els grups d’interès sobre les característiques 

del programa així com sobre els processos de gestió que en garanteixen la seva qualitat”. 

Titulació 
S’assoleix amb 

qualitat 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

Grau BBM X    

Grau QUI X    

Màster NIM X    

Màster SCDM X    

 

Els criteris de garantia de la qualitat sobre la informació pública s’han contemplat en el disseny i 

desenvolupament del procés P.1.6-01 “Publicació d'informació sobre titulacions” del SIGQ del 

centre. I tant la URV com el Centre disposen de mecanismes que permeten garantir la publicació 

periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes. 

Pel que fa a la informació pública, la Facultat de Química ha facilitat l’accés a la informació sobre 

el sistema de garantia de qualitat mitjançant la creació d’un apartat específic (“Garantia de la 

Qualitat”) dins la web del centre (http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html).  En 

aquest es pot trobar la Política de Qualitat del Centre, el Manual de Qualitat del Centre –que inclou 

la definició i abast del SIGQ en què s’emmarquen les titulacions i els processos que en formen 

part-, les memòries verificades de les titulacions, els indicadors de seguiment dels ensenyaments 

que s’hi imparteixen, informació sobre els resultats del seguiment, el present autoinforme 

d’acreditació, a més d’altres documents o informació d’interès relatives als processos de garantia 

de qualitat del centre. Així, la informació està disponible per a tots els agents implicats, tant 

interns com externs a la Universitat, i per al públic en general. L’interès de la Facultat de Química 

per habilitar aquesta informació a la societat ha portat a contractar any rera any des de la 

implantació dels nous Graus i Màsters adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) un/a 

becari/a a temps parcial que s’encarrega del manteniment i actualització contínua de la web de 

la Facultat de Química en col·laboració amb el tècnic multimèdia de centre i personal de l’oficina 

de suport al deganat que també tenen les competències professionals per participar en 

l’actualització permanent de la web del centre.  

A l’annex 2 del present informe s’inclou una taula d’enllaços per facilitar la localització de la 

informació pública, disponible a la web de la URV. 

El darrer informe d’avaluació del seguiment del Grau en Bioquímica i biologia molecular, emès 

per AQU Catalunya en data 28.11.2013, condicionava l’assoliment de la dimensió d’acreditació 

corresponent a la pertinença de la informació pública a la millora de les mancances observades 

en aquell moment, que feien referència a: 

 Completar la informació sobre el professorat, ja que es trobava a faltar el perfil acadèmic. 

 Incorporar un enllaç amb la normativa del Treball de Final de Grau (TFG) a la pàgina 

principal del grau. 

 Completar els indicadors relacionats amb accés i matrícula  i resultats. 

 Incloure els indicadors corresponents a les característiques de l’alumnat, professorat, 

mètodes docents i resultats acadèmics. 

 Incorporar un enllaç intern en la plana web de la titulació vinculat amb la secció de qualitat 

del Centre. 

Per donar resposta a aquestes mancances, es van publicar els informes de seguiment de titulació 

i centre a la secció de garantia de qualitat del centre 

(http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html ). Així mateix es va incorporar l’enllaç a la 

normativa del TFG i a la secció de qualitat del centre, des de la web institucional. En relació al 

http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html
http://portal.aqu.cat/informes/formularis/Public_Informes/frm_fitxa_titulacio.aspx?ti_codiDGU=435
http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html
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suggeriment de completar la informació sobre el professorat, cal dir que la informació dels 

professors està gestionada pels diferents departaments de la Universitat i el Servei de Recursos 

Humans. El Servei de Recursos Informàtics i TIC de la URV junt amb el Gabinet Tècnic del 

Rectorat, els Departaments i Recursos Humans estan treballant conjuntament per resoldre 

aquesta questió. Està previst que entre gener-febrer de 2016 la informació es faci pública per a 

tots els Graus i Màsters de la URV. De moment, mentre no arriba aquesta solució, la Facultat de 

Química ha fet accesible informació  sobre el perfil docent i investigador del professorat implicat 

a cada Grau i Màster del centre a través de la plana web de cada ensenyament (veure Taules 

E2.1 i E2.2). 

D’altra banda, el curs 2014-15 s’ha revisat la informació publicada dels Graus i Màsters de la 

Facultat de Química i com està estructurada a les diferents planes web en què apareix (URV i 

centre), per tal d’organitzar-la de manera òptima i evitar possibles duplicitats. En aquest sentit, 

el resultat ha estat una millora en la presentació de la informació tan a nivell intern (estudiants, 

PAS i PDI) com cara a la societat en general. Els estudiants de nou accés del curs 2014-15 han 

valorat molt positivament la informació pública sobre la titulació disponible a la web del centre 

(Taula E1.4.4), considerant-la un 90-92 % (depenent del Grau enquestat) com de fàcil accés i 

entre 92-100 % com a útil. 

Cal destacar que els dos Màsters objecte d’acreditació han dissenyat les seves pròpies planes 

web, adequant-les al perfil d’ingrés dels seus estudiants, per tal que accedeixin a la informació 

rellevant d’una manera àgil. En el Màster interuniversitari en Nutrició i Metabolisme, la informació 

a la que tenien accés els futurs estudiants es trobava fragmentada entre el web de la URV i el 

web de la Facultat de Química. Això determinava que més del 80% dels futurs estudiants 

contactessin amb la coordinadora del màster per aclarir dubtes  abans de fer la preinscripció, 

generant un gran volum de correus electrònics i de trucades telefòniques.  Per aquest motiu, s’ha 

incorporat una modificació proposada el curs 2013-14 i que consisteix en la creació d’una plana 

web específica del màster (http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat), amb tota la 

informació centralitzada. La web es va dissenyar amb els enllaços necessaris al web de la URV, 

per tal de garantir la coherència en la informació. Aquesta web també té la finalitat d’augmentar 

la visibilitat del màster i incrementar la seva difusió. La web està disponible tant en català com 

en castellà donat el gran interès que tenen en aquest màster estudiants procedents de l’Amèrica 

llatina. El Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular presenta la informació en anglès, que és 

la llengua d’impartició. 

A més a més, la Facultat de Química diposa de dues pantalles localitzades al hall de la consergeria 

(entrada principal) i al hall d’entrada a l’aulari, respectivament, en que contínuament es va 

passant informació sobre els Graus i Màsters que s’oferten a la Facultat de Química amb les dades 

més significatives, dates de preinscripció, matrícula, entre d’altres a banda de fer difusió de totes 

les activitats del centre. El tècnic d’atenció multimèdia del centre (PAS) i la becària de la pàgina 

web s’encarreguen de la seva actualització. 

Relacionat amb la difusió d’informació per al públic internacional, i en el marc del Pla Estratègic 

d’Internacionalització de la URV 2014-19, la FQ està treballant per tal d’adequar els materials 

publicats al públic internacional. Aquesta proposta de millora forma part del Pla 

d’Internacionalització del Centre, aprovat per Junta de Facultat el 30-09-2015, i les accions 

previstes per al període 2015-19 són: 

 Traduir la web de la FQ a l’anglès i al castellà (actualment només està en català) i 

parcialment al xinès (amb l’objectiu de captar estudiants xinesos de cara a la 

internacionalització del Grau de Química) (PM-16). 

 Elaboració i edició de materials de promoció dels ensenyaments de màster en anglès i 

castellà (en funció del màster) i del GQUI en anglès i xinès (fulletons impresos, vídeo en 

anglès amb subtítols en xinès, xarxes socials) (PM-17 i PM-18). 

Es considera que l’estàndard 2 s’assoleix amb qualitat tant en Graus com en Màsters, atès 

que hem millorat la informació pública de manera significativa tenint en compte els suggeriments 

http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/
http://www.quimica.urv.es/mscmd/academic_staff.php
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i recomanacions fetes en el darrer informe d’avaluació del seguiment d’AQU Catalunya  (GBBM 

28/11/2013 

http://portal.aqu.cat/informes/formularis/Public_Informes/frm_fitxa_titulacio.aspx?ti_codiDGU=

435 ) i: 

 S’ofereix informació exhaustiva i pertinent sobre les característiques del programa, el seu 

desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 

 La institució actualitza regularment la informació abans de l’inici del curs o període 

acadèmic corresponent. 

 La institució publica al web informació clara, llegible i agregada. Per tant, es garanteix que 

tots els grups d’interès tenen un fàcil accés als continguts més rellevants de la titulació. 

Els informes de seguiment són públics per a tots els grups d’interès. 

 La institució publica i difon de manera exhaustiva la política de qualitat, els processos del 

SIGQ i els elements que se’n deriven per a la rendició de comptes. La informació arriba 

completa a la societat en general. 

Com a bones pràctiques cal destacar la utilització de pantalles per donar informació/fer difusió 

sobre Graus i Màsters, així com la traducció de les planes web a diferents idiomes, i la contractació 

any rera any d’un/a becari/a a temps parcial que s’encarrega del manteniment i actualització 

contínua de la web de la Facultat de Química en col·laboració amb el tècnic multimèdia de centre 

i personal de l’OSD. 

  

http://portal.aqu.cat/informes/formularis/Public_Informes/frm_fitxa_titulacio.aspx?ti_codiDGU=435
http://portal.aqu.cat/informes/formularis/Public_Informes/frm_fitxa_titulacio.aspx?ti_codiDGU=435
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la 

titulació 

“La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i 

implementat que assegura, de forma eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació”. 

Titulació 
S’assoleix 

amb qualitat 
S’assoleix 

S’assoleix 

amb 

condicions 

No 

s’assoleix 

Grau BBM X    

Grau QUI X    

Màster NIM X    

Màster SCDM X    

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en 

la garantia de la qualitat dels ensenyaments. Dins d'aquest context, la Facultat de Química va 

participar com a centre pilot, juntament amb la Facultat de Turisme i Geografia, en la convocatòria 

d’AUDIT 2007. El Model d’Assegurament de la Qualitat Docent de la URV que es va presentar per 

optar a la certificació a través del programa AUDIT de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat 

i Acreditació (ANECA), va ser avaluat positivament (versió 0.1) per part d’AQU Catalunya el 2009, 

així com la seva transportabilitat a la resta de centres. 

Des de la implantació de les titulacions de grau i màster universitari a la FQ, fins a la data 

d’elaboració d’aquest autoinforme, a la nostra Facultat s’han dut a terme les següents accions: 

 Definir i aprovar la Política de Qualitat de la FQ (aprovada per Junta de Facultat el 

26/06/2009): 

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/politica_qualitat_02110

9.pdf  

 Crear la Comissió de Seguiment i Qualitat Docent (en novembre de 2010), òrgan clau per 

avaluar els resultats acadèmics i fer propostes per a millorar la implantació dels graus. El 

curs 2013-14 es van incloure els coordinadors de màster, ja que no existia al centre cap 

comissió de seguiment d’aquests ensenyaments desprès de la desaparició de la comissió 

del Programa Oficial de Postgrau. 

 Dissenyar, aprovar i implantar el Manual de Qualitat de la Facultat de Química, on es 

defineixen i documenten els processos que conformen el seu Sistema Intern de Garantia 

de la Qualitat (SIGQ). La versió inicial 1.0 va ser aprovada per Junta de Facultat el 

02/07/2010, revisada en versió 2.0 el 19/12/2012, en versió 2.1 el 16/06/2014 i en versió 

2.2 el 14/12/2015. 

 Crear un espai web per fer pública la informació relacionada amb el seguiment de la 

qualitat d’acord amb les directrius d’AQU Catalunya: 

http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html 

La degana designa el Responsable del SIGQ de la FQ (en endavant RSIGQ) que s’encarrega que 

s’estableixin, implantin i mantinguin els processos necessaris per al desenvolupament del SIGQ 

del centre i informa l’equip deganal sobre l’acompliment del SIGQ i de qualsevol necessitat de 

millora. A la Facultat de Química, el responsable del SIGQ és el vicedegà del centre. 

El Gabinet Tècnic del Rectorat dóna suport al procés d’implantació, revisió i millora del SIGQ dels 

centres de la Universitat, aportant documentació genèrica i col·laborant en la seva revisió i 

seguiment. 

Els processos del SIGQ han permès fer un seguiment acurat de les nostres titulacions. La 

informació qualitativa, derivada d’aquest sistema, ens ha aportat les dades necessàries per poder 

analitzar el desenvolupament de les mateixes. 

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/politica_qualitat_021109.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/politica_qualitat_021109.pdf
http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html
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La principal evidència de la idoneïtat d’aquest sistema ha estat l’obtenció dels informes favorables 

d’avaluació dels títols que hi ha actualment implantats: 

Dates Informes d’avaluació externa de les titulacions  

Denominació Verificació Autorització Seguiment Última 

Modificació 

Acreditació 

GRAUS  

Bioquímica i Biologia 

Molecular 

09/02/2009 

(*) 

11/11/2009 28/11/2013 18/05/2015 - 

Química 
09/02/2009 

(*) 

11/11/2009 04/12/2012 21/10/2015 - 

MÀSTERS (coordinats per la URV)  

Nutrició i Metabolisme 13/07/2012 31/07/2013 - 21/10/2015 - 
Síntesi, Catàlisi i 
Disseny Molecular 
/Synthesis, Catalysis 

and Molecular Design 

25/04/2013 28/02/2014 - 21/10/2015 - 

(*) ANECA 

 

 Disseny i aprovació de les titulacions 

En el procés 1.1-01 “Procés per garantir la qualitat dels programes formatius” es descriuen els 

mecanismes implantats a la URV i a la FQ per assegurar la participació de tots els grups d’interès 

en el disseny i aprovació dels programes formatius amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat 

de les noves propostes de titulació. Els mecanismes posats en marxa permeten el disseny i 

aprovació dels programes formatius, amb l’objectiu de mantenir i renovar adequadament l’oferta 

de la universitat, i en concret, la del centre. 

El procés contempla que abans de trametre qualsevol proposta de nova titulació a verificar, cal 

sotmetre-la a l’aprovació de diferents òrgans de govern a nivell de centre i d’universitat. Cal 

destacar que tant en el Consell de Govern com en la Junta de Facultat hi ha una representació de 

tots els col·lectius de la comunitat universitària. 

El recent Reial Decret que possibilita la implantació de graus de 3 anys, amb les oportunitats i 

amenaces que representa sobre l’oferta actual de graus i màsters, i, el canvi en el model de 

finançament sofert des de l’any 2010 fins l’actualitat, caracteritzat per una reducció de l’aportació 

de la Generalitat i un augment de les taxes dels estudiants, que amenaça l’estabilitat econòmica 

de la URV, fa necessari realitzar una anàlisi crítica de l’oferta acadèmica actual. En aquest context, 

la URV ha elaborat el “Pla Director per reestructurar l’oferta docent de Grau, Màster i Doctorat de 

la URV” per tal d’alinear els diferents nivells formatius de grau, màster i doctorat amb els perfils 

dels estudiants a qui va adreçada i la demanda social. L’informe final del mateix, presentat al 

Claustre el 26 de novembre de 2015, inclou la proposta de programació acadèmica dels centres.  

En aquest context, la Facultat de Química va aprovar per Junta de Centre (30/09/2015) el 

document de diagnosi del centre, així com les seves propostes de programació anomenat 

“PROCÉS DE REVISIÓ DE L’OFERTA ACADÈMICA D’ESTUDIS: ANÀLISI DE SITUACIÓ I PROPOSTA 

DE PROGRAMACIÓ ACADÈMICA”. D’acord amb l’anàlisi realitzada, la Facultat de Química proposa 

implantar tres nous màsters amb perfil professionalitzador per facilitar la incorporació dels 

estudiants al mercat laboral. Fins el moment, la Direcció General d’Universitats ha autoritzat 

trametre la sol·licitud de verificació d’un d’ells de cara a implantar-se el curs 2016-17, el Màster 

en Tècniques d’Anàlisi Forense (sol·licitud registrada a la SEDE del Ministerio el 30/10/2015 i 

enviada a AQU Catalunya el 05/11/2015) (PM-19). Respecte als altres dos màsters, la Facultat 

de Química segueix planificant i elaborant les propostes, a l’espera de que la DGU autoritzi la 

seva implantació en un futur. De moment, un dels màsters (Màster en Desenvolupament 

professional per a la indústria) es vol ofertar com a títol propi a través de la Fundació URV el curs 
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2016-17 (PM-20). Respecte al tercer, que s’ofertarà de manera virtual, hem cregut convenient 

retardar la proposta d’implantació al curs 2017-18, si la DGU així ho autoritzés, per tal de donar 

temps al professorat a formar-se amb les eines d’ensenyament on-line (ja s’ha sol·licitat un curs 

de formació a l’Institut de Ciències de l’Educació) (PM-21). Cal destacar que en aquest procés de 

disseny de noves titulacions s’ha tingut en compte la opinió dels estudiants. Durant el mes de 

desembre de 2014 es va realitzar una enquesta presencial als estudiants de 3r de Grau en Química 

i del Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, per a que donessin opinió sobre quin tipus de màster 

voldrien cursar a la Facultat i que no tinguessim en aquell moment en oferta. Així, molts 

estudiants del Grau en Bioquímica i Biologia Molecular van mostrar interès en matricular-se en 

un màster lligat a les ciències forenses (cal recordar que una de les mencions d’aquest Grau és 

Bioquímica clínica i forense), mentre que molts estudiants del Grau en Química, van comentar 

positivament la possibilitat de tenir en oferta un màster que els ajudés cara a la seva inserció 

laboral a la indústria. També s’ha tingut en compte l’opinió dels ocupadors, ja que a la reunió del 

Consell Assessor del Grau en Química celebrada al novembre de 2014 (Taula E1.4.5), es va parlar 

amb els representants de les empreses dels nínxols de formació que podien tenir els estudiants 

del Grau en Química, i com un màster en desenvolupament professional per a la indústria, podia 

millorar encara més les seves competències professionals cara a la seva inserció laboral.   

Al mateix temps, la Facultat de Química, amb el suport del Vicerectorat de Docència, Estudiants 

i Comunitat Uniersitària i el Vicerectorat d’Internacionalització de la URV, vol dur a terme una 

prova pilot el curs 2016-17, per tal d’incorporar alumnes xinesos a 1er curs del Grau en Química, 

afavorint d’aquesta forma la internacionalització de la URV i del sistema universitari català, així 

com la implantació d’una línia en anglès, que de cara al futur es podria també ofertar a potencials 

estudiants del nostre entorn que mostrin interès en cursar totalment el Grau de Química en 

aquesta llengua (PM-22).  

Finalment, destacar que la Facultat de Química també ha endegat un procés per tal d’analitzar 

possibles dobles titulacions que poguessin ésser atractives pels nostres estudiants, i que al mateix 

temps permetessin incrementar el nombre d’alumnes que accedeixen als estudis de Química en 

primera opció, el que a ben segur permetria millorar les taxes de rendiment dels estudiants i 

reduir la taxa d’abandonament que s’observen entre el primer i el segon curs del Grau en Química 

(PM-23). Cal esmentar que des de l’any 2014 la Facultat de Química té verificat el Grau en 

Ciències Ambientals, en que participen 10 departaments de la URV, i que resta a l’espera que la 

DGU doni la seva autorització per implantar-lo (PM-24).  

 

 Seguiment i millora contínua de les titulacions 

El procés PR-FQ-003 “Seguiment i millora de titulacions” del SIGQ del centre descriu la sistemàtica 

per realitzar el seguiment periòdic de les titulacions. La finalitat d’aquest seguiment és detectar i 

identificar punts forts i febles i proposar accions de millora que garanteixin la qualitat dels 

programes formatius. 

El responsable de portar a terme el seguiment de la qualitat del conjunt de titulacions de la FQ, 

dels processos del SIGQ, així com dels aspectes globals de qualitat que afecten tota la Facultat, 

és el RSIGQ de la Facultat. 

Per a portar a terme el seguiment de les titulacions, el/la Responsable de la Titulació i el RSIGQ 

compten amb el suport de la tècnica de suport a la qualitat docent, TSQD (PAS), les unitats i 

responsables dels processos analitzats en el seguiment de la titulació i el Gabinet Tècnic del 

Rectorat. 

Al llarg del curs, la TSQD s’encarrega de recopilar i tractar, si cal, la informació i dades necessàries 

per a portar a terme el seguiment de la qualitat de les titulacions de la Facultat. La URV  disposa 

del Sistema Integrat d’Informació i Anàlisi (SINIA), que constitueix el sistema d’informació de 

dades de la Universitat. 
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L’experiència dels darrers anys demostra que el SIGQ constitueix una bona eina per identificar 

aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua. El procés 

de seguiment de les titulacions ajuda als responsables d’ensenyament i coordinadors de màster 

a avaluar i retre compte dels resultats de les mateixes mitjançant l’anàlisi d’indicadors concrets. 

Aquest procés facilita l’elaboració dels informes de seguiment  que permeten fer una anàlisi global 

de desenvolupament  de les titulacions i de la Facultat. El resultat final és el pla de millora de 

centre que facilita la millora contínua de les titulacions i la detecció de possibles modificacions de 

la memòria. 

Els informes de seguiment de les titulacions i l’autoinforme d’acreditació de la FQ es presenten a 

la Junta de Facultat per a la seva aprovació, òrgan en el qual participen estudiants, PAS i PDI de 

la Facultat. 

El procés de Modificació de titulacions del SIGQ de la FQ descriu el procediment a seguir en cas 

que del procés de seguiment de les titulacions se’n derivi una modificació de la Memòria verificada 

i en el procés “Suspensió de titulacions” es detalla el procediment per a procedir a l’extinció d’un 

ensenyament. 

 

 Acreditació de les titulacions 

En la revisió realitzada del SIGQ de la URV durant el curs acadèmic 2014-15, s’ha incorporat el 

procés PR-FQ-006 “Acreditació de titulacions” específic per descriure el procés d’acreditació de 

les titulacions. Donat que aquest procés és de recent implantació se’n farà un seguiment especial 

per tal d’incorporar possibles millores sorgides de l’acreditació de les titulacions de la Facultat. 

 

 Revisió i actualització del SIGQ 

La revisió i actualització del SIGQ es realitza seguint el procés PR-FQ-008 “Definició, revisió i 

millora del SIGQ”. L’objectiu d’aquest procés és establir les activitats per definir, revisar i millorar 

el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del centre. 

L’Equip Deganal es compromet a portar a terme les revisions dels SIGQ. Aquestes revisions han 

de permetre comprovar el grau de compliment dels processos i els resultats dels indicadors, així 

com l’adequació del SIGQ per a la millora contínua de les titulacions. Tots els agents d’interès de 

la Facultat estan implicats en la realització d’activitats relacionades amb el SIGQ; és per això que 

tots poden realitzar propostes de millora. 

El seguiment del SIGQ queda recollit en l’informe anual de seguiment del centre, que conté un 

apartat específicament dedicat a la valoració del desenvolupament del SIGQ i de la seva utilitat 

per al seguiment de les titulacions del centre i per a la identificació d’àrees de millora. Les 

propostes de millora de la revisió del SIGQ s’incorporen també en el pla de millora de l’informe 

anual de seguiment del centre. La responsabilitat del seguiment de la implantació de les propostes 

de millora detectades recau en el RSIGQ. 

Durant el curs 2014-15 ha estat revisat totalment el SIGQ dels centres de la URV per un equip 

de treball format per un centre pilot (la Facultat d’Economia i Empresa, FEE) i les unitats de 

Qualitat i Planificació i de Suport Metodològic. En aquesta revisió també hi han participat altres 

unitats i responsables de serveis en funció del procés a revisar. Els punts concrets realitzats en 

aquest procés de revisió han estat: 

 Actualització dels processos clau de centre, contactant -si era necessari- amb altres unitats 

i serveis de la URV. En l’actualització s’han inclòs adaptacions a nous requeriments legals, 

incorporació i/o modificació de referències a normatives i reglaments de la URV i de la FEE, 

revisió del conjunt d’indicadors i evidències en base a les pautes de les noves guies de 

seguiment i acreditació d’AQU Catalunya, així com de processos URV de millora contínua. 
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 Implantació d'un nou model de fitxa i fluxgrama i recodificació dels processos seguint el 

model de documentació de processos implantat a la URV en el marc del Pla de Millora de 

la Gestió. 

 Revisió dels processos transversals de la URV en què intervenen en algun moment els 

centres.  

 Revisió del procés de seguiment de les titulacions per incorporar millores sorgides del 

seguiment i acreditació de les titulacions de la URV, i les directrius que emanen de la Guia 

per al seguiment de les titulacions de grau i màster (AQU Catalunya, novembre 2014), de 

la Guia d’acreditació de titulacions oficials de Grau i Màster (AQU Catalunya, novembre de 

2014) i de la Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna 

de la qualitat (AQU Catalunya, febrer 2015). 

 Documentació de nous processos: acreditació de titulacions, control documental i registres 

i definició, revisió i millora del SIGQ. 

 Incorporació al SIGQ dels processos transversals de la URV que s’han definit en el marc 

de la implantació de Sistemes de Gestió de la Qualitat (en endavant SGQ) en altres 

estructures i unitats de la Universitat i que són processos que afecten el centre. És el cas 

dels processos de gestió acadèmica (SGQ de la matrícula de Grau), gestió dels recursos 

humans (SGQ del Servei de Recursos Humans) i processos de l'Institut de Ciències de 

l'Educació.  

 Revisió del Manual de Qualitat del SIGQ dels centres de la URV per adaptar el seu contingut 

a les pautes de les noves guies d’acreditació de titulacions i de certificació del SIGQ, a més 

d’aspectes interns de la URV. 

Com a resultat d’aquesta revisió, a més de l'actualització dels processos, s'ha obtingut un nou 

Mapa de processos del SIGQ i el que serà el nou model de SIGQ dels centres de la URV, que 

servirà com a guia per a tots els centres de la URV que hagin de revisar el seu SIGQ. 

La nostra Facultat ha iniciat la revisió del seu propi SIGQ a partir de la revisió del model global, 

adaptant-lo a les especificitats del centre. Aquesta revisió s’està duent a terme seguint la 

planificació elaborada per la Unitat de Qualitat i Planificació de la URV i acordada pels centres, 

tenint en compte l’estat d’actualització del SIGQ en cada centre i el calendari d’acreditació de 

titulacions. Així, fins al moment, s’han incorporat els processos d’acreditació de titulacions i 

definició, revisió i millora del SIGQ. D’altra banda, s’ha substituït el procés d'Anàlisi dels resultats 

i millora del programa formatiu pel procés de “Seguiment i millora de titulacions”, adaptat als 

nous requeriments d’aquestes activitats a la URV. Durant el proper curs acadèmic es continuarà 

la implantació de la resta de processos del SIGQ revisat (PM-25). 

 

 Recollida d’informació i dels resultats per a la gestió de les titulacions 

La implantació del SIGQ ha facilitat la posada en marxa en alguns casos, i el manteniment i 

millora en d’altres, de diferents instruments i procediments per a recollir la informació sobre la 

satisfacció dels grups d’interès i els resultats per a la gestió de les titulacions. Aquests instruments 

es defineixen, quan n’hi ha, en cadascun dels processos del SIGQ dins de l’activitat anomenada 

“Satisfacció dels agents d’interès” i se’n fa el seguiment i anàlisi dels resultats en el marc del 

procés del SIGQ “PR-FQ-003 Seguiment i millora de titulacions”. 

També, com a instrument de recollida de la satisfacció, es té en compte la informació recollida en 

el P.1.2-07.a/b “Procés de gestió d’incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions dels 

estudiants de grau i màster”. Segons indica aquest procés, els canals de recepció són tant la 

bústia web habilitada a la web del centre (http://www.fq.urv.cat/contacte.html ) com la bústia 

física que es troba a la consergeria del centre. Les queixes es reben a l’Oficina de Suport al 

Deganat, que les deriva a al/la responsable corresponent i, segons sigui la seva naturalesa, es 

tracta en reunió d’equip deganal, es resol directament o es readreça a la unitat de la universitat 

que li pertoca en cas que el tema no correspongui al centre. La valoració de la informació recollida 

el curs 2014-15 es troba a la valoració de l’estàndard 5 d’aquest informe. 

http://www.aqu.cat/doc/doc_16385323_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
http://www.fq.urv.cat/contacte.html
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Actualment el centre compta amb els següents instruments per a la recollida d’informació 

relacionada amb la satisfacció del diferents grups d’interès: 

 

Taula 3.1. Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès 

Instrument Grau Màste

r 

Estat 

Bústia web i bústia física X X Implantat 

Enquesta al professorat de la titulació (*) X X Implantat 

Enquesta al responsable/coordinador de la titulació (*) X X Implantat 

Enquesta del procés de matrícula dels estudiants als graus 
(SGA) 

X  
Implantat 

Enquesta d’inserció laboral i de satisfacció d'egressats (AQU i 

*) 
X X 

Implantat 

Enquesta 1Q1R. Adreçada als estudiants de nou accés X  Implantat 

Enquestes de valoració de l’activitat docent (enquesta SRH) X X Implantat 

Enquesta sobre el Pla d’Acció Tutorial X  Implantat 

Valoracions estudiants mentors FQ X  Implantat 

Valoracions ocupadors FQ X  Implantat 

Enquestes CAE sobre el servei d’orientació professional X X En disseny 

Enquestes Jornades de Portes Obertes FQ X  Implantat 

Valoracions sobre Activitats Acadèmiques Reconegudes FQ X  Implantat 

Enquestes Jornades d’iniciació a la vida universitària FQ X  Implantat 

Enquestes telefòniques egressats Graus FQ X  Implantat 

Enquestes de màster (coordinació, organització)  X Implantat 

Font: Elaboració pròpia (novembre 2015) 
(*) Implantat per l’acreditació 

Els resultats de totes les enquestes s’incorporen al procés de “Seguiment i millora de les 

titulacions”. 

L’Enquesta 1Q-1R (Taula E1.4.4), s’adreça als estudiants de nou accés de Grau al final del primer 

quadrimestre de la seva incorporació a la Universitat. En aquesta enquesta, s’obté informació 

d’interès sobre diversos aspectes com mecanismes de coordinació docent, nivell de dificultat de 

les assignatures, les metodologies emprades, matrícula, recursos materials i informàticcs, etc., 

que es comenten al llarg d’aquest autoinforme en els estàndards corresponents. A més de la 

possibilitat de respondre a una qüestionari on-line, gestionat des del Servei de Recursos Educatius 

de la URV, la FQ facilita altre qüestionari als estudiants de nou accés a través de l’acció dels 

estudiants mentors, que recullen les enquestes i les lliuren al coordinador del Pla d’Acció tutorial. 

Des del Vicerectorat d’Avaluació de la Qualitat s’ha iniciat un projecte que implica a tots els centres 

de la URV i als serveis centrals per analitzar les enquestes de satisfacció adreçades a estudiants. 

L’objectiu és donar coherència al procés, minimitzar el nombre d’enquestes, evitar solapaments 

amb les preguntes, simplificar i informatitzar el procés de recollida de dades, i planificar 

adequadament cada enquesta. Aquest nou projecte és una línia prioritària dintre el Pla de Qualitat 

2014-18 de la URV (PM-26). 

Pel que fa al procés de recollida dels resultats, cal destacar la implantació Sinia-net, un aplicatiu 

web que agrupa tota la informació dels processos i resultats de la URV que poden ser d’interès 

per a la gestió universitària. Sínia-net no només centralitza tota la informació sinó que la relaciona 

en forma de taules i gràfics dinàmics per tal de facilitar l’anàlisi de la informació i contribuir a una 

presa de decisions més objectiva basada en dades.  Aquesta aplicació, que es posa a l’abast de 

la comunitat universitària a través de la intranet de la URV, compta amb un bloc d’informes i 

consultes específiques per al seguiment de la qualitat i acreditació de les titulacions de la URV. 
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A més de la bústia del centre (http://www.fq.urv.cat/contacte.html), la informació de la qual 

arriba a l’OSD, els membres de la comunitat universitària tenen diferents vies de comunicació: 

físicament, fent ús de la bústia que hi ha a la consergeria, o electrònicament mitjançant l’adreça 

de l’Oficina de Suport al Deganat (deganat.fq@urv.cat). Aquests mecanismes es consideren útils 

i àgils.  

Des del centre s’ha treballat per posar en marxa un enquesta per conèixer l’ocupació dels 

egressats. En relació als graus, s’ha contactat telefònicament amb els graduats de la primera 

promoció i les dades obtingudes es mostren a la Taula E6.10 i Taula E6.20. En relació als màsters, 

s’ha contactat per correu electrònic amb els titulats del Màster en Nutrició i Metabolisme de les 

tres primeres promocions per tenir informació de si el màster els ha facilitat la inserció en el món 

laboral (veure valoració de l’estàndard 6 del present document). Per altra banda, el Centre 

d’Atenció als Estudiants de la URV està desenvolupant eines per tal d’obtenir informació sobre el 

grau de satisfacció dels usuaris del serveis que ofereix. 

Per tot l'exposat anteriorment podem afirmar que el SIGQ de la FQ disposa d’un procés 

implementat que facilita de forma òptima el disseny, aprovació, desenvolupament  i 

acreditació de les titulacions, garanteix la recollida d'informació i resultats rellevants 

de cada procés (amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació completa sobre 

l’evolució temporal d’aquests indicadors), així com la mesura de la implicació i satisfacció de 

tots els grups d'interès (titulats, estudiants, professorat i ocupadors), dades que s’incorporen 

al procés de seguiment anual de les titulacions, i que presenta com a resultat principal l’informe 

de seguiment. L'anàlisi de les dades porta a l'elaboració del pla de millora que permet la millora 

continua de les titulacions i, si cal, a la modificació de la memòria seguint el procés de modificació. 

Els informes de seguiment donen resposta exhaustiva al conjunt de dimensions exigides, fan una 

anàlisi sistemàtica i objectiva de cada dimensió i aporten evidències pertinents i accesibles que 

permeten argumentar l’anàlisi i confirmar el desenvolupament excel·lent de les titulacions. Les 

accions implantades són coherents amb l’anàlisi de la informació, i s’estructuren en plans de 

millora amb els responsables i el calendari corresponent. 

A més, el procés de definició, revisió i millora del SIGQ contempla la seva revisió periòdica per 

tal de garantir la validesa i, si escau, es proposa un pla de millora del SIGQ. 

Pel que fa al SIGQ de la FQ, actualment, es troba en un punt intermedi entre el primer model i el 

que es desenvoluparà a partir d’ara en el sentit que estan vigents els processos inicials, amb les 

degudes actualitzacions, i hem incorporat, de moment, aquells altres que no existien i són 

necessaris (PR-FQ-006-Acreditació de titulacions i PR-FQ-008-Definició, revisió i millora del 

SIGQ). 

Respecte a l’autoinforme d’acreditació, pensem que dóna resposta exhaustiva al conjunt 

d’estàndards exigits en el procés d’acreditació, fa una anàlisi sistemàtica i objectiva de cada 

estàndard i sobre el desenvolupament de la titulació, i aporta evidències pertinents i accessibles 

que permeten argumentar l’anàlisi i confirmar el desenvolupament excel·lent de la titulació. 

Per tot això valorem que l’estàndard 3 s’assoleix amb qualitat. 

Com a bones pràctiques en aquest apartat podríem destacar les revisions i actualitzacions que 

s’han anat efectuant del SIGQ al llarg dels anys, tot i no tenir incorporat encara el procés, i la 

creació de la Comissió de Seguiment i Qualitat Docent (en novembre de 2010), òrgan clau per 

avaluar els resultats acadèmics i fer propostes per a millorar la implantació dels graus, i amb 

posterioritat també dels màsters en incorporar-se els coordinadors de màster a la Comissió en 

desaparèixer els òrgans responsables de postgrau. També cal destacar que, al marge de les 

enquestes institucionals establertes per la URV, la FQ ha elaborat enquestes complementàries 

pròpies per conèixer la satisfacció dels diferents agents d’interès (Ex: enquestes Jornades 

d’Iniciació a la Vida Universitària, enquestes telefòniques egressats Graus, valoracions sobre les 

Activitats Acadèmiques Reconegudes, valoracions ocupadors etc). 

http://www.fq.urv.cat/contacte.html
mailto:deganat.fq@urv.cat
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

“El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord 

amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants”. 

Titulació 
S’assoleix 

amb qualitat 
S’assoleix 

S’assoleix 

amb 

condicions 

No 

s’assoleix 
No aplica 

Grau BBM x     

Grau QUI x     

Màster NIM x     

Màster SCDM x     

Les evidències d’aquest estàndard es troben a l’annex 3. 

Adequació i suficiència del professorat 
 

Graus: 

Grau en Bioquímica i biologia molecular 

A la Taula E4.1 es pot observar que al GBBM hi ha 110 PDI. D’aquests, aproximadament 

el 60% del personal és doctor. El personal acadèmic doctor és el que assumeix el gruix de 

la docència del Grau (imparteix més del 80% dels crèdits) i és el que assumeix la 

responsabilitat de les assignatures i imparteix la majoria de les classes teòriques i de 

problemes (Taula E4.1). Aquest personal doctor correspon a professors titulars 

d'Universitat, professors lectors o agregats, professors associats, i un força elevat (12,7%) 

nombre de Catedràtics d'universitat (Taula E4.2). El personal no doctor bàsicament el 

formen professors associats, doctorands i personal investigador novell i en formació, i està 

majoritàriament involucrat en la docència de les classes pràctiques, i en la majoria de 

casos no és responsable de la coordinació de l’assignatura. Per tant, el nombre de 

professorat és suficient i té la dedicació adequada per a impartir el grau amb bones 

condicions, i el professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits 

per les titulacions del centre. En les taules E4.1 i E4.3 es pot observar que el professorat 

té suficient experiència docent i investigadora, valorada en els trams de docència (mitja 

de 1,8 trams/PDI) i recerca (mitja de 1,4 trams/PDI) que acredita.  

S’ha parat especial atenció en el professorat de primer curs. En aquest curs, a més 

compartit en gran mesura entre diferents graus (Bioquímica i biologia molecular, Química 

i Biotecnologia), hi ha un gran nombre de matriculats i això exigeix un elevat nombre de 

professorat i una gran coordinació. La coordinació i el major percentatge de càrrega docent 

de les assignatures recau sobre personal doctor (de diferents categories), però és també 

necessari altre personal (associats, investigadors en formació) per donar suport als grups 

de pràctiques i problemes (Taula E4.4). Les enquestes 1Q-1R del curs 2014-15 (Taula 

E1.4.4) indiquen que els estudiants de nou accés consideren que hi ha una molt bona 

coordinació entre assignatures (91 %) i entre els professors d’una mateixa assignatura 

(83 %). El grau de satisfacció d’aquests estudiants sobre la proposta docent de les 

assignatures de primer quadrimestre és alt en la majoria de casos i a més reconeixen que 

els professors intenten desenvolupar metodologies per afavorir la comprensió dels 

continguts.  

La coordinació de les pràctiques externes l’ha dut a terme una professora amb anys de 

trajectòria docent i especialment en aquest càrrec (Taula E4.5). Donada la seva propera 



38 
 

jubilació, el curs 2015-16 una altra professora amb dilatada experiència docent i de 

coordinació de pràctiques externes de màster la que ha assumit aquest rol. Les pràctiques 

estan tutoritzades per personal de les diferents institucions col·laboradores, els càrrecs de 

les quals demostren que la seva trajectòria serveix de guia i model professional per als 

estudiants de pràctiques externes (Taula E4.6). El treball de fi de grau està supervisat per 

diversos (7 en el curs 2014-15) professors doctors amb experiència en recerca i docència 

(Taula E4.7), un nombre que facilita la homogeneitat de criteris a l’hora de fer el seguiment 

dels treballs, alhora que permet diversitat d’opinions per a fer les avaluacions. 

L’adequació del professorat als requeriments del grau queda a més demostrada pel notable 

grau de satisfacció de l’alumnat amb el professorat, que, a més, és superior al de la mitjana 

de la URV (Taula E4.8). També tenim professorat amb càrrecs destacats (Taula E4.25). A 

més, cal destacar dos projectes que han rebut el Premi Qualitat Docent del Consell Social 

de la URV (Taula E4.26). Aquests premis són un altre element d’incentiu i reconeixement 

a la qualitat docent, que permeten reconèixer l’esforç del professorat per a millorar la 

qualitat de la docència mitjançant la innovació en els mètodes docents aplicats. 

(http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/in

dex.html ). 

Grau en Química 

La docència impartida al grau en Química durant el curs 2014-15 ha recaigut en 113 

professors (Taula E4.1) amb una càrrega docent repartida de forma diferent entre 

membres amb perfil doctor i no doctor. Com mostra la Taula E4.9, del conjunt de 

professors, el 62% és doctor, i aquest perfil assumeix el 91,5% de la docència del grau. 

Aquest percentatge es troba àmpliament per sobre dels mínims que s’estableix per 

normativa, indicant que, en la globalitat del grau el perfil del professorat és molt adequat. 

La Taula E4.10 mostra que els professors amb perfil doctor acrediten, en general, una 

dilatada trajectòria docent i investigadora, amb una mitjana de 2,2 trams docents i 1,75 

trams de recerca per professor. Com és lògic, els CU estan molt per sobre d’aquestes 

mitjanes, amb valors propers als 5-6 trams de cada tipus. Per tipus de figura, destaquen 

els catedràtics (23), els titulars i agregats (23 i 12, respectivament), els associats (6 doctor 

i 6 no-doctor), i el professorat investigador en formació (36). Les tasques docents del 

professorat no doctor es focalitzen majoritàriament en classes de caire pràctic i laboratoris, 

i no són responsables de la coordinació de les assignatures, fet que recau totalment en 

professorat doctor. Un 85% de la càrrega docent recau, conjuntament, en les figures dels 

catedràtics, titulars i agregats. 

Mirant amb deteniment els professors del primer curs del grau en Química (Taula E4.11), 

on les assignatures presenten un major volum d’estudiants, hi trobem un gran nombre de 

professors, prop de 80, de tot els perfils. L’elevat nombre de grups (degut a que són 

assignatures compartides amb altres graus) i la diversitat d’activitats, com les pràctiques 

de laboratori (que requereixen d’una ratio nº d’alumnes/nº de professors menor), 

justifiquen les dades i també requereixen d’un nivell de coordinació especial. La presència 

de professors experimentats en aquestes assignatures (s’hi comptabilitzen fins a 14 

catedràtics), els quals acrediten un major bagatge docent, és un fet necessari per facilitar 

als estudiants de nou ingrés la integració al grau. Al igual que en el cas del Grau en 

Bioquímica i Biologia Molecular (amb qui es comparteixen totes les assignatures de primer 

quadrimestre), les enquestes 1Q-1R del curs 2014-15 (Taula E1.4.4) indiquen que els 

estudiants de nou accés consideren que hi ha una molt bona coordinació entre assignatures 

(83 %) i entre els professors d’una mateixa assignatura (100 %). El grau de satisfacció 

d’aquests estudiants sobre la proposta docent de les assignatures de primer quadrimestre 

és alt i a més reconeixen que els professors en la majoria de casos intenten desenvolupar 

metodologies per afavorir la comprensió dels continguts. 

Les assignatures de pràctiques externes i treball fi de grau estan coordinades per 

professors amb dilatada experiència docent i sobretot en aquests càrrecs, la qual cosa 

http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/index.html
http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/index.html
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garanteix un funcionament òptim de les mateixes. Les excel·lents relacions de la Facultat 

de Química amb l’entorn petroquímic, des dels seus inicis fa més de 40 anys, a més d’amb 

empreses d’altres sectors com l’agroalimentari, cosmètic, tractament d’aigües etc, permet 

que tots els estudiants del Grau en Química puguin fer les pràctiques externes a les 

empreses químiques del nostre entorn (Taula E4.13). Les pràctiques externes estan 

tutoritzades per un tutor acadèmic, que és un professor de la Facultat de Química (Taula 

E4.12), que en fa el seguiment, i per un tutor de l’empresa on l’estudiant realitza les 

pràctiques (Taula E4.13). El professorat que supervisa el treball fi de grau està format per 

membres doctors del centre amb àmplia experiència en docència i recerca (Taula E4.14) i 

que forma part d’un grup de recerca amb reconeixement per part de la Generalitat de 

Catalunya. 

El grau de satisfacció de l’alumnat del grau en Química envers el professorat, segons les 

278 enquestes valorades (Taula E4.15), es troba a prop dels bons guarismes de satisfacció 

que promitja la universitat, mostrant que el professorat s’adequa als requeriments docents 

plantejats (valoració de 5,31 sobre 7 en el GQUI). En algunes de les preguntes plantejades, 

el grau de satisfacció de l’alumnat és lleugerament inferior a la mitjana, especialment en 

aquelles atribuïbles a la dificultat intrínseca que comporta l’ensenyament, com la claredat 

en l’explicació de continguts i la resolució satisfactòria de dubtes. El volum de treball dels 

estudiants, que és força elevat en el GQUI, podria tenir certa repercussió en algunes de 

les preguntes formulades a les enquestes. Per això, el nombre de tasques i proves que 

han de realitzar els alumnes serà motiu de revisió tal i com s’especifica en el Pla de Millora 

de la titulació (PM-11). Tot i no ser dades preocupants, el responsable del GQUI i la resta 

de l’equip deganal estaran alerta en un futur per fer-ne un seguiment especial per si 

s’observés un empitjorament de les mateixes. Finalment, mencionar que el professorat ha 

mostrat interès en millorar les seves capacitats docents traient profit de les activitats i 

recursos de suport oferts per la universitat en aquest capítol (Taules E4.27, E.4.28 i 

E.4.29), amb més de 1000 assistents a cursos. Hi destaca l’assistència a cursos de 

desenvolupament docent i investigador i eines per al treball docent. També es demostra 

l’interès per la innovació docent, amb diferents projectes presentats en els darrers anys 

per part de personal docent del nostre centre (Taula E4.31). 

En resum, el professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits 

per les titulacions de grau del centre i el repartiment de les tasques docents i de 

coordinació s’adequa als perfils presents. 

Màsters: 

Màster en Nutrició i Metabolisme 

Quasi la totalitat de la docència s’imparteix per professorat amb titulació de doctor, amb 

una gran experiència en docència i recerca en temes de nutrició i metabolisme. Més del 

50% del professorat pertany a les categories de catedràtic d’universitat, titular d’universitat 

o agregat, concretament el 65,6%  (Taules E4.16 - E4.17bis). Quasi tots els professors del 

màster estan vinculats a grups de recerca actius, la majoria dels quals tenen el 

reconeixement de la Generalitat de Catalunya (Taula E4.18). 

 

El grau de satisfacció dels estudiants és molt elevat, superant la mitjana de la URV en tots 

els ítems enquestats (Taula E4.19). 

 

Dos professors del màster destaquen per exercir càrrecs importants en l’àmbit de la nutrició. 

El professor Lluís Arola dirigeix el Centre tecnològic en Nutrició i Salut. El professor Jordi 

Salas és membre de la Xarxa d’Experts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i director 

del Centre Català de la Nutrició de l'Institut d'Estudis Catalans (CCNIEC) (Taula E4.25). 
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Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular 

La totalitat del professorat són doctors i investigadors actius, i aproximadament la meitat 

dels professors que imparteixen classes de teoria son investigadors de l’ICIQ (Taula E4.20). 

Aquesta és la raó per la qual el percentatge de professors visitants sigui alt (33%), ja que 

aquesta és la figura que la Universitat atorga a aquests professors. Tanmateix, el número 

de trams de docència i de recerca no és massa alt per la mateixa raó, donat que els 

investigadors d’aquesta institució no tenen dret als esmentats trams (Taula E4.21). D’altra 

banda, els investigadors de l’ICIQ implicats en la docència del Màster figuren entre els 

investigadors més prestigiosos a nivell estatal i internacional en els seus respectius camps 

de recerca. Tots els professors del màster pertanyen a grups de recerca consolidats i 

reconeguts com a tals per la Generalitat de Catalunya (Taula E4.22), i alguns dels 

investigadors han rebut la beca de l’European Reseach Council ERC (ERC Advanced o 

Stanting Grant), dirigides a investigadors que s’han establert com a líders excepcionals en 

els seus respectius camps de recerca o han rebut importants premis de recerca nacionals i 

internacionals (Taula 4.23). 

La professora Carmen Claver, que va coordinar el precedent Màster en Síntesi i Catàlisi, és 

l’actual directora científica del Centre Tecnològic de la Química (CTQ),  membre del Consell 

Científic del Centre National de la Recherche Scientifique i Acadèmica de la Real Academia 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Taula E4.25). I els actuals coordinadors també 

destaquen pel seu càrrec de vicedirector qüestions acadèmiques de l’ICIQ, entre d’altres 

(Prof. Antonio M. Echavarren) i per presidir la Comissió específica de Ciències d’AQU 

Catalunya d’Avaluació de la Recerca (Dr. Sergio Castillón). 

El grau de satisfacció dels estudiants supera la mitjana de la URV en pràcticament tots el 

ítems, destacant l’acompliment horari de classe i d’atenció personalitzada i el bon clima de 

relació personal i de comunicació amb els estudiants (Taula E4.24). 

Per tant, el professorat es considera molt adequat, donat que la totalitat són investigadors 

actius, i amb experiència docent en els camps relacionats amb l’assignatura que 

imparteixen. 

Si es considera de forma global la càrrega docent impartida en els ensenyaments del centre, 

s’obté que un 90,5% dels crèdits han estat impartits per professorat doctor (Taula E4.1), 

una xifra que es valora de forma molt positiva i que clarament supera els requeriments de 

l’article 74 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’Universitat. També les dades en 

relació a experiència docent i de recerca (trams, investigador actiu) indiquen que el 

professorat reuneix una important experiència en ambdós sentits. Cal destacar que la 

mitjana d’edat del professorat es situa al voltant dels 43 anys amb una mitjana en el 

percentatge d’homes i dones força paritaria. 

La càrrega docent necessària per desenvolupar els graus i màsters de la Facultat de Química 

queda completament assumida per la plantilla actual de professorat dels departaments 

implicats en la docència de les diferents titulacions. 

Les altres activitats inherents a un professor/a universitari es posen de manifest a través 

del Pacte de Dedicació (PdD) del PDI de la URV. El PdD de la URV és un instrument que 

permet a cada departament regular de forma flexible la dedicació del seu PDI i facilitar en 

el si d’aquest col·lectiu la distribució de les activitats que li són encomanades. D’aquesta 

manera també pot ser concebut com un instrument de rendició de comptes i de 

reconeixment de la feina realitzada pel PDI de la URV. El PdD va obtenir el “Premio a la 

Buenas Prácticas de Gestión Interna”, concedit pel Ministerio de Administraciones Públicas 

el 2006. A més, ha estat inclòs a la base de dades de bones pràctiques de gestió universitària 

del TELESCOPI CUDU, Observatori de Bones Pràctiques en Direcció i Gestió Universitària de 

la Càtedra Unesco de Direcció Universitària de la UPC. 

http://www.iciq.org/
http://www.ctq.cat/index.php/ca/
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Un altre element d’incentiu i reconeixement a la qualitat docent és el Premi a la Qualitat 

Docent que lliura cada any el Consell Social de la URV. El seu objectiu principal és identificar 

i reconèixer l’esforç del professorat de la Universitat per millorar la qualitat de la docència 

mitjançant la innovació en els mètodes docents aplicats. Dos projectes presentats per 

professorat de la FQ han rebut aquesta distinció (Taula E4.26). 

Finalment, cal destacar que els estudiants fan una valoració molt positiva de la docència del 

professorat del centre (taula E4.8, taula E4.15, taula E4.19, taula E4.24). A nivell global, 

en tots els ítems de l’enquesta de valoració de l’activitat docent (formada per deu preguntes 

en una escala de Likert d’1 a 7), les titulacions obtenen una valoració mitjana per sobre de 

5 (5,67 a GBBM, 5,31 a GQUI, 6,06 a MNIM i 5,78 a MSCMD). 

 
Suport al professorat 
La URV ofereix suport adequat i oportunitats per a millorar la qualitat de l’activitat docent del 

professorat, complint així amb escreix aquest estàndard. De fet, la millora de la qualitat docent 

és un dels objectius prioritaris de la URV. Per això, el suport al professorat per aconseguir-ho ha 

estat una de les línies de treball essencial en el el Pla Estratègic de Docència (PLED). En aquest 

sentit, el PLED inclou dues línies estratègiques cabdals: 

 Estratègia 1.2. Dotar a la Universitat d’una estructura de suport. 

 Estratègia 2.1. Dotar els professors d’eines i incentius perquè millorin l’acció docent. 

El professorat de la URV disposa de: 

 el Servei de Recursos Educatius, que dóna suport en l’àmbit metodològic (Avaluació per 

competències, planificació i desenvolupament docent, tutories, virtualització de la 

docència), àmbit audiovisual, tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement, entorn 

virtual de formació. 

 els Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), que integren en un 

entorn comú tots els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència i la 

recerca relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació (TIC) per a 

l'aprenentatge i el coneixement. El CRAI del Campus Sescelades ofereix unes completes 

instal·lacions de 5.400 m2, amb 1.165 punts de treball, que suposen una ratio d’1 punt 

per a cada 5 estudiants del Campus. El CRAI de la URV disposa del certificat ISO 9001 de 

gestió de qualitat per a totes les seves activitats. Dins la Factoria, el professorat troba 

l’assessorament i el suport necessari per incorporar aquestes tecnologies les seves 

activitats acadèmiques. Dins l’Espai l’Autoaprenentatge de Llengües (EAL), els professors 

i tota la comunitat universitària troben suport a l’aprenentatge lingüístic ja sigui de forma 

presencial o en línia (anglès, català i espanyol). 

 el Servei Lingüístic, que dóna suport i assessorament per al coneixement i el 

perfeccionament en matèria lingüística. 

Pel que fa a l’avaluació de la qualitat docent, la URV ha dissenyat i implantat un model d’avaluació 

del col·lectiu docent i investigador, acreditat per AQU Catalunya, que està orientat a millorar 

l’activitat docent de cada professor/a, potenciant la qualitat dels ensenyaments impartits i 

fomentant les iniciatives d’innovació docent dutes a terme pel professorat de la Universitat. 

Aquesta avaluació de l’activitat docent està lligada a l’avaluació per a l’obtenció del Complement 

Autonòmic per Mèrits Docents, i també al Complement Bàsic de Docència de la URV, que són dos 

elements de reconeixement i d’incentiu força importants. 

L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) és l’organisme encarregat de promoure accions de 

millora de la formació i innovació docent. L’ICE impulsa i dóna suport a les convocatòries de 

projectes d’innovació docent i als grups d’innovació docent, a la difusió de les bones pràctiques 

en aquest àmbit i gestiona el Pla de Formació del PDI de la URV (PROFID), que està organitzat 

en 3 programes: Pla General de Formació (inclou activitats anuals de formació permanent del 

professorat), Pla Específic de Formació (comprèn les activitats relacionades amb demandes 

http://wwwa.urv.cat/formacio_academica/10_pled/pled.pdf
http://www.sre.urv.es/web/
http://www.urv.cat/crai/
http://www.urv.cat/crai/que-es-el-crai/la-factoria.html
http://www.urv.cat/crai/que-es-el-crai/espai-aprenentatge-llengues.html
http://www.urv.cat/a_mes_estudiar/aprendre_idiomes/
http://tramits.urv.cat:82/continguts/rrhh/intranet/Aval_prof/Model_2008.pdf
http://tramits.urv.cat:82/continguts/rrhh/intranet/Aval_prof/Model_2008.pdf
http://www.aqu.cat/professorat/merits_docencia/mad.html
http://www.ice.urv.es/
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específiques que provenen dels departaments i dels centres de la Universitat) i Ajuts per al 

desenvolupament d’accions de formació externa i de terceres llengües. Malgrat no es tenen dades 

desagregades per Facultat, en la Taula E4.27 es mostra l’evolució de l’oferta de cursos i el nombre 

d’assistents en les accions de millora de la formació des del curs 2008-09 fins al 2013-14 per al 

global de la URV. La Taula E4.28 recull el detall dels cursos del Pla General de Formació per àmbit. 

Sí que es disposa d’informació sobre la participació del professorat per departaments a les 

activitats que configuren el Pla General i el Pla Específic de Formació. Tot i que no es pot fer una 

vinculació completa total centre i departaments, la majoria de professorat que imparteix docència 

a la FQ pertany als departaments de Bioquímica i biotecnologia, de Química analítica i química 

orgànica i de Química física i inorgànica. És per aquest motiu que a la Taula E4.29 es detallen 

dades sobre l’assistència del PDI d’aquests tres departaments, observant-se un elevada 

participació. Destaca també la participació en activitats del pla específic organitzades des de la 

Facultat de Química (Taula 4.30), que han estat dirigides a la implementació en l’elaboració de 

plans de treball a través del Moodle i en l’elaboració de les rúbriques per avaluació de les 

competències B i C d’acord amb el mapa de competències dels Graus i el model de formació i 

avaluació per competències de la URV. 

L'objectiu general de la convocatòria d’innovació docent és donar suport al professorat i 

incentivar-lo en la millora de la qualitat i la innovació docent. Per aquest motiu, s’obre una 

convocatòria per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, per a la presentació 

de projectes d'innovació i investigació educativa i per l'anàlisi de l'impacte de la innovació 

universitària i no universitària. Aquests ajuts representen, doncs, la possibilitat de configurar 

grups i xarxes de professors que promoguin la innovació i la investigació docent, relacionada amb 

la millora del processos i estratègies d’aprenentatge, l’avaluació i l’adequació dels ensenyaments 

a l’espai europeu d’educació superior (EEES). Els projectes d’innovació docent que s’han realitzat 

en els darrers anys on ha participat professorat  de la FQ es relacionen a la Taula E4.31. Un dels 

projectes d’innovació docent més recents en el que estem implicats és l’anomenat: Mirant al 

futur: QeLab, la llibreta electrònica al laboratori. Aquest projecte pretén desenvolupar una nova 

eina com és el quadern de laboratori electrònic,actualment inexistent a la Facultat de Química, 

que permeti organitzar, gestionar i avaluar el treball de laboratori a temps real i aporti major 

sostenibilitat mediambiental. El grup de treball està format per professors, una tècnica informàtica 

i una tècnica de suport a la recerca, tots ells de la Facultat de Química, a més d’una professora 

d’informàtica de l’Institut Baix Camp de Reus i el seu equip, que desenvoluparan l’eina 

informàtica. Aquesta multidisciplinarietat permetrà enfortir els vincles de la Facultat de Química 

amb el centre de secundària.  

 

La coordinadora Erasmus fa ver una estada en una universitat italiana dins del programa 

Erasmus- STA (Taula E4.32). Les accions de mobilitat per al professorat es gestionen des de l’I-

Center. En l’estàndard següent s’explica què fa aquest servei. 

 

 

 Personal de suport a la docència 

El nombre i qualificació del personal de suport a la docència (tècnics de suport a la docència i a 

la recerca i personal d’administració i serveis de secretaria, Oficina de Suport a Deganat, 

departaments, tècnic d’atenció multimèdia, consergeria i CRAI) és adequat en relació a les 

necessitats i característiques de les titulacions. A més, la tasca desenvolupada pel personal de 

suport resulta imprescindible per poder oferir ensenyaments que garanteixin els mínims de 

qualitat compromesos en la memòria de verificació. 

En el cas del màster en Nutrició i Metabolisme, algunes assignatures compartides s’imparteixen 

per videoconferència. El departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV posa a la disposició 

del màster el seu seminari, donat que es disposa de 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. Per aquest 

motiu, es proposa crear un nou sistema de treball consistent en becaris del propi màster, 
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entrenats pel Servei de Recursos Educatius de la URV per al correcte maneig de l'equip de 

videoconferències, que puguin responsabilitzar-se del seu correcte funcionament i donar suport 

a les videoconferències (PM-27).  

 

Es valora especialment la tasca realitzada des de l’OSD: gestió dels espais del centre i coordinació 

sobre el seu manteniment, centralització d’informació relacionada amb els horaris, calendari 

d’exàmens i altres qüestions organitzatives relacionades amb la docència, com ara les pràctiques 

externes; i en l’àmbit específic de la qualitat docent, suport als processos de verificació, 

seguiment, modificació i acreditació de les titulacions del centre. 

Es considera que l’estàndard 4 s’assoleix amb qualitat tant per a Graus com per a Màsters, 

donat que: 

 L’estructura de la plantilla del PDI i el nombre de professors són molt adients per impartir les 

titulacions i atendre els estudiants del centre.  

 En els quatre ensenyaments del centre  la càrrega docent impartida per professorat doctor 

supera el 80% (Taula E4.1), essent en promig un 90%, una xifra que es valora de forma molt 

positiva i que supera amb escreix, en totes les titulacions del centre els requeriments de l’article 

74 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Lley Orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’ Universitats.  També les dades en relació a experiència docent i de recerca 

(trams, investigador actiu) dels quatre ensenyaments indiquen que el professorat disposa de 

les qualificacions i els reconeixements externs establerts, com també l’experiència i la dedicació 

adequades per desenvolupar una formació de qualitat. 

 Les enquestes d’avaluació docent mostren una elevada satisfació dels estudiants respecte el 

professorat tant de Grau com de Màster (5,67 a GBBM, 5,31 a GQUI, 6,06 a NIM i 5,78 a 

MSCMD respecte a un màxim de 7). 

 La presència de professors experimentats a les assignatures de primer curs (s’hi comptabilitzen 

fins a 14 catedràtics), els quals acrediten un major bagatge docent i investigador, és un fet 

destacable per facilitar als estudiants de nou ingrés la integració al grau.  

 El professorat que supervisa el treball fi de grau i el treball fi de màster està format per 

membres doctors del centre amb àmplia experiència en docència i recerca i que forma part 

d’un grup de recerca amb reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya. El professorat 

tant de Grau com de Màster està implicat activament en projectes de recerca reconeguts. Les 

pràctiques externes obligatòries en els Graus estan tutoritzades per personal de les diferents 

institucions col·laboradores, els càrrecs de les quals demostren que la seva trajectòria serveix 

de guia i model professional per als estudiants. 

 El professorat disposa d’un notable suport institucional per al desenvolupament de les seves 

funcions i per a la millora de la qualitat de la seva activitat docent, i la gran majoria del 

professorat de la FQ participa activament en els cursos organitzats per l'Institut de Ciències de 

l’Educació (ICE). 

 Els professors de la Facultat de Química participen cada any en projectes d’innovació docent, 

alguns dels quals han obtingut premis a la Qualitat Docent del Consell Social de la URV. 

Com a bones pràctiques en aquest apartat voldríem destacar: a) la combinació de professorat amb 

molta experiència docent i investigadora amb professorat més jove (doctorands), al que, de 

vegades els estudiants veuen més proper a ells, en les assignatures que s’imparteixen a primer 

curs dels Graus, i b) l’elevada potència en recerca i docència del professorat del nostre centre així 

com l’excel·lent relació amb les empreses, hospitals i centres de recerca del nostre entorn, on 

treballen molts antics alumnes de la Facultat de Química, permet oferir als nostres estudiants la 

possibilitat de formar-se en un entorn professional real que serà el que es trobaran en acabar els 

seus estudis, el que és molt valorat per part dels alumnes. 
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

“La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge 

dels estudiants”. 

Titulació 
S’assoleix amb 

qualitat 
S’assoleix 

S’assoleix amb 

condicions 
No s’assoleix 

Grau BBM X    

Grau QUI X    

Màster NIM X    

Màster SCDM X    

Les taules per a la valoració de l’assoliment d’aquest estàndard es troben a l’annex 4. 

Serveis d’orientació acadèmica i professional 

 Orientació acadèmica 

Els alumnes de nou ingrés a la Facultat de Química disposen d'un professor/a tutor/a individual 

des del curs 1998-99. D’acord amb l’especificat a la memòria de verificació, la Facultat ha definit 

el seu propi Pla d’Acció Tutorial (PAT), seguint les directrius del PAT aprovat per la URV amb data 

20/12/2007: http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/pat_fq_2012.pdf i en base a la 

seva experiència prèvia en orientació acadèmica a través de tutors. Cada alumne de la Facultat 

de Química disposa d’un professor-tutor que l’assessora durant els seus estudis a la Facultat. Així 

mateix, els alumnes de 1er curs disposen de l’assessorament addicional d’un estudiant-mentor, 

un estudiant d’últims cursos de la titulació, amb qui pot tenir una afinitat més gran, facilitant-se 

la comunicació, que amb el professor-tutor. La darrera actualització del PAT va ser aprovada per 

Junta de Facultat el 19/12/2012, i es va realitzar principalment per incloure la figura de l’estudiant 

mentor, i incorporar la funció en el cas dels tutors professors del seguiment de l’avaluació de 

competències per part dels estudiants. 

La Facultat de Química organitza a l’inici de cada curs acadèmic una sèrie d'activitats per facilitar 

la incorporació dels nous estudiants (Taula E5.1). Les Jornades d’Acollida, durant el període de 

matrícula de juliol, són un bon moment per a que els futurs estudiants tinguin una primera presa 

de contacte amb el centre i amb l’ensenyament de grau. Durant aquestes Jornades, es matricula 

els estudiants de Grau de nou accés de forma presencial, i se’ls informa sobre les Jornades 

d’Iniciació a la Vida Universitària que es fan la primera setmana de setembre i sobre els cursos 

intensius introductoris de Química General, Física i Matemàtiques que s’ofereixen de 

manera gratuïta des de la Facultat de Química i que s’imparteixen després de les Jornades 

d’Iniciació i abans de començar la docència reglada. Tenint en conte la proposta de millora 

comentada a l’estándard 1 (PM-04), als estudiants que decideixin matricular-se on-line, se’ls 

enviarà informació sobre les Jornades d’Iniciació a la Vida Universitària i els cursos preparatoris 

que es realitzen al mes de setembre, per al seu coneixement. 

Les Jornades d’Iniciació a la Vida Universitària tenen lloc els primers dies de setembre, 

abans d’iniciar el curs, i orienten els estudiants sobre el pla d’estudis, aspectes administratius, ús 

del CRAI i de la plataforma virtual Moodle, entre d’altres. Concretament, l’equip deganal dóna la 

benvinguda al centre, presenta el funcionament de la universitat i de la facultat: detalla els plans 

d’estudis de grau oferts i presenta el Programa de Seguretat als Laboratoris de Docència de la 

Facultat de Química i el test de comprensió. Hi intervenen també la cap de la secretaria del centre 

(PAS), que orienta els alumnes en qüestions administratives i de la matrícula, i el cap del servei 

lingüístic de la universitat (PAS), el qual incideix en l’exigència d’acreditar un nivell B2 en llengua 

estrangera per obtenir el títol de grau i en les possibilitats que ofereix la universitat per assolir-

lo. En totes les edicions de les jornades, el servei lingüístic ha ofert la possibilitat de realitzar una 

prova orientativa de nivell d’anglès als alumnes que ho desitjaven. Els estudiants hi han assistit 

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/pat_fq_2012.pdf
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massivament i valoren molt positivament aquestes jornades, com queda reflectit en les enquestes 

(Taules E5.2 i E5.3). Aquestes Jornades formen part del Pla d’acció tutorial del centre. Durant 

aquestes jornades, així com prèviament en les sessions de matrícula tutoritzada, se’ls informa 

també de l’existència dels cursos intensius introductoris de Química General, Física i 

Matemàtiques, gratuïts i impartits abans de l’inici del curs, amb l’objectiu de millorar el rendiment 

d’aquestes matèries bàsiques. 

Seguint la seqüència indicada al Pla d’acció tutorial de la Facultat de Química, els estudiants 

de Grau de 3r curs reben informació sobre mobilitat en una reunió que es realitza durant el primer 

quadrimestre convocats per la coordinadora de mobilitat en la que se’ls informa de les possibles 

universitats amb les que tenim conveni, i per tant, a on podrian anar a fer una estada el curs 

següent a més d’explicar tots els tràmits administratius que implica. Durant el segon 

quadrimestre, es realitza un seminari, a càrrec dels corresponents coordinadors, adreçat als 

estudiants de tercer curs de Grau sobre el Treball Fi de Grau i les Pràctiques Externes que hauran 

de realitzar el curs següent. Finalment, els estudiants de 4rt dels Graus de la Facultat de Química 

continuen rebent informació en diferents reunions durant el primer quadrimestre tant del TFG 

com de les PE (algunes en grup, altres individuals amb els corresponents coordinadors), a més 

de que se’ls dóna a conèixer la programació de màsters de la Facultat de Química en una reunió 

convocada pels coordinadors de màster del centre. Pel que fa als màsters, les accions tutorials 

les vénen desenvolupant tant els coordinadors de màster, sobretot abans i durant la matrícula i 

l’arribada dels estudiants a la Facultat i durant el primer quadrimestre dels màsters, i els tutors 

del treball de Fi de Màster, amb qui els estudiants mantenen una relació més estreta en el treball 

del dia a dia. 

Per facilitar la incorporació dels nous estudiants als Màsters de la Facultat de Química, a més de 

les accions promogudes per la URV a través de l’I-Center, des de la coordinació dels mateixos 

se’n fan les següents accions: 

Des de la coordinació del Màster en Nutrició i metabolisme, tal i com s’ha comentat anteriorment 

en la valoració de l’estàndard 1, es fa una acollida personalitzada i individual a tots els estudiants 

admesos abans de formalitzar la matrícula, que, a més de ser fonamental per definir els 

complements de formació que l’alumne necessita cursar, són importants per orientar-lo en la 

selecció d’assignatures a matricular i per informar-lo de la dinàmica del màster (centres 

d’impartició, pla d’estudis, horari i qualsevol altre dubte que pugui tenir). El problema és que 

aquestes tutories individuals es realitzen sempre via telefònica o via e-mail, el que fa que en 

molts casos aquest primer contacte amb l’alumne sigui poc proper. Per aquest motiu, es proposa 

crear un compte de Skype i posar en marxa aquest sistema per realitzar així aquestes tutories 

prèvies a la matrícula del màster (PM-28). 

Es valora positivament el suport administratiu que es dóna des de l’Escola de Postgrau i Doctorat 

i la secretaria de centre, que permet als coordinadors dedicar-se exclusivament a la tutoria 

acadèmica. No obstant, donat l’elevat nombre d’estudiants del Màster en Nutrició i metabolisme, 

les tasques de tutoria resulten àrdues, i seria desitjable poder disposar d’un suport a l’hora de 

respondre totes les consultes rebudes, especialment abans de la matrícula. Per tant, es proposa 

l’elaboració d’un document de preguntes freqüents que resolgui els principals dubtes que 

habitualment pregunten els futurs estudiants (PM-29). En aquest punt és important tenir en 

compte la gran informació sol·licitada no només per part de estudiants finalment matriculats, sinó 

també per alumnes preinscrits i fins i tot alumnes que inicialment demanen informació encara 

que finalment no arribin a preinscriure’s. Addicionalment, es fa una acollida dels estudiants, en 

grup, el primer dia de classe del màster. En aquesta sessió els coordinadors del màster donen la 

benvinguda als estudiants, expliquen l’organització del màster, donen informació d’horaris, dels 

centres on s’impartiran les classes, de l’entorn virtual Moodle i de l’adreça de correu electrònic 

institucional.  

En el cas del Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular es manté una comunicació fluïda via 

correu electrònic amb els alumnes preinscrits i/o matriculats orientada a aconsellar als estudiants 

sobre les assignatures més apropiades per a la seva formació i també les que s’ajusten millor als 
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seus interessos. També, i a efectes organitzatius, es publica l’horari a la web del Màster: 

http://www.quimica.urv.es/mscmd/schedule.php . A través de la mateixa web s’informa sobre 

l’allotjament per estudiants: http://www.quimica.urv.es/mscmd/acommodation.php. El primer 

dia de classe els coordinadors donen la benvinguda als estudiants, expliquen com està organitzat 

el Màster, com s’estableix la coordinació URV-ICIQ, com funciona l’entorn virtual Moodle i en què 

consisteixen les assignatures no convencionals com són “Seminaris Multidisciplinaris” i “Treball Fi 

de Màster”. A més a més, s’insisteix en l’ús del correu institucional URV perquè és l’eina a través 

de la qual es canalitzen el missatges dels professors via Moodle i de la Universitat. La relació de 

proximitat que mantenen els estudiants tant amb els Coordinadors de Màster com amb els Tutors 

dels Treballs de Fi de Màster facilita les tasques de tutoria. Al ser un col·lectiu més reduït, no s’hi 

han detectat necessitats específiques. 

En els Màsters, destaca la tutoria del TFM, que normalment es realitza de manera individual i 

presencial. Els estudiants poden contactar a través de l’e-mail amb els coordinadors del màster 

durant el curs, per tal de resoldre possible dubtes acadèmics o administratius que puguin 

aparèixer.  

Per altra banda, l’International Center de la URV organitza activitats d’acollida específiques pels 

estudiants estrangers. Tan aviat com els estudiants comuniquen la seva arribada a la Universitat, 

se’ls proposa una cita per donar-los la benvinguda. Se’ls proporciona informació pràctica sobre la 

URV, se’ls ajuda a gestionar la documentació legal que necessitini s’els resolen tots els dubtes 

que es puguin plantejar. 

 

Anualment es realitza un seguiment del PAT, que si bé fins al curs 2013-14 s’efectuava de 

forma independent, des del curs 2014-15 s’inclou a l’Informe de Seguiment de Centre, i les taules 

E5.4-E5.13 mostren dades sobre la seva evolució. Les dades de satisfacció del curs 2014-15 dels 

estudiants de grau indiquen una clara divisó d’opinions respecte a la utilitat de les tutories 

acadèmiques, tant des del punt de vista de l’estudiant com del tutor. D’entrada, la participació 

dels estudiants a les tutories presencials ha disminuit el 2014-15 al GQUI (38%) respecte a cursos 

anteriors (<50%), i l’accés a l’espai d’e-tutoria ha passat de >70% al 50%. Aquestes dades poden 

indicar certa manca d’interès per part de l’estudiantat en vers la tutoria (Taules E5.5, E5.6 i 

E5.12), però veient l’històric podem concloure que la participació en l’acció tutorial va tenint 

oscilacions al llarg del temps. Val a dir també que alguns professors-tutors posen en entredit 

l’obligatorietat de les tutories, i en molts casos són partidaris de que l’alumne les utilitzi quan ho 

cregui útil i necessari, i no pas per imposició del sistema de PAT.  

Cal destacar que entre els alumnes que han realitzat tutories, la valoració és força positiva segons 

l’enquesta recollida a la Taula E5.10, on la majoria de les preguntes estan més ben valorades al 

GQUI que a la mitjana URV. La valoració és també favorable per part dels estudiants del Grau en 

Bioquímica i Biologia Molecular, per damunt de la mitjana de la URV. Aquestes dades s’han extret 

de 12 enquestes emplenades pels estudiants del GBBM, i 19 pels estudiants del GQUI. Cal 

destacar que la valoració és molt superior a la mitjana de la URV en aspectes com la utilitat de 

l’espai Moodle de Tutoria, i en el cas dels alumnes del GQUI també en la informació que es facilita 

a l’estudiant. La percepció sobre aquest darrer punt cau en el GBBM, especialment pel que fa a 

la informació sobre sortides professionals, i en menor mesura a la informació sobre mobilitat i 

assignatures optatives, pel que caldrà, en el futur, prestar especial atenció a aquests aspectes. 

Durant el curs 2014-15, i per tal de fomentar la participació dels alumnes en les sessions de 

tutoria es va endegar una campanya per ofertar més informació a través de l’Espai de 

Comunicació de la Facultat de Química a Moodle sobre els recursos i tallers que la URV ofereix a 

l’estudiant a través del CAE per millorar la seva orientació professional, el que sembla que ha 

estat ben valorat pels alumnes del GQUI, i no tant pels alumnes del GBBM, i altres activitats 

participatives i lúdiques que organitza la mateixa universitat que permeten una millor adaptació 

a la vida universitària. També cal destacar que quan s’han detectat alguns problemes, molt 

minoritaris, en la relació tutor/alumne, el diàleg mantingut entre ambdues parts ha permès 

solucionar en la major part dels casos les incidències, el que evidencia la bona voluntat tant de 

professors com d’alumnes per millorar aquest sistema. 

http://www.quimica.urv.es/mscmd/schedule.php
http://www.quimica.urv.es/mscmd/acommodation.php
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El curs 2012-13 es va incorporar la figura d’estudiant mentor, un estudiant de 3r o 4t curs de 

grau que tutoritza un grup d’estudiants de primer curs del seu mateix ensenyament, per facilitar 

la integració a la Universitat de l’estudiant de nou ingrés durant el primer any. El nombre 

d’estudiants mentors ha estat el curs 2014-15 de 22 (21 estudiants del GQUI i 1 del GBBM). 

L’acció tutorial consisteix en la realització de 3-4 reunions durant el curs entre l’estudiant mentor 

i el grup d’estudiants de primer curs que se l’assigna. Els estudiants mentors disposen de guions 

amb idees sobre temes que poden tractar a les reunions, a banda dels temes que puguin sorgir, 

i en acabar la reunió han d’enviar un petit informe de la mateixa al coordinador de PAT i als 

professors tutors dels estudiants que mentoritzen. El reduït nombre d’estudiants de Bioquímica i 

Biologia Molecular fa que alguns estudiants de Química hagin assumit durant aquest curs les 

tasques d’estudiant mentor dels alumnes de 1er curs del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular 

i del doble Grau Bioquímica i Biologia Molecular i Biotecnologia, el que majoritàriament no ha 

representat cap inconvenient per aquests estudiants ja que el programa formatiu de primer curs 

és molt semblant entre ambdós Graus. Els estudiants mentors han valorat com a punts forts la 

relació que han pogut mantenir amb els estudiants de nou accés, aconsellant-los i guiant-los 

especialment els primers mesos d’estar a la Facultat. Com a aspectes millorables han manifestat 

la dificultat, en ocasions, de trobar horaris compatibles entre ells i els estudiants de primer per 

fer les reunions i que alguns estudiants mai es van presentar per molts correus electrònics que 

els van enviar. El estudiants mentors envien el resum de reunió al coordinador de PAT i tutors-

professors corresponents. Tot i que en general aquestes propostes es tenien en compte i 

s’aplicaven si es veia la seva utilitat, no es notificava als alumnes, pel que en el futur es 

comunicarà de forma explícita aquelles millores que provinguin de les reunions entre estudiants 

mentors i els alumnes de 1er curs.  

Aquest curs s’ha actualitzat a l’espai Moodle de comunicació amb els tutors (que gestiona el 

coordinador de PAT i la tècnica de qualitat docent de la FQ), el guió del professor tutor i s’han 

incorporat la Guia d’atenció a l’estudiantat amb discapacitat i altres trastorns i la Guia d’orientació 

per l’ocupació, ambdues elaborades per la URV. També s’ha elaborat una proposta de guions per 

les sessions de tutoria per tal d’orientar als professors-tutors sobre com encarar les diferents 

reunions programades durant l’any, en cas de necessitar-ho. Els efectes d’aquestes millores 

esperem poder-les percebre durant el present curs.  

La valoració que realitzen els tutors ha estat recollida a través d’un qüestionari enviat pel 

coordinador de PAT del centre a través del fòrum de l’espai moodle tutories (Taula E5.13). La 

reflexió  feta des de  la coordinació del PAT pel curs 2014-15, és que s’ha consolidat la figura 

d’estudiant mentor amb un alt grau de satisfacció tant per part dels alumnes tutoritzats com dels 

mateixos estudiants mentors. De totes maneres, es va fent persistent la manca d’assistència per 

part d’alguns estudiants a les tutories tant de professors (el percentatge de tutories realitzades 

ha disminuït respecte al curs anterior) com d’estudiants mentors, i també, en casos concrets, 

falta de contacte entre alguns tutors i els seus alumnes tutoritzats. Les accions de millora 

proposades són: 

 Donar resposta directa a les queixes o comentaris de millora que fan els estudiants de 

primer en les reunions amb els estudiants mentors (PM-30). 

 Fer més visible i atractiu l’Espai de Comunicació de la Facultat de Química, tant per 

professors tutors com per estudiants, per oferir eines als primers i recursos als segons que 

evidenciïn la importància de les tutories, especialment a través d’una actualització de 

continguts i incorporant-hi notícies que puguin resultat d’interés pels dos col·lectius (PM-

31). 

 Elaborar eines que permetin fer un seguiment als professors tutors de l’assoliment de 

competències per part dels alumnes tutoritzats (PM-32). 
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 Activitats de mobilitat 

Pel que fa a la mobilitat, l’International Center (I-Center, http://www.urv.cat/mobility/ ) n’és el 

servei encarregat. Aquest servei integrat per membres del PAS sota la responsabilitat del 

Vicerectorat d’Internacionalització, s’organitza internament en tres àmbits amb diferents 

funcions: Acollida, Estratègia i Mobilitat; i té com objectius: 

 Incrementar la visibilitat internacional de la URV.  

 Potenciar la internacionalització de la nostra comunitat universitària.  

 Donar suport a tots els processos d’internacionalització de la URV.   

 Assessorament a estudiants, PDI i PAS de la URV que realitzen estades internacionals.  

 Fer de finestreta única per a l’estudiant i personal visitant internacional durant la seva 

estada. 

Per als estudiants de màster es compta amb un Pla integral d’acollida d’estudiants de màster 

dirigit, especialment, a estudiants internacionals. Aquest pla contempla tres fases (abans de 

l’arribada, a l’arribada i durant l’estada) i els processos respectius són competència de l´Escola 

de Postgrau i Doctorat (EPD), el Centre d’Atenció a l’Estudiant (CAE) i l’International Center (I-

Center). 

Les activitats desenvolupades en el marc de la mobilitat (coordinades a la Facultat de Química 

per la Dra. Elena Fernández Gutiérrez, del Departament de Química Física i Inorgànica) estan 

relacionades amb el programa Sòcrates-Erasmus i el programa Sicue-Sèneca, i es refereixen tant 

a mobilitat d’estudiants (Taules E5.14-E5.16) com de professors (Taula E4.32). 

Pel que fa al programa Sòcrates-Erasmus: 

 distribució, control i avaluació dels 27 estudiants de grau (12 del grau de Química i 15 del 

grau de Bioquímica i Biologia Molecular) i 1 del màster en Nutrició i Metabolisme que, 

durant el curs 2014-15, han realitzat una estada en una universitat/empresa estrangera 

(Taula E5.15). 

 presentació d’un elevat nombre de sol·licituds per anar d’Erasmus, similar al del curs 2013-

14. 

 rebuda de peticions dels 10 estudiants externs, gestió de la seva estada acadèmica i 

seguiment dels seus estudis. S’ha observat un augment de la demanda d’estudis a la 

nostra facultat (Taula E5.15). 

 organització de les visites i estades docents de professors de la Facultat de Química a 

l’exterior en missió docent. 

 selecció de les universitats amb les quals s’han renovat i iniciat nous acords bilaterals per 

al curs 2014-15 (38 universitats), tenint en compte el grau de mobilitat dels anys anteriors 

i l’interès mostrat pels docents. S’han impulsat nous convenis amb el Regne Unit atesa la 

demanda tan gran dels/de les estudiants. Nou acord bilateral amb la Universitat de Hull, 

que obre la porta als/a les nostres estudiants de Química i Bioquímica i Biologia Molecular. 

A més a més, aquelles peticions particulars de professors que volen establir programes de 

mobilitat amb estudiants d’altres universitats no sòcies han estat resoltes 

satisfactòriament, i s’han formalitzat nous convenis. 

 distribució, control i tràmits previs dels/de les estudiants que realitzaran l’estada Erasmus 

el curs 2015-16. S’han fet 30 sol·licituds. 

Les tasques desenvolupades durant el mateix període, en relació al programa Sicue-Sèneca, es 

resumeixen en: divulgació de l’oferta i seguiment d’un estudiant del grau de Química que ha 

cursat estudis a la Universitat Autònoma de Barcelona al llarg del curs 2014-15 (Taula E5.15). 

D’acord amb la satisfacció dels estudiants OUT de la Facultat de Química (Taula E5.16), 

l’experiència de mobilitat es valora molt positivament, sobretot pel què fa a l’aprenentatge d’una 

llengua estrangera, però també l’enriquiment a nivell acadèmic i personal. 

http://www.urv.cat/mobility/
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En el Màster en Nutrició i metabolisme, 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 un ajut econòmic.  Degut a que té una durada d’un sol curs 

acadèmic, es dificulta la mobilitat externa dels estudiants, ja que els estudiants que hi estan 

interessats han de planificar la realització del màster en més d’un curs acadèmic per tal de fer 

compatible el període de sol·licitud del programa Erasmus. 

La Facultat de Química va crear el curs 2014-15 un grup de treball per dissenyar una estratègia 

d’internacionalització dels ensenyaments del centre, amb l’objectiu d’atreure un major nombre 

d’estudiants estrangers, especialment i en una primera fase focalitzat a estudiants xinesos (PM-

22). S’han sol·licitat ajuts econòmics per dur a terme aquesta tasca, tot i que no s’han aconseguit. 

Això no obstant, no ha estat un impediment per continuar treballant en aquesta idea. Fins el 

moment s’han establert ja contactes amb la Xina per tal de fer difusió dels nostres ensenyaments, 

i s’està elaborant un futlletó informatiu sobre el GQUI i les raons per les quals estudiar a Tarragona 

que s’editarà tant en xinès com en anglès (PM-18). També s’ha iniciat l’enregistrament d’un vídeo 

promocional en anglès amb subtítols en xinès que mostri les instal·lacions i l’ambient d’estudis 

de la Facultat, per atreure l’atenció dels potencials estudiants d’aquell país (PM-18). 

 

 Orientació professional: 

A nivell institucional, el Centre d’Atenció a l’Estudiant de la URV, servei format per membres del 

PAS, ha posat en marxa el Servei d’Orientació Professional de la URV amb l’objectiu de 

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. 

(Veure Ocupació URV ). Atès que és un servei recent, posat en marxa durant el curs 2013-14, el 

grau de participació ha estat baix (Taules E5.17, E5.18 i E5.19). S’estan desenvolupant eines i 

mecanismes per tal d’obtenir informació directa sobre el grau de satisfacció dels usuaris d’aquests 

serveis. En els propers cursos s’anirà disposant d’aquesta informació, que serà molt útil per a la 

millora continuada d’aquestes activitats. 

En relació al seguiment dels egressats, la Universitat Rovira i Virgili ha organitzat la seva 

estratègia de suport a les Facultats i Escoles a partir de l’Observatori de l’Ocupació 

(http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html ) i el Centre d’Atenció als Estudiants 

(http://www.urv.cat/cae/ ). La primera estructura sota la responsabilitat del Vicerectorat 

d’Universitat i Societat, té com a objectiu fer el seguiment dels processos d’inserció dels graduats 

i l’evolució de la demanda de les empreses. Així, és possible  elaborar informes que serveixin de 

material de reflexió per als equips de govern dels diferents nivells de decisió de la Universitat. La 

segona estructura sota la responsabilitat del Vicerectorat d’Universitat i Societat i del Vicerectorat 

de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària; té per objectiu, en coordinació amb les 

Facultats i Escoles, desenvolupar materials i activitats que permetin transmetre als alumnes 

l’actual estat de la demanda de treball i les estratègies que poden maximitzar el potencial d’èxit. 

Al mateix temps, la Facultat compta amb altres mecanismes per afavorir la inserció sociolaboral 

dels seus estudiants com l’oferta d’Activitats Acadèmiques Reconegudes: En el GBBM s’oferta 

a través de l’assignatura optativa “Seminaris Interdisciplinars” (3 ECTS) mentre que en el GQUI 

s’oferta a través de l’assignatura obligatòria “Ciutadania” (3 ECTS). Amb data 18/01/2011 es va 

aprovar per Comissió permanent de la Facultat de Química que aquestes assignatures s’hauran 

de superar a través del reconeixement de crèdits per acumulació d’activitats proposades pel 

Centre que hagin estat superades durant els seus estudis. Per al curs 2014-15, la Facultat de 

Química va proposar les següents activitats acadèmiques reconegudes (proposta aprovada abans 

de l’inici de curs, per Junta de Centre el 19/06/2014): 

 VIII Jornades sobre Química Verda (1 ECTS, avaluació), programades els dies 15-17 d’abril 

de 2015. Aquestes jornades pretenen fomentar una pràctica de la Química basada en els 

12 principis de la Química Verda. Es van matricular un total de 84 estudiants de grau, 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/cae/
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/Estudis/altres_estudis/1415/triptic_jornades_quimica_verda_2015.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/Estudis/altres_estudis/1415/avaluacio_jqv15.pdf
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majoritàriament del GQUI (81), però també del GBBM (3). En la jornada inaugural, el 

dimecres 15 d’abril de 2015, els/les estudiants van visitar tres empreses, on van poder 

comprovar el reaprofitament en els seus processos (Gomà-Camps, Planta de Botarell de 

compostatge i Saint- Gobain). Tot seguit, el Dr. Jordi Llorca, investigador de l’Institut de 

Tècniques Energètiques (UPC), va impartir la conferència “Valorització de residus agrícoles 

i industrials per fer hidrogen”. A continuació, es van lliurar els premis del VI Concurs de 

Fotografia de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, en col·laboració amb 

la Facultat de Química. El dia 16 d’abril es va realitzar el taller de saponificació amb la 

participació del Sr. Miquel Nadal, químic i professor retirat i el dia 17 d’abril i com a cloenda 

es va cel·lebrar el taller-debat “Reciclar a qualsevol preu?” amb la participació del Sr. Joan 

Ruiz, d’Unió Corporació Alimentària, i el Sr. Enric Villalbí, de Piensos Procasa. Aquestes 

jornades reben el patrocini de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, 

l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). Aquesta activitat s’oferta 

anualment. 

 Activitats d’acció tutorial dirigides als alumnes de nou ingrés dels ensenyaments de Grau 

de la Facultat de Química (1 ECTS). L’objectiu d’aquesta activitat és que estudiants de 4t 

curs dels graus tutoritzin un grup d’estudiants de primer curs de nou ingrés per tal 

d’orientar-los en l’estudi i facilitar-los la seva integració mitjançant la realització de 

reunions en grup durant el curs. Aquestes tutories s’han dut a terme entre setembre de 

2014 i maig de 2015. S’hi han matriculat 22 estudiants del GQUI i 1 del GBBM. Aquesta 

activitat s’oferta anualment. 

 II Curs d’innovació i ús de les noves tecnologies per aconseguir reptes professionals (1 
ECTS, avaluació). Aquesta activitat s’adrec ̧a, principalment, als/a les estudiants de tercer 

i quart curs dels graus impartits a la Facultat de Química. L’objectiu del curs és orientar 

l’estudiant en les estratègies de cerca de treball més actuals, així com en la creació del 

seu propi networking, que facilitin la seva transició al món laboral, i la consecució de nous 

reptes de caràcter professional. El curs pretén també millorar el perfil innovador dels/de 

les estudiants, entrenant-los en tècniques de treball creatiu i col·laboratiu per 

desenvolupar idees que puguin aportar noves oportunitats de negoci. S’hi han inscrit un 

total de 27 estudiants (21 del grau en Química i 6 del grau en Bioquímica i Biologia 

Molecular). Aquesta activitat s’oferta biannualment. Cal destacar que el curs 2014-2015, 

i per segona vegada, L’Innovation Hub de Catalunya Sud (IHCS) ha col·laborat en la 

impartició d’aquest curs per tal de millorar el perfil innovador dels/de les estudiants, 

entrenant-los en tècniques de treball creatiu i col·laboratiu per desenvolupar idees que 

puguin aportar noves oportunitats de negoci.  

L’Innovation Hub de Catalunya Sud (IHCS) sorgeix a través del Campus d’Excel·lència 

Internacional Catalunya Sud (CEICS), i està ubicat a l’aula Martí i Franquès de la Facultat de 

Química des del març de 2012. Al llarg del curs 2014-15, l’Innovation Hub ha realitzat diferents 

cursos dirigits a professors i alumnes de centres de secundària, estudiants de grau, de màster i 

de doctorat de diferents centres de la URV, empreses de diferents sectors i mida, hospitals, etc., 

per tal de generar xarxes que permetin desenvolupar nous productes i noves aplicacions. També 

ha aconseguit financament a través de diferents projectes. A més, participa en el Campus Científic 

d’Estiu, en el curs EstiURV, organitzat a la Facultat de Química i a la Universitat d’Estiu de la URV. 

Des del centre, aquestes accions es valoren molt positivament. 

Per al curs 2015-16 s’han proposat les següents activitats acadèmiques reconegudes (proposta 

aprovada abans de l’inici de curs, per Junta de Centre 17/06/2015): IX Jornades sobre Química 

Verda, Activitats d’acció tutorial dirigides als alumnes de nou ingrés dels ensenyaments de Grau 

de la Facultat de Química, i un nou curs de “Eines per al desenvolupament professional: V Cicle 

de conferències d’antics alumnes de la FQ i curs de Coaching i PNL, per a re-aprendre, crèixer i 

inspirar canvi” (1 ECTS, Avaluació).  Aquest nou curs té com a objectiu facilitar als nostres 

estudiants l’assoliment de competències de gran vàlua per al seu perfil professional (PM-33). 

Aquesta activitat s’ofertarà biannualment alternant-se amb el curs d’innovació i ús de les noves 

tecnologies per aconseguir reptes professionals. 

http://www.fq.urv.cat/noticies/126/
http://www.fq.urv.cat/noticies/126/
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/Estudis/altres_estudis/1415/diptic_innovacio_2014.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/Estudis/altres_estudis/1415/avaluacio_curs_innovacio_2014.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/Estudis/altres_estudis/1516/diptic_coaching-pnl_2015.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/Estudis/altres_estudis/1516/diptic_coaching-pnl_2015.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/Estudis/altres_estudis/1516/diptic_coaching-pnl_2015.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/Estudis/altres_estudis/1516/avaluacio_curs_coaching_2015.pdf
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Respecte al cicle de conferències d’antics alumnes de la FQ, cal destacar que aquest curs 

2015-2016 es farà la cinquena edició. L’objectiu d’aquest cicle és apropar els alumnes dels 

ensenyaments de la Facultat de Química a l’experiència professional d’antics alumnes de la FQ 

que treballen en diferents sectors: direcció d’I+D, investigador, direcció d’empresa, autònom, 

professor de secundària, consultoria mediambiental, cap de departament de medi ambient, 

responsable de laboratori etc. (Taula E5.20). En acabar cada curs ofertat a les Activitats 

Acadèmiques reconegudes es demana que els estudiants facin una valoració del mateix (Taula 

5.21). 

A banda dels cursos esmentats anteriorment, al llarg de tot el curs 2014-15 la URV ha organitzat 

diverses xerrades informatives sobre inserció laboral, estades en pràctiques i programes de 

mobilitat, de les quals s’ha informat als estudiants a travès de l’espai Moodle anomenat “Espai 

comunicació FQ”. 

Pel que fa a les beques d’inserció laboral (http://www.fq.urv.cat/serveis/borsa_de_treball.html), 

l’any 2014 se’n van assignar 11, i en el que portem de 2015, se n’han atorgat 8. Aquesta 

tendència s’ha mantingut estable en els darrers anys.  

En el Màster en Nutrició i Metabolisme, l’orientació ocupacional es dóna a través de les 

assignatures obligatòries d’especialitat i del TFM. D’aquesta manera: 

• A l’especialitat en recerca, l’assignatura Seminaris de Recerca pretén donar una visió 

aplicada a través de l’assistència a seminaris impartits per especialistes en la recerca 

en nutrició tant des d’una perspectiva de recerca clínica com de 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 el disseny i la 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. 

El curs 2014-15 es va organitzar un acte de cloenda i lliurament de diplomes del Màster en 

Nutrició i Metabolisme, en el qual el Dr. Joaquín Puigjaner (Business Development) de l’ 

empresa Ordesa va impartir la conferència: “Nutrición y Metabolismo y negocio”. Es valora 

positivament l’assistència d’un conferenciant amb experiència en l’àmbit de la nutrició i que a més 

aporti als titulats la visió global de la importància de la nutrició en diferents àmbits professionals, 

en aquest cas en el món de les empreses d’alimentació. De fet, es pretén consolidar aquest acte 

per als propers anys, amb un conferenciant expert en un altre camp de la nutrició, amb l’objectiu 

d’orientar els titulats en la seva incorporació al món laboral en diferents àmbits (PM-34). 

 

En el Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular, a través de l’assignatura obligatòria 

“Seminaris Multidisciplinaris”, els estudiants tenen un contacte directe amb el món de la recerca 

en l’àmbit de la síntesi i la catàlisi, donat que assisteixen a conferències impartides per 

investigadors de prestigi. A més, tots els estudiants assisteixen a l’Escola d’estiu de l’ICIQ, que 

facilita als estudiants el contacte amb els investigadors més prestigiosos i amb la investigació 

puntera. La valoració d’aquest aspecte és molt positiva, atès que és un màster de recerca i la 

pràctica totalitat dels estudiants continuen fent la tesi doctoral. A la web 

http://www.quimica.urv.es/mscmd/seminars.php, es pot trobar informació sobre el tipus de 

conferències organitzades en el període Octubre 2014-Març 2015. 

  

https://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=39253
https://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=39253
http://www.fq.urv.cat/serveis/borsa_de_treball.html
http://www.quimica.urv.es/mscmd/seminars.php
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Recursos materials 

 Infraestructures del centre: 

La Facultat de Química comparteix espais i serveis amb altres centres de la URV situats en el 

Campus Sescelades i de forma més propera, amb la Facultat d’Enologia, de manera que els espais 

propis es poden ampliar en moments i necessitats puntuals. Si ens centrem en els espais propis 

de la Facultat de Química, podem dir que disposa dels recursos materials i serveis adequats per 

formar els titulats que la societat demanda (Taules E5.22-E5.24): 

.-Aules regulars: Totes les aules estan equipades amb equipament de so, vídeo projector 

fix, ordinador PC fix i sistema multimèdia amb connexió a Internet que permet la connexió 

d’ordinadors portàtils i altres equips informàtics. Quatre d’elles compten a més amb un 

combo (DVD + VHS). Totes les aules inclouen un panell d’anuncis i un telèfon per a 

emergències. 

.-Aules d’informàtica: Les dues aules estan dotades de pissarra, pantalla, vídeo projector, 

sistema multimèdia, etc. i equipades amb 20 i 24 ordinadors PC, respectivament. Compten 

també amb impressora. En una d’elles, a més, està ubicat l’agent multimèdia del centre, 

que resol els problemes tècnics que puguin sorgir. 

.-Laboratoris: Tots els laboratoris docents estan situats a la mateixa ala de l’edifici i 

posseeixen una doble entrada d’accés des del passadís principal i un o dos accessos 

addicionals que els comuniquen amb els laboratoris contigus per permetre l’evacuació en 

cas d’emergència. Tots els laboratoris disposen de sistemes d’alarma (detectors de fum, 

de calor i de manca d’oxigen), agents d’extinció (extintors químics, de CO2, mantes 

ignífugues, etc.), sistemes de recollida i contenció de vessaments, dutxes de emergència 

i sistemes rentaulls, farmaciola de primers auxilis i telèfon d’emergència. Tots els 

laboratoris estan equipats amb mobiliari resistent als agents químics, vitrines de gasos 

homologades, sistema de climatització, aigua corrent, desionitzada i circuit de refrigeració, 

SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda), gasos tècnics (aire comprimit, nitrogen , gas 

natural i gasos especials). A més, tenen una o diverses pissarres, una zona habilitada per 

a llibres i manuals , una zona d’emmagatzematge separada de la zona de pràctiques , un 

sistema de recollida selectiva de residus i panells informatius sobre riscos químics i 

protocols de manipulació de substàncies químiques. Pel que fa al tractament dels residus, 

la Facultat de Química està adscrita al “Programa de recollida selectiva de residus de 

laboratori en petites quantitats de la URV”. Alguns laboratoris també posseeixen una sala 

separada equipada amb ordinadors o amb instrumental analític i de mesura, o amb 

equipament específic d’un laboratori bioquímic (ultracentrífugues, cabines de flux laminar, 

microscopis, autoclau, ....). A més, en algunes pràctiques d’assignatures de cursos 

superiors dels Graus, es fa servir equipament del Servei de Recursos Científics de la URV, 

com infrarroig, RMN, XRD o microscopia electrònica entre d’altres tècniques de les que 

disposa (www.urv.cat/srct/serveis/index.html ). 

En el cas del Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular, l’ICIQ posa a disposició del mateix 

les seves instal·lacions (Taula E5.25): 

.-Els laboratoris d’investigació tenen un disseny modular, que els permet reestructurar-se 

fàcilment en funció de les necessitats específiques de cada grup. Un laboratori estàndard 

disposa de set vitrines de gasos amb extracció forçada i tots els serveis necessaris per al 

treball en química, una zona central per instal·lar petita instrumentació científica, una zona 

de rentat, una zona d’emmagatzematge de dissolvents i reactius químics amb extracció 

forçada i protecció del foc, i una zona de recollida selectiva dels residus propis d’un 

laboratori químic, també amb extracció forçada: dissolvents clorats, dissolvents no clorats, 

dissolucions aquoses àcides i bàsiques, vidre i altre material. 

http://www.urv.cat/srct/serveis/index.html
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.- Cada laboratori d’investigació disposa de l’equipament necessari per al funcionament 

bàsic del laboratori: evaporadors rotatius, destil·ladors de boles, bombes de buit de 

membrana i d’oli, bombes de xeringa, agitadors magnètics, línies de buit, làmpades de 

llum ultraviolada, estufes, balances de precisió i frigorífics. Addicionalment, els diferents 

grups de recerca disposen d’instrumentació científica adequada a les seves necessitats 

específiques i que, en general, corresponen a equips de cromatografia HPLC i 

cromatografia de gasos, cromatografia flash, reactors en paral·lel manuals, caixes de 

guants, bombes de buit, petit equipament d’espectroscòpia o electroquímica, ordinadors 

per a computació i programari científic. 

El gruix de la instrumentació és d’ús comú per a tots els investigadors del centre i, en 

requerir de tècnics altament qualificats per aprofitar tot el seu potencial, es troba adscrit 

a l’Àrea de Suport a la Recerca. 

En el cas del Màster interuniversitari en Nutrició i Metabolisme, a més de les aules de docència 

de la Facultat de Química, i dels grups de recerca que participen en el Màster i estan ubicats en 

el Campus Sescelades, també es compta amb: 

.-La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV (ubicada a Reus) i les Unitats 

Docents dels hospitals Universitaris Joan XXIII de Tarragona i Sant Joan de Reus (Taula 

E5.26), que aporten tots els mitjans necessaris per a realitzar una docència de qualitat i 

una activitat competitiva a nivell internacional en les seves instal.lacions. 

.-Cal remarcar que les matèries impartides en la UB gaudeixen de l’ús de les respectives 

instal·lacions. 

.-Per al Treball de Fi de Màster, es compta amb diferents unitats docents localitzades a: 

1. Hospital Universitari Sant Joan de Reus , al costat del campus Bellissens (URV). 

2. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona , situat a prop del Campus 

Sescelades de la URV . 

3. En el cas de la UB, es disposa de la possibilitat de realitzar les estades clíniques 

en diferents hospitals universitaris adscrits a la mateixa universitat. 

 

Durant el curs 2014-15 s’han dut a terme les actuacions següents a la Facultat de Química: 

 Amb càrrec a les ajudes del RAM 2013 i 2014 s’ha fet una actuació per tal de personalitzar 

la façana d’entrada a la consergeria que compartim amb la Facultat d’Enologia, amb un 

vinil que ocupa una superfície de 100 m2. 

 Amb càrrec a la convocatòria de cofinançament d’Equipament Docent 2015, s’han adquirit 

6 CPUs d’ordinador, un canó de projecció d’alta qualitat per a la Sala de Graus, un micròfon 

sense fil i mobiliari per al condicionament del vestíbul de la planta 0 de l’aulari per als 

estudiants. 

Pel curs 2015-16, es proposa: 

 Disposar de més material informàtic i audiovisual (substitució dels que estiguin obsolets...) 

(PM-35). 

 Substituir algunes pissarres que estan una mica deteriorades en algunes aules (PM-36). 

 Fer una actuació a la Sala de Graus per millorar el seu enllumenat (PM-37). 

Es valoren positivament les dades de satisfacció en relació als recursos materials, en general per 

sobre de la mitjana URV tant en els graus com en els màsters (taules E5.27 i E5.28). En l’enquesta 

1Q-1R realitzada als estudiants de nou accés del curs 2014-2015, (taula E1.4.4) apareixen 

algunes queixes respecte a la climatització d’alguns espais. En alguns moments han sorgit aquests 

problemes degut a que l’edifici té un deficient sistema de climatització, que s’han anat solventant, 

i en línies generals, la climatització funciona correctament. En termes generals, la valoració sobre 
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les qüestions referents als recursos materials que fan els estudiants de màster és millor que els 

de grau. 

Per altra banda, com s’ha comentat anteriorment, els membres de la comunitat universitària 

tenen a la Facultat de Química diferents vies per donar a conèixer les seves felicitacions, 

suggeriments, incidències o reclamacions: físicament, fent ús de la bústia que hi ha a la 

consergeria, o electrònicament mitjançant l’adreça de l’Oficina de Suport al Deganat o a través 

de la web del centre, amb el formulari en línia (bústia i incidències). Durant el curs 2014-15 es 

van recollir 6 incidències/preguntes. El gruix de les consultes que es reben per mitjans electrònics 

fan referència a tràmits administratius de matrícula (estudiants), sol.licitud del títol (antics 

estudiants), informació sobre titulacions (futurs estudiants), com per exemple, llengua 

d’impartició del GBBM o convalidacions entre ensenyaments de la URV. També s’ha rebut alguna 

queixa per part del professorat, en relació a la climatització, als accessos a l’edifici i al 

funcionament de l’equipament audiovisual de l’aulari. En els cursos anteriors, la mitjana ha estat 

al voltant de 5-6 missatges. Aquest baix valor es justifica pel fet que som una Facultat petita, i 

per tant, es força senzill contactar directament amb els responsables que et poden resoldre el 

dubte directament sense haver de fer-ho a través de l’OSD. 

 Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI): 

El CRAI de la URV és un entorn dinàmic amb tots els serveis de suport a l’aprenentatge, docència 

i la investigació relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació (TIC) per a 

l’aprenentatge i coneixement (TAC). Al CRAI estan implicats i presten serveis: 

 La Biblioteca 

 El Centre d’Atenció als Estudiants 

 El Servei de Recursos Educatius 

 L’institut de Ciències de l’Educació 

 El Servei Lingüístic 

 El Servei de Recursos Informàtics i TIC 

Des de l’any 2013, el CRAI de la URV disposa d’un sistema de gestió de la qualitat, certificat sota 

els requeriments de la norma ISO 9001. La Carta de Serveis i la Política de qualitat recullen els 

objectius del sistema i els compromisos de qualitat objectivables i mesurables, que han estat 

aconseguits en 2013 i 2014. És el primer CRAI d’Espanya que ha obtingut la certificació ISO. 

L’àmbit d’aplicació de la certificació de qualitat inclou la gestió i la prestació dels serveis següents: 

 Atenció i informació a l’usuari 

 Gestió dels recursos documentals 

 Gestió del préstec 

 Disseny i impartició d’accions formatives 

 Suport a investigadors 

 Suport a la docència i l’aprenentatge 

 Gestió dels espais i els equipaments 

El CRAI del Campus Sescelades ofereix unes completes instal·lacions de 5.400 m2, amb 1.165 

punts de treball, que suposen una ratio d’1 punt per cada 5 estudiants del Campus. Trobem espais 

còmodes preparats per a l’estudi, la formació, el treball en equip, el treball amb ordinador i 

software específic per a cada titulació que s’imparteix al campus, zones de lectura i de descans. 

L’horari d’apertura de les instal·lacions és de 65 hores setmanals, i es complementa amb l’accés 

ininterromput als serveis i recursos virtuals mitjançant la pàgina web del CRAI.  

http://www.urv.cat/crai/
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/carta_serveis_crai.pdf%20%20i
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/politicaqualitatcrai.pdf
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El CRAI facilita l’accés a la bibliografia recomanada pels professors. Quan el professor introdueix 

un llibre recomanat a la guia docent, automàticament es genera un correu electrònic adreçat al 

CRAI per es pugui comprovar si està disponible o adquirir en cas de ser necessari. El CRAI 

garanteix la disponibilitat d’un nombre suficient d’exemplars per atendre la demanda dels 

alumnes. Des del web del CRAI es pot consultar la bibliografia bàsica disponible per a una 

determinada assignatura, al seu torn des de la plataforma Moodle hi ha un enllaç a l’apartat de 

bibliografia bàsica del CRAI amb la finalitat que l’alumne pugui consultar la disponibilitat en tot 

moment i accedir al document final en cas que sigui electrònic. 

La relació detallada dels usuaris, fons documental, serveis, instal.lacions i equipaments 

disponibles en el Campus Sescelades es visualitza a la Taula E5.29. Tots aquests recursos 

documentals es complementen amb els de la resta de CRAIS URV , així com de les biblioteques 

membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), als quals els usuaris tenen 

o bé accés en línia en el cas dels documents electrònics, o bé un servei de préstec gratuït en el 

cas dels documents no electrònics. A més, es pot aconseguir qualsevol document que no estigui 

disponible al Consorci a través del servei de préstec interbibliotecari 

El CRAI també dóna suport a l’adquisició de competències informacionals, amb formació 

presencial per a estudiants de grau i màster, i guies i tutorials virtuals, disponibles a la web, que 

també contribueixen a millorar l’aprenentatge autònom i a capacitar als usuaris per al màxim 

aprofitament dels recursos d’informació. S’observa un nivell de satisfacció molt elevat (la 

satisfacció del PDI i estudiants en tots els ítems valorats està entre 7,7 i 9,3 sobre 10). En 

l’enquesta 1Q-1R realitzada als estudiants de nou accés del curs 2014-2015, (taula E1.4.4), 

aquest és un dels recursos que els estudiants valoren més positivament. 

 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 

(http://moodle.urv.cat/moodle/). 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 dels processos de 

ensenyament-aprenentatge. 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 webconferències i publicació de notes 

personalitzada. 

Per tal  de potenciar l’ús de la plataforma per part del professorat i convertir-la en un recurs al 

servei de la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge, el professorat compta amb:  

 Documentació actualitzada de la plataforma, amb vídeos explicatius de les principals 

funcionalitats (http://moodle.urv.cat/wiki/Professor_novell ) 

 Cursos de formació en format SPOC (SmallPrivative Online Course): Primers passos amb 

el Moodle, Moodle I y Moodle II 

 Tallers i cursos monogràfics, presencials i per webconferència, de funcionalitats avançades 

 La Comunitat Moodle URV: Comunitat d’aprenentatge a la que pertanyen tots els 

professors de la URV i que permet compartir inquietuds, dubtes, solucions i propostes. 

 El Helpdesk de Suport Moodle que via correu electrònic i telèfon resol de manera directa 

amb l’interessat els dubtes metodològics i tecnològics en l’ús de la plataforma. 

La documentació, vídeos i el helpdesk de suport Moodle també s’ofereix als estudiants per resoldre 

els seus problemes en l’ús de Moodle. 

http://www.urv.cat/crai/on-podeu-cercar/bibliografia-basica.html
http://moodle.urv.cat/moodle/
http://moodle.urv.cat/wiki/Professor_novell
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A la Facultat de Química, l’ús de Moodle està molt generalitzat (Taula 5.30). La pràctica totalitat 

de les assignatures dels graus i dels Màsters tenen activat i utilitzen habitualment l’espai virtual. 

Durant el curs 2014-15 l’ús de Moodle com a suport del programes, planificació, temaris, fulls 

d’exercicis i activitats d’avaluació ha estat molt ampli per part dels professors. El fet de que el 

percentatge de professors actius sigui inferior al 100% és degut a l’elevat percentatge 

d’assignatures compartides per dos o més professors dels quals, habitualment, només el 

professor responsable de l’assignatura accedeix a l’espai virtual per afegir i modificar els 

continguts. Es posa de manifest l’àmplia utilització que en fan els alumnes d’aquest espai, 

especialment en els Graus (més del 80%). També, com s’ha comentat anteriorment, al centre es 

fa servir el Moodle per gestionar diferents espais de tutoria, i per coordinar la docència entre els 

professors de cada Grau. 

Per tant, podem confirmar que el servei d’orientació acadèmica i professional així com els 

serveis de suport a l’aprenentatge de la FQ són adequats per al desenvolupament de les 

titulacions que s’imparteixen. El Pla d’acció tutorial s’ha anat consolidant al llarg dels anys, i 

adaptant-se progressivament a la necessitat dels estudiants. Hi ha un elevat grau de satisfacció, 

tant de la major part d’estudiants com de tutors, amb el servei d’orientació acadèmica. Hi ha un 

pla d’actuació institucional per facilitar la inserció sociolaboral a través de l’organització 

d’activitats per part de la Facultat de Química que es poden reconèixer com a crèdits en 

assignatures dels Graus. Des de la coordinació del màster es dóna resposta als estudiants abans 

de la seva matriculació (com, per exemple, la resolució de consultes rebudes sobre el màster o 

tutoria individual i personalitzada abans de formalitzar la matrícula) i posteriorment quan els 

alumes ja estan matriculats (com, per exemple, l’acollida dels estudiants el primer dia de classe 

del màster). Les infraestructures amb què compta la Facultat són excel·lents per motivar, facilitar 

i enriquir l’aprenentatge dels estudiants. A més, el CRAI disposa d’unes instal·lacions molt 

satisfactòries (molt ben valorades per professors i estudiants) i recursos que responen 

satisfactòriament a les necessitats de les titulacions, se’n fa un ús elevat i estan clarament 

interrelacionats amb l’activitat de recerca del centre, afavorint l’aprenentatge autònom. En 

conclusió, l’estàndard s’assoleix amb qualitat per Graus i Màsters.  

Com  a exemple de bones pràctiques en els Graus cal destacar la incorporació de la figura de 

l’estudiant mentor, l’ús del Moodle per afavorir l’acció tutorial i que els estudiants tinguin a la 

seva diposició informació de suport per al procés d’ensenyament-aprenentatge, o la organització 

de cursos sobre innovació, coaching, conferències antics alumnes de la FQ per donar formació als 

estudiants en competències complementàries que poden ser útils per a la seva inserció laboral a 

més de posar-los en contacte amb persones que estan treballant a l’entorn professional. Com a 

bones pràctiques dels Màsters, cal destacar la tutoria individual i personalitzada que el 

coordinador fa abans de formalitzar la matrícula (com exemple d’orientació acadèmica) mentre 

que com a exemple d’orientació professional, en el cas del Màster en Nutrició i Metabolisme, cal 

remarcar l’acte de cloenda del màster, i en el cas del Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny 

Molecular, el programa de conferències a càrrec de prestigiosos investigadors.  
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

“Les activitats de formació i avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els 

resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es 

corresponen al nivell del MECES de la titulació, com per als indicadors acadèmics i laborals”. 

Titulació 
S’assoleix 

amb qualitat 
S’assoleix 

S’assoleix 

amb 

condicions 

No 

s’assoleix 
No aplica 

Grau BBM X     

Grau QUI X     

Màster NIM X     

Màster SCDM X     

 

Les taules per a la valoració de l’assoliment d’aquest estàndard es troben a l’annex 5. 

 

 Evidències del desenvolupament de l’ensenyament: 

El comitè d’avaluació externa (CAE) accedeix a les evidències del desenvolupament de 

l’ensenyament a través de l’enllaç http://moodle.urv.cat/moodle amb un usuari i contrasenya que 

li proporciona la URV. 

En el primer bloc d’aquest espai, accedeix a “Mecanismes de coordinació de l’activitat docent” 

(espais de coordinació de docència i del Pla d’acció tutorial i documentació referida a la 

coordinació). En un segon bloc, anomenat “Activitats desenvolupades al centre”, es mostren 

evidències sobre activitats de captació o orientació a la inserció laboral, entre d’altres. A 

continuació es troba un bloc per a cadascuna de les titulacions a acreditar, des d’on pot accedir a 

informació específica de les assignatures seleccionades per a l’acreditació, entre altres aspectes 

clau que la titulació ha considerat incloure. Per a cada assignatura s’han habilitat els enllaços 

corresponents a guies docents, plans de treball, espais Moodle (amb tota la informació que el 

professorat comparteix amb els estudiants) i a les evidències de les proves avaluatives dels 

estudiants (assoliments dels estudiants) organitzades de manera que es cobreix l’espectre de 

qualificacions. A la guia docent i el pla de treball es troba la informació respecte als resultats 

d’aprenentatge, les activitats formatives i els sistemes d’avaluació. 

  

http://moodle.urv.cat/moodle
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 Elecció de les assignatures per acreditació: 

D’acord amb els criteris de la Guia d’acreditació de les titulacions oficials de Grau i Màster de cara 

a la recollida d’evidències dels desenvolupament de l’ensenyament, s’han seleccionat les següents 

assignatures: 

 

 Codi Nom ECTS Curs Tipologia 

Grau BBM 13214103 Bioinformàtica 6 2n Obligatòria 

13214110 Metabolisme de microorganismes 6 3r Obligatòria 

13214114 Metodologia i experimentació en bioquímica 6 2n Obligatòria 

13214122 Bioètica i societat 3 4t Obligatòria 

13214401 Pràctiques Externes 12 4t PE obligatòries 

13214302 Treball de fi de Grau 15 4t TFG 

Grau QUI 13204008 Informàtica i documentació 6 1r Obligatòria 

13204009 Química inorgànica I 9 2n Obligatòria 

13204104 Laboratori de química analítica 3 3r Obligatòria 

13204107 Espectroscòpia i cinètica química 9 3r Obligatòria 

13204401 Pràctiques Externes 12 4t PE obligatòries 

13204301 Treball de fi de Grau 12 4t TFG 

Màster NIM 13675105 Microcomponents de la dieta 3 1r Obligatòria 

13675102 Nutrició i integració metabòlica 3 1r Obligatòria 

13675301 Treball de fi de Màster 18 1r TFM 

Màster 

SCMD 

13685101 Introducció a la química computacional 9 1r Obligatòria 

13685103 Seminaris interdisciplinaris 6 1r Obligatòria 

13685301 Treball de fi de Màster 27 1r TFM 

A continuació exposarem els motius que ens han dut a triar les assignatures acreditables per a 

cadascuna de les titulacions.  

Grau en Bioquímica i biologia molecular: 

La selecció de les quatre assignatures escollides s’ha fet seguint els següents criteris: 

- Que incloguin representativitat de diferents nivells (cursos de la titulació). 

- Que incloguin assignatures tant de caràcter teòric com pràctic (aquestes darreres 

característiques del grau). 

- Que siguin assignatures on s’avaluïn competències específiques, transversals i nuclears 

diverses (per aquest motiu no s’hi ha inclòs cap assignatura de primer curs, on no 

s’avaluen competències B i C). 

- Que incloguin  assignatures específiques del grau com una de compartida amb el Grau de 

Biotecnologia.  

Així doncs, les assignatures escollides, totes elles de caràcter obligatori, són: 

1. Metodologia i Experimentació en Bioquímica (13214114). Assignatura de primer 

quadrimestre de segon curs (6 ECTS). 

És una assignatura de caràcter totalment pràctic. Com s’ha mencionat, un tret distintiu 

del Grau és l’elevat grau d’experimentalitat, havent-hi diverses assignatures de caràcter 

totalment pràctic on es treballa específicament tant la feina al laboratori com altres 

activitats bàsiques per dur-la a terme, com són l’elaboració d’informes, realització de 

càlculs, seguretat als laboratoris o discussió de resultats. Aquesta és la primera 

assignatura d’aquestes característiques que cursen els estudiants, i es fa un seguiment 

molt personalitzat dels alumnes per part del professorat. A més de les competències 

específiques corresponents, s’hi avaluen competències transversals i nuclears. 

Concretament, és una de les assignatures on es treballa la competència C4 (Expressar-se 

correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV) 

mitjançant l’avaluació d’un informe que els alumnes preparen seguint les directrius i 

supervisió del professorat. També s’hi treballa la competència B5 (Treballar en equip de 
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forma cooperativa i responsabilitat compartida) i el professorat recull el seguiment diari 

dels estudiants mitjançant una rúbrica elaborada a tal efecte. 

2. Bioinformàtica (13214103). Aquesta assignatura també és de segon curs, però de segon 

quadrimestre (6 ECTS). 

Es tracta d’una assignatura que combina teoria (principalment mitjançant la sessió 

magistral) i pràctiques de caire informàtic realitzades a través de les TIC i amb la resolució 

de problemes i exercicis. Cal mencionar que aquest doble vessant es té en compte també 

a l’hora de l’examen, que inclou part teòrica i examen pràctic a l’ordinador. És una de les 

primeres assignatures on els estudiants es familiaritzen amb la bioinformàtica (treball amb 

eines computacionals, bases de dades, etc...) que és d’importància per al Grau. També cal 

destacar el treball que s’hi realitza sobre bases de dades bibliogràfiques que inclou 

l’explicació de com buscar articles i revisions sobre un tema i com citar correctament la 

bibliografia. Aquests coneixements són molt útils per a la resta del Grau, doncs en diverses 

assignatures els estudiants fan presentacions orals o treballs escrits on han d’aplicar el 

que han après, culminant en el Treball de fi de Grau on s’hi torna a fer èmfasi. A més de 

les competències específiques corresponents, s’hi avaluen les competències nuclears C2 

(Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació) i C3 

(Gestionar la informació i el coneixement). La competència C2 s’avalua en la part pràctica 

de l’examen, mentre que la C3 s’avalua en l’entrega d’un exercici en el què fan una cerca 

bibliogràfica sobre un tema a escollir. 

3. Metabolisme de microorganismes (13214110). Es tracta de una assignatura de tercer 

curs, segon quadrimestre (6 ECTS). 

Aquesta assignatura compleix el criteri de ser compartida amb el grau de Biotecnologia, 

impartit per la Facultat d’Enologia de la URV. S’ha considerat aquest criteri donat que són 

diverses les assignatures compartides entre ambdós graus, i això comporta un nivell de 

complexitat major (major nombre d’estudiants, no haver realitzat exactament les 

mateixes assignatures prèvies, etc.). Aquesta assignatura exemplifica com el professorat 

aconsegueix integrar els continguts, metodologies i competències per tal que sigui adequat 

a l’alumnat de diferent procedència. En aquesta assignatura també s’hi avalua la 

competència B5 (Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida), 

però en aquest cas no a mode de seguiment de l’actitud al laboratori, com en el cas de 

l’assignatura Metodologia i Experimentació en Bioquímica. En aquest cas els estudiants 

s’organitzen en grups per tal de treballar un tema, tasca que realitzen en part a classe de 

seminaris i problemes sota la supervisió del professor. D’aquesta manera el professor pot 

fer el seguiment proper dels alumnes i avaluar la competència a través d’una rúbrica que 

se’ls fa pública des de l’inici de l’assignatura. Cal dir que a més d’avaluar la competència 

en l’assignatura, s’avalua la presentació tant de manera oral com d’un treball escrit sobre 

el material treballat a classe de problemes i seminaris. En aquest cas, el fet que els 

alumnes dels dos Graus assisteixin junts a classe, aporta riquesa, doncs dins un grup es 

poden contemplar enfocaments diferents pel background dels diferents Graus. 

4. Bioètica (13214122). Aquesta assignatura de 3 ECTS s’ha escollit doncs és l’única 

obligatòria de quart curs, representativa per tant d’un moment del Grau en el qual els 

alumnes han assolit ja tota una sèrie de coneixements i competències que poden aplicar. 

Una de les activitats avaluatives que inclou és precisament un debat on un dels objectius 

és que els estudiants siguin capaços d’argumentar i defensar una visió crítica i personal 

respecte a problemes ètics derivats de les aplicacions de les biociències moleculars i la 

biomedicina, i comunicar sobre un tema general de bioquímica i/o biologia molecular amb 

un possible impacte en la societat. El debat està moderat pel professor, cosa que permet 

avaluar competències nuclears i transversals, concretament la B7 (Tenir sensibilització en 

temes mediambientals) i la C5 (Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com 

a ciutadà/ana i com a professional). En aquesta assignatura també es treballa la 

competència C2 (Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la 

comunicació) amb una tasca que consisteix en l’elaboració d’un vídeo, assegurant que en 
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el Grau es treballen diversitat d’eines, tècniques i metodologies, no només les clàssiques 

presentacions de treballs escrits i defenses orals. 

Grau en Química: 

La selecció de les quatre assignatures escollides s’ha fet seguint els següents criteris: 

- Que representin diferents nivells (cursos) de la titulació. 

- Que incloguin assignatures tant de caràcter teòric com pràctic (aquestes darreres 

característiques del grau). 

- Que siguin assignatures on s’avaluïn competències específiques, transversals i nuclears 

diverses. 

- Que siguin representatives de diferents matèries del grau (Informàtica, Química Analítica, 

Química Física i Química Inorgànica). 

Així doncs, les assignatures escollides, totes elles de caràcter obligatori, són: 

1. Informàtica i documentació (13204008). Assignatura de segon quadrimestre de primer 

curs (6 ECTS), dins de la formació bàsica del grau, no comuna als altres graus de ciències 

de la URV. 

Aquesta assignatura combina teoria, mitjançant la sessió magistral, i pràctica mitjançant 

les TIC, amb resolució de casos pràctics. Cal esmentar que aquesta doble vessant es té 

en compte també a l’hora d’avaluar, on s’inclou una part teòrica i un examen pràctic a 

l’ordinador. És una de les primeres assignatures on els estudiants es familiaritzen amb la 

informàtica (arquitectura i sistema operatiu d’ordinadors, xarxes i protocols, seguretat, 

internet, treball amb eines computacionals, bases de dades, ofimàtica bàsica, MATLAB, 

etc.), molt rellevant en la seva formació. Cal destacar el treball que s’hi realitza sobre 

bases de dades bibliogràfiques (Chemical Abstracts, ISI web of knowledge i altres) que 

inclou l’explicació de com buscar articles i revisions sobre un tema i com citar correctament 

la bibliografia. Aquests coneixements són molt útils per a la resta del Grau, doncs en 

diverses assignatures els estudiants fan presentacions orals o treballs escrits on han 

d’aplicar el que han après, culminant en el Treball de fi de Grau on s’hi torna a fer èmfasi. 

A més de les competències específiques, s’hi avaluen les competències nuclears C2 

(Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació) i C3 

(Gestionar la informació i el coneixement). La competència C2 s’avalua en la part pràctica 

de l’examen i una prova escrita, mentre que la C3 s’avalua en la presentació oral i escrita 

del resultat d’una cerca bibliogràfica. 

2. Química inorgànica I (13204009). Assignatura de segon quadrimestre de segon curs (9 

ECTS), de caràcter obligatori. 

En aquesta assignatura es presenten els fonaments de la química inorgànica dels elements 

representatius de les sèries s i p. Es combina teoria (sessió magistral) amb resolució de 

problemes a l’aula i pràctiques de laboratori. És un cas representatiu d’assignatura amb 

pràctiques integrades, que permet a l’alumne aplicar els coneixements adquirits a l’aula 

ordinària gairebé simultàniament. El sistema d’avaluació combina proves escrites sobre 

conceptes teòrics i resolució de problemes i sobre la feina realitzada al laboratori, així com 

resolució i exposició de problemes per part dels alumnes a l’aula. Es realitzen seminaris, 

preparació en grup d’un dels tres seminaris proposats en els continguts de l’assignatura, 

amb posterior entrega d’un resum al professor. En aquesta asignatura es treballa la 

competencia B1 (Aprendre a aprendre): l’alumne ha de posar en pràctica de forma 

disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el profesor, preguntar 

per aprendre i interesar-se per aclarir els seus dubtes. 

3. Laboratori de química analítica (13204104). Assignatura impartida durant el segon 

quadrimestre de tercer curs (3 ECTS), de caràcter obligatori. 

Assignatura de caràcter totalment pràctic on es treballa en equip. Un tret característic del 

Grau en Química és l’elevada experimentalitat, havent-hi diverses assignatures de caràcter 
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totalment pràctic on es treballa específicament tant la feina al laboratori com altres 

activitats bàsiques per dur-la a terme, com són l’elaboració d’informes, realització de 

càlculs, seguretat als laboratoris o discussió de resultats. Les metodologies d’avaluació 

inclouen la feina al laboratori (realització d’una llibreta amb les anotacions necessàries pel 

treball, els resultats obtinguts, la destresa en la manipulació i la implicació en el treball en 

grup), presentacions i proves mixtes. En les exposicions es valoren aspectes formals de la 

presentació, el grau de coneixement de les tècniques, eines i material utilitzat, la 

justificació de l’estratègia analítica emprada, discussió dels resultats, contribució a l’equip 

i autoavaluació. Per tant, a part dels coneixements específics propis de l’àrea de 

coneixement, es posen de relleu aspectes de treball en equip i d’exposició pública de 

coneixements, els qual són molt importants en la formació dels graduats de cara a la vida 

professional. 

4. Espectroscòpia i cinètica química (13204107). Assignatura anual de tercer curs (9 

ECTS), de caràcter obligatori. 

Aquesta assignatura engloba un ampli espectre de conceptes de l’àrea de la química física. 

No té pràctiques de laboratori integrades, però conté molt variades metodologies 

d’aprenentage i d’avaluació. A part de la sessió magistral, es resolen problemes a l’aula. 

Periòdicament es recullen i avaluen exercicis resolts de forma autònoma, el més 

representatius possible de temes diversos de l’assignatura. Aquesta tasca ajuda els 

estudiants a resoldre de forma autònoma casos pràctics complexes. També es fan 

activitats plantejades pel professor a través de les TIC, ja sigui amb l’espai Moodle de 

l’assignatura o amb fulls de càlcul, per aprofundir en la comprensió d’alguns aspectes 

específics. Hi ha tres temes de l’assignatura (RMN, macromolècules i cinètica electròdica) 

que els estudiants aprenen realitzant treballs en grup. Aquesta metodologia permet a 

l’alumne cercar informació, sintetitzar-la i elaborar-ne una versió pròpia. A l’examen final 

de l’assignatura es fa referència també a aquests temes. Finalment, es fan servir els 

fòrums de discussió per l’aclariment de dubtes o per a la formulació de preguntes per part 

del professor. 

La varietat de metodologies d’aprenentatge té un mirall en les metodologies d’avaluació: 

proves mixtes escrites (teoria i problemes), proves objectives curtes, presentació de 

treball en grup, resolució de problemes individualment i pràctiques a través de les TIC. Té 

un pes menor la lectura d’un text divulgatiu/científic i presentació d’un resum o esquema. 

Màster en Nutrició i Metabolisme: 

En el cas d’aquest màster interuniversitari entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de 

Barcelona, s’ha considerat pertinent escollir dues assignatures obligatòries que s’han de cursar 

de forma obligatòria en els 3 itineraris del màster. En concret, s’han seleccionat,  Nutrició i 

integració metabòlica (13675102) i Microcomponents de la dieta (13675105).  A més, la 

selecció de les dues assignatures escollides s’ha fet seguint el criteri de que incloguin 

representativitat de les diferentes universitats participants en el màster, ja que la primera està 

impartida des de la Universitat Rovira i Virgili i la segona des de la Universitat de Barcelona.  
  

En els dos casos, corresponen a assignaturas de 3 ECTS i s’avaluen tant amb examen teòric com 

amb la realització d’exercicis pràctics per part de l’alumne. Però es tracta d’assignatures molt 

diferents en continguts i en forma d’avaluació. Mentre que Nutrició i integració metabòlica està 

més centrada en el metabolisme, un dels grans àmbits del màster, Microcomponents de la dieta 

està més enfocada a la nutrició, concretament en els micronutrients. També l’avaluació és 

diferent, en Nutrició i integració metabòlica hi ha una prova mixta d’avaluació dels continguts 

teòrics que val el 80% de la nota i desprès un exercici pràctic que compta el 20%. En 

Microcomponents de la dieta la prova mixta d’avaluació dels continguts teòrics també val el 80% 

i desprès hi ha dos exercicis pràctics que compten el 10% cadascun, un sobre vitamines i un altre 

sobre minerals. 

 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/?centre=13&ensenyament=1367&assignatura=13675102&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/?centre=13&ensenyament=1367&assignatura=13675102&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/?centre=13&ensenyament=1367&assignatura=13675105&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/?centre=13&ensenyament=1367&assignatura=13675102&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/?centre=13&ensenyament=1367&assignatura=13675105&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/?centre=13&ensenyament=1367&assignatura=13675102&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/?centre=13&ensenyament=1367&assignatura=13675105&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16
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Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular: 

En el cas del Màster Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular, les assignatures seleccionades són, 

seguint les indicacions d’AQU, dues assignatures obligatòries: Introducció a la química 

computacional (13685101) i Seminaris multidisciplinaris (13685103).  

En el primer cas, correspon a una assignatura de 6 ECTS que aporta uns continguts més de 

coneixements teòrics, mentre que en el segon, es tracta d’una assignatura de 3 ECTS que 

consisteix en conferències de caire multidisciplinari. Són, per tant, dues assignatures amb perfils 

molt diferents. Al marge d’això, l’assignatura “Introducció a la química computacional” s’avalua 

amb exercicis i exàmens; i l’assignatura “Seminaris multidisciplinaris” s’ha triat perquè l’avaluació 

es completament diferent i consisteix en informes de les diferents conferències on l’alumne ha 

d’expressar de forma breu les idees principals de cada conferència i, si s’escau, indicar la relació 

amb el seu projecte de TFM. 
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Estàndard 6: Grau Bioquímica i Biologia Molecular 

Activitats de formació (GBBM) 

Les activitats de formació són adequades per als resultats pretesos. En la figura E6.1 es pot 

observar que les metodologies estan repartides de manera força equilibrada entre activitats 

teòriques i activitats pràctiques, cosa coherent en un Grau de ciències experimentals. Aquestes 

es complementen amb un petit percentatge d’activitats introductòries i tutories, per completar 

l’aprenentatge més personalitzat, així com també un petit percentatge de metodologies 

integrades que permet a l’alumne tenir una visió d’eines d’aprenentatge diferent. En molts casos, 

la mida dels grups de l’alumnat no permet fer més activitats d’aquest darrer tipus. En el mateix 

gràfic s’observa que les activitats avaluatives són coherents en percentatge amb les metodologies 

usades. 

Amb més detall, a la taula E6.1, referent a assignatures obligatòries, es pot observar que les 

activitats pràctiques inclouen diversitat de metodologies ben distribuides entre les diferents 

assignatures. Abunden les pràctiques a laboratori, corresponent a un grau amb un nivell 

d’experimentalitat molt elevat, cosa que aporta un valor afegit als nostres graduats. Aquestes 

assignatures de laboratori també inclouen la metodologia “treballs”, doncs en algunes d’elles cal 

preparar informes de laboratori (s’ha considerat que incloure-ho en 4 assignatures en les quals 

es treballi en profunditat és adequat per al grau, i per tant no s’inclou en totes les assignatures 

amb pràctiques doncs resultaria excessiu). Hi ha altres activitats que considerem bàsiques i per 

tant es repeteixen en més de tres assignatures, com són la resolució de problemes i pràctiques a 

través de les TIC. Aquestes, als primers cursos, es fan preferencialment a l’aula ordinària (o 

informàtica) mentre que en assignatures de cursos superiors comporten més treball individual de 

l’alumne, donada la seva major autonomia. Hi ha altres activitats que també són necessàries per 

assolir els resultats d’aprenentatge que ens proposem, com a exemple presentacions orals i 

debats. Aquestes són activitats molt ben repartides en el programa, fent-se en un màxim de dues 

assignatures diferents al llarg de tot el grau, en les quals es treballa no només específicament el 

contingut del debat/presentació sinó la metodología en si. Com a exemple, a l’assignatura 

“Senyalització i control de funcionament cel·lular” se’ls fa un seminari sobre com fer exposicions 

orals previ a què els alumnes facin la seva exposició.  

En la taula E6.2 es pot observar que la distribució de metodologies docents entre les assignatures 

optatives no és tant variada i equilibrada, i per tant cal tenir en compte que les metodologies 

emprades finalment per cada alumne dependran de la seva elecció d’assignatures. En aquestes 

assignatures s’observa una manca d’activitats d’aprenentatge basat en problemes, que en molts 

casos sí que seria possible donada la mida dels grups, més petits. Tanmateix la seva planificació 

és difícil doncs d’un any a l’altre el nombre d’estudiants podria variar considerablement. El què 

també es pot observar en aquestes taules és que dins d’una mateixa assignatura el nombre de 

metodologies diferents utilitzades és limitat, per facilitar el seguiment de l’assignatura, evitar la 

dispersió, i facilitar la distribució de metodologies entre les diferents assignatures. Cal tenir en 

compte que la majoria són assignatures amb poca càrrega de crèdits (3) i per tant és molt 

coherent amb què es treballin poques metodologies en cadascuna. Cal mencionar també que la 

planificació es va dur a terme mitjançant reunions del responsable d’ensenyament amb els 

principals grups de docència implicats, tal i com s’ha comentat a l’estàndard 1. 

Pel què fa a les Pràctiques Externes (PE), que són obligatòries en aquesta titulació, la informació 

és pública i es pot trobar a la guia docent així com es disposa d’un espai Moodle per aquesta 

assignatura. En aquest espai els estudiants poden trobar-hi normatives, funcionament de 

l’assignatura (com protocol i criteris per l’assignació de llocs de pràctiques), models de convenis, 

calendari, material de suport per a l’estada en pràctiques i tota informació sobre l’avaluació. Cal 

dir que a més de la Normativa de PE de la URV, el centre disposa d’una Normativa pròpia de PE. 

L’assignatura té un coordinador, que exerceix el rol de pont entre l’estudiant i l’empresa. Com 

que el nombre d’estudiants ho permet, el coordinador fa també de tutor acadèmic, exercint el 

seguiment dels alumnes. Les entitats que participen com a centres de pràctiques (Taula E6.3) 

són molt adequades per al seu desenvolupament. Observem que principalment corresponen a 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_practiques_externes_fq_30-09-2015.pdf
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dos àmbits, el sanitari i el de l’alimentació, representats tant per empreses, centres de recerca, 

hospitals, etc. De fet, això s’escau amb la memòria de verificació presentada on ja destacàvem 

l’àmbit de la Nutrició i Salut com a estratègic a la URV i de gran rellevància per al Grau. Tal i com 

es va plantejar en la memòria, el sistema de supervisió inclou un tutor acadèmic, de la URV, i un 

del centre on es fa l’estada, garantint la coordinació entre les pràctiques realitzades i el què 

s’espera d’aquestes pràctiques (assolir els resultats d’aprenentatge). 

Pel què fa al TFG, els alumnes tenen l’opció de fer-lo versant sobre la temàtica treballada a les 

pràctiques externes o fer-lo independent. La tendència que es confirma cada curs és que la gran 

majoria dels alumnes escullen l’opció de fer un treball relacionat amb la temàtica de les PE. En 

aquest sentit, l’adequació de les PE al Grau (justificat en el paràgraf anterior) justifica també la 

temàtica dels TFG del Grau. En la taula E6.4 s’observen els títols dels TFG, que en la majoria 

s’inclouen dins la recerca en Biomedicina i en Nutrició Molecular. El professorat implicat com a 

tutors del TFG (taula E4.7) té elevada experiència en recerca i docència en aquest àmbit. En 

aquest sentit, els professors implicats en tutoritzar el TFG varien lleugerament d’un curs a l’altre, 

però sempre essent professorat doctor amb coneixements en aquest àmbit. El que es sol mantenir 

és el coordinador del TFG, que ja hi té elevada experiència. Això facilita que es dugui a terme una 

tasca d’organització de la supervisió i avaluació de l’assignatura entre el diferent professorat que 

permet completament certificar els resultats d’aprenentatge. 

Sistema d’avaluació (GBBM) 

Pel què fa al sistema d’avaluació, en les taules E6.1 i E6.2 anteriorment esmentades es pot 

observar que és coherent amb les metodologies proposades, doncs en la majoria dels casos les 

diverses metodologies són avaluades, i el pes de la nota no recau en un o pocs exàmens, d’acord 

amb la Normativa de la FQ sobre el sistema d’avaluació continuada als ensenyaments de grau. 

Hi ha excepcions com “seminaris” o “sessió magistral” que s’avaluen principalment en les proves 

avaluatives, que com es pot veure en la taula també són molt variades. El sistema d’avaluació és 

fiable, doncs són en molts casos proves escrites que l’alumne pot revisar. En les altres activitats, 

els criteris se’ls comuniquen abans de l’avaluació. Per tal de fer-ho encara més transparent i més 

útil per a què l’estudiant conegui els seus punts forts i mancances, força assignatures han 

implantat un sistema de rúbriques, adaptant-se al Model de Formació i Avaluació de Competències 

en graus de la FQ (es pot observar en les evidències de les assignatures disponibles a l’espai 

Moodle, accessible al CAE). El sistema d’avaluació és públic, i es troba en les guies docents que 

s’activen abans de la matrícula del curs. A més a més, l’estudiant matriculat visualitza les 

activitats d’avaluació que haurà de dur a terme a través del pla de treball a l’espai Moodle, que 

sol ser presentat en la introducció de cada assignatura. 

Pel què fa a les PE, es disposa d’informació pública i integrada del sistema d’avaluació (guia 

docent, espai Moodle d’assignatura) i els alumnes fan diverses reunions informatives amb la 

coordinadora de l’assignatura, on poden plantejar els dubtes que els quedin. Un gran pes de la 

nota el té l’informe del tutor, que no es fa públic per garantir que el tutor pugui expresar opinions 

confidencials. La nota general de l’informe sí que ho és, així com l’alumne pot contactar la 

coordinadora de l’assignatura si té dubtes respecte aquesta nota, i aquesta pot avaluar quina 

informació li pot facilitar. En qualsevol cas, els criteris sí que estan a l’abast dels estudiants i són 

criteris pertinents i amb garanties de fiabilitat de les qualificacions atorgades. La resta d’activitats 

avaluatives inclouen una memòria i la nota del tutor acadèmic, que s’avaluen utilitzant criteris els 

quals tal com s’ha dit són publics i inclouen entre altres coses l’avaluació del seguiment de les 

tutories (reunions, correus electrònics, …) que fa el tutor acadèmic. Per al curs 2015-16 s’està 

treballant en reflexar els criteris en format rúbrica per a fer-ho encara més aclaridor per a l’alumne 

(PM-38). 

Pel què fa al TFG, s’avalua tal i com es va especificar en la memòria de verificació, tant el treball 

escrit com una defensa oral. Els criteris són públics (guia docent, espai Moodle d’assignatura) i 

es fan reunions amb els alumnes per remarcar-ho. S’inclou, a més, l’avaluació de les 

competències mitjançant rúbriques elaborades seguint la Guia per treballar i avaluar les 

competències transversals a les titulacions de Grau. (Versió 1.0) i la Guia per treballar i avaluar 

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_avaluacio_continuada_fq.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SRE/AVA.%20X%20COMPETENCIES/guia_compet_transversals_1_06_09.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SRE/AVA.%20X%20COMPETENCIES/guia_compet_transversals_1_06_09.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SRE/AVA.%20X%20COMPETENCIES/guia_compete_nuclears_11_05_09.pdf
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les competències nuclears a les titulacions de Grau (versió 1.0), i que són conegudes pels 

estudiants. L’avaluació està altament coordinada i consensuada entre els diferents professors 

implicats en l’assignatura garantint la certificació dels resultats d’aprenentatge pretesos. 

Indicadors acadèmics (GBBM) 

Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per la titulació. En la taula E6.4 s’observen les 

qualificacions dels treballs de fi de grau presentats, representatives del nivell de coneixements i 

competències dels alumnes quan acaben el grau. El resultat és que només hi va haver un suspès, 

i gairebé el 40% dels estudiants van aprovar amb excel·lent posant de rellevància l’elevat nivell 

existent. Cal remarcar que també hi ha alumnes amb altres notes com notable i aprovat (1 

estudiant), tal i com s’esperaria en un grup suficientment gran d’ alumnes. En general els resultats 

acadèmics dels alumnes del Grau durant el curs 2014-15 es consideren molt bons. 

El rendiment acadèmic per assignatures pot considerar-se també molt satisfactori (Taula E6.5). 

A primer curs, en promig més del 75% aproven les assignatures. Els no presentats suposen un 

promig de menys del 5%, molt baix considerant que el primer curs és més dificultós per habituar-

se al nivell universitari i és aquell en què els alumnes poden presentar una major taxa 

d’abandonament. Ja anteriorment s’havia observat una relació directa entre la millora dels 

resultats acadèmics en les assignatures de Química General i Física, i els cursos intensius 

introductoris d’aquestes matèries que es fan durant el mes de setembre, i veiem que es manté 

la tendència sense modificacions. També cal mencionar que es fa molt d’èmfasi en les diverses 

jornades organitzades a la captació d’estudiants de secundària, en que cursin les assignatures de 

física, química i matemàtiques per tal d’entrar a fer aquest grau (i altres de ciències com biologia). 

En la resta de cursos el nombre de no presentats és també molt baix (3,8 %). La qualificació més 

obtinguda és la de “notable”, i a continuació trobem l’”excel·lent” amb un promig del 20% dels 

alumnes. Els suspesos representen menys del 2%, i cap asignatura destaca per tenir una taxa de 

suspesos més elevada (el màxim és un 10%) demostrant l’elevat nivell de l’estudiantat, que 

concorda amb l’alta nota de tall que té el grau. Per assignatures, la taxa d’èxit ha estat de més 

del 79% en totes les assignatures, i concretament en la majoria de més del 90% (Taula E6.6). 

En general doncs, el curs 2014-15 comparant amb cursos anteriors mostra oscilacions molt 

lleugeres en la taxa d’èxit de la majoria d’assignatures, i evidencia l’alt nivel de formació dels 

estudiants. 

Com a resum, en la taula E6.7 es pot comprovar que la taxa de rendiment i la taxa d’èxit han 

estat del 92% i del 95,9% respectivament. Aquests valors són molt propers als del curs anterior 

(la taxa de rendiment lleugerament per damunt). De fet, es pot observar que des de la implantació 

del grau hi ha hagut una progressió d’ambdues taxes fins a situar-se als valors superiors al 90% 

actuals, ja molt difícilment superables. És rellevant que aquestes bones xifres ja s’observen des 

de primer curs (taxa de rendiment del 89,4%). A més, cal remarcar que són xifres coherents 

amb les de titulacions equivalents, per exemple Bioquímica a la UB el curs 2013-14 mostrava 

una taxa de rendiment del 90,56% i a la UAB del 95,41% (font: Winddat, 

http://winddat.aqu.cat/ca/agrupacio/10014/ ).  Pel què fa a la taxa d’abandonament, el curs 

2014-15 se situa entorn al 20%. Aquesta xifra, tot i ser prou baixa, és una mica sorprenent donat 

que el curs anterior era només del 10%, i a més tenint en compte que a primer curs, on s’espera 

que la taxa d’abandonament sigui major, és només del 4,6 %, la menor taxa des del curs 2009-

2010. Actualment no tenim dades dels motius d’aquest abandonament, tret de dos casos que van 

sol·licitar trasllat d’expedient (canvien a un altre grau) i un cas de manca del títol de idiomes 

exigit per a poder sol·licitar el títol de grau. Tot i això, tenint en compte la progressió d’aquesta 

taxa en cursos anteriors, que com s’ha esmentat és molt baixa i no preocupant, caldrà veure en 

els propers cursos quina tendència manté per poder concretar si cal fer accions de millora o ha 

estat un aspecte puntual. 

En resum, podem dir que s’assoleix l’estimació feta en la memòria de verificació, superant la taxa 

d’eficiència prevista del 80%. També tenim una major taxa de graduació, que és del 67,5% front 

el 60 % previst i una taxa d’abandonament lleugerament major (entorn 20% front el 15% 

previst). 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SRE/AVA.%20X%20COMPETENCIES/guia_compete_nuclears_11_05_09.pdf
http://winddat.aqu.cat/ca/agrupacio/10014/
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Respecte als indicadors acadèmics del curs 2014-15 corresponent al primer curs del doble 

GBBM/GBT (taules E6.8 i E6.9), s’observa una taxa de rendiment del 87,5 %, valor molt semblant 

a l’obtingut pels estudiants del GBBM de 1r curs però amb una taxa d’èxit del 100 %, que vol dir 

que tots els estudiants presentats han superat totes les assignatures, la majoria amb bones notes. 

Aquest fet pot correlacionar-se amb l’elevada nota de tall d’aquests estudiants. La taxa 

d’abandonament ha estat del 20 %, que correspon a dos estudiants (un abandonament i un 

trasllat d’expedient).  

Indicadors d’inserció laboral (GBBM) 

Pel què fa als indicadors d’inserció laboral, disposem de poques dades referent als graduats. La 

taula E6.10 recull la satisfacció dels egressats de la primera promoció (2009-10), obtinguda a 

travès d’una enquesta telefònica. Gairebé tots els enquestats van optar per seguir la seva 

formació realitzant un màster després de graduar-se. Es pot observar que en el moment de 

l’enquesta el 90 % estaven realitzant la tesi doctoral i un 2,3 % dels enquestats estaven 

treballant. Tot i què es disposa de només 13 enquestes (54% participació), aquests valors són 

força representatius del perfil d’egressats del grau BBM, força dels quals decideixen continuar 

formant-se fins a nivell de doctorat. Es pot fer també una petita anàlisi dels egressats de la 

llicenciatura, doncs disposem de dades públiques a la web d’AQU Catalunya 

(http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/experimentals.html). Els resultats 

d’aquest estudi d’inserció laboral del 2014 mostra que el % d’ocupats dels llicenciats en 

Bioquímica per la URV és lleugerament superior a la mitjana dels llicenciats en 

Bioquímica en diverses universitats i és a més força elevat, d’un 84,6% (front un 82% 

promig) i bastant superior a la mitjana d’ocupació de la seva àrea (Ciències Experimentals 

79,77 %). D’aquests estudiants, entorn un 50% va trobar una primera feina abans d’acabar i la 

resta abans de 6 mesos de finalitzar els seus estudis. En el cas dels llicenciats la majoria dels 

enquestats (en aquest cas també 13) van optar per continuar la seva formació, molts a nivell de 

màster i postgrau, i un 15% a nivell de doctorat, i de fet la funció desenvolupada pel major % 

d’aquests és R+D (31,58%) seguint la mateixa tendència que la mitjana de llicenciats en varies 

universitats. Tant la tipologia dels contractes com de la jornada laboral (temps complert o parcial) 

és molt similar a la mitjana dels llicenciats en bioquímica per diverses universitats. Així doncs, en 

conjunt les xifres, similars o lleugerament millors que en promig per aquest grau/llicenciatura, 

són positives mostrant un bon context d’inserció laboral. La taxa d’ocupació l’any 2014 en el 

rang 25-29 anys es va situar, segons l’INE 

(http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=982&capsel=986), entre el 67-70%, molt per 

sota de la taxa d’ocupació dels egressats de la Llicenciatura en Bioquímica per la URV. 

Tot i això, caldrà veure el progrés d’empleabilitat en un futur un cop s’acabin els estudis de 

doctorat que inicien els nostres graduats. 

Cal destacar que l’opinió dels ocupadors sobre els nostres graduats és molt satisfactòria 

respecte el seu rendiment i seu alt nivell de coneixements. A la taula E6.11 es mostren les 

notes obtingudes pels estudiants de 4rt curs que han realitzat pràctiques externes en les 

empreses/centres de recerca/hospitals que en el futur els podrien donar feina.  

Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació (GBBM) 

La valoració del responsable d’ensenyament sobre el procés d’acreditació és força satisfactòria 

(Taula E6.35). Es valora la utilitat del SIGQ per al disseny i seguiment de les titulacions, així com 

també es valora molt positivament l’adequació del perfil d’ingrés establert respecte els matriculats 

i la col·laboració del professorat en el procés d’acreditació. Està especialment satisfet en el què 

fa relació al pla d’estudis, TFG, PE i perfil del professorat. 

Pel que fa a la satisfacció del professorat del grau en relació al procés d’acreditació (Taula E6.12) 

es pot considerar força satisfactòria, donat que en tots els ítems valorats pels 25 professors s’ha 

obtingut un nivell de satisfacció de normal o alt. Entre els ítems a destacar per l’elevat nivell de 

satisfacció que generen, cal destacar en primer lloc el perfil d’ingrés dels estudiants, cosa que 

concorda amb les elevades notes de tall i reforça la bona visibilitat que té aquest grau de la URV 

http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/experimentals.html
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=982&capsel=986
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així com l’esforç de captació realitzat pel centre. Altres ítems valorats com a satisfacció alta per 

aproximadament el 50% dels enquestats són la coordinació docent de la titulació i l’organització 

del desplegament del pla d’estudis, reflexant que les tasques de coordinació abans esmentades 

són ben apreciades per part del professorat. També les estratègies d’avaluació estan molt ben 

valorades, reflexant que la Normativa de la FQ sobre el sistema d’avaluació continuada als 

ensenyaments de grau s’ha acollit amb satisfacció. Els ítems més puntuats com a satisfacció 

normal són la pertinença de la demanda de dades i evidències per als informes d’acreditació, cosa 

que mostra que potser hi ha hagut petites mancances en la comunicació de la importància del 

procés. El nivell de satisfacció baix o molt baix en tots els ítems està entre el 0 i 8%, i per tant 

no es pot fer una anàlisi de punts específics que caldria millorar. 

Per tot el comentat anteriorment, es pot concloure que s’assoleix l’estandard 6 amb qualitat 

per al Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, donat que: 

1.  Podem afirmar que les activitats de formació són coherents amb els resultats 

d’aprenentatge pretesos. 

-En les assignatures la metodologia i les activitats docents s’alineen satisfactòriament amb els 

resultats d’aprenentatge.  

-Tant en les assignatures com en TFG i PE les evidències documentades dels assoliments dels 

estudiants posen de manifest l’alt nivell de formació dels estudiants i satisfan molt 

adequadament els requisits del nivell especificat en el MECES per a la titulació. Com a evidències 

dels assoliments podem observar les taules d’indicadors acadèmics abans esmentades. 

-Els TFG responen a una planificació temàtica d’acord amb els grups i les línies de recerca o de 

transferència de coneixement del professorat.  

-El sistema de supervisió i avaluació és molt pertinent per certificar els resultats d’aprenentatge 

relacionats amb els TFG i PE. Com a exemple de bones pràctiques l’elevat nivell de coordinació 

que exerceix la figura del coordinador de TFG amb elevada experiència, l’ús del Moodle on es fa 

pública tota la informació necessària, així com l’ús de rúbriques que faciliten el coneixement dels 

criteris per part de l’alumne. 

-Les entitats que participen com a centres de pràctiques són molt adequades per al 

desenvolupament de les PE. 

 

2.  El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge 

pretesos i és públic.  

-Els criteris d’avaluació de les execucions són explícits, variats i adequats a la naturalesa de les 

execucions, i permeten discriminar la qualitat dels aprenentatges. Com a exemple de bones 

pràctiques tenim l’ús de rúbriques que segueixen les guies elaborades per la URV (Guia per 

treballar i avaluar les competències transversals a les titulacions de Grau. (Versió 1.0) i la Guia 

per treballar i avaluar les competències nuclears a les titulacions de Grau (versió 1.0). A més, 

es disposa d’informació pública i integrada de tot allò que concerneix el sistema: les guies 

docents i l’espai Moodle de les assignatures (veure espai reservat pel CAE). Hi ha doncs 

evidència documental que posa de manifest l’accés a informació exhaustiva sobre les demandes 

d’avaluació exigides als estudiants, i també sobre els seus criteris de valoració, tant en les 

assignatures com en TFG i PE. 

-El sistema d’avaluació, que tal i com s’ha dit no recau en un examen, és variat, innovador i 

molt pertinent per certificar els resultats d’aprenentatge relacionats amb les assignatures. Com 

a exemple de bones pràctiques tenim la Normativa de la FQ sobre el sistema d’avaluació 

continuada als ensenyaments de grau. 
 
3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 

titulació  

-L’evidència documental (taules de resultats acadèmics abans esmentades) posa de manifest 

que la sèrie temporal dels indicadors acadèmics és coherent amb la tipologia d’estudiants i les 

titulacions equivalents, i mostra clarament la millora contínua de la titulació.  

 
4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques 

de la titulació.  

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_avaluacio_continuada_fq.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_avaluacio_continuada_fq.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SRE/AVA.%20X%20COMPETENCIES/guia_compet_transversals_1_06_09.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SRE/AVA.%20X%20COMPETENCIES/guia_compet_transversals_1_06_09.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SRE/AVA.%20X%20COMPETENCIES/guia_compete_nuclears_11_05_09.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SRE/AVA.%20X%20COMPETENCIES/guia_compete_nuclears_11_05_09.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_avaluacio_continuada_fq.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_avaluacio_continuada_fq.pdf
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-Tal i com s’ha esmentat, a partir de les dades disponibles s’observaria que la taxa d’ocupació 

és lleugerament superior a la de titulacions similars del sistema universitari català i està bastant 

per damunt de la taxa mitjana d’ocupació a l’àrea de Ciències Experimentals. 
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Estàndard 6: Grau Química 

Activitats de formació (GQUI) 

En el grau en Química hi ha un repartiment de les hores docents força equilibrat entre activitats 

teòriques (45%) i activitats pràctiques guiades (38%), en consonància amb un grau de ciències 

experimentals. Altres percentatges corresponen a activitats introductòries, treball pràctic 

autònom, atenció personalitzada i proves, que suposen el 18% restant del temps (Figura E6.2). 

Les metodologies són, doncs, les adequades pels resultats d’aprenentage i les competències 

esperades. En l’apartat d’avaluació trobem fonamentalment tres tipus de metodologies: les 

proves, amb un 49% del pes total, i les puntuacions que provenen d’avaluar activitats pràctiques 

(guiades o autònomes), que suposen un 46%. Altres formes d’avaluació tenen una presència 

menor al llarg del grau entre d’altres raons perquè la mida dels grups resulta un entrebanc a 

l’hora d’utilitzar-les, com per exemple les metodologies integrades. 

La Taula E6.13 mostra amb detall les diverses metodologies i sistemes d’avaluació que s’apliquen 

en assignatures obligatòries. Algunes inclouen les TIC, tant per impartir matèria com per avaluar 

coneixements. L’ús reglat de les TIC com a eina docent és present en fins a quatre assignatures. 

Cal destacar que moltes de les assignatures incorporen, parcial o totalment, pràctiques de 

laboratori. Aquestes serveixen per obtenir-ne una part de l’avaluació de l’estudiant. La resolució 

d’exercicis/problemes a l’aula, per part del professor o activament per l’alumne, també forma 

part de la metodologia d’aprenentage/avaluació amb percentatges rellevants del temps en moltes 

assignatures. Es pot dir que la diversitat de metodologies està ben distribuïda entre les 

assignatures obligatòries del grau. El desenvolupament de competències que impliquin la 

interacció amb grups, la comunicació oral i no verbal i l’ús de les TIC per la transmissió 

d’informació són fonamentals i necessàries per un desenvolupament complet de l’estudiant. Entre 

d’altres activitats trobem les presentacions orals, la preparació de treballs-memòries i els debats, 

totes elles enfocades a l’adquisició de competències fonamentals pel creixement de l’estudiant. 

Les assignatures optatives (Taula E6.14) utilitzen menys tipus de metodologies d’aprenentatge 

respecte les obligatòries i es focalitzen majoritàriament en impartir matèria, degut al menor 

nombre d’hores presencials (28 h). Malgrat això, s’incorporen la realització de treballs, les 

presentacions orals o la resolució de problemes per part de l’alumne. Aplicar metodologies molt 

variades en assignatures de curta durada podria generar un excessiu desordre amb repercussions 

negatives, a priori, per l’estudiant. Per a l’avaluació s’utilitzen diversos sistemes entre els quals 

destaquen l’entrega de treballs i les presentacions orals per grups, a més de les proves escrites 

individuals. 

Les excel·lents relacions de la Facultat de Química amb l’entorn petroquímic, a més d’amb 

empreses d’altres sectors com l’agroalimentari, cosmètic, tractament d’aigües etc, permet que 

tots els estudiants del GQUI puguin fer les pràctiques externes (PE) a les empreses químiques del 

nostre entorn, com mostra la Taula E6.15. Les entitats que participen com a centres de pràctiques 

són, doncs, molt adequades per a la realització de les PE dels estudinats del GQUI i aquests 

assoleixen competències  que responen satisfactòriament al perfil formatiu requerit. La Química 

ha de tenir una presència dominant com a fil conductor de les pràctiques. La supervisió dels 

estudiants i de les seves pràctiques està totalment garantit per les figures del director del treball 

pràctic (a les instal·lacions on aquest es realitza) i del tutor acadèmic (figura lligada a la Facultat 

de Química que recolza i segueix l’estudiant). Aquests, a més, certifiquen els resultats 

d’aprenentatge de l’estudiant mitjançant l’avaluació de les pràctiques externes gràcies a la 

valoració d’un informe del treball realitzat, l’avaluació per part del director del treball, i de dues 

entrevistes que el tutor acadèmic manté amb l’estudiant. En la valoració de les PE es valora 

positivament que l’estudiant li proposi al coordinador de l’assignatura una entitat o empresa on 

realitzar les pràctiques. En cas que no trobi on realitzar-les, el propi coordinador li facilitarà 

algunes opcions. S’observa un interès generalitzat per buscar i proposar una empresa o institució 

on realitzar les pràctiques externes per part de l’alumnat. 



70 
 

El treball de fi de grau es realitza majoritàriament en un grup de recerca de la Facultat de Química 

o en una universitat estrangera en el marc del programa Erasmus (Taula E6.16). Això garanteix 

que els estudiants estiguin en un entorn de recerca d’alt nivell, i que la supervisió i avaluació sigui 

totalment adequada segons als estàndards requerits per la titulació. Les evidències recollides al 

llarg del TFG permeten constatar que els estudinats assoleixen satisfactòriament els 

coneixements i competències requerits per la titulació. Els treballs que proposen els grups de 

recerca es posen a disposició dels estudiants, que n’escolleixen un amb preferència segons 

l’expedient acadèmic que presentin en aquell moment. Pel que fa als estudiants que realizen el 

treball a l’estranger també tenen l’elecció del lloc condicionada per paràmetres com l’acreditació 

d’un nivell de llengües, entre d’altres. Els treballs proposats pels grups de recerca s’ajusten a les 

línies de recerca actives, de manera que el(s) professor(s) que dirigiran aquest treball tenen 

àmplia experiència en el tema i podran guiar adequadament l’estudiant en l’assoliment dels 

coneixements i competències desitjades. 

Sistema d’avaluació (GQUI) 

La Normativa de la FQ sobre el sistema d’avaluació continuada als ensenyaments de grau 
assenyala que les assignatures s’avaluaran amb notes provinents, almenys, de dues fonts, en la 

majoria dels casos essent més. Les taules E6.13-14 mostren clarament com el sistema d’avaluació 

és coherent amb aquest principi i com la varietat de sistemes d’avaluació és un fet general en el 

grau i molt pertinent per certificar els resultats d’aprenentatge segons cada assignatura. Per la 

gran majoria de proves o fonts per a l’avaluació hi ha constància documental (excepcions són les 

presentacions i proves orals), facilitant així la revisió de les metodologies d’avaluació per part de 

l’estudiant i del professor. El fet que existeixin molts sistemes d’avaluació i que cadascun es 

puntuï segons uns criteris específics exigeix el desenvolupament de fitxes o rúbriques que facilitin 

el coneixement dels arguments per a la puntuació (tant per l’estudiant com pel professor). 

Aquestes rúbriques han de ser públiques per als estudiants de l’assignatura (espai moodle) i s’han 

d’adequar al Model de Formació i Avaluació per competències en graus de la Facultat de Química. 

Les activitats avaluatives de cada assignatura, en quant a tipus i data, són adequadament 

comunicades a l’estudiant en començar el curs i el pla de treball es fa públic a l’espai Moodle de 

l’assignatura, on hi consten tots els detalls (dates, temari, tipus de prova, competències, etc.) de 

les proves a realitzar i/o els treballs/exercicis a lliurar, les presentacions o qualsevol altra activitat 

que el professor avaluï. També es relacionen clarament les tasques o activitats a realitzar amb 

les competències associades a aquella assignatura. 

El sistema d’avaluació de les pràctiques externes és diferent al d’una assignatura convencional. 

Tota la informació necessària pel seu correcte funcionament i el sistema d’avaluació es troba 

disponible pels estudiants a la guia docent i al moodle. Els criteris de puntuació estan a l’abast 

dels estudiants i reflecteixen amb claredat les qualificacions atorgades. El coordinador fa diverses 

reunions amb els estudiants per presentar les particularitats d’aquesta assignatura 

(temporalització, exigències, data d’entrega de l’informe final). La nota final es divideix entre la 

valoració del director del treball i del tutor acadèmic. 

Quant al treball fi de grau (TFG), l’avaluació es fa amb criteris que consten en la informació pública 

i integrada posada a disposició de l’alumnat i el professorat implicat (espai Moodle d’assigantura). 

La figura del coordinador del TFG es reuneix al principi del curs acadèmic per informar els 

estudiants de les particularitats que té el TFG. La qualificació final de l’assignatura està 

consensuada entre els diferents professors implicats, garantint així que la valoració dels resultats 

d’aprenentatge exigibles siguin els correctes. Concretament, es valoren els aspectes següents: la 

memòria que redacta l’estudiant, una presentació oral acompanyada de suport visual, les 

respostes a les preguntes dels membres del tribunal, així com les valoracions del director del 

treball i del tutor acadèmic, el qual s’haurà entrevistat dues vegades amb l’estudiant per fer-ne 

el seguiment. Els resultats d’aprenentage de les competències associades a aquesta assignatura 

s’han plasmat en rúbriques per primer cop el curs 2014-15. Els diversos agents avaluadors les 

han de seguir per emplenar les fitxes d’avaluació que es lliuren al coordinador de l’assignatura. 

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_avaluacio_continuada_fq.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/model_de_formacio_i_avaluacio_per_competencies.pdf
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Indicadors acadèmics (GQUI) 

A la Taula E6.19 s’observa que la taxa de rendiment acadèmic del curs 2014-15 no ha variat 

respecte el curs anterior (69,2%) després d’haver crescut durant el període 2009-13. L’evolució 

de la taxa d’èxit al GQUI varia segons l’assignatura respecte el curs 2013-14, però en termes 

generals es manté (81,6%) semblant a la de cursos anteriors (82,0 i 81,5%). S’observa doncs 

que la taxa global de rendiment es troba estable, i a la franja alta, després d’haver anat 

augmentat en anys anteriors. Tant la taxa de rendiment com la d’èxit prenen els valors més 

baixos a 1er curs i els més alts a quart curs, un fet observat històricament en aquest 

ensenyament. La taxa d’abandonament a 1er curs segueix oscil·lant lleugerament al voltant del 

20-25%, però ja lluny del 35% de fa quatre cursos. La taxa d’abandonament global no arriba al 

34% en el present curs acadèmic, gairebé idèntica a l’anterior dada. Les assignatures de 

pràctiques externes i treball de fi de grau no presenten estudiants suspesos. El fet que siguin 

assignatures no convencionals on es valoren tant coneixements com actituds fa que l’aparició de 

suspensos sigui rara. Vist de forma global, l’èxit dels estudiants és elevat al llarg del grau tenint 

en compte les dificultats intrínseques que presenta l¡aprenentatge de la Química.  

A continuació es fa una anàlisi detallada per cursos basat en la Taula E6.18: 

1er curs: Després d’haver assolit un màxim el curs 2013-14, la taxa de rendiment presenta una 

lleugera disminució el curs 2014-15, però encara mantenint-se per sobre del 60%. Si mirem les 

assignatures en detall veiem que hi ha tantes assignatures que milloren el rendiment (Física, 

Matemàtiques, Bioquímica i de forma inapreciable Complements de Química) com que 

l’empitjoren (Química General, Biologia, Informàtica i Documentació i Estadística Aplicada). La 

disminució en el rendiment més destacable correspon a Química General (del 61,7% al 48,0%). 

Si ens fixem en les assignatures que tenen cursos introductoris de reforç ofertats (Física, Química 

General i Matemàtiques), veiem que són les que justifiquen l’oferta d’aquests cursos ja que són 

les que presenten majors dificultats pels estudiants, i confirmen la necessitat de continuar 

realitzant aquests cursos introductoris en el futur. Els rendiments més modestos en algunes 

assignatures de 1er curs tenen el seu origen en el fet que un gruix considerable d’estudiants que 

fan el GQUI no han cursat Física i/o Matemàtiques a batxillerat, fet que comporta una mancança 

important en coneixements bàsics. Aquesta redunda en un esforç suplementari a l’hora de superar 

aquestes assignatures al grau, les quals presenten dificultats pròpies innegables.  

L’evolució de la taxa d’èxit al GQUI varia segons l’assignatura respecte el curs 2013-14, però en 

termes generals es manté elevada (81,6%), com en els cursos anteriors (82,0 i 81,5%). Els casos 

de Física i Bioquímica destaquen positivament ja que han guanyat 9 i 11 punts percentuals, 

respectivament, recuperant-se de les davallades patides el curs anterior. Per contra, Química 

General i Informàtica i Documentació han presentat puntualment una cert descens en la taxa 

d’èxit el curs 2014-15, tot i que la tendència històrica és oscil·lant. Les taxes de rendiment prenen 

valors lògicament inferiors als d’èxit pel fet d’haver un cert nombre de no presentats. Les 

diferències més acusades entre les dues taxes es troben en assignatures de 1er curs, on és més 

habitual trobar estudiants que no han pogut preparar de forma òptima alguna assignatura i 

decideixen no realitzar alguna/es prova/es avaluativa/es. El nombre considerable de no 

presentats (entre el 17 i el 24%) està en relació directa amb la taxa d’abandonament del grau a 

1er curs (23,7%). Aquest és un fet habitual històricament i per això el Pla d’Acció Tutorial s’està 

fent servir com instrument de detecció prematura d’aquest fenomen i també com a eina per 

tractar de forma personalitzada els casos d’aquells alumnes amb majors dificultats en algunes 

assignatures. La valoració dels resultats d’aquestes accions s’haurà de fer un cop hi hagi prous 

evidències per fer-ne un seguiment, a més llarg termini. Llavors es podran extreure conclusions 

fonamentades. 

Finalment comentar que els indicadors acadèmics al GQUI, en general, es poden correlacionar 

amb la nota de tall (o mitjana de notes d’ingrés) presentades a les taules E1.3.3 i E1.3.5. És 

evident, si comparem les taxes de rendiment i èxit en els GBBM i GQUI amb les seves respectives 

notes d’ingrés, que aquestes darreres determinen en gran mesura el rendiment dels alumnes, 

així com el grau d’abandonament. Per tant, cal remetre’s a aquest fet per entendre les diferències 
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existents entre ensenyaments pel que fa als indicadors acadèmics. Val a dir que incrementar la 

nota de tall i la nota mitjana d’ingrés al GQUI permetria, segons la correlació aquí exposada, 

millorar les taxes d’èxit i rendiment. 

2on curs: La taxa de rendiment presenta una clara millora respecte el curs 2013-14, amb vuit 

assignatures que milloren els seus valors. Destaquem la millora a Química Orgànica II, una 

assignatura tradicionalment dificultosa que presenta una millora de més de 6 punts percentuals 

per apropar-se al 50% de taxa de rendiment. En canvi, la taxa d’èxit té un comportament oposat 

tot i mantenir-se, en general, a la franja alta. Presenten millors valors les assignatures Química 

Analítica i Química Orgànica I i II, mentre que la resta presenten davallades més o menys 

acusades però en cap cas preocupants (les diferències numèriques en les taxes són fruit de la 

variació per uns pocs alumnes). Cristal·lografia i Química Orgànica I encapçalen la taxa d’èxit. Els 

percentatges en aquest curs (tant en taxa d’èxit com de rendiment) són clarament superiors als 

de 1er curs. El nombre d’estudiants no presentats és sensiblement inferior al de 1er curs, encara 

que algunes assignatures (Química Orgànica I i II, Termodinàmica i Fen. Transp. I Estructura 

Molecular) presenten valors propers o superiors al 20% en aquest capítol. 

En resum, el seguiment temporal de les assignatures de 2on amb rendiment més baix només ens 

permet afirmar que no hi ha una clara tendència, només oscil·lacions probablement fruit de les 

particularitats de l’alumnat a cada curs. 

3er curs: En aquest curs s’ha de fer una distinció entre assignatures íntegrament de laboratori i 

la resta. Les primeres tenen una taxa d’èxit del 100%, mentre que les assignatures basades en 

part en sessions magistrals presenten valors sensiblement inferiors. Entre les segones, hi destaca 

la taxa d’èxit de Determinació Estructural i Síntesi Orgànica (59,6%), que presenta una davallada 

sostinguda en els darrers cursos, que contrasta amb la d’Enginyeria Química (93,0%, força 

constant històricament). L’exigència d’aquesta assignatura (Determinació Estructural i Síntesi 

Orgànica) és alta per ser una assignatura molt transversal i que reuneix coneixements i 

competències que demanen un nivell d’esforç superior a d’altres. Altres assignatures teòriques 

també assoleixen taxes d’èxit força altes, però que cal matisar amb les seves corresponents taxes 

de rendiment, que en alguns casos presenten valors més modestos (66% en Compostos 

Inorgànics Avançats o Espectrosòpia i Cinètica Química). La presència d’assignatures de tipologia 

eminentment pràctica en aquest curs facilita l’obtenció de millors notes i, sobretot, una taxa de 

no presentats gairebé nul·la. 

4rt curs: les taxes d’èxit i rendiment segueixen sent altíssimes, properes al 100%. Ciència de 

materials és l’assignatura que s’allunya d’aquesta dada en quant a rendiment acadèmic (72,7%) 

ja que és una assignatura obligatòria de major exigència i volum (6 ECTS) que les optatives de 3 

ECTS. Aquesta assignatura està patint una davallada sostinguda però esperada en les dues taxes, 

que s’explica per l’arribada i acumulació a 4rt curs dels alumnes menys brillants, 

comparativament amb els dos primers anys en què es va impartir el 4rt curs del grau. En 

pràctiques externes i treball de fi de grau, excepte algun alumne no presentat, les taxes són 

pràcticament del 100% i amb qualificacions majoritàriament d’excel·lent i notable. 

En resum, es pot fer una clara diferenciació entre les assignatures de 1er i 2on cursos (amb taxes 

de rendiment lleugerament o moderadament inferiors al 80%), i la resta (a prop del 90%). Les 

majors dificultats pels estudiants es troben en assignatures generalistes (Física, Matemàtiques, 

per les dificultats intrínseques que poden presentar i també per les mancances formatives 

d’alguns alumnes que no les han cursat a batxillerat), així com en Química Orgànica II o 

Determinació Estructural i Síntesi Orgànica. Aquest fet reforça la importància dels cursos 

introductoris per nous ingressats, per tal d’incidir de forma positiva en els valors assolits a 1er i 

2on. En termes generals, la taxa de rendiment i la d’èxit es troben en valors constants propers al 

69% i el 82%, respectivament, valors satisfactoris però millorables, sobretot el primer. En aquest 

particular, disminuir el nombre de no presentats és el primer gran objectiu i és assolible 

promovent més ordre i constància en la feina de l’estudiant (tasca dels coordinadors de les 

assignatures i dels tutors acadèmics). La taxa de graduació es troba en un valor desitjable (39,3% 

sobre el 40% esperat), però és un valor millorable en el futur sobretot si s’aconsegueix que la 
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taxa d’abandonament en 1er i 2on curs (on l’incidència és major) disminueixi. L’acció tutorial 

(seguiment d’alumnes amb dificultats per superar assignatures) serà la clau per augmentar la 

taxa d’èxit  (PM-39) i , en conseqüència, en el futur la taxa de graduació. Lligat a l’anterior, s’ha 

d’esmentar que la taxa d’abandonament segueix sent clarament superior al 7% estimada 

inicialment a la memòria de verificació del Grau (33,7% el curs 2014-15). Ens sembla que aquest 

valor del 7 %, encara que altament desitjable, és poc realista tenint present que les carreres 

científiques són força complicades. El valor del 7 % es va incloure perquè s’havia calculat que era 

el que existia a l’anterior llicenciatura, però per nosaltres és evident que l’augment de les taxes 

de matrícula en els darrers anys, especialment de les assignatures que es repeteixen, fa que 

alguns d’aquests estudiants decideixin no continuar els estudis, cosa que no passava abans. Així, 

que proposem una actualització de la memòria del Grau per situar el valor de la taxa 

d’abandonament en un 20 % (PM-40), semblant a l’estimació feta per altres Graus en Química 

del sistema universitari català (20 % a la Universitat de Girona, o 25 % a la Universitat de 

Barcelona). Lògicament, disminuir aquesta taxa beneficiarà a múltiples indicadors acadèmics. Si 

ens centrem en els titulats del curs 2014-15, veiem que la taxa d’eficiència és molt satisfactòria 

(Taula E.6.19), assolint-se valors superiors al 80% estimat a la memòria de verificació.  

Indicadors d’inserció laboral (GQUI) 

Prenent com a dades disponibles els Resultats de la 5ª enquesta d’inserció laboral de la població 

titulada de les universitats catalanes, publicat a la web d’AQU Catalunya 

(http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/experimentals.html), s’observa 

que el nivell d’ocupació dels Llicenciats en Química (pla 1992) de la URV és elevat 

(86,5%), per sobre de la mitjana dels llicenciats en Química a Catalunya (82,1%) i de 

la mitjana de la taxa d’ocupació de la seva àrea (Ciències Experimentals 79,77 %). El 

fet de que gairebé 9 de cada 10 químics estiguin ocupats és molt satisfactori. Pel que fa a 

egressats de la URV, el 60% van trobar feina durant els 6 mesos següents a l’acabament dels 

estudis, i el 54% dels que tenen feina es mantenen al mateix lloc des que la van trobar. És bo 

destacar que l’accés a la primera feina va estar relacionat amb pràctiques d’estudis o serveis de 

la universitat en més de la meitat dels casos. Tres de cada quatre ocupats treballen a temps 

complet, però només el 37% tenen una ocupació fixa, i el 60% restant es troben en situació 

temporal o com a becaris. Les retribucions dels egressats enquestats de la URV rarament superen 

els 30.000€ bruts anuals (un fet general per totes les universitats catalanes). Pel que fa a la 

valoració dels empleadors de les qualitats dels egressats de la URV, els coneixements teòrics i 

pràctics prenen la mateixa rellevància, mentre que formació en idiomes es troba lleugerament 

per sota en la importància a l’hora de contractar un egressat de la URV. La capacitat de treballar 

en grup és una competència altament valorada en els egressats, sent aquesta la més rellevant 

d’entre les habilitats socials i capacitats de gestió/planificació. La gran majoria dels egressats 

enquestats es troben en tasques de recerca o educació (46%), seguits a molta distància dels que 

treballen a la indústria química (18,9%) i farmacèutica (10,8%). Per tipologia d’empresa i ubicació 

geogràfica, el 84% treballen en l’àmbit privat, i el 73% a la província de Tarragona. Un 5,4% es 

troba ocupat en un altre país europeu. Les funcions tècniques són les més habituals dels ocupats, 

seguides per la docència i la R+D. Gairebé no es troben casos d’ocupats en feines no qualificades. 

Quant al grau de satisfacció dels enquestats amb les seves feines, trobem que la URV presenta 

el valor més alt de totes les universitats catalanes (6,04 sobre 7), i també les perspectives de 

millora i promoció són moderadament altes (5,22 sobre 7; la mitjana catalana és 4,65). La 

valoració de la retribució és clarament inferior. Els enquestats acostumen a percebre que el nivell 

de coneixements que tenen dels estudis és superior als requerits per la seva feina, tant a nivell 

teòric com pràctic. Cal destacar que les aptituds en informàtica no estan molt ben valorades pels 

egressats URV (4,16 punts), i que el seu nivell d’idiomes és dolent (2,73 sobre 7) ) tot i que es 

situa per sobre de la mitjana catalana (2,62). Finalment, d’entre 37 enquestats de la URV, el 65% 

repetiria els estudis, i el 81% repetiria estudis a la mateixa universitat. Només un 11% dels 

llicenciats no van realitzar cap mena de formació de postgrau, i dels que sí ho van fer, més d’un 

57% ho van fer a la mateixa universitat.  

De les dades anteriors podem concloure que el nivell d’inserció dels egressats en Química és 

elevat i que el temps empleat en trobar la primera feina és relativament curt. Hi ha un alt grau 

http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/experimentals.html
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de satisfacció amb la feina entre els enquestats, encara que la majoria consideren que aquesta 

hauria d’estar millor retribuïda. Solen valorar positivament els seus coneixements químics (teòrics 

i pràctics), però consideren que altres aptituds o competències (lideratge, comunicació, 

informàtica, idiomes...) no les tenen prou desenvolupades quan acaben la Llicenciatura. Val a dir 

que en el rang d’edats 25-29 anys, l’ocupació mitjana el 2014 a tot l’estat va ser entre 

un 18 i un 20 % inferior a la dels egressats en Química a la URV (dades INE: 
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=982&capsel=986), fet que corrobora que els 

estudis de Química garanteixen un elevat grau d’inserció laboral, netament superior a la mitjana. 

Pel que fa a les primeres dades disponibles d’egressats del grau en Química, graduats els anys 

2013 i 2014 (Taula E6.20), cal destacar que 6 sobre 8 cursen o han cursat estudis de màster, 

tres dels quals ja es troben realizant un doctorat. La meitat (4) tenen feina actualment tot i que 

amb càrrecs encara de baixa responsabilitat i amb ingressos bruts modestos fruit de ser 

ocupacions recents. 

Cal destacar que l’opinió de les empreses on s’ocupen els nostres graduats és molta satisfactòria 

respecte el seu rendiment i seu alt nivell de conexements químics. Dow Chemical ha escollit 

la URV com una de les 8 universitats estratègiques d’Europa, Àfrica i Orient Mitjà, en 

l’àmbit de la química. Com a dada interessant, a la taula E6.21 es mostren les notes obtingudes 

pels estudiants de 4rt curs que han realitzat pràctiques externes i/o treball fi de grau en les 

empreses que en el futur els podrien donar feina. Al novembre de 2014 es va realitzar una reunió 

del Consell Assessor del Grau en Química (Taula E1.4.5) amb dos objectius: intercanvi 

d’impressions sobre les pràctiques externes i treball fi de grau realitzats a les empreses i la 

detecció de nous nínxols de formació dels estudiants del Grau en Química. Una vegada més, els 

representants de les empreses van mostrar el seu alt grau de satisfacció amb els nostres 

estudiants. D’aquí va començar a sorgir la proposta d’ofertar un màster en desenvolupament 

professional per a la indústria que permeti complementar la formació dels nostres graduats en 

temes com: legislació industrial, logística, acreditació de laboratoris, business awarness, etc. 

afavorint així encara més la seva inserció laboral a les empreses (PM-20). 

Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació (GQUI) 

La valoració del responsable d’ensenyament sobre el procés d’acreditació és força positiva, idea 

que és compartida amb la resta del professorat amb docència al grau. No obstant això, i com no 

podia ser d’una altra manera, creu que hi ha aspectes a millorar (Taula E6.35). El RE també valora 

positivament la utilitat del SIGQ per elaborar, dissenyar, fer el seguiment, modificar i acreditar la 

titulació perquè permet fer-ne una reflexió, cosa que possibilita veure els aspectes que cal millorar 

de la titulació, així com reforçar bones pràctiques i punts forts.  

Els resultats de l’enquesta de satisfacció duta a terme entre el professorat del Grau en Química 

són positius (Taula E6.22), ja que la gran majoria dels 34 professors que van participar valoren 

de forma normal/alta tots i cada un dels aspectes enquestats. A més, obtenim resultats 

interessants per a la millora d’algunes qüestions no tan ben valorades. Entrant amb més detall, 

la màxima satisfacció té a veure amb les metodologies docents i les estratègies d’avaluació 

emprades. Els recursos docents disponibles també assoleixen una bona valoració. El suport 

institucional i la coordinació per al desenvolupament de l’activitat docent dut a terme des de la 

Facultat de Química en tots els seus àmbits (gestió dels càrrecs acadèmics del centre, la tasca de 

l’oficina de suport al deganat i de la secretaria), així com les instal·lacions on s’imparteix la 

docència, satisfà el 91% del professorat enquestat. Els sistemes d’informació són adequats o molt 

adequats pel 94% dels professors. 

L’estructura del pla d’estudis i el perfil de competències a la titulació, així com l’organització dels 

grups i horaris del pla d’estudis tenen una gran acceptació. El treball fi de grau i les pràctiques 

externes es valoren molt bé quant a enfocament, organització i avaluació. 

El nivel formatiu assolit pels estudiants titulats es considera bo pel 85% dels enquestats, però 

molt bo només per 2 dels 34 professors. El perfil d’ingrés dels estudiants és un altre punt 

http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=982&capsel=986
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millorable, ja que un 32% dels enquestats considera que aquest és baix, i un 59% el valora com 

“normal”. 

Finalment creiem que tant les característiques com el funcionament del grau en Química són molt 

bons, tant d’acord amb els resultats objectius i amb la satisfacció de l professorat i l’alumnat. Per 

tant, es pot concloure que s’assoleix l’estandard 6 amb qualitat per al Grau en Química, 

com s’ha mostrat al llarg de la valoració feta. Concretament, destacar que les metodologies 

d’avaluació i les activitats docents, així com les evidències documentades dels assoliments dels 

estudiants són molt pertinents tant per les assignatures com pel TFG i les PE. Les demandes 

d’avaluació exigides en tots els casos són totalment transparents i els criteris d’avaluació utilitzats 

a tots els nivells permeten la discriminació entre la qualitat dels aprenentatges. Cal afegir que els 

indicadors acadèmics són coherents amb la tipologia dels estudiants i es mostra segons diverses 

evidències que el nivell de la titulació té tendència a la millora. Finalment, els indicadors d’inserció 

laboral mostren una taxa d’ocupació netament superior a la mitjana pel tram d’edats i període 

analitzats. Pel que fa als egressats del GQUI a la FQ, la taxa d’ocupació presenta valors iguals o 

superiors a la mitjana dels egressats en els grau en Química d’altres universitats catalanes. 

Per tot el comentat anteriorment, es pot concloure que s’assoleix l’estandard 6 amb qualitat 

per al Grau en Química, donat que: 

1. Podem afirmar que les activitats de formació són coherents amb els resultats 

d’aprenentatge pretesos. 

- La metodologia i les activitats docents en les assignatures s’alineen satisfactòriament amb 

els resultats d’aprenentatge.  

- Tant en les assignatures com en TFG i PE les evidències documentades dels assoliments 

dels estudiants posen de manifest l’alt nivell de formació dels estudiants i satisfan molt 

adequadament els requisits del nivell especificat en el MECES per a la titulació. Com a 

evidències dels assoliments podem observar les taules d’indicadors acadèmics abans 

esmentades. 

- Els TFG responen a una planificació temàtica d’acord amb els grups i les línies de recerca 

o de transferència de coneixement del professorat.  

- El sistema de supervisió i avaluació és molt pertinent per certificar els resultats 

d’aprenentatge relacionats amb els TFG i PE. Com a exemple de bones pràctiques trobem 

la presència del coordinador de TFG, un membre amb dilatada experiència; l’ús del Moodle, 

on es fa pública tota la informació necessària, així com l’ús de rúbriques que faciliten el 

coneixement dels criteris per part de l’alumne. 

- Les entitats participants com a centres de pràctiques s’adequen perfectament a l’objectiu 

de les PE i al seu correcte desenvolupament. 

 

2.  El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge 

pretesos i és públic.  

- Els criteris d’avaluació de les execucions són explícits, variats i adequats a la seva 

naturalesa, i permeten discriminar la qualitat dels aprenentatges. A més, es disposa 

d’informació pública i integrada de tot allò que concerneix el sistema: les guies docents i 

l’espai Moodle de les assignatures (veure espai reservat pel CAE). Hi ha doncs evidència 

documental que posa de manifest l’accés a informació exhaustiva sobre les demandes 

d’avaluació exigides als estudiants, i també sobre els seus criteris de valoració, tant en les 

assignatures com en TFG i PE. 

- El sistema d’avaluació és variat, innovador i molt pertinent per a la certificació dels 

resultats d’aprenentatge relacionats amb les assignatures. Com a exemple de bones 

pràctiques tenim la Normativa de la FQ sobre el sistema d’avaluació continuada als 

ensenyaments de grau. 
- Com a exemple de bones pràctiques tenim l’ús de rúbriques que segueixen les guies 

elaborades per la URV (Guia per treballar i avaluar les competències transversals a les 

titulacions de Grau. (Versió 1.0) i la Guia per treballar i avaluar les competències nuclears 

a les titulacions de Grau (versió 1.0). 
 

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_avaluacio_continuada_fq.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_avaluacio_continuada_fq.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SRE/AVA.%20X%20COMPETENCIES/guia_compet_transversals_1_06_09.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SRE/AVA.%20X%20COMPETENCIES/guia_compet_transversals_1_06_09.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SRE/AVA.%20X%20COMPETENCIES/guia_compete_nuclears_11_05_09.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/SRE/AVA.%20X%20COMPETENCIES/guia_compete_nuclears_11_05_09.pdf


76 
 

3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 

titulació  

Les evidències posen de manifest que la sèrie temporal dels indicadors acadèmics és 

coherent amb la tipologia dels estudiants i es mostra que el nivell de la titulació té 

tendència a la millora.  

 
4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques 

de la titulació.  

Els indicadors d’inserció laboral de què es disposa mostren una taxa d’ocupació netament 

superior a la mitjana pel tram d’edats i període analitzats. Pel que fa als egressats del 

GQUI, la taxa d’ocupació presenta valors superiors a la mitjana dels egressats en els grau 

en Química d’altres universitats catalanes i repecte a la mitjana de la taxa d’ocupació a 

l’àrea de Ciències Experimentals. 
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Estàndard 6: Màster Nutrició i Metabolisme 

Activitats de formació (MNIM) 

Els grups d’assignatures obligatòries són d’uns 50-60 estudiants (Taula E6.24). 

Per aquest motiu, es va incorporar el cus 2014-15 una modificació proposada en el informe de 

seguiment del curs 2013-14, consistent en fer dos grups de teoria en les assignatures obligatòries. 

Els grups d’assignatures obligatòries d’especialitat, optatives i complements de formació són únics 

ja que 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. L’assignatura optativa 

“Mètodes de valoració del consum alimentari” ha tingut una matrícula de 4 estudiants el curs 

2014-15, i d’acord amb la “Normativa de Docència URV” 

(http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversi

taria/docencia/norm_docencia_2015_16.pdf) no es podria ofertar per al curs 2015-16, donat el 

baix nombre d’estudiants. No obstant, es considera que és un assignatura important perquè la 

seva finalitat és que els alumnes tinguin una formació que els aporti un sentit crític sobre les 

dades nutricionals per a que sàpiguen manejar i/o  interpretar, tant en els articles científics com 

en les noticies divulgatives. En resum, aporta coneixements de la dieta, com a factor fonamental 

en els estudis en aquest camp. Per aquest motiu, els coordinadors de l’assignatura consideren 

que el baix nombre de matriculats podria ser degut a que la importància real de l’assignatura no 

queda reflectida en la seva denominació, que no s’adequa als seus objectius i continguts. Per 

tant, es proposa canviar  la denominació a “Interpretació dels resultats nutricionals”, per adequar-

la als continguts impartits i fer-la més atractiva als estudiants. La nova denominació proposada 

per l’assigantura es considera justificada perquè l’assignatura explica quines taules de composició 

d’aliments tenen major qualitat, quines reformacions nutricionals són adequades i com 

s’interpreten els resultats quan s’utilitzen diferents expressions, què signifiquen els patrons 

alimentaris (PM-41). 

Les activitats de formació són adequades per als resultats d’aprenentage del màster. En la figura 

E6.3 es pot observar que les metodologies 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 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 alguna altra metodologia, a 

més de les sessions magistrals. 

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 web conferències i publicació de notes personalitzada. 

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. Les videoconferències es fan des del seminari 

del departament de Bioquímica i biotecnologia, tal i com s’ha comentat en l’apartat de recursos 

materials. 

Cada especialitat té un coordinador del TFM. Els TFM estan tutorizats por un membre de l’entitat 

on es fa l’estada i pel coordinador académic corresponent. 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.  

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_docencia_2015_16.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_docencia_2015_16.pdf
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A la Taula E6.23 es presenten els TFM de les especialitats de recerca i aliments saludables 

defensats el curs acadèmic 2014-15. Tots el TFM responen a la planificació temàtica concorde 

amb l’especialitat. En els TFM realitzats en grups de recerca de la URV i UB la temàtica del TFM 

està alineada amb les línies de recerca o de tranferencia de coneixement del professorat implicat. 

Sistema d’avaluació (MNIM) 

En la figura E6.3 s’observa que les activitats avaluatives són coherents amb les metodologies 

usades. Els criteris d’avaluació estan clarament definits en la guia docent de cada assignatura i 

es defineixen d’acord amb les competències assignades a cada matèria. El sistema d’avaluació és 

públic, es troba a les guies docents per a cada assignatura i és disponible abans de la matrícula 

del curs. 

El TFM té un sistema d’avaluació específic. Els estudiants tenen l’opció de presentar-lo al juny o 

al setembre. El TFM de les especialitats de recerca i aliments saludables es presenta i defensa 

públicament. Per la qualificació final, es té en compte la nota del tutor del TFM de l’entitat on es 

fa l’estada, al qual se li envia una rúbrica específica, i la nota del tribunal, que inclou la qualificació 

de la memòria, de la defensa oral i la participació activa en el debat. Aquest sistema d’avaluació, 

en el qual es tenen en compte els assoliments de les diferents competències associades al TFM, 

permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentage del màster. Aquest sistema d’avaluació 

és públic a la guia docent del TFM.  

El curs 2014-15 s’han incorporat dues modificacions proposades al informe de seguiment del any 

2013-14 consistents en:  1. Harmonitzar el sistema d’avaluació de l’especialitat de nutrició clínica 

amb els de les especialitats de recerca i aliments saludables i 2. Elaborar les rúbriques per avaluar 

la memòria i la defensa oral de manera més objectiva i igualitària entre els diferents tribunals del 

TFM. 

Indicadors acadèmics (MNIM) 

Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per la titulació. En les taules E6.23 i E6.24 

s’observen els resultats del Treball de fi de màster, representatiu del nivell assolit de 

coneixements i competències dels estudiants quan acaben el màster. Tots els estudiants 

presentats van superar el TFM, i més del 77% d’aquests ho van fer amb excel·lent, la qual cosa 

posa de rellevància l’elevat nivell assolit pels estudiants. Cal remarcar que també hi ha estudiants 

amb qualificacions de notable (18,5%) i aprovat (1,9%) , tal i com es pot esperar en un grup 

suficientment gran d’estudiants. En general els resultats acadèmics dels estudiants del Màster 

durant el curs 2014-15 es consideren molt bons.  

El rendiment acadèmic per assignatures pot considerar-se també molt satisfactori (Taula E6.25). 

La taxa d’èxit és superor al 95% en moltes assignatures i la majoria d’elles tenen una taxa d’èxit 

del 100%. Cal remarcar que només hi ha 3 assignatures amb una taxa d’èxit inferior al 95% (però 

sempre superior al 90%). La taxa de rendiment també és molt elevada, i només poques 

assignatures tenen una taxa de rendiment inferior al 100%, indicant que hi ha pocs estudiants 

que opten per no presentar-se a les avaluacions de les assignatures. 

Com a resum, en la taula E6.26 es presenta la taxa de rendiment i d’èxit global del màster, que 

han estat del 99,0% i del 97,6% respectivament. La taxa d’eficiencia també és propera al 99%, 

concretament el 98,6%.  Aquests valors són molt similars als del curs anterior, i es consideren 

excel·lents, i molt difícilment superables. En tots els casos, els valors d’aquestes taxes són 

superiors als indicats a la memòria de verificació del màster. A més, aquest any és el primer en 

el que disposen de taxa d’abandonament que és del 2%, valor inferior a l’estimat en la memòria 

de verificació. 
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Indicadors d’inserció laboral (MNIM) 

Pel que fa a la inserció laboral, es considera adequada, segons la informació que arriba a la 

coordinació del màster d’antics estudiants. Pel què fa als indicadors d’inserció laboral, aquest curs 

2014-15  s’han realitzat  enquestes a antics egressats, a través per conèixer la seva situació 

laboral actual i saber si el màster els havia resultat útil a l’hora de trobar feina. En la taula E6.27 

es presenten els resultats de l’enquesta que es va realitzar fa poc temps, i de moment només es 

té la resposta de 15 alumnes (de tres promocions diferents), per tant es considera poc 

representatiu per extreure conclusions fiables. Es proposa per al curs vinent seguir treballant en 

aquest camp per tal de poder presentar resultats més fiables (PM-42). 

Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació (MNIM) 

La valoració de la coordinació del Màster sobre el procés d’acreditació és molt positiva (Taula 

E6.35), valorant de forma alta tots els aspectes enquestats amb l’excepció de “la utilitat per a la 

millora de la titulació dels informes de seguiment i d’acreditació” i “l’adequació i utilitat del 

feedback d’AQU en els diferents processos d’avaluació (VSMA)”  que van ser valorats com 

normals.  

 

Els resultats de l’enquesta de satisfacció duta a terme entre el professorat del Màster en Nutrició 

i Metabolisme són positius (Taula E6.28), ja que la gran majoria dels 39 professors que van 

participar (66,1%) valoren de forma normal/alta tots i cada un dels aspectes enquestats. Cal 

remarcar en algun aspectes enquestats algun professor ho ha valorat com a molt baix. 

Es pot concloure que s’assoleix l’estandard 6 amb qualitat per al Màster en Nutrició i 

metabolisme, perquè: 

Activitats formatives: 

Pel que fa a les assignatures: 

·  La metodologia i les activitats docents s'alineen satisfactòriament amb els resultats 

d'aprenentatge. De fet, les metodologies que s’han aplicat són les que estan programades a la 

guia docent de cada assignatura i totes les metodologies programades són les adequades per 

l’aprenentatge per competències. A mès les metodologies docents són variades, i totes les 

assignatures teòriques fan seminaris, debats, resolució de problemes a l'aula o alguna altra 

metodologia, a més de les sessions magistrals. 

· Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de manifest l'alt nivell de 

formació dels estudiants i satisfan molt adequadament ell nivell requerit per a la titulació. 

Pel que fa al TFM: 

· Les evidències documentals dels assoliments dels estudiants posen de manifest que els TFM 

responen satisfactòriament al perfil formatiu, i que el nivell tant teòric com pràctic es alt. 

· Els TFM de l’especialitat en Recerca es desenvolupen dins dels grups de recerca i responen a 

una planificació temàtica concorde amb els grups i les seves línies de recerca. El estudiants han 

pogut triar el grup i/o el tema per desenvolupar el seu treball. Els TFM de l’especialitat en Nutrició 

clínica es desenvolupen dins dels grups de nutrició de diferent hospitals de Barcelona, Tarragona 

i Reus. Els TFM de l’especialitat en Aliments Saludables es desenvolupen dins d’empreses. Pels 

dos itineraris professionalitzadors, l’estudiant tria entre una oferta d’hospitals o empreses. 

· El sistema de supervisió és adequat i es basa en la tutorització directa pel tutor de l’entitat on 

es fa l’estada i també pel coordinador acadèmic corresponent.  

Sistema d'avaluació: 
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Pel que fa a les assignatures: 

· Els criteris d'avaluació són adequats a la naturalesa de les diferents assignatures i són coherents 

amb les metodologies usades.  

· Els criteris d’avaluació estan clarament definits en la guia docent de cada assignatura i es 

defineixen d’acord amb les competències assignades a cada matèria.  

· El sistema d'avaluació és públic, es troba a les guies docents per a cada assignatura, disponible 

abans de la matrícula del curs, variat, no hi ha cap assignatura on l'avaluació consisteixi 

únicament en un examen final, i pertinent per certificar els resultats d'aprenentatge relacionats 

amb les assignatures.  

 

Pel que fa al TFM: 

· Els criteris d'avaluació són públics. Es disposa d'informació pública i integrada que concerneix al 

sistema d'avaluació dels TFM perquè tota la informació és pública a la guia docent del TFM i les 

rubriques de avaluació estan disponibles als estudiants a l’espai de la assignatura.  

· Els criteris d'avaluació del TFM són adequats. El TFM es presenta i defensa públicament i per la 

qualificació final, es té en compte la nota del tutor de l’entitat on es fa l’estada, amb una rúbrica 

específica, i la nota del tribunal, que inclou la qualificació de la memòria, de la defensa oral, també 

totes dues amb rúbrica, i la participació activa en el debat. Per tant, aquest sistema d’avaluació 

té en compte els assoliments de les diferents competències associades al TFM. A més, permet 

una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge del màster.  

Indicadors acadèmics: 

· L'evidència documental posa de manifest que els valors dels indicadors acadèmics són adequats 

per la titulació i, en general, els resultats acadèmics dels estudiants del màster durant el curs 

2014-15 es consideren molt bons amb taxes d’èxit del 100% en la majoria de les assignatures i 

amb una taxa de rendiment i d'èxit global del màster que han estat del 99,0% i del 97,6% 

respectivament.  

· Els indicadors  d'inserció laboral no són de moment concloents i es proposa per al curs vinent 

seguir treballant en aquest camp per tal de poder analitzar resultats més fiables. No obstant, per 

contacte directe amb el alumnes es sap que la inserció laboral és molt bona. Molts dels antics 

estudiants de l’especialitat de Recerca continuen amb la realització de la Tesi Doctoral (molts de 

ells en el mateix grup d’investigació on van realitzat el seu TFM). Molts estudiants de l’especialitat 

en Nutrició clínica, especialment alumnes de països llatinoamericans que retornen al seu país 

d’origen, treballen en el campo de la dietètica i nutrició, molts d’ells en consultes privades i altres 

en l’àmbit universitari o hospitalari, i alguns dels estudiants de l’especialitat en Aliments 

saludables també han trobat feina en empreses alimentàries, gràcies a haver desenvolupat el seu 

TFM fent pràctiques en empreses. 
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Estàndard 6: Màster Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular 

Activitats de formació (MSCDM) 

La mida dels grups es considera adequada per poder realitzar activitats de formació coherents 

amb el nivell d’exigència del màster i per assolir els objectius de la titulació (nivell MECES). 

Les activitats de formació són adequades per als resultats d’aprenentatge del màster. En la figura 

E6.4 s’observen les metodologies programades a les guies docents de les assignatures. Totes les 

metodologies programades són les adequades per l’assoliment de competències com resoldre 

problemes complexos, aplicar el pensament crític i creatiu, treballar de forma autònoma i 

col·laborativa, comunicar informació i idees i gestionar investigació. Aquestes competències 

transversals 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 problemes complexos, desenvolupar el pensament crític i creatiu, així com 

desenvolupar el treball propi en col·laboració amb els companys de laboratori. 

Es considera molt adequat que el màster s’imparteixi íntegrament en anglès. Això no només 

millora la competència de comunicació en aquesta llengua a nivell tècnic, sinò que també 

possibilita la participació d’estudiants estrangers, creant un ambient que facilitarà als titulats la 

incorporació en un entorn de treball internacional. 

Per altra banda, la participació de l’ICIQ és molt interessant perquè els estudiants tenen contacte 

directe amb la manera de treballar dels seus investigadors. 

A la taula E6.29 es presenten els títols dels TFM defensats el curs acadèmic 2014-15. Tots el TFM 

s’han realitzat en grups de recerca de la URV i el ICIQ, i la seva temàtica ha estat alineada amb 

les línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat implicat (taules E4.21 i 

E4.22). 

Sistema d’avaluació (MSCDM) 

Els criteris d’avaluació estan clarament definits en la guia docent de cada assignatura i es 

defineixen d’acord amb les competències assignades a cada matèria. El sistema d’avaluació és 

públic, es troba a les guies docents per a cada assignatura i és disponible abans de la matrícula 

del curs. En la figura E6.4 s’observa que les activitats avaluatives són coherents amb les 

metodologies usades. Les metodologies/proves d’avaluació emprades en la majoria 

d’assignatures permeten l’adquisició dels resultats d’aprenentatge pretesos: totes les 

assignatures teòriques fan seminaris i resolució de problemes a l’aula. En l’assignatura Seminaris 

Multidisciplinaris, desenvolupada exclusivament de forma virtual, els estudiants assisteixen a 

conferències i redacten un informe per cadascuna d’elles que envien al professor responsable. 

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

diversificació metodològica i avaluativa és més evident. 

El procediment d’avaluació del TFM suposa l’elaboració d’un informe escrit on és necessari 

l’organització de la informació obtinguda en el treball, la classificació i comentari de la bibliografia 

i la discussió dels resultats obtinguts, de forma anàloga a com es fa un informe de caire científico-

tècnic. El procés d’avaluació del TFM finalitza amb una exposició oral del treball devant una 

comissió de professors i especialistes en el tema, la qual finalitza amb una discussió sobre els 

continguts del treball. Tot plegat suposa la consecució de les competències transversals 

contemplades en el perfil del màster. Aquest sistema d’avaluació permet una certificació fiable 

dels resultats d’aprenentatge del màster. 
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L’opinió dels estudiants és molt positiva i els coordinadors, que estan presents en la comissió 

avaluadora de tots els treballs, constaten que tots presenten una adequada organització i són 

d’una elevada qualitat científica. 

Indicadors acadèmics (MSCDM) 

Els resultats acadèmics dels estudiants del Màster durant el curs 2014-15 es consideren molt 

bons. En la taula E6.29 s’observen els resultats del treball de fi de màster, representatiu del nivell 

assolit de coneixements i competències dels estudiants quan acaben el màster. Tots els estudiants 

menys dos (taula E6.30) han superat amb èxit el màster, la qual cosa es considera lògica, donat 

que els estudiants que decideixen cursar el màster han d’estar motivats per fer-ho. Els estudiants 

que no ho han superat, ha estat degut, en un cas al l’abandonament del Màster per motius 

personals, i en l’altre es tracta d’un estudiant pakistanés que es va incorporar massa tard al 

Màster degut a problemes de visat. Tambè ha mostrat dificultats d’adaptació al país. 

El rendiment acadèmic per assignatures pot considerar-se també molt satisfactori (Taula E6.31). 

Pel que fa a la taxa d’éxit, en totes les assignatures excepte tres ha sigut del 100%, essent en 

aquestes tres de 75%, 86,7% y 93,3%. La taxa de rendiment ha estat del 75% en dues 

assignatures degut a que només un estudiant no ha superat l’assignatura. En les altres 

assignatures, la taxa de rendiment és propera al 90% en cinc assignatures i del 100% en la resta.  

Com a resum, la taula E6.32 presenta la taxa de rendiment i d’èxit global del màster, que han 

estat del 89,8% i del 97,3% respectivament. La taxa d’eficiència ha estat del 100%. Aquests 

valors es consideren molt bons i caldrà veure si es mantenen en els propers cursos. 

Indicadors d’inserció laboral (MSCDM) 

Pel què fa als indicadors d’inserció laboral, tot i que manquen dades de satisfacció referent als 

titulats,  es valora molt positivament que la majoria dels estudiants que realitzen aquest màster 

continuen la tesi doctoral (Taula E6.34). Els titulats que han continuat els estudis de Doctorat ho 

han fet majoritàriament en els diferents grups de recerca de les dues institucions organitzadores 

del màster. Des del centre s’està treballant per realitzar una enquesta més procedimentada als 

egressats (PM-42). 

Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació (MSCMD) 

La valoració de la coordinació del Màster sobre el procés d’acreditació és positiva, però es pot 

portar a terme gracies al suport dels tècnics (Taula E6.35).  

Els resultats de l’enquesta de satisfacció duta a terme entre el professorat del Màster en Síntesi, 

Catàlisi i Disseny Molecular són en general positius o molt positius (Taula E6.33) tant en l’apartat 

aspectes generals com en grau de satisfacció sobre alguns aspectes organizatius. Dins dels 

aspectes generals valorats com positius,  és d’assenyalar que la coordinació docent de la titulación 

no ha rebut cap comentari negatiu i, per tant, mereix una bona consideració. Tanmateix és de 

destacar l’apartat “les metodologies docents que he utilitzat” que un 63,6% considera alt i 

“l’adequació de l’enfocament, l’organització i l’avaluació que heu utilitzat” que també es considerat 

molt ben valorat  (57,1%). En general, el nivell de satisfacció expressat como normal o alt està 

per damunt del 82% en tots els casos. En resum, es dedueix que el nivell de satisfacció del 

professorat és alt donat que en tots els casos la puntuació normal+alt ha estat per damunt del 

64% i en mols casos ha assolit el 100%.  

 

Es pot concloure que s’assoleix l’estandard 6 amb qualitat per al Màster en síntesi i 

catàlisi, perquè: 
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Activitats formatives: 

Pel que fa a les assignatures: 

· La metodologia i les activitats docents s’alineen satisfactòriament amb els resultats 

d’aprenentatge. 

· Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de manifest l’alt nivell 

de formació dels estudiants i satisfan molt adequadament ell nivell requerit per a la titulació. 

Pel que fa al TFM: 

· Les evidències documentals dels assoliments dels estudiants posen de manifest que els TFM 

responen satisfactòriament al perfil formatiu, i que el nivell tant teòric com pràctic es alt. 

· Els TFM es desenvolupen dins dels grups de recerca i responen a una planificació temàtica 

concorde amb els grups i les seves línies de recerca. El estudiants han pogut triar el grup 

i/o el tema per desenvolupar el seu treball. 

· El sistema de supervisió i avaluació és adequat i es basa en un contacte freqüent entre el 

supervisor i el alumne i per tant és molt adient per certificar els resultats d’aprenentatge 

relacionats amb els TFM. 

  

Sistema d’avaluació: 

Els criteris d’avaluació són públics, i adequats a la naturalesa de les diferents assignatures. 

  

Pel que fa a les assignatures: 

· El sistema d’avaluació és variat, i pertinent per certificar els resultats d’aprenentatge 

relacionats amb les assignatures. 

Pel que fa al TFM: 

· Els TFM són avaluats amb criteris internacionalment acceptats per l’avaluació d’aquest tipus 

de treballs i es tenen en consideració les valoracions de tots els agents que participen en el 

procés, i això incideix en la fiabilitat de les qualificacions atorgades. 

· Es disposa d’informació pública i integrada de tot allò que concerneix al sistema d’avaluació 

dels TFM. 

  

Indicadors acadèmics: 

L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal dels indicadors acadèmics és 

coherent amb la tipologia d’estudiants i les titulacions equivalents, i mostra la millora contínua de 

la titulació. 

  

Indicadors d’inserció laboral: 

· La majoria dels estudiants de Màster continuen amb la realització de la Tesi Doctoral.  
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4. Dimensió addicional: Interacció entre recerca i docència 

Donada la important interacció entre la recerca i la docència en el programa de formació de les 

titulacions: Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Química, Màster en Nutrició i 

metabolisme i Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny molecular, la Facultat de Química opta per 

avaluar també la dimensió addicional Interacció entre recerca i docència, en les quatre. En 

definitiva, es pretén fer palès com la recerca es fa servir per reforçar la docència i aprenentatge 

dels estudiants en aquestes titulacions del centre. 

L’anàlisi de les titulacions, en base a les evidències s’està portant a terme i s’enviarà a AQU 

Catalunya el més aviat possible. 
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5. Valoració i proposta del pla de millora 

Valoració final i bones pràctiques 

Actualment el Centre disposa del seu propi SIGQ aprovat, ha designat un Responsable de SIGQ 

de centre i disposa d’una tècnica de suport a la qualitat docent. A més, té a disposició de tots els 

grups d’interès els documents relatius al Sistema Intern de Garantia de la Qualitat, com la Política 

de Qualitat, el Manual de Qualitat que inclou els processos, la Memòria Verificada o informació 

relativa al Seguiment de les titulacions (informes de seguiment/acreditació i d’avaluació d’AQU): 

http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html . 

El Centre valora que la implantació del SIGQ avança adequadament i contribueix de manera 

significativa a la millora contínua de les titulacions de grau i màster que s’imparteixen.  

Com a conclusió general el SIGQ constitueix una bona eina per identificar aspectes que poden 

modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua. 

Pel que fa a les titulacions a les taules de l’annex 6 es troba la valoració feta per les titulacions. 

En el nostre centre s’estan duent a terme moltes accions orientades per al correcte funcionament 

de diversos aspectes, alguns dels quals van ser introduïts fa alguns cursos, d’altres són recents. 

A continuació es fa una àmplia revisió de les bones pràctiques al centre. 

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

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

l’ensenyament de grau. Durant aquestes Jornades, es matricula els estudiants de Grau de 

nou accés de forma presencial, i se’ls informa sobre les Jornades d’Iniciació a la Vida 

Universitària que es fan la primera setmana de setembre i sobre els cursos intensius 

introductoris de Química General, Física i Matemàtiques que s’ofereixen de manera 

gratuïta des de la Facultat de Química i que s’imparteixen després de les Jornades 

d’Iniciació i abans de començar la docència reglada. 

 Jornades d’Iniciació a la Vida Universitària: la primera setmana de setembre es realitzen 

dues sessions orientades als estudiants de grau de nou accés on l’equip deganal dóna la 

benvinguda al centre, presenta el funcionament de la universitat i de la facultat, detalla 

els plans d’estudis oferts, etc. Es fa la presentació del Programa de Seguretat al Laboratori 

i el test de comprensió. Hi intervenen també la cap de la secretaria del centre, que orienta 

els alumnes en qüestions administratives i de la matrícula, i el cap del servei lingüístic de 

la universitat, el qual incideix en l’exigència d’acreditar un nivell B2 en llengua estrangera 

per obtenir el títol de grau i en les possibilitats que ofereix la universitat per assolir-lo. En 

totes les edicions de les jornades el servei lingüístic ha ofert la possibilitat de realitzar una 

prova de nivell d’anglès als alumnes que ho desitjaven. 

 Cursos introductoris per alumnes de 1er curs: durant les tres primeres setmanes de 

setembre s’ofereix la possibilitat d’assistir a classes de Química, Física i Matemàtiques, 

ofertes pels propis professors del grau, a aquells estudiants que ho desigin i que ho 

comuniquin a l’oficina de suport al deganat. La iniciativa, quan va ser plantejada, tenia 

com a objectiu ajudar als estudiants de nou accés a iniciar la docència reglada amb uns 

coneixements mínims necessaris. S’havien detectat mancances importants en alguns 

d’aquests, especialment els que no havien cursat Física a batxillerat. Aquesta acció té una 

àmplia acceptació i la majoria dels estudiants que fan els cursos introductoris fan una 

valoració positiva dels mateixos. 

 Programa de Seguretat al Laboratori: durant el curs 2014-15 es va dissenyar per part de 

l’Equip deganal i la Comissió de seguiment i qualitat docent, i aprovar per Junta de centre, 

una normativa orientada a intensificar la seguretat als laboratoris de docència del centre. 

http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html
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El 2015-16 és el primer curs d’implantació. Aquest programa, a més de la normativa 

(http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/programa_seguretat_la

boratoris_fq.pdf), consta d’una presentació oral de les normes de seguretat i actuacions 

en cas d’accident (amb suport visual) als alumnes de nou ingrés, d’una prova tipus test 

obligatòria per avaluar la comprensió de les mateixes, i de documents que els alumnes 

han de signar per acceptar les normes i fer-se responsables del seu compliment. Cal 

ressaltar que cap alumne no pot accedir a un laboratori si incompleix alguna norma o si 

no ha superat el test de comprensió del programa de seguretat. El document signat per 

cada estudiant es conserva com a prova en cas d’incidència. Addicionalment s’han col·locat 

cartells a tots els laboratoris de docència del centre recordant l’ús imprescindible de la 

indumentària correcta i els elements de protecció personal, així com instruccions en cas 

d’accident (telèfons d’emergència, passos a seguir, etc.). Aquest Programa de Seguretat 

ha comptat amb l’assessorament i la revisió de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals 

de la URV, així com de l’oficina que gestiona les assegurances dels estudiants, les quals 

han valorat molt positivament la iniciativa. Així mateix, donat que el Programa també 

afecta a estudiants d’altres Graus amb assignatures compartides, com són el Grau de 

Biotecnologia impartit per la Facultat d’Enologia, aquest altre centre ha anunciat que el 

proper curs incorporarà aquesta pràctica en els seus ensenyaments, adaptant-lo a les 

necessitats específiques dels seus Graus. 

 Estudiant mentor: aquesta figura la poden exercir estudiants de 3er i 4rt curs dels graus. 

La seva tasca (recompensada amb 1 ECTS de l’assignatura de Ciutadania en el Grau de 

Química i 1 ECTS de l’assignatura de Seminaris Interdisciplinars) consisteix en facilitar la 

integració a la vida universitària a grups d’estudiants de nou ingrés durant el primer any i 

tutoritzar-los. Aquests han de demostrar sociabilitat i habilitats comunicatives. Han de 

presentar informes dintre del Pla d’Acció Tutorial descrivint les reunions amb els alumnes 

tutoritzats. 

 Pla d’Acció Tutorial: Cada alumne de la Facultat de Química disposa d’un professor-tutor 

que l’assessora durant els seus estudis a la Facultat. Així mateix, els alumnes de 1er curs 

disposen de l’assessorament addicional d’un estudiant-mentor, un estudiant d’últims 

cursos de la titulació. La Facultat de Química ha activat dos espais virtuals, un destinat a 

professors tutors i altre a estudiants, que faciliten la coordinació de l’acció tutorial. Els 

espais faciliten recursos i disposen dels fòrums necessaris per a facilitar la comunicació 

dels tutors amb la Coordinació del PAT, o d’aquesta amb els estudiants. A més, en l’espai 

virtual destinat als estudiants, s’ha creat un sub-grup per facilitar la comunicació i la 

recollida d’informació amb el grup d’estudiants-mentors. 

 Avaluació de competències: el model de Formació i Avaluació per competències en graus 

s’ha implantat paulatinament als estudis que ofereix el centre. El curs 2014-15 es va 

implantar a 3er i el 2015-16 a 4rt curs. El mapa de competències, que mostra les 

competències que s’avalúen en cada assignatura, és públic a travès de la guia docent de 

cada ensenyament de Grau 

(https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=null&a

ny_academic=2015_16). Els professors de les assignatures dissenyen activitats o tasques 

associades a l’avaluació de les competències, i el nivell d’assoliment de les B i C es 

comunica a l’estudiant. Els estudiants són responsables de fer un recull del seu grau 

s’assoliment al llarg del grau, i n’han de fer una valoració crítica a 4rt curs. Al nostre centre 

hem acordat fer la valoració durant la defensa del treball fi de grau. Quant al funcionament 

d’aquest model d’avaluació es pot dir que és satisfactori i que tots els implicats l’entenen 

i apliquen perfectament. Com s’ha comentat anteriorment, aquest model s’haurà de 

revisar per adaptar-lo a les noves competències transversals de la URV i a la seva avaluació 

(PM-14). 

 Normativa d’avaluació continuada als ensenyaments de grau: aquesta normativa és 

pública 

(http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_avaluacio_c

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/programa_seguretat_laboratoris_fq.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/programa_seguretat_laboratoris_fq.pdf
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=null&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=null&any_academic=2015_16
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_avaluacio_continuada_fq.pdf
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ontinuada_fq.pdf) i conté una descripció dels punts clau per al correcte desenvolupament 

de l’avaluació continuada, les convocatòries d’avaluació, la qualificació i altres aspectes 

relacionats. També es deixen clares les funcions del responsable d’ensenyament: vetllar 

per la coherència de la docència, la coordinació del professorat, un calendari racional de 

proves avaluatives, etc. L’avaluació continuada és una filosofia totalment arrelada als 

ensenyaments que ofereix el centre i el seu funcionament és molt satisfactori per 

estudiants i professors. 

 Coordinació docent: aquest és un punt clau per al bon funcionament dels ensenyaments 

en general, i dels graus en particular. El principal agent en la coordinació és el responsable 

de titulació, que vetlla per una bona organització de l’activitat acadèmica (horaris de 

classes, torns de laboratori, proves). Una de les eines introduïdes amb èxit el curs 2014-

15 és l’espai Moodle de coordinació per a cada grau. Aquest espai, on hi participen els 

coordinadors de totes les assignatures i el propi responsable d’ensenyament, permet 

emetre notificacions, penjar documents, fer avisos i recordatoris, generar fòrums de 

dicussió, etc. relatius a l’activitat acadèmica. Existeixen espais de coordinació específics 

per a tasques semblants, com l’espai de tutoria acadèmica, de l’equip deganal, entre 

d’altres. 

Pel que fa a la coordinació de 1er curs, és especialment rellevant donat que hi participen 

professors de diverses facultats/departaments, hi ha grups molt grans d’alumnes i hi 

conflueixen diferents graus de la branca de ciències que comparteixen assignatures. Per 

això, hi ha una figura de coordinador de primer curs que centralitza  la gestió de les 

diferents tasques de coordinació de primer. Tot i això la implicació de tots els responsables 

d’ensenyament dels graus que comparteixen assignatures a primer és indispensable i es 

du a terme de manera molt efectiva per tal de organitzar les diferents activitats 

(planificació, horaris, calendari d’examens, etc...)..  

El coordinador d’assignatura és una altra figura indispensable ja que permet centralitzar 

informació i organitzar totes les tasques d’una assignatura, notablement quan en aquesta 

hi participen molts professors (laboratoris o assignatures amb participació de diferents 

àrees de coneixement). El coordinador d’assignatura és l’interlocutor directe amb el 

responsable d’ensenyament, proposa per tal d’establir dates de proves, canvis en 

organització o temari (si s’escau), grups d’activitat, etc. Els coordinadors d’assignatures 

que es troben al mateix curs del grau també estan coordinats entre sí i amb la participació 

del responsable d’ensenyament: formació de grups d’activitat, distribució de classes, 

canvis puntuals, calendari d’examens parcials i altres assumptes. 

 Ús del Moodle: en el que s’inclouen no només els espais destinats a cadascuna de les 

assignatures dels Graus i dels Màsters, sinó també els espais dedicats a les tutories 

(professors i estudiants), els espais de coordinació dels dos graus, i l’espai de treball de 

l’Equip Deganal.  

 Comissió de seguiment i qualitat docent (CSIQD): aquest òrgan es reuneix periòdicament 

per analitzar el funcionament dels aspectes acadèmics, el rendiment dels estudiants i 

decidir, de forma consensuada, qüestions extraordinàries: canvis importants en horaris, 

plantejaments de proves, repartiment i nombre d’examens, etc. El rol principal de la 

CSIQD és que s’escoltin veus diverses en la presa de decisions per a que el consens sigui 

màxim. La valoració que se’n fa és molt positiva tan per part dels professors com de l’equip 

deganal.  

 La innovació i la creativitat que s’aporta als estudiants a través de l’Innovation Hub de 

Catalunya Sud (IHCS) ubicat a l’aula Martí i Franquès de la Facultat de Química des del 

març de 2012. L’innovation hub té com a objectiu proporcionar metodologies que facilitin 

la innovació i formin als estudiants i professionals en les competències necessàries per 

treballar en entorns creatius multidisciplinaris orientats a generar productes, processos o 

serveis de valor econòmic i/o social a partir de reptes, idees o tecnologia.  

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_avaluacio_continuada_fq.pdf
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 Política de divulgació dels ensenyaments de la Facultat a alumnes d’educació secundària: 

des de fa molts anys la Facultat de Química ve duent a terme activitats de divulgació de 

coneixements relacionats amb la Química i la Bioquímica, i dels ensenyaments que 

impartim als centres d’educació secundària de les nostres contrades, a través de xerrades 

divulgatives als propis centres (101 xerrades en 49 centres, en el curs 2014-15), 

l’oferiment de fer pràctiques de laboratori als laboratoris de docència de la Facultat, 

l’assessorament i suport als treballs de recerca de batxillerat, i participant activament en 

altres programes de la URV, com són el programa Fem Recerca, en que alumnes de 

secundària venen a fer algun taller relacionat amb la Química a la Facultat durant els 

mesos d’octubre a desembre al voltant de la Setmana de la Ciència, el programa Apqua, 

similar a l’anterior però enfocat més cap a estudiants de la ESO, el programa EstiURV on 

estudiants amb bons expedients acadèmics de centres de secundària de les comarques 

meridionals de Catalunya passen una setmana treballant als laboratoris de la Facultat 

sobre aspectes especialment preparats per a ells sobre la Química i la Bioquímica i la Física, 

respectivament o el programa Campus Científico de Verano, on durant 4 setmanes del 

mes de juliol, 4 grups d’estudiants de 1er de BAT i 4rt d’ESO d’arreu d’Espanya venen a 

treballar sobre aspectes de Química i Sostenibilitat a la Facultat de Química. A més a més, 

professors de la Facultat participen en el programa Talent Jove, destinat a oferir 

complements de formació de física i matemàtiques al llarg del curs acadèmic a estudiants 

amb bons expedients acadèmics dels centres d’educació secundària de les nostres 

contrades, i al Concurs de Cristal·lització a l’Escola, organitzat conjuntament per la URV, 

la UB i la UAB, amb la finalitat de difondre coneixements de cristal·lografia entre els 

estudiants d’educació secundària. Finalment, destacar també l’organització d’activitats 

dirigides als professors d’educació secundària, com el curs d’Experimentació a les classes 

de ciències, patrocinat per la Fundació Catalana per la Recerca, i que pretén augmentar 

l’experimentalitat en la docència a educació secundària. Creiem que totes aquestes 

activitats han tingut un impacte positiu en la millora en el nombre d’estudiants que 

accedeixen a les nostres titulacions en primera opció, i a l’increment de la nota de tall 

d’accés a les mateixes. 

 Política amb el sector petroquímic i les empreses/hospitals/centres de recerca de les 

comarques de Tarragona. Pel que fa a les relacions amb empreses, el nombre de convenis 

signats fins el moment segueix la tendència marcada pel curs passat. El curs 2013-14 es 

van signar 137 convenis, dels quals 56 corresponen a pràctiques extracurriculars de grau 

i llicenciatura (13 de llicenciatura, 23 del grau de Química i 20 del grau de Bioquímica i 

Biologia Molecular), 62 per pràctiques curriculars de grau i llicenciatura (1 de llicenciatura, 

42 del grau de Química i 19 del grau de Bioquímica i Biologia Molecular) i 19 per pràctiques 

als màsters (11 al Màster de Nutrició i Metabolisme,2 al màster en Síntesi, Catàlisi i 

Disseny Molecular i 6 al màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades). El curs 2014-

15 es van signar pel GQUI 43 convenis de pràctiques curriculars i 33 no curriculars; pel 

GBBM, 26 curriculars i 31 no curriculars, i 12 curriculars pels Màsters (10 pel MNIM i 2 pel 

Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades). En el que resta de l’actual curs s’espera 

signar també un important nombre de convenis d’aquest tipus, donat que és durant l’estiu 

quan hi ha un creixement de la demanda d’estudiants per part de les empreses, que es 

canalitzen a través de la borsa de treball de la URV i, en el cas de la Facultat de Química, 

a través de l’encarrec de relació amb les empreses, designat per la Facultat de Química, 

que també informa els estudiants quan rep demandes.  
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 Borsa de Treball de la Facultat de Química: Pel que fa a les beques d’inserció laboral l’any 

2014 se’n van assignar 11 i en el que portem de 2015 se n’han atorgat 8. 

(http://www.fq.urv.cat/serveis/borsa_de_treball.html). 

 

 Activitats acadèmiques reconegudes: per afavorir la inserció sociolaboral dels seus 

estudiants. En el GBBM s’oferta l’assignatura optativa “Seminaris Interdisciplinars” (3 

ECTS) mentre que en el GQUI s’oferta l’assignatura obligatòria “Ciutadania” (3 ECTS). 

Amb data 18/01/2011 es va aprovar per Comissió permanent de la Facultat de Química 

que aquestes assignatures s’hauran de superar a través del reconeixement de crèdits per 

acumulació d’activitats proposades pel Centre que hagin estat superades durant els seus 

estudis. Entre els cursos proposats, tots d’1 ECTS: “Jornades sobre Química Verda”, 

“Activitats d’acció tutorial dirigides als alumnes de nou ingrés dels ensenyaments de Grau 

de la Facultat de Química”, “II Curs d’innovació i ús de les noves tecnologies per aconseguir 

reptes professionals” i “Eines per al desenvolupament professional: V Cicle de conferències 

d’antics alumnes de la FQ i curs de Coaching i PNL, per a re-aprendre, crèixer i inspirar 

canvi”. 

 

Proposta de pla de millora 

Fruit de l’anàlisi valorativa feta dels estàndards, es proposen les accions de millora recollides en 

la següent taula, que representa el Pla de Millora de la Faculat de Química. Aquest Pla inclou 

accions de millora transversals del centre i accions de millora específiques per a les titulacions 

que ho requereixen. 

 

Les propostes de les titulacions i centre (transversal) es presenten agrupades per àmbit de 

millora, relacionant l’estàndard al qual fa referència. 

 

Les propostes iniciades en cursos anteriors i que encara no s’han completat, s’identifiquen 

ombrejades en color gris en la taula. 
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Taula 5.1. Pla de Millora de la Facultat de Química 2014-15 
 PLA DE MILLORA (FACULTAT DE QUÍMICA)      CURS 2014-15 
ENSENYAMENTS IMPLICATS: 

- GBBM: Grau en Bioquímica i biologia molecular 

- GQUI: Grau en Química 
- GBBM/GBT: Doble grau de Bioquímica i biologia molecular i Biotecnologia 

- MNIM: Màster en Nutrició i metabolisme 

- MSCDM: Màster en síntesi, catàlisi i disseny molecular 

   

 

Àmbit de 

millora  
 

(1) 

Titulació 

 
 

(2) 

Estàndard 

 
 

(3) 

ID 

 
 

(4) 

Punt/s feble detectat  Proposta de millora Accions a portar a terme Prioritat Responsable/s 

 
 

(5) 

És una 

qüestió a 
adreçar a la 

URV? (6) 

Termini Implica 

modificació 
memòria?  

(7) 

Indicadors 

de 
seguiment 

Avaluació 

continuada 
GQUI i GBBM 1 PM-11 

No s’ha fet una valoració de la càrrega 
docent que es plasma a través dels plans 

de treball de les assignatures.  

 

Avaluar la càrrega de treball 
dels estudiants curs per 

curs 

 

Avaluar la càrrega de treball 

dels estudiants curs per curs 
Mitja RT No 2015-16 No 

Nombre i durada 

d’activitats 
avaluatives per 

curs i 

quadrimestre   

Avaluació 

continuada 
GQUI i GBBM 1 PM-12 

Mancava implantar el Model de Avaluació 

per Competències a 4rt curs 

Implantar el Model de 
Avaluació per Competències a 

4rt curs 

Preparar un procediment per a 

què els alumnes facin una 

autoreflexió sobre les  

competències assolides durant 

el grau, que presentaran en el 
TFG 

Alta RT No 2015-16 No 

Document 

d’autoreflexió 

sobre les 

competències 

presentat pels 
alumnes. 

Avaluació 

continuada 
Transversal 1 PM-13 

La URV ha aprovat la simplificació i 

actualització de les competències 

transversals de Grau i Màster, fruit de 

recomanacions plantejades per AQU en 

els processos de verificació i acreditació 
de les titulacions. 

El nou llistat de competències 

transversals s’haurà d’integrar 

en el perfil de competències 

de les titulacions   

Elaborar un nou mapa de 

competències per a cada 

titulació: redistribució de les 

noves competències transversals 

entre les diferents assignatures 
de cada titulació. 

L’establerta 

per la URV 
RT Sí 

Posterior

ment al 
procés 

d’acredita

ció 

Sí (sense 

modificació 

substancial): 

apartat 5 de 
memòria. 

Canvis en la 

distribució de les 

competències 
entre matèries 

sense alterar les 

competències del 

títol, ni el 
contingut i 

resultats de 

l'aprenentatge 

d'aquestes  
materies 

- Nou Mapa de 

competències de 

les titulacions 

- Guies Docents 

Avaluació 

continuada 
GQUI i GBBM 1 PM-14 

La URV ha aprovat la simplificació i 

actualització de les competències 

transversals de Grau i Màster, fruit de 

recomanacions plantejades per AQU en 
els processos de verificació i acreditació 

de les titulacions. 

Revisar el model de formació i 

avaluació per competències 

de la Facultat de Química per 

adaptar-lo a les noves 
competències transversals i la 

seva avaluació 

Modificar el model de formació i 
avaluació per competències de 

la Facultat de Química 

Mitja CSQD / JdF No 

Posterior

ment al 
procés 

d’acredita

ció 

No 

- Nou model de 

formació i 

avaluació per 

competències de 
la Facultat de 

Química 

Avaluació 

continuada 
GBBM 6 PM-38 

En l’assignatura pràctiques externes, 

manca de rúbriques específiques per 

l’avaluació de la memòria i de la nota del 
tutor acadèmic 

Plasmar els criteris 

d’avaluació en format rúbrica. 

Dissenyar rúbriques específiques 
per l’avaluació de la memòria i 

de la nota del tutor acadèmic 

Alta RT No 2015-16 No Rúbriques 

Captació/ 

difusió 
Transversal 1 PM-03 

La Facultat de Química està poc present 

a les xarxes socials 

Re-activar el Facebook de la 

Facultat de Química 

Proposar algun professor de la 

Facultat de Química per a que 

s’encarregui del manteniment 

del Facebook de la Facultat 

Mitja Direcció del centre No 2015-16 No 

Nº d’entrades de 

notícies  al 

Facebook i nº de 

seguidors 

Captació/ 

difusió 
GQUI 1 PM-05 

La nota de tall dels estudiants de nou 

accés del Grau de Química no és gaire 

alta 

Consolidar i millorar, si és 

possible, el perfil d’entrada 

dels estudiants del GQUI 

Consolidar el programa 
d’activitats que porta a terme la 

Facultat de Química relacionades 

amb l’ensenyament de 

secundària 

Mitja ED No 2015-16 No 

Nota de tall dels 

estudiants de 

nou accés GQUI 

Captació/ 

difusió 

GQUI i GBBM 

i GBBM/GBT 
1  PM-06 

Des de fa uns anys s’ha implantat un 
programa d’activitats relacionades amb 

la secundària però no s’ha avaluat la 

seva relació amb els estudiants 

matriculats en els Graus 

Estudiar la relació entre les 
activitats dirigides als 

estudiants de secundària i el 

perfil d’estudiants matriculats 

en el nostre centre 

Avaluar el programa d’activitats 

relacionades amb la secundària 

que fa la Facultat de Química 

Mitja Vicedegà/ RE No 2015-16 No 

Informe de la 
relació entre 

activitats 

relacionades 

amb la 
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 PLA DE MILLORA (FACULTAT DE QUÍMICA)      CURS 2014-15 
ENSENYAMENTS IMPLICATS: 

- GBBM: Grau en Bioquímica i biologia molecular 

- GQUI: Grau en Química 
- GBBM/GBT: Doble grau de Bioquímica i biologia molecular i Biotecnologia 

- MNIM: Màster en Nutrició i metabolisme 

- MSCDM: Màster en síntesi, catàlisi i disseny molecular 

   

 

Àmbit de 

millora  
 

(1) 

Titulació 

 
 

(2) 

Estàndard 

 
 

(3) 

ID 

 
 

(4) 

Punt/s feble detectat  Proposta de millora Accions a portar a terme Prioritat Responsable/s 

 
 

(5) 

És una 

qüestió a 
adreçar a la 

URV? (6) 

Termini Implica 

modificació 
memòria?  

(7) 

Indicadors 

de 
seguiment 

secundària i els 

estudiants 

matriculats al 
centre 

Internacio-

nalització 
GQUI 3 PM-22 

Hi ha poca internacionalització, a nivell 

de Graus, a la URV i al sistema 
universitari català 

Internacionalitzar el GQUI per 

augmentar el nombre 

d’estrangers matriculats al 
centre, i al sistema 

universitari català 

Ofertar el Grau de Química en 

anglès dirigit a estudiants 
xinesos  

Alta 

ED, 
RT GQUI, 

VR 

Internacionalització

, 
VR Docència 

Sí 2016-17 

Si (sense 

modificació 

substancial): 

incorporar la 
llengua anglesa 

com a llengua 

d’impartició 

Nº estudiants 

xinesos 

matriculats al 

Grau de Química 

Internacio-

nalització/ 

Captació/ 
difusió 

GQUI 2 PM-18 

Es vol internacionalitzar el Grau en 

Química dirigit a estudiants xinesos però 

no es disposa de material de difusió  

Fer difusió dels estudis del 

GQUI i les raons per venir a 

estudiar a Tarragona 

Elaborar un fulletó informatiu 

del GQUI i les raons per les 
quals estudiar a Tarragona, 

editat en xinès i anglès. 

Enregistrament d’un vídeo 

promocional que mostri les 
ainstal.lacions inl’ambioent 

d’estudis de la FQ per atreure 

l’atenció dels potencials 

estudiants xinesos. 

Mitja ED No 2015-16 No 

Fulletó editat en 

xinés. 

Fulletó editat en 
anglès. 

Vídeo 

promocional en 

anglès (amb 
subtítols en 

xinès) 

Internacio-
nalització/ 

Captació/ 

difusió 

Transversal 2 PM-16 

La web de la Facultat de Química només 

està en català. Això dificulta la difusió de 
les titulacions a estudiants estrangers. 

Traduir la web de la Facultat 

de Química a altres idiomes 

Traduir la pàgina web de la 

Facultat de Química al castellà i 
a l’anglès, i parcialment al xinès 

Alta Equip Deganal No 2015-16 No 

Web traduida al 
castellà, anglès i 

parcialment al 

xinès 

Internacio-
nalització/ 

Captació/ 

difusió 

Transversal 2 PM-17 

El material de promoció de la FQ no està 

prou adequat al públic internacional 
(fulletons informatius), no es disposa de 

tríptics dels màsters (en cap idioma) i 

tampoc es diposa de material per fer la 

difusió del GQUI en xinès.   

Elaborar i editar materials de 

promoció dels ensenyaments 

de màster en anglès i castellà 
(en funció del màster) i del 

GQUI en anglès i xinès. 

Elaborar tríptics del MNiM en 

català i castellà, del MSCD en 

català, castellà i anglès, del 
GBBM en català i castellà, i del 

GQUIM també en xinès.  

Alta Centre/RT No 2015-16 No 

Tríptics dels 
ensenyaments 

de la Facultat de 

Química 

Matrícula 

GBBM i doble 

grau 

GBBM/GBT 

1 PM-04 

Alguns estudiants de nou accés 

procedents d’altres comunitats 

autònomes es queixen que han de venir 

expressament un dia de juliol per fer la 
matrícula presencial. 

Donar l’opció de fer la 

matrícula presencialment o 

on-line als estudiants de nou 

accés que no resideixen a 
Catalunya 

Comunicar als estudiants  de 
nou accés residents en altres 

comunitats autònomes la 

possibilitat de fer la matrícula 

presencial o on-line en funció de 
les seves preferències. 

Els que decideixin fer-ho, rebran 

e-correu amb la informació de 

les Jornades d’Iniciació a la Vida 
Universitària i dels cursos 

preparatoris que es realitzen el 

mes de setembre. 

Alta RT/Centre No 
2016-

2017 
No 

Estudiants de 
nou accés del 

GBBM o del 

doble 

GBBM/GBT 

d’altres CCAA 
que es 

matriculen on-

line 

Matrícula MNiM 1 PM-07 
S’han acabat els nodes per matrícular 

els complements de formació 

Definir a priori tots els 

possibles grups 
d’assignatures, tenint present 

els perfils més habituals dels 

estudiants que es matriculen, 

refent els nodes prèviament 

assignats per evitar que torni 
a passar aquest fet. 

Revisar amb el Servei de Gestió 

Acadèmica de la Universitat els 

nodes de matrícula i optimitzar-
los per a realitzar una matrícula 

eficaç 

Alta 

RT/direcció de 

centre 

Serve de Gestió 

Acadèmica 

Si 2015-16 No 

Nodes de 

matrícula 
optimitzats 

Matrícula 
MSCDM i 
MNIM 

1 PM-09 

Alguns estudiants estrangers preinscrits, 

de fora de l’àmbit comunitari, finalment 

no es matriculen per no poder complir els 

Agilitzar els tràmits 

burocràtics i precisar quins 

són imprescindibles 

Fer arribar a gestió acadèmica 

un llistat d’anomalies detectades 

durant la matrícula de màster i 

Alta 

RT/Direcció del 

Centre/VR 

Internacionalització

Si 2015-16 No 

Nº d’estudiants 

estrangers que 

no es matriculen 
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 PLA DE MILLORA (FACULTAT DE QUÍMICA)      CURS 2014-15 
ENSENYAMENTS IMPLICATS: 

- GBBM: Grau en Bioquímica i biologia molecular 

- GQUI: Grau en Química 
- GBBM/GBT: Doble grau de Bioquímica i biologia molecular i Biotecnologia 

- MNIM: Màster en Nutrició i metabolisme 

- MSCDM: Màster en síntesi, catàlisi i disseny molecular 

   

 

Àmbit de 

millora  
 

(1) 

Titulació 

 
 

(2) 

Estàndard 

 
 

(3) 

ID 

 
 

(4) 

Punt/s feble detectat  Proposta de millora Accions a portar a terme Prioritat Responsable/s 

 
 

(5) 

És una 

qüestió a 
adreçar a la 

URV? (6) 

Termini Implica 

modificació 
memòria?  

(7) 

Indicadors 

de 
seguiment 

requisits de matrícula que moltes 

vegades són molt lents 

instar a que revisin els 

procediments per millorar la 

gestió i afavorir que es 
matriculin més alumnes 

/Servei de Gestió 

Acadèmica 

malgrat estar 

preinscrits i tenir 

interès en venir. 

Organitza-
ció 

GQUI i GBBM 1 PM-15 
Estudiants i PDI demanen revisar 
l’organització dels horaris dels Graus 

Revisar els horaris dels Graus 

a partir dels suggeriments 

rebuts  

Fer una proposta de nous 

horaris i portar-la a discussió i 

aprovació a la CSQD i a JdF 

Alta RT/CSQD/JdF No 2015-16 No 
Horaris curs 
2015-16 

Personal MNIM 4 PM-27 
No sempre hi ha suport tècnic per 
videoconferències.  

Disposar de suport tècnic 
continuat  

Creació d’un nou sistema amb 
becaris propis del màster. 

Mitja 
RT, direcció del 
centre 

No 2015-16 No 
Contractació de 
becari de suport. 

Plans de 

treball 

GQUI i GBBM 

i GBBM/GBT 
1 PM-10 

Encara no estan publicats el 100 % de 

Plans de Treball de les assignatures al 

Moodle 

Implementar el 100 % de 

Plans de treball  al Moodle 

Fer el seguiment per a 

aconseguir que el 100 % de 

plans de treball estigui publicat 

Alta RT No 15--16 No 
Nº de plans de 

treball publicats 

Programa-
ció 

Acadèmica 

Transversal 3 PM-19 

Hi ha demanda social i per part dels 

estudiants del centre (una menció del 

Grau en Bioquímica i Biologia Molecular 
és diu Bioquímica Clínica i Forense) en 

disposar d’una titulació de màster 

professionalitzador en l’àmbit de les 

Ciències Forenses 

Implantar el Màster en 

Tècniques en Anàlisi Forense 

com a títol oficial el curs 

2016-17 

Realitzar els tràmits necessaris 

per tal d’incloure’l a la 
programació proposada per la 

URV de cara al 2016-17. 

De cara a la verificació el centre 

està a l’espera de rebre 
l’informe d’avaluació preliminar 

d’AQU per donar-hi resposta, si 

s’escau. 

De acara a l’autorització final: 

enviar la documentació que 
requereix la DGU (a través de 

l’aplicatiu Pimpeu). 

Alta 

Direcció del 

centre/VR 
Política 

Acadèmica i del 

PDI 

Sí 2016-17 

La memòria està 
en procés de 

verificació 

(registrada en la 

SEDE del 
ministerio 

30/10/2015, i 

enviada a AQU 

Catalunya per la 

seva avaluació 
05/11/2015) 

Informe 

d’avaluació 

favorable d’AQU 

Catalunya 

Programa-

ció 
Acadèmica 

Transversal 3 PM-20 

Hi ha demanda social i per part dels 

estudiants del centre (especialment del 

Grau en Química) en disposar d’una 

titulació de màster professionalitzador 
amb formació complementària als Graus 

que els permetin una millor inserció 

laboral a la indústria 

Implantar el Màster en 
Desenvolupament Professional 

per a la Indústria com a títol 

propi el curs 2016-17 

Realitzar els tràmits necessaris 
per tal d’incloure’l a la 

programació de Postgrau de la 

Fundació URV (FURV) 

Alta 

Direcció del 

centre/ VR 

Política 
Acadèmica i del 

PDI 

Sí 2015-16 No 

Elaborar 

memòria per la 

FURV (gener 
2016), i 

aprovar-la en 

Consell de 

Govern URV 
(febrer 2016). 

Programa-
ció 

Acadèmica 

Transversal 3 PM-21 
Hi ha demanda social en disposar d’una 

titulació de màster professionalitzador 

Implantar un Màster 
universitari el curs 2017-18 

en modalitat virtual 

Realitzar els tràmits necessaris 

per tal d’incloure’l en la 

programació proposada per la 

URV de cara al curs 2017-18 

Alta 

Direcció del 

centre/ VR 
Política 

Acadèmica i del 

PDI 

Sí 2015-16 

Sí (memòria per 

sol·licitar 
verificació del 

màster, si la DGU 

ho autoritza) 

Aprovar Fitxa 

Proposta Inicial 

del títol (Consell 

de Govern URV 
febrer 2016), i 

en cas 

d’aprovació, i 

autorització per 
3la DGU, 

elaboració de 

memòria per 

sol·licitar-ne la 
verificació  (que 

s’aprovaria en 

Consell de 

Govern de juliol 

2016) 

Programa-

ció 
Acadèmica 

Transversal 3 PM-24 
Tenim un Grau verificat que no s’ha 

implantat 

Implantar el Grau en Ciències 

Ambientals 

El centre està a l’espera de que 

la DGU n’autoritzi la implantació 
Alta 

Direcció del 

centre/ VR 
Política 

Sí 

Quan 

s’autoritzi 

per la 

DGU 

No, la proposta ja 

està verificada 

Autorització de 

la DGU 
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 PLA DE MILLORA (FACULTAT DE QUÍMICA)      CURS 2014-15 
ENSENYAMENTS IMPLICATS: 

- GBBM: Grau en Bioquímica i biologia molecular 

- GQUI: Grau en Química 
- GBBM/GBT: Doble grau de Bioquímica i biologia molecular i Biotecnologia 

- MNIM: Màster en Nutrició i metabolisme 

- MSCDM: Màster en síntesi, catàlisi i disseny molecular 

   

 

Àmbit de 

millora  
 

(1) 

Titulació 

 
 

(2) 

Estàndard 

 
 

(3) 

ID 

 
 

(4) 

Punt/s feble detectat  Proposta de millora Accions a portar a terme Prioritat Responsable/s 

 
 

(5) 

És una 

qüestió a 
adreçar a la 

URV? (6) 

Termini Implica 

modificació 
memòria?  

(7) 

Indicadors 

de 
seguiment 

Acadèmica i del 

PDI  

Qualitat Transversal 1 PM-01 

La URV ha aprovat la simplificació i 

actualització de les competències 

transversals de Grau i Màster, fruit de 

recomanacions plantejades per AQU en 
els processos de verificació i acreditació 

de les titulacions. 

El nou llistat de competències 

transversals s’haurà d’integrar 

en el perfil de competències 
de les titulacions   

Modificar el perfil de 

competències de les titulacions, 

integrant el nou llistat de 
competències transversals 

L’establerta 

per la URV 

VR d’Avaluació de 

la Quallitat 
Sí 

Posterior

ment al 
procés 

d’acredita

ció 

Sí (amb 
modificació 

substancial): 

apartat 3 de 

memòria. 

Canvi menor, en la 
millora de la 

redacció de les 

competències, per 

evitar solapaments 
sense alterar els 

objectius de la 

titulació. 

- Memòries de 

les titulacions 

modificades 
 

Qualitat Transversal 1 PM-02 

La URV ha aprovat la simplificació i 

actualització de la classificació de 
metodologies i activitats formatives, a 

més de proposar una alineació amb el 

sistema d’avaluació, fruit de 

recomanacions plantejades per AQU en 
els processos de verificació i acreditació 

de les titulacions. 

Les titulacions s’adaptaran al 

nou model de la URV 

Simplificar i actualitzar la 

classificació de metodologies i 
activitats formatives, a més de 

proposar una alineació amb el 

sistema d’avaluació 

L’establerta 

per la URV 

VR d’Avaluació de 

la Quallitat 
Sí 

Posterior

ment al 
procés 

d’acredita

ció 

Sí (sense 

modificació 
substancial): 

apartat 5 de 

memòria 

- Memòries de 

les titulacions 

modificades 

 

Qualitat Transversal 3 PM-25 

La URV ha revisat el SIGQ dels centres i 

actualitzat els processos a través d’un 

pla pilot a la Facultat d’Economia i 

Empresa 

Adaptar-nos tan aviat com 

sigui possible a aquest nou 
SIGQ, per poder-lo certificar. 

Implantar els processos 

actualitzats del SIGQ de centre 
Alta 

Direcció del centre, 

RSIGQ 
RT 

Sí 2015-16 Actualitzar SIGQ 

Document SIGQ 

actualitzat 

(Manual de 
Qualitat del 

centre) 

Qualitat Transversal 3 PM-26 

Els estudiants han d’omplir moltes 

enquestes, i això pot afavorir el seu baix 

grau de resposta 

Minimitzar el nombre 

d’enquestes, evitar 

solapaments amb les 
preguntes, simplificar i 

informatitzar el procés de 

recollida de dades, i planificar 

adequadament cada 
enquesta. 

Redefinir el model d’enquestes 

URV  per als estudiants 
Alta 

VR d’Avaluació de 

la Quallitat 
Si 2015-16 No 

Implantar Nou 

model 

d’enquestes URV 

per als 
estudiants 

Qualitat MNIM 6 PM-41 

El nombre de matriculats en l’assignatura 

optativa MÈTODES DE VALORACIÓ DEL 

CONSUM ALIMENTARI és baix.  

Canviar la denominació de 
l’assignatura a 

INTERPRETACIÓ DELS 

RESULTATS NUTRICIONALS, 

per tal de reflectir els 

objectius de la mateixa. 
 

Sol·licitar modificació de 

denominació de l’assignatura 
optativa MÈTODES DE 

VALORACIÓ DEL CONSUM 

ALIMENTARI, que passaria a 

denominar-se INTERPRETACIÓ 

DELS RESULTATS 
NUTRICIONALS. 

 

Alta 

RT / VR d’Avaluació 

de la Qualitat / VR 

de Política 

Acadèmica i del 

PDI 

Sí 2015-16 

Sí (sense 

modificació 

substancial): canvi 

en denominació de 
d’assignatura  

de caràcter 

optatiu, 

que no implica 

canvi en la càrrega 
creditícia, 

contingut, 

activitats formati 

ves, etc. 

Realitzar els 

tràmits 

corresponents 

d’aprovació a 
nivell URV, per 

poder-lo fer 

efectiu el curs 

2016-17 

Qualitat 
MSCDM i 
MNIM 

6 PM-42 
No es disposen de dades de satisfacció 
dels egressats dels màsters 

Implantar una enquesta de 

satisfacció als egressats dels 

màsters 

Creació i realització d’enquesta 
d’egressats Màsters 

Alta 
RT/Direcció del 
centre 

No 2015-16 No 

Enquesta per 
egressats i 

Nombre 

d’enquestes 

realitzades 
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 PLA DE MILLORA (FACULTAT DE QUÍMICA)      CURS 2014-15 
ENSENYAMENTS IMPLICATS: 

- GBBM: Grau en Bioquímica i biologia molecular 

- GQUI: Grau en Química 
- GBBM/GBT: Doble grau de Bioquímica i biologia molecular i Biotecnologia 

- MNIM: Màster en Nutrició i metabolisme 

- MSCDM: Màster en síntesi, catàlisi i disseny molecular 

   

 

Àmbit de 

millora  
 

(1) 

Titulació 

 
 

(2) 

Estàndard 

 
 

(3) 

ID 

 
 

(4) 

Punt/s feble detectat  Proposta de millora Accions a portar a terme Prioritat Responsable/s 

 
 

(5) 

És una 

qüestió a 
adreçar a la 

URV? (6) 

Termini Implica 

modificació 
memòria?  

(7) 

Indicadors 

de 
seguiment 

Qualitat/ 

Programa-
ció 

Acadèmica 

GQUI 3 PM-23 

Encara que ha augmentat, creiem que 

l’accés al GQUI en primera opció hauria 

de ser major, i a ser possible amb millor 
nota d’entrada, per redundar en una 

menor taxa d’abandonament i una major 

taxa de rendiment 

Fer més atractiva l’oferta de 
la Facultat de Química 

incrementant el nombre 

d’estudiants que accedeixen al 

GQUI en primera opció 

Implantar dobles titulacions amb 
el GQUI 

Mitja 

RT 

VR Política 
Acadèmica i del 

PDI 

Sí 2016-17 No 

- Nombre 

d’estudiants que 

accedeixen al 
GQUI en 

primera opció 

- Taxa de 

rendiment 
- Taxa 

d’abandonament 

Recursos i 

espais 
Transversal 5 PM-35 

Existència de material informàtic i 

audiovisual que ha quedat obsolet 

Adquisició de nou material 

informàtic i audiovisual 

Adquisició de nou material 

informàtic i audiovisual a través 

del Pla d’Equipament Docent de 
la URV 

Alta Direcció del centre Sí 2015-16 No 

- Material 

informàtic. 

- Material 
audiovisual. 

Recursos i 
espais 

Tranversal 5 PM-36 
Existència de pissares una mica 
deteriorades en algunes aules 

Adquisició de noves pissares 

Adquisició de noves pissares a 

través del Pla d’Equipament 

Docent de la URV 

Alta Direcció del centre Sí 2015-16 No Pissares 

Recursos i 

espais 
Transversal 5 PM-37 

Problemes enllumenat a la Sala de Graus 

que dificulta una òptima visualització de 

la pantalla 

Canvi de sistema 

d’enllumenat 

Actuació sobre l’enllumenat de 

la Sala de Graus, canviant els 
fluorescents i bombetes 

existents per LEDs, i creant un 

nou circuit d’enllumenat que 

permeti apagar els llums més 
propers a la pantalla, i atenuar 

la resta de llums de la sala a 

través del Pla RAM de la URV 

Alta Direcció del centre Sí 2015-16 No 

- Nou sistema 

d’enllumenat. 

- Enquestes 
satisfacció 

estudiants. 

- Enquestes 

satisfacció 
professors. 

Tutoria 
MSCDM i 

MNIM 
1 PM-08 

Alguns estudiants manifesten que no han 

rebut suficient informació sobre com 

trobar residència, assistència sanitària i 
ajuts econòmics als màsters. 

Donar més informació sobre 
aquests temes a la web de la 

URV i dels màster 

Revisar i millorar, si escau, el 

contingut de la web de la URV i 
dels màsters referent a 

residència, assistència sanitària i 

ajuts econòmics del màster. 

Alta 

VR 

d’internacionalitzaci
ó 

CAE 

RT 

Si 
2015-

2016 
No 

Enquesta 

satisfacció sobre 

l’organització del 
màster 

Tutoria MNIM 5 PM-28 
El primer contacte amb els alumnes del 
màster es via correu electrònic o telèfon 

això fa que sigui poc proper 

Emprar altres tecnologies per 

millorar la proximitat durant 

les tutories prèvies a la 
matrícula 

Crear un compte de Skype i 

posar en marxa aquest sistema 
per realitzar així aquestes 

tutories prèvies a la matrícula 

del màster 

Alta RT No 2015-16 No 
Posada en 
marxa de 

sistema Skype. 

Tutoria MNIM 5 PM-29 
Gran nombre de consultes dels alumnes 
rebudes i dificultat en la seva resolució 

per manca de personal 

Donar suport al RT en 

aquestes tasques 

Oferir suport administratiu a la 

RT sobre les consultes rebudes 
especialment abans de la 

matrícula i en l’elaboració d’un 

full de preguntes freqüents 

Alta 
RT, Direcció del 

Centre 
Sí 2015-16 No 

Document de 
preguntes 

freqüents 

Tutoria GQUI i GBBM 5 PM-30 

Els estudiants no perceben que es tingui 

en compte l’opinió expressada en les 
reunions amb els estudiants mentors 

Fer explícit la incorporació de 
millores o la presa en 

consideració de queixes que 

manifesten els estudiants 

Donar resposta directa a les 

queixes i comentaris de millora 
que els estudiants mentors 

recullen en les seves reunions 

amb els estudiants de primer 

curs 

Alta CPAT No 2015-16 No 
Satisfacció 

estudiants. 

Tutoria Transversal 5 PM-31 
Poca participació dels estudiants en les 

tutories 

Oferir eines i recursos tant a 

estudiants com a tutors que 

evidenciïn la importància de 
les tutories 

Fer més visible i atractiu l’Espai 
de Comunicació de la Facultat 

de Química a Moodle, 

especialment a través de 

l’actualització de continguts i 
incorporant notícies que puguin 

resultar d’interès per estudiants 

i tutors 

Alta CPAT No 2015-16 No 

Espai de 
Comunicació de 

la Facultat de 

Química a 

Moodle 
i nombre de 

tutories 

realitzades 
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 PLA DE MILLORA (FACULTAT DE QUÍMICA)      CURS 2014-15 
ENSENYAMENTS IMPLICATS: 

- GBBM: Grau en Bioquímica i biologia molecular 

- GQUI: Grau en Química 
- GBBM/GBT: Doble grau de Bioquímica i biologia molecular i Biotecnologia 

- MNIM: Màster en Nutrició i metabolisme 

- MSCDM: Màster en síntesi, catàlisi i disseny molecular 

   

 

Àmbit de 

millora  
 

(1) 

Titulació 

 
 

(2) 

Estàndard 

 
 

(3) 

ID 

 
 

(4) 

Punt/s feble detectat  Proposta de millora Accions a portar a terme Prioritat Responsable/s 

 
 

(5) 

És una 

qüestió a 
adreçar a la 

URV? (6) 

Termini Implica 

modificació 
memòria?  

(7) 

Indicadors 

de 
seguiment 

Tutoria GQUI i GBBM 5 PM-32 

Seguiment de l’assoliment de 

competències per part dels alumnes 
tutoritzats 

Generar eines que facilitin el 
seguiment de l’assoliment de 

competències per part de 

l’alumne 

Elaborar eines amb les quals els 

professors tutors puguin tenir 

informació sobre l’assoliment de 
competències per part de 

l’alumne 

Mitja 
CPAT, direcció del 

centre 
Sí 2015-16 No 

- Eina de 

seguiment de 

l’assoliment de 
competències. 

- Enquestes 

satisfacció 

professors 
tutors. 

Tutoria GQUI 6 PM-39 
Elevades taxes de no presentats i 

d’abandonament a 1er curs 

Incrementar la taxa d’èxit a 

les assignatures de 1er curs 

Reforçar el paper de l’acció 

tutorial per fomentar que els 

alumnes es presentin a totes les 

proves i no abandonin 
assignatures 

Mitja RT, CPAT No 2015-16 No 

- Taxa d’èxit en 

assignatures de 

1er curs 

Tutoria: 

orientació 

professió-
nal 

GQUI i GBBM 

i GBBM/GBT 
5 PM-33 

Millorar els recursos oferts per orientació 

laboral 

Oferir cursos per l’assoliment 

de competències altament 

valorades pels empleadors 

Curs Eines pel desenvolupament 

professional: Coaching i PNL, 

ofert bianualment, alternant-se 

amb el curs d’Innovació i ús de 
les noves tecnologies per 

aconseguir reptes professionals 

Alta Direcció del centre No 2015-16 No 

- Nombre 

inscrits al curs. 

-Satisfacció 
estudiants. 

Tutoria: 

orientació 
professió-

nal 

MNIM 5 PM-34 
Millorar la informació sobre ocupació 
laboral 

Conferències sobre el tema 

Consolidar l’acte de cloenda i 

lliurament de diplomes del 

màster, on es convidi un 

conferenciant expert en el món 
de la nutrició, amb l’objectiu 

d’orientar als titulats en la seva 

incorporació al món laboral en 

diferents àmbits 

Alta 
CM, Direcció del 
Centre 

No 2015-16 No 

- Acte de 

cloenda del 

màster, incloent 
conferenciant 

expert en 

l’àmbit.  

- Enquestes de 
satisfacció 

estudiants. 

vAltres GQUI 6 PM-40 

El valor de taxa d’abandonament del 

GQUI que consta a la memòria de 

verificació no és realista 

Actualitzar el valor de la taxa 

d’abandonament a la memòria 

del Grau en Química 

Revisar i actualitzar    el valor 

de la taxa d’abandonament a la 

memòria del Grau en Química 

Mitja RT No 
2015-

2016 
Actualitzar taxa 

- Valor de taxa 

d’abandonament 

del GQUI 

(1) Àmbit de millora: avaluació continuada / captació difusió / internacionalització / matrícula / metodologies docents / organització / personal / plans de treball / qualitat / recursos i espais / tutories 
/ altres 

(2) Indica “Transversal” si la proposta de millora aplica a tot el centre  

(3) Estàndard: 1 (Qualitat del programa formatiu) / 2 (Pertinença de la informació pública) / 3 (Eficàcia del SIGQ) / 4 (Adequació del professorat) / 5 (Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge) 

/ 6 (Qualitat dels resultats del programes formatius) 

(4) Identificació de la Proposta de Millora en l’autoinforme d’acreditació 

(5) CPAT: Coordinador de Pla d’Acció Tutorial; CSQD: Comissió de Seguiment i Qualitat Docent; JdF: Junta de Facultat; RSIGQ: Responsable del Sistema Intern de Garantia de Qualitat; RT: 

responsable de titulació; VR: Vicerectorat; CAE: Centre d’Atenció a l’Estudiant 

(6) Propostes que surten fora de l’abast del centre i que s’han de trasllat a altres instàncies de la URV, o altres organismes o estaments 

(7) Es poden donar diferents situacions: NO, SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancial 
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Seguiment del pla de millora anterior (Informe de seguiment 2013-14) 

A continuació es mostren l’estat de consecució de les actuacions proposades en el curs 2013-14: 

Taula 5.2. Estat de consecució del Pla de Millora de la Facultat de Química 2013-14 
PLA DE MILLORA (FACULTAT DE QUÍMICA) 
ENSENYAMENTS IMPLICATS: 

-GBBM: Grau en Bioquímica i biologia molecular 

-GQUI: Grau en Química 
-MNIM: Màster en Nutrició i metabolisme 
-MSCDM: Màster en síntesi, catàlisi i disseny molecular 

Titulació Àmbit de millora 
Punt feble 

detectat 
Proposta de millora Accions a potar a terme Estat de consecució 

GBBM/GQUI Avaluació continuada 

Seguiment i 

avaluació de 

competències B i C 

Garantir l’assoliment 

de totes les 
competències, 

especialment B i C 

Revisar mapa de competències 

Assolit. 

S’ha modificat la distribució de competències entre 

diferents matèries en els dos graus (nou mapa de 
competències. Les modificacions han estat 

avaluades favorablement per AQU Catalunya 

(GBBM: 18/05/2015 i GQUI: 21/10/2015). 

GBBM/GQUI 
Organització 

(coordinació docent) 

Part del professorat 

no té suficient 

informació sobre 
l’acreditació 

Donar més informació 

al professorat 
Activar espai Moodle de coordinació de grau 

Assolit. 

Ha estat creat un espai Moodle per cada grau on hi 
tenen accés els coordinadors d’assignatures i els 

respectius responsables d’ensenyament. Permet 

un bescanvi àgil de documentació, avisos i 

aclariments. S’ha donat també molta informació a 
través de la CSQD i en Junta de Facultat. 

GBBM/GQUI 
Plans de treball 

(coordinació docent) 

Pocs plans de 

treball publicats 

Augmentar el nombre 
de plans de treball 

publicats 

.-Enviar e-correus a coordinadors d’assignatures. 

.-Organitzar un curs per a la realització del pla de treball al Moodle 

Assolit. 

S’ha assolit l’objectiu d’incrementar els Plans de 

Treball publicats a valors propers al 95% gràcies a 

la difusió d’un vídeo explicatiu, sessions 
d’aprenentatge i e-correus als coordinadors 

d’assignatura. 

GBBM/GQUI Sistemes d’avaluació 
Seguiment i 
avaluació de 

competències B i C 

Implantar Model de 

Formació i Avaluació 

per Competències de 

la FQ 

.-Implantar rúbriques de B i C 

.-Organització d’un curs per a l’elaboració i avaluació de rúbriques 

Assolit. 

El nombre de rúbriques fetes és  molt superior a 

l’inicial gràcies al recolzament de la tècnica de 
suport a la qualitat docent i els responsables 

d’ensenyament. S’ha facilitat documentació per a 

elaborar les rúbriques i existeixen cursos 

especialitzats (PROFID) adreçats al professorat. 

GBBM/GQUI 
Tutories (orientació 

acadèmica) 

Baixa participació 

en les tutories 

Impulsar el PAT, 

incrementant la 

participació activa de 

tutors i estudiants. 

•Intentar donar resposta més àgil a queixes o propostes de millora dels 
estudiants. En procés 

S’han dut a terme accions com l’increment de la 

informació relacionada amb aspectes del PAT que 
es facilita als estudiants a través de l’Espai de 

Comunicació de la FQ a Moodle. També s’han 

generat propostes dels temes a tractar en les 

reunions de tutoria orientats als professors tutors i 
als estudiants mentors. L’impacte d’aquestes 

accions encara no es pot avaluar i s’haurà 

d’esperar més temps per fer una valoració. 

• Donar més informació útil als tutors (Pla de discapacitat URV, 

orientació sobre inserció laboral...). 

• Agilitzar/millorar la comunicació entre mentors i coordinador de PAT. 

• Elaborar models d’e-correus dels tutors als estudiants. 

• Informar especialment a tutors sobre el Model de Formació i Avaluació 

per Competències del centre. 

GQUI 
Tutories (orientació 
acadèmica) 

Elevada taxa 

d’abandonament en 

1r curs 

Disminuir 

l’abandonament en el 

GQUI 

Insistir en procés tutorial per detectar problemes en alumnes amb 
dificultats, per disminuir l’abandonament 

En procés. 

Actualment la taxa d’abandonament és semblant a 

les de cursos anteriors. Els resultats de les accions 

dutes a terme (relacionades amb el Pla d’Acció 
Tutorial) es podrien observar en propers cursos. 

Els tutors realitzen la seva tasca correctament i 

ajuden els estudiants amb dificultats de 

comprensió i motivació. 

MNIM Personal Poc personal de Incrementar o Mantenir suport PAS a secretaria, per la preinscrpció Assolit. 

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/infseguiment_1314/informe_seguiment_fq_1314_p38_actualitzat_vdef.pdf
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PLA DE MILLORA (FACULTAT DE QUÍMICA) 
ENSENYAMENTS IMPLICATS: 

-GBBM: Grau en Bioquímica i biologia molecular 

-GQUI: Grau en Química 
-MNIM: Màster en Nutrició i metabolisme 
-MSCDM: Màster en síntesi, catàlisi i disseny molecular 

Titulació Àmbit de millora 
Punt feble 

detectat 
Proposta de millora Accions a potar a terme Estat de consecució 

suport 

administratiu 

mantenir suport de 

PAS de cursos 
anteriors 

S’ha mantingut el suport PAS a la secretaria del 

centre per la preinscripció (reforç de PAS de 
l’Oficina de Suport a Deganat). 

MNIM Captació / difusió 

La informació en la 

web no és evident 

pels futurs 

estudiants 

Millorar l’accés a la 

informació del màster 
Dissenyar web específic del màster 

Assolit. 

S’ha elaborat una web específica del Màster 

(idioma català i castellà), adreçada al perfil 

d’ingrès dels estudiants. 

MNIM Personal 

Manca de personal 

de suport per les 

videoconferències a 
la URV  

Disposar de personal 

de suport a la URV en 

horari de 
vídeoconferències 

Disposar de personal de suport a la URV en horari de vídeoconferències 

No assolit. 
No ha estat possible disposar d’un suport 

addicional, per qüestions econòmiques de la URV. 

Es torna a proposar com a millora pel curs 

següent, a travès de becaris propis del Màster. 

MNIM Sistema d’avaluació 
Seguiment i 

avaluació de TFM 

Harmonitzar criteris 
d’avaluació en les tres 

especialitats 

Harmonitzar sistema d’avaluació del TFM en les tres especialitats 
Assolit. 

S’ha elaborat una rúbrica per avaluar el TFM. 

MNIM Sistema d’avaluació 
Seguiment i 

avaluació de TFM 

Definir criteris 

d’avaluació 
Elaborar les rúbriques de TFM 

Assolit. 

S’han definit en la rúbrica per avaluar el TFM. 

MNIM Organització 

Classes de teoria 

massificades en les 

assignatures 
obligatòries 

Tenir grups més petits Tenir dos grups de teoria a les assignatures obligatòries 

Assolit. 

Des del vicerectorat amb competències en política 
acadèmica, es va autoritzar el curs 2014-15 a 

desdoblar els grups de teoria de les assignatures 

obligatòries en dos. 

MNIM Personal 

La coordinació del 
màster té dificultat 

de fer acció tutorial 

per l’elevat nombre 

d’estudiants 

Disposar de suport per 
tal que la coordinació 

acadèmica pugui 

centrar-se en la 

tutoria acadèmica 

Suport per l’acció tutorial (respondre consultes de caire 
administratiu...) 

No assolit. 

No ha estat possible disposar d’un suport 
addicional, per millorar l’atenció tutorial, per 

qüestions econòmiques de la URV. Per al curs 

vinent, la titulació s’ha plantejat fer una primera 

tutoria via Skype, per tal que sigui més propera i 
àgil a l’hora de resoldre dubtes de caire academic. 

MNIM 
Tutories (orientació 

professional) 

Manca d’accions 

d’orientació 

professional 

Donar orientació 

professional/inserció 

laboral 

Planificar accions d’orientació professional: acte de cloenda amb 

conferenciant de l’ambit de la nutrició 

Assolit. 

S’ha celebrat per primera vegada un acte de 

cloenda amb la participació d’un conferenciant 

expert de l’àmbit del màster, amb l’objectiu 
d’apropar els titulats al món professional o de 

recerca d’aquest àmbit. 

MSCDM Captació / difusió 

Pocs estudiants 

estrangers 

matriculats en 

màster impartit 

íntegrament en 
anglès 

Fer campanyes de 

divulgació més 
atractives més 

incrementar els 

estudiants estrangers 

Fer més atractiva la web específica del màster 

Assolit parcialment.  

La implementació de la web del Màster ha suposat 

l’increment del nombre de sol·licitants estrangers 
(33% estrangers). Malauradament, només 4 de 9 

van poder superar els tràmits per poder 

matricular-se. 

Es torna a proposar millora en aquest sentit. 

Transversal Internacionalització 

Pocs estudiants 

estrangers 

matriculats en 
titulacions del 

centre 

Incrementar el 

nombre d’estudiants 
estrangers 

Elaborar estrategia d’internacionalització 

Assolit. 
 

El centre ha aprovat un Pla d’internacionalització 

que defineix les accions per incrementar el nombre 

d’estudiants estrangers (aprovat Junta de Facultat 
30/09/2015) 

Transversal Qualitat 

Manca 

d’informació sobre 

la satisfacció  dels 

titulats 

Implantar enquesta 

satisfacció egressats 
Implantar enquesta satisfacció egressats 

Assolit parcialment. 

 

S’ha dissenyat un document per fer enquestes 

telèfoniques a estudiants egressats de Graus. 
Enguany, en base a aquest guió s’ha trucat als 

estudiants de la primera promoció del Graus, que 

van finalitzar els seus estudis el curs 2012-2013. 

En relació al MNIM, s’ha contactat a travès de 

correu electrònic, per obtenir informació de la seva 
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PLA DE MILLORA (FACULTAT DE QUÍMICA) 
ENSENYAMENTS IMPLICATS: 

-GBBM: Grau en Bioquímica i biologia molecular 

-GQUI: Grau en Química 
-MNIM: Màster en Nutrició i metabolisme 
-MSCDM: Màster en síntesi, catàlisi i disseny molecular 

Titulació Àmbit de millora 
Punt feble 

detectat 
Proposta de millora Accions a potar a terme Estat de consecució 

satisfacció amb la titulació, i si li ha facilitat la 

incorporació al món laboral. Es proposa seguir 
treballant en aquest aspecte, i també obtenir 

informació en relació al MSCMD. 

Transversal Qualitat 

Poca informació 
pública sobre les 

característiques 

del professorat, 

per titulació 

Millorar la informació 

sobre el perfil del 

professorat 

Fer accessible els CV del PDI a la web del centre 

Assolit. 

 

S’ha habilitat un espai a la web de cada titulació 
del centre on ara apareix la informació sobre el 

perfil del professorat que fa docència en els 

diferents Graus i Màsters de la Facultat de 

Química. La URV està treballant per fer pública la 

informació del professorat de cada titulació a 
través d’un enllaç de la plana web isntitucional de 

cada titulació. De moment, l’experiènca docent 

(Docència) i de recerca (Investigació i 

Transferència) es troba disponible a través del 
Portal transparència de la URV 

(http://transparencia.urv.cat )” 

Transversal 
Programació 
Acadèmica 

Amenaces per la 

possibilitat 

d’implantar graus 

de 3 anys; i 

canvis en model 
de finançament 

sofert des de 

2010 (reducció 

d’aportacions de 
la Generalitat...) 

Reflexionar sobre 

l’oferta actual de la 

Facultat de Química, 
per tal d’alinear ls 

diferents nivells 

formatius de grau, 

màster i doctorat amb 
els perfils dels 

estudiants a qui va 

adreçada i la demanda 

social. 

D’acord amb el seu contracte programa, cada centre ha de fer una 

anàlisi de situació, que permeti elaborar una proposta de programació 

acadèmica  

Assolit. 

 

S’ha elaborat i aprovat per Junta de Facultat 

(30/09/2015) un Pla director anomenat PROCÉS 

DE REVISIÓ DE L’OFERTA ACADÈMICA D’ESTUDIS 
ANÀLISI DE SITUACIÓ I  

PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ ACADÈMICA on es 

fa una anàlisi sobre l’oferta actual de la Facultat de 

Química i es proposa l’oferta de titulacions per als 
propers anys. 

Transversal Qualitat 

Actualment el 

SIGQ no disposa 

de procés per la 

seva revisió, ni 

d’acreditació 

Revisar el SIGQ, de 

cara a la seva futura 

certificació 

Revisar el manual de qualitat del centre (política de qualitat, 
processos...) 

En procés. 
La revisió del SIGQ s’anirà fent progressivament, 

per tal d’adaptar-nos tan aviat com sigui possible 

al nou SIGQ de la URV, per poder-lo certificar. De 

moment, hem incorporat el procés d’acreditació de 

titulacions i el de revisió del SIGQ, i s’ha 
actualitzat el de seguiment i millora de titulacions. 

Transversal Qualitat 

Manca informació 

sobre la 

satisfacció  de les 

accions 
desenvolupades 

per la URV sobre 

orientació 

professional 

Millorar enquesta de 

satisfacció, per tal 
d’obtenir les dades per 

titulació 

Millorar enquesta de satisfacció s’activitats del CAE (orientació 
professional) 

Assolit. 

 

Des des CAE s’ha elaborat una enquesta de 

satisfacció, i les dades obtingudes es poden 
analitzar per titulació (Taula E5.17) 

Transversal Seguretat 

Falta un manual 

de seguretat 
centralitzat comú 

per a tots els 

laboratoris de 

docència de la 
Facultat de 

Química 

Elaborar estratègies 

de seguretat i bones 

pràctiques als 
laboratoris de 

docència 

Elaborar i implantar un programa de seguretat  als laboratoris de 

docència 

Assolit. 
 

S’ha elaborat un Programa de seguretat als 

Laboratoris, ja implantat el curs 2015-16, iels 

estudiants van rebre la formació sobre el mateix a 
les Jornades d’Iniciació a la vida universitària. 

Aquest programa ha de permetre minimitzar el risc 

d’accidents i les conseqüències en cas de que se’n 

doni algun. 

Transversal Insfraestructures 

Dificultat per 
localitzar l’edifici de 

la Facultat de 

Química 

Personalitzar la façana 
d’entrada a la 

consergeria que 

compartim amb la 

Personalitzar la façana amb un vinil 

Assolit. 

S’ha col·locat un vinil visible des de l’exterior a la 
façana de vidre de l’edifici de 100 m2. 

http://transparencia.urv.cat/
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PLA DE MILLORA (FACULTAT DE QUÍMICA) 
ENSENYAMENTS IMPLICATS: 

-GBBM: Grau en Bioquímica i biologia molecular 

-GQUI: Grau en Química 
-MNIM: Màster en Nutrició i metabolisme 
-MSCDM: Màster en síntesi, catàlisi i disseny molecular 

Titulació Àmbit de millora 
Punt feble 

detectat 
Proposta de millora Accions a potar a terme Estat de consecució 

Facultat d’Enologia 

Transversal Equipament docent 

Mancança d’un 

espai per estar 

entre classe i classe 
dels estudiants 

Dissenyar i habilitar 

un espai a un dels 
halls prop de l’aulari 

per a que els 

estudiants puguin 

estar entre classe i 
classe. 

Adquirit ordinadors, un canó de projecció d’alta qualitat per a la Sala 

de Graus, un micròfon sense fil, i mobiliari per condicionament del hall 

de la planta 0 de l’aulari. 

Assolit. 
S’ha habilitat un espai al hall de la Planta 0 amb 

taules i cadires per tal que els estudiants puguin 

tenir un espai per estar i treballar entre classe i 

classe. 
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6. Relació d’evidències 

Evidència 
"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 
(Descripció URV) 

Institució que 
l’aporta 

Localització  

Memòria actualitzada per a la 
verificació de la titulació 

Memòria Oficial del Títol AQU / Universitat 
Apartat Garantia 
de la qualitat de 
la web FQ 

Informe de verificació de la titulació Informe de verificació de la titulació AQU 
Apartat Garantia 
de la qualitat de 
la web FQ 

Procés de disseny i aprovació de les 
titulacions 

P.1.1-01 Garantia  de  qualitat  dels 
programes formatiu 

Universitat 
Apartat Garantia 
de la qualitat de 
la web FQ 

Mecanismes de coordinació docent 
Espais Moodle de coordinació 
Documentació referida a la coordinació 
de l’activitat docent 

Universitat 
Espai que el 
centre destini a 
les evidències 

Web institució/titulació Web institució/titulació Universitat 
Web URV 
Web FQ 
Web Màsters 

Informes Seguiment Titulació (IST) 
Informes Seguiment/ Informe 
d’acreditació 

AQU / Universitat 
Apartat Garantia 
de la qualitat de 
la web FQ 

Processos del SGIQ sobre 
informació pública, recollida 
d’informació i rendiment de 
comptes 

PR-FQ-003 Seguiment i millora de 
titulacions.  
En cada procés, quan aplica,  
s’especifica quina informació es fa 
pública, com es recull la informació i 
com es fa rendiment de comptes. 

Universitat 
Apartat Garantia 
de la qualitat de 
la web FQ 

Documentació del SGIQ: 
· Procés de disseny i aprovació de 
les titulacions 
· Procés de seguiment de les 
titulacions 
· Procés de revisió del SGIQ 

· Procés d’acreditació de les 
titulacions. 

P.1.0-01  Definició  de  la  política  i 
objectius de qualitat 
P.1.1-01 Garantia  de  qualitat  dels  
programes formatius 
P.1.1-02 Suspensió d’ensenyaments  
PR-FQ-003 Seguiment i millora de 
titulacions 

PR-FQ-006 Acreditació de titulacions  
PR-FQ-008 Definició, revisió i millora del 
SIGQ 

Universitat 
Apartat Garantia 
de la qualitat de 
la web FQ 

Informes de seguiment anuals: 
· Taula d'evolució dels indicadors  
· Plans i seguiment de les accions 
de millora de la titulació 

Informació inclosa en els informes de 
seguiment i/o acreditació sobre aquest 
particular 

Universitat 
Apartat Garantia 
de la qualitat de 
la web FQ 

Instruments per a la recollida de la 
satisfacció dels grups d’interès 

P.1.2-07.a/b Gestió d’incidències, 
reclamacions, suggeriments i 
felicitacions. 

Models d'enquestes, actes o resums de 
reunions on es tractin aquests temes, 
bústia de suggeriments. 

Universitat  / AQU 
Espai que el 
centre destini a 
les evidències 

Percentatge de doctors, acreditats i 
per categoria de permanents i 
laborals 

Informació inclosa en els informes de 
seguiment i/o acreditació sobre aquest 
particular. 

Universitat 
 

SÍNIA 
 
WINDDAT 
 
Informe 
d’acreditació FQ 
(Apartat 
Garantia de la 
qualitat de la 
web FQ)  
  
  
  
  

Desplegament del pla d’estudis 
(POA) corresponent al curs de la 
visita externa (assignació de 
professorat i àrea de coneixement) 

Experiència docent (quinquennis 
obtinguts en el marc de DOCENTIA) 

Experiència de recerca (sexennis) 

Experiència professional (funcions, 

temps, àmbit) 

Experiència de recerca en els 
professorat implicat en Màster 
(projectes de recerca, etc.) 

Indicadors de satisfacció dels 
estudiants 

Informació inclosa en els informes de 
seguiment i/o acreditació sobre aquest 
particular. 

Universitat 

Informe 
d’acreditació FQ 
(Apartat 
Garantia de la 
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Evidència 
"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 
(Descripció URV) 

Institució que 
l’aporta 

Localització  

En cada procés, quan aplica, 
s’especifiquen els indicadors de 
satisfacció dels estudiants.  

qualitat de la 
web FQ) 

Sobre el suport que rep el 
professorat (per exemple, 
documents del SGIQ relacionats 
amb l’assegurament de la qualitat 
del professorat, polítiques de 
recursos humans, pla de formació, 
etc.). 

Informes Seguiment/ Informes 
d’acreditació. 
P.1.3-01.a Definició de les polítiques del 
PDI 
P.1.3-02.a Captació i selecció del PDI 
P.1.3-03.a Formació del PDI 
P.1.3-04.a Avaluació, promoció i 
reconeixement del PDI 
Pla de formació del professorat 
(PROFID) 
Model d’Avaluació del Col.lectiu Docent i 
Investigador (acreditat per AQU) 
Model del Pacte de Dedicació del PDI 

Universitat 
Apartat Garantia 
de la qualitat de 
la web FQ 

Pla d’acció tutorial. Diferenciant, si 
s’escau, entre accions tutorials per 
a l’alumnat de nou accés i per al 
conjunt d’estudiants ja matriculats 

Informació inclosa en els informes de 
seguiment i/o acreditació sobre aquest 
particular. 

Universitat 
Apartat Garantia 
de la qualitat de 
la web FQ 

Indicadors de satisfacció sobre les 
tutories acadèmiques 

Informació inclosa en els informes de 
seguiment i/o acreditació sobre aquest 
particular. 

Universitat / AQU   

Pla d’actuació institucional per a 
facilitar la inserció laboral 

Serveis i programes de la URV:  
- Àrea d'Orientació i Inserció del Centre 
d'Atenció a l'Estudiant: orientació 
individual, tallers d’orientació, Guia 
d'Orientació per a l'Ocupació, Borsa de 
Treball, Pràctiques externes 
- Fòrum de l'Ocupació 
- Observatori de la Ocupació 
- Pràctiques a l'estranger 

Universitat 
Web de l’Àrea 
d’Orientació i 
Inserció (CAE) 

Indicadors de satisfacció sobre les 
accions d’orientació professional. 

Informació inclosa en els informes de 
seguiment i/o acreditació sobre aquest 
particular. 

Universitat / AQU   

Documentació del SGIQ sobre el 
procés de suport i orientació a 
l’estudiant 

P.1.2-01.a/P.1.2-01.b         Selecció, 
admissió i matrícula d’estudiants 
P.1.2-02.a/P.1.2-02.b   Orientació   a 
l’estudiant 
P.1.2-04  Gestió  de  la  mobilitat  de 
l’estudiant 
P.1.2-05    Gestió    de    l’orientació 
professional 
P.1.2-06a Gestió de les  

pràctiques externes 
Evidències  que  es  recullin  d’aquests 
processos 

Universitat 

Espai 
d'emmagatzema
tge que el centre 
destini a les 
evidències de 
l'acreditació 

Documentació del SGIQ sobre el 
procés de garantia de la qualitat 
dels recursos materials. 

P.1.4-01 Gestió del Recursos Materials 
P.1.4-02 Gestió del serveis (restauració, 
reprografia, neteja i seguretat dels 
serveis del Centre) 
P.1.4-05 Gestió de serveis del centre 
Evidènciez que es recullin en aquests 
processos. 
 

Universitat 

Espai 
d'emmagatzema
tge que el centre 
destini a les 
evidències de 
l'acreditació 

Serveis bibliotecaris / Centres de 
recursos per a l’aprenentatge - 
Pertanyen al CBUC - 
· Indicadors d’ús i satisfacció 

Informació inclosa en els informes de 
seguiment i/o acreditació sobre aquest 
particular: Indicadors d'ús i resultats de 
les enquestes de satisfacció dels usuaris 
del CRAI  

Universitat   

Instal·lacions especialitzades 
(laboratoris, etc.) 
· Indicadors de satisfacció dels 
estudiants 

Informació inclosa en els informes de 
seguiment i/o acreditació sobre aquest 
particular. 

Universitat / AQU   
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Evidència 
"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 
(Descripció URV) 

Institució que 
l’aporta 

Localització  

Documentació del SGIQ sobre els 
processos associats amb els 
desenvolupament dels programes 
formatius per afavorir 
l’aprenentatge de l’estudiant i la 
recollida i anàlisi dels resultats per 
a la millora dels programes 
formatius. 

P.1.2-03 Desenvolupament de 
l’ensenyament 
PR-FR-003 Seguiment i millora de 
titulacions 
Informació sobre els programes i 
activitats institucionals i de centre per 
afavorir l’aprenentatge de l’estudiant 

Universitat   

Informació sobre els resultats 
d’aprenentatge, activitats de 
formació i sistemes d’avaluació 

Informació inclosa en els informes de 
seguiment i/o acreditació sobre aquest 
particular. 

Universitat   

Mostra de les execucions dels 
estudiants. 

Informació inclosa en els informes de 
seguiment i/o acreditació sobre aquest 
particular. 

Universitat  

Indicadors acadèmics 
- Taxa de graduació 
- Taxa d’abandonament 
- Taxa d’eficiència 
- Taxa de rendiment 

Informació inclosa en els informes de 
seguiment i/o acreditació sobre aquest 
particular. 

Universitat / AQU 
SÍNIA, J-Portal 

(Intranet) 
WINDDAT 

Indicadors d'inserció laboral: 
- Taxa d’ocupació 
- Taxa d’adequació  
- Mitjana de valoració de la utilitat 
de la formació teòrica  
- Mitjana de valoració de la utilitat 
de la formació pràctica  

Informació inclosa en els informes de 
seguiment i/o acreditació sobre aquest 
particular. 
Indicadors de l'enquesta d'inserció 
laboral del titulats universitaris d'AQU 
Catalunya 

Universitat / AQU WINDDAT 

Llegenda: 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 
Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la 
titulació  
Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 
Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
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7. Documents de referència 

Documents i guies de consulta per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació: 

 Guia per a l’acreditació de les titulacions de grau i màster. AQU Catalunya, novembre 

2014. 

 Directrius per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació. AQU Catalunya. 

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

i màster. AQU Catalunya, desembre 2012. 

 Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. AQU Catalunya, 

novembre 2014. 

 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. 
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Annex 1. Evidències per a la valoració de l’Estàndard 1 

Pla d’estudis i estructura del currículum 

Taula E1.2.1. Modificacions de les titulacions 
Grau Bioquímica i biologia molecular 

Curs 

Id 

(aprovació 
Junta 
Facultat) 

Modificació Tipus Estat 

2013/14 
R001 

(22.06.2012) 
Millora en la distribució de competències entre matèries. No substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 

AQU (12.04.2013) 

2013/14 
R002 

(25.07.2012) 
Incorporar les dues mencions de 27 ECTS. Substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 

AQU (12.04.2013) 

2013/14 

R003 / R004 

(24.10.2012 / 

31.10.2013) 

Les taules d'adaptació/reconeixement s’amplien (incorporació d’optatives). No substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 

AQU (12.04.2013) 

2013/14 
R005 

(30.04.2013) 

Fruit d’informe previ d’avaluació AQU (04.03.2013): 
Incrementar de 3 a 6 crèdits la càrrega creditícia de l’assignatura optativa “Bioquímica Patològica”, pròpia de la 

Menció en Bioquímica clínica i forense. 

No substancial 
Implantada: 
Avaluació favorable 

AQU (12.04.2013) 

 (26.10.2012) 

Actualització de memòria: 

 Adaptar la memòria VERIFICA a la SEDE. 

 Sistema de transferència i reconeixement de crèdits. 

 Sistema d’informació previ a la matrícula. 

 Informació de suport a l’estudiant amb discapacitat. 

 Accions impulsades de coordinació docent. 

 Mecanismes per assegurar la igualtat entre homes i dones. 
 Recursos materials. 

 Taxa d’abandonament. 

No substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 

AQU (12.04.2013) 

2014/15 
R006 

(25.06.2013) 

Canvi en la distribució de crèdits en el títol: disminuir els crèdits del TFG de 18 a 15 ECTS, i incrementar l’optativitat 

de 27 a 30 ECTS, afegint una assignatura (Tècniques de cèl•lules en cultiu) de 3 ECTS en la menció en Bioquímica 

clínica i forense i augmentant de 3 a 6 ECTS l'assignatura de Nutrició molecular de la menció en Nutrició Molecular. 

L'assignatura obligatòria de 4rt curs "Bioètica i societat" passa a ser anual. L’assignatura Garantia i control de la 

qualitat canvia la denominació a Garantia i control d ela qualitat en el laboratori clínic. 

Substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 

AQU (31.01.2014) 

 (31.10.2013) 
Actualització de memòria: 

 normatives, recursos materials i justificació de taxes. 
No substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 

AQU (31.01.2014) 

2014/15 
R007 

(11.03.2015) 

Actualització de mapa de competències, fruit del disseny del Model de Formació i Avaluació per competències en 

graus del centre.  
No substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 

AQU (18.05.2015) 

2015/16 
R008 
(30.09.2015) 

Modificar l’assignació de la docència de les assignatures següents, afegint el Departament de Medicina i Cirurgia: 
13214121/Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I i 13214008/Bioquímica. 

No substancial (no 
afecta a memòria) 

Implantada 

Grau Química 

Curs 
Id 

(aprovació Junta Facultat) 
Modificació Tipus Estat 
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2013/14 R001 (26.10.2011) 
Millora en la estructura de les competències generals (tipus B) per evitar solapaments: s’eliminen 

B9, B10, B12, B13 i B15. 
Substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 

AQU (11.04.2013) 

2013/14 R002 (22.06.2012) Millora en la distribució de competències entre matèries. No substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 

AQU (11.04.2013) 

2013/14 R003 (25.07.2012) Incorporar les dues mencions de 30 ECTS. Substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 
AQU (11.04.2013) 

 (26.10.2012) 

Actualització de memòria: 

 Adaptar la memòria VERIFICA a la SEDE. 

 Sistema de transferència i reconeixement de crèdits. 

 Sistema d’informació previ a la matrícula. 

 Informació de suport a l’estudiant amb discapacitat. 

 Accions impulsades de coordinació docent. 

 Mecanismes per assegurar la igualtat entre homes i dones. 

 Recursos materials. 

 Rectificació en taula d’adaptacions. 

No substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 

AQU (11.04.2013) 

2014/15 
R004 (25.06.2013) R005 

(11.03.2015) 

Actualització de mapa de competències, fruit del disseny del Model de Formació i Avaluació per 

competències en graus del centre.  
No substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 
AQU (21.10.2015) 

2015/16 R006 (30.09.2015) 
Modificar l’assignació de la docència de l’assignatura Bioquímica, afegint el Departament de 
Medicina i Cirurgia. 

No substancial (no 
afecta a memòria) 

Implantada 

Màster Nutrició i metabolisme 

Curs 
Id 

(aprovació Junta Facultat) 
Modificació Tipus Estat 

2014/15 R001 (19.03.2013) 

Impartir l’assignatura “Legislació alimentària” a la UB i “Seguretat i eficàcia dels aliments” a la 

URV. Aquestes assignatures obligatòries de l’especialitat en Aliments saludables fins el moment 

s’impartien a la Universitat de les Illes Balears com a universitat col·laboradora d’aquest màster, 

però la UIB ha modificat el pla d’estudis del seu màster  i no mantenen aquestes assignatures.  

No substancial (no 

afecta a memòria) 
Implantada 

2014/15 R002 (17.06.2015) 

Redistribució de competències entre matèries. 

Fruit de l’informe de verificació d’AQU: 

 Definició del reconeixement per experiència professional. 
 Correcció de càlcul d’hores i % presencialitat assignat a les activitats formatives. 

 Introducció d’assignatures optatives, en el nivell corresponent (3) de l’aplicatiu de la 

SEDE. 

Actualització de memòria: 

 Normativa de permanència. 

 Adaptació de la composició de l’òrgan responsable a la normativa d’estudis de Màster 

de la URV. 

 Afegir informació del TFM. 

 Enllaç a Sistema de Garantia de Qualitat. 

No substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 

AQU (21.10.2015) 

2015/16 R003 (30.09.2015) 
Modificar l’assignació de la docència de l’assignatura 13675101/Perspectives de la Nutrició 

Molecular, afegint el Departament de Medicina i Cirurgia. 

No substancial (no 

afecta a memòria) 
Implantada 

Màster Síntesi, catàlisi i disseny molecular 

Curs 
Id 

(aprovació Junta Facultat) 
Modificació Tipus Estat 

2013/14 R001 (31.10.2013) 
Incorporar el departament de Química Analítica i Química Orgànica en l'assignació de la docència 
de l'assignatura "Catalitzadors de Tercera Generació". 

No substancial (no 
afecta a memòria) 

Implantada 
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2014/15 R002 (17.06.2015) 

Redistribució de competències entre matèries. 

L’assignatura optativa “Catalitzadors de 3a generació” canvia la denominació a “Química 

Sostenible: una aproximació catalítica” i actualitza els continguts. 

Actualització de memòria: 
 Actualització de normativa de permanència. 

 Adaptació de la composició de l’òrgan responsable a la normativa d’estudis de Màster 

de la URV. 

 Sistemes de suport: inserció laboral. 

 Mecanismes de coordinació docent. 

 Actualització de continguts de “Química Supramolecular”. 

 ICIQ: nom d’investigadors. 

 Enllaç a Sistema de Garantia de Qualitat. 

No substancial 

Implantada: 

Avaluació favorable 

AQU (21.10.2015) 

Font: Oficina de suport a deganat (novembre 2015) 
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Perfil d’ingrés dels estudiants 

Taula E1.3.1. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants de grau 
Titulació Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Doble Titulació 
Grau BBM / 
Grau Biotecnologia 

Places ofertes      10 10 

Demanda en 1a opció      44 * 

Ràtio dem 1a-oferta      4,4 * 

Demanda 1a-3a opció      * * 

Demanda total      * * 

Ingressos      10 13 

Nombre d'ingressos 1a opció      10 11 

% Ingressos 1a opció      100% 84,6%% 

Bioquímica i biologia 
molecular 

Places ofertes 40 40 40 40 40 40 40 

Demanda en 1a opció 50 54 63 79 85 50 * 

Ràtio dem 1a-oferta 1,25 1,35 1,58 1,98 2,12 1,25 * 

Demanda 1a-3a opció  125 153 191 216 234 * * 

Demanda total 237 297 398 403 407 * * 

Ingressos 41 40 45 40 48 48 54 

Nombre d'ingressos 1a opció 32 31 29 26 34 19 29 

% Ingressos 1a opció 78,05% 77,50% 64,44% 65,00% 70,83% 39,6% 53,7% 

Química Places ofertes 80 80 80 80 80 80 80 

Demanda en 1a opció 49 68 75 68 94 69 * 

Ràtio dem 1a-oferta 0,61 0,85 0,94 0,85 1,18 0,86 * 

Demanda 1a-3a opció  114 181 199 156 212 * * 

Demanda total 182 282 326 267 334 * * 

Ingressos 52 89 79 78 93 88 90 

Nombre d'ingressos 1a opció 43 61 64 52 65 66 77 

% Ingressos 1a opció 82,69% 68,54% 80,00% 65,82% 69,89% 75% 85,6% 

Font: SINIA, ACRG04 (oferta, ingressos i demanda fins 2013-14), ACRG16 (ingrès en 1a preferència) (17.11.2015) i Informe de la preinscripció universitària a Catalunya 
(Juny 2014: 
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/infor
me_de_la_preinscripcio_universitaria_a_catalunya/ ) 
(*) Dada no disponible en la data d’elaboració de l’autoinforme. 

  

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/informe_de_la_preinscripcio_universitaria_a_catalunya/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/informe_de_la_preinscripcio_universitaria_a_catalunya/
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Taula E1.3.2. Percentatge d’estudiants matriculats de nou ingrés en grau segons via d’accés 
Titulació 

Via accés 
2009-

10 
2010-

11 
2011-

12 
2012-

13 
2013-

14 
2014-

15 
2015-

16 

Doble Titulació 
Grau BBM / 
Grau Biotecnologia 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) o assimilats      100% 92% 

Trasllat d'expedient       8% 

Bioquímica i biologia 
molecular 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) o assimilats 71% 83% 69% 83% 75% 81% 83% 

Trasllat d'expedient   11%  10% 8% 7% 

Esportista d'Elit/Alt Rendiment       2% 

Diplomats, Llicenciats i assimilats    3% 2%   

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 5% 10% 9%  6% 6% 2% 

PAU i assimilats que tenen començats estudis universitaris 17% 5% 4% 13% 4% 4% 4% 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

5% 0,5% 2% 3%   2% 

Més grans de 25 anys 2% 2,5% 4%  2%   

Química Proves d'accés a la Universitat (PAU) o assimilats 85% 88% 70% 81% 77% 83,0% 80,0% 

Trasllat d'expedient     3%  1,1% 

Diplomats, Llicenciats i assimilats   1%  1%   

Alumnes amb estudis estrangers convalidats    1%    

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 12% 9% 14% 6% 6% 6,8% 8,9% 

PAU i assimilats que tenen començats estudis universitaris 4% 3% 9% 9% 10% 8,0% 8,9% 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

  5%  1% 2,3% 1,1% 

Més gran de 25 anys    1% 1%   

Reingrès al mateix estudi (preinscripció)   1% 1%    

Font: SINIA, informe ACRG08C (17.11.2015) 
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Taula E1.3.3. Nota mitjana d'accés dels estudiants matriculats en grau, segons via 
Titulació Via accés 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Doble Titulació 
Grau BBM / 
Grau Biotecnologia 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) o assimilats     12,35 12,58 

Nota d'accés promig titulació     12,35 12,58 

Nota de tall PAU-CFGS     11,978 12,554 

Nota de tall >25 anys     8,063 8,813 

Nota de tall >45 anys     6,580 5,000 

Nota de tall Titulats universitaris     5,000 5,000 

Bioquímica i biologia 
molecular 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) o assimilats 10,25 10,22 10,70 11,27 10,97 11,28 

Esportista d'Elit/Alt Rendiment      9,22 

Diplomats, Llicenciats i assimilats    8,25   

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 9,59 8,81  11,04 10,59 11,61 

PAU i assimilats que tenen començats estudis universitaris 8,00 9,89 11,08 10,37 10,80 11,17 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

 6,59    11,96 

Més grans de 25 anys 6,50 8,03  5,88   

Nota d'accés promig titulació 8,76 8,96 10,83 10,15 10,84 11,10 

Nota de tall PAU-CFGS 5,000 6,590 9,776 10,226 10,584 10,878 

Nota de tall >25 anys 5,000 7,063 5,000 5,875 5,000 5,000 

Nota de tall >45 anys 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Nota de tall Titulats universitaris 5,000 5,000 6,100 5,000 5,000 5,000 

Química Proves d'accés a la Universitat (PAU) o assimilats 7,60 7,63 8,28 8,41 8,11 8,80 

Diplomats, Llicenciats i assimilats    5,00   

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 7,90 7,10 6,11 6,69 7,22 6,81 

PAU i assimilats que tenen començats estudis universitaris 6,78 6,28 7,80 6,26 5,92 7,31 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

 6,74  6,72 6,72 9,18 

Més grans de 25 anys    6,38   

Reingrès al mateix estudi (preinscripció)  5,44 5,53    

Nota d'accés promig titulació 7,43 6,77 7,13 6,83 7,15 7,95 

Nota de tall PAU-CFGS 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,146 

Nota de tall >25 anys 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Nota de tall >45 anys 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Nota de tall Titulats universitaris 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Font: SINIA, informes ACRG05, ACRG08B (17.11.2015) i Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació, conv. Juny. CIC. 
Oficina d’Accés a la Universitat. 
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Taula E1.3.4. Percentatge d’estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats 
Titulació Nombre de crèdits matriculats 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Doble Titulació 
Grau BBM / 
Grau Biotecnologia 

Matrícules amb crèdits ordinaris [=>60 i 
<90] 

     100% 100% 

Bioquímica i 
biologia molecular 

Matrícules amb crèdits ordinaris >0 i <30    2,5%  2,1%  

Matrícules amb crèdits ordinaris >=30 i <60 12,2% 5,1% 18,2%  12,5% 2,1% 3,7% 

Matrícules amb crèdits ordinaris >=60 i <90 87,8% 94,9% 81,8% 97,5% 87,5% 95,8% 96,3% 

Química Matrícules amb crèdits ordinaris >0 i <30  4,5% 3,8% 3,8% 3,2% 4,5% 3,3% 

Matrícules amb crèdits ordinaris >=30 i <60 7,8% 5,6% 11,3% 2,5% 7,5% 8,0% 6,7% 

Matrícules amb crèdits ordinaris >=60 i <90 92,2% 89,9% 85,0% 93,7% 89,2% 87,5% 90,0% 

Font: SINIA, informe ACRG17 (17.11.2015) 

Taula E1.3.5. Percentatge d’estudiants de nou ingrés en grau segons interval de nota d’accés 
Titulació Interval nota accés 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Doble Titulació 
Grau BBM / 
Grau 
Biotecnologia 

(10,14]      100% 100% 

Bioquímica i 
biologia 
molecular 

[5,6)     2,6%   

[6,7) 28,2% 5,4% 8,1%     

[7,8) 56,4% 5,4% 8,1%     

[8,9) 5,1% 10,8% 13,5%     

[9,10) 10,3% 32,4% 16,2% 15,2%   2,0% 

(10,14]  45,9% 54,1% 84,8% 97,4% 100% 98,0% 

Química [5,6) 39,1% 21,1% 22,9% 16,7% 7,8% 11,4% 7,0% 

[6,7) 34,8% 22,4% 32,9% 15,2% 26,0% 16,5% 14,0% 

[7,8) 23,9% 18,4% 12,9% 19,7% 22,1% 31,6% 23,3% 

[8,9) 2,2% 11,8% 12,9% 21,2% 11,7% 20,3% 18,6% 

[9,10)  18,4% 10,0% 16,7% 13,0% 6,3% 19,8% 

(10,14]  7,9% 8,6% 10,6% 19,5% 13,9% 17,4% 

Font: SINIA, informe ACRG08A (17.11.2015) 
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Taula E1.3.6. Estudiants de nou accés en grau provinents d'estudis equivalents en extinció 

Titulació 
Nombre alumnes adaptats  

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Bioquímica i biologia 
molecular 

- - - - - 

Química 11 4 5 2 6 

Font: SINIA, Estudiants de nou ingrés i adaptats segons edat i gènere (18.11.2015) 

Taula E1.3.7. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a màster 
Titulació   2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Nutrició i 
metabolisme 

Places ofertes 60 60 60 60 

Estudiants preinscrits 202 150 88 139 

Estudiants admesos 72 66 52 101 

Ràtio Admissions-Oferta 1,20 1,10 0,87 1,68 

Estudiants nou ingrés 49 58 46 58 

Estudiants matriculats 49 65 60 65 

Síntesi, catàlisi i 
disseny molecular (*) 

Places ofertes 20 30 30 30 

Estudiants preinscrits 52 30 22 27 

Estudiants admesos 26 18 17 19 

Ràtio Admissions-Oferta 1,30 0,60 0,57 0,63 

Estudiants nou ingrés 20 16 15 18 

Estudiants matriculats 20 16 15 18 

Font: SINIA, informes ACRM01 (preinscrits), ACRM02 (admesos), MT4 (nou ingrés i matriculats) (20.11.2015). 
        Coordinació de Màster SCMD OD13, 2015-16 (01/12/2015) 
(*)Les dades del curs 2012-13 corresponen al Màster en Síntesi i Catàlisi 

Taula E1.3.8. Percentatge d’estudiants de nou ingrés en màster segons via d’accés 
Titulació   2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Nutrició i 
metabolisme 

Titulats de Grau / Diplomatura/ 
Arquitecte Tècnic/ Enginyer Tècnic 

53% 62% 59% 36% 

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer 12% 14% 13% 2% 

Estudis estrangers homologats 4% 7%   5% 

Estudis Estrangers no Homologats 31% 17% 28% 57% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Síntesi, catàlisi i 
disseny molecular(*) 

Titulats de Grau / Diplomatura/ 
Arquitecte Tècnic/ Enginyer Tècnic 

 12,5% 47% 76% 

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer 85% 75,0% 47%   

Estudis Estrangers no Homologats 15% 12,5% 7% 24% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Font: SINIA, ACRM06 i Perfil d’accés a màster, segons universitat i titulació de procedència (17.11.2015) 
(*)Les dades del curs 2012-13 corresponen al Màster en Síntesi i Catàlisi 
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Taula E1.3.9. Percentatge d’estudiants de nou ingrés en grau segons estudis familiars (2014-15) 

Titulació 

Estudis pare 

Estudis mare 
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Total 

Doble Grau 

BBM/BT 
Altres / NS / NC    10,0%     10,0% 

Batxillerat o FP 2n grau  10,0%       10,0% 

Diplomat o Enginyer Tèc.  10,0%       10,0% 

Dr., Llicenciat, Enginyer o 

Arquitecte 
   10,0%     10,0% 

EGB o FP 1er grau  20,0% 10,0% 10,0% 20,0%    60,0% 

Total  40,0% 10,0% 30,0% 20,0%    100% 

Grau BBM Batxillerat o FP 2n grau  12,5% 2,1% 8,3% 2,1%    25,0% 

Diplomat o Enginyer Tèc.  4,2% 4,2% 2,1% 2,1%    12,5% 

Dr., Llicenciat, Enginyer o 

Arquitecte 
  2,1% 4,2% 2,1%    8,3% 

EGB o FP 1er grau  14,6% 2,1% 2,1% 12,5% 2,1%   33,3% 

Estudis primaris  4,2%    10,4%   14,6% 

Sense Definir       6,3%  6,3% 

Total  35,4% 10,4% 16,7% 18,8% 12,5% 6,3%  100% 

Grau QUI Altres / NS / NC 5,7%  1,1%  1,1% 2,3%  1,1% 11,4% 

Batxillerat o FP 2n grau  11,4% 1,1% 2,3% 4,5% 2,3%   21,6% 

Diplomat o Enginyer Tèc.  1,1% 2,3% 2,3% 1,1% 1,1%   8,0% 

Dr., Llicenciat, Enginyer o 

Arquitecte 
 2,3% 1,1% 6,8% 1,1%    11,4% 

EGB o FP 1er grau  3,4% 3,4% 2,3% 6,8% 2,3%   18,2% 

Estudis primaris   1,1%  4,5% 5,7%   11,4% 

Sense Definir       12,5%  12,5% 

Sense estudis  1,1%   1,1%   3,4% 5,7% 

Total 5,7% 19,3% 10,2% 13,6% 20,5% 13,6% 12,5% 4,5% 100% 

Font: SINIA, informe ACRG06A (17.11.2015) 
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Taula E1.3.10. Percentatge d’estudiants de nou ingrés en grau segons ocupació familiar (2014-15) 

Titulació 

Ocupació pare 

 Ocupació mare 

A
lt
re

s
 /

 N
S
 /

 N
C

 

D
ir

e
c
to

r 
o
 G

e
re

n
t 

d
’e

m
p
re

s
e
s
 o

 I
n
s
ti
tu

c
io

n
s
 

P
ú
b
li
q
u
e
s
 

P
e
rs

o
n
e
s
 q

u
e
 n

o
 h

a
n
 

ti
n
g
u
t 

u
n
 t

re
b
a
ll
 

re
m

u
n
e
ra

t 

S
e
n
s
e
 D

e
fi
n
ir

 

T
re

b
a
ll
a
d
o
r 

n
o
 q

u
a
li
fi
c
a
t 

T
re

b
a
ll
a
d
o
r 

q
u
a
li
fi
c
a
t 

s
e
c
t.

 a
g
r.

 r
a
m

a
d
e
ri
a
 o

 

p
e
s
c
a
 

 T
re

b
a
ll
a
d
o
r 

q
u
a
li
fi
c
a
t 

s
e
c
t.

 i
n
d
u
s
tr

ia
l 

T
re

b
a
ll
a
d
o
r 

q
u
a
li
fi
c
a
t 

s
e
c
t.

 s
e
rv

e
is

 

T
è
c
n
ic

 o
 p

ro
fe

s
s
ió

 

a
s
s
o
c
ia

d
a
 a

 t
it
. 

u
n
iv

. 

Total 

Doble Grau 

BBM/BT 
Altres / NS / NC 30,0%             20,0%   50,0% 

Director o Gerent 

d’empreses o 

Institucions Públiques 

10,0%                 10,0% 

Treballador qualificat 

sect. industrial 
              10,0%   10,0% 

Treballador qualificat 

sect. serveis 
              20,0% 10,0% 30,0% 

Total 40,0%             50,0% 10,0% 100% 

Grau BBM Altres / NS / NC 8,3%   4,2%         2,1% 2,1% 16,7% 

Director o Gerent 

d’empreses o 

Institucions Públiques 

4,2% 4,2%               8,3% 

Sense Definir       6,3%           6,3% 

Treballador qualificat 

sect. agr. ramaderia o 

pesca 

        2,1%     2,1%   4,2% 

Treballador qualificat 

sect. construcció i 

mineria 

        4,2%     10,4%   14,6% 

Treballador qualificat 

sect. industrial 
2,1% 4,2%           6,3%   12,5% 

Treballador qualificat 

sect. serveis 
4,2%       4,2%     16,7% 2,1% 27,1% 

Tècnic o professió 

associada a tit. univ. 
6,3%               4,2% 10,4% 

Total 25,0% 8,3% 4,2% 6,3% 10,4%   37,5% 8,3% 100% 

Grau QUI Altres / NS / NC 17,0%     1,1% 3,4% 2,3%  23,9% 

Director o Gerent 

d’empreses o 

Institucions Públiques 

3,4% 2,3%   1,1%   1,1%  8,0% 

Sense Definir    12,5%      12,5% 

Treballador no 

qualificat 
 1,1% 1,1%  2,3%   3,4%  8,0% 

Treballador qualificat 

sect. agr. ramaderia o 

pesca 

       1,1% 1,1% 2,3% 

Treballador qualificat 

sect. construcció i 

mineria 

       4,5%  4,5% 

Treballador qualificat 

sect. industrial 
1,1%    2,3%   4,5% 2,3% 10,2% 

Treballador qualificat 
sect. serveis 

5,7%  1,1%   1,1% 1,1% 13,6% 2,3% 25,0% 

Tècnic o professió 
associada a tit. univ. 

  1,1%      4,5% 5,7% 

Total 27,3% 3,4% 3,4% 12,5% 5,7% 2,3% 4,5% 30,7% 10,2% 100% 

Font: SINIA, informe ACRG06B (17.11.2015)  
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Taula E1.3.11. Percentatge d’estudiants de nou accés segons gènere 
Titulació Sexe  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Doble Grau 
BBM/BT 

DONA     70,0% 50,0% 

HOME     30,0% 50,0% 

G BBM DONA 67,5% 71,1% 75,0% 72,9% 70,5% 74,0% 

HOME 32,5% 28,9% 25,0% 27,1% 29,5% 26,0% 

G QUI DONA 52,8% 50,0% 46,8% 51,6% 46,6% 47,7% 

HOME 47,2% 50,0% 53,2% 48,4% 54,4% 52,3% 

M NiM DONA   93,9% 87,9% 80,4% 82,8% 

HOME   6,1% 12,1% 19,6% 17,2% 

M SCDM DONA    50,0% 40,0% 11,1% 

HOME    50,0% 60,0% 88,9% 

Font: SINIA, informe ACRG08A Estudiants de nou ingrés segons edat i gènere (17.11.2015) i MT4 (26.11.2015) 

Taula E1.3.12. Estudiants de nou accés segons edat i gènere 

Titulació 
Grup 
Edat 

Ingressos 

2012-13 2013-14 2014-15 

TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME 

Doble Grau 
BBM/BT 

<=18       10 7 3 

TOTAL       10 7 3 

G BBM <=18 31 23 8 36 26 10 37 26 11 

19 4 3 1 6 6  4 2 2 

20 2 1 1 1 1 1 4 3 1 

21 1 1  2 2  1 1  

23 1 1     1 1  

24       1  1 

[30-34]    1  1    

[35-39] 1 1  1  1    

TOTAL 40 30 10 48 35 13 48 33 15 

G QUI <=18 52 27 25 61 37 24 58 29 29 

19 14 5 9 10 3 7 4 2 2 

20 4 2 2 6 1 5 5 2 3 

21 1 1  3 1 2 4 2 2 

22 1  1 4 3 1 4 1 3 

23    2 1 1    

24    1  1 2  2 

25       2  2 

26 2  2 1 1  1 1  

27 1  1 3 1 2 2  2 

28 1 1  1  1 1  1 

[30-34] 1 1  1  1 4 2 2 

[35-39] 1  1    1 1  

>=40 1  1       

TOTAL 79 37 42 93 48 45 88 40 48 

M NIM 21 5 5        

22 12 12  20 19 1 17 13 4 

23 9 8 1 5 4 1 5 4 1 

24 4 4  8 6 2 4 4  

25 4 4  7 6 1 3 3  

26 3 3  2 1 1 3 2 1 

27 3 3  4 3 1 6 5 1 

28 1  1 5 5  2 2  

29 2 2     3 2 1 

[30-34] 2 1 1 3  3 3 2 1 

[35-39] 1 1  3  3    

>=40 3  3       

TOTAL 49 43 6 58 51 7 46 37 9 

M SCDM 22    4 2 2 5 2 3 

23    7 4 3 4 2 2 

24    2 1 1 6 2 4 

25    1  1    

27    1 1     

29    1  1    

TOTAL    16 8 8 15 6 9 

Font: SINIA, Estudiants de nou ingrés i adaptats segons edat i gènere (18.11.2015)  
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Taula E1.3.13. Percentatge d’estudiants matriculats per tipus de matrícula  
Titulació    2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Doble Grau 
BBM/BT 

Temps complert      100% 100% 

Temps parcial        

Total      100% 100% 

G BBM Temps complert 100% 100% 99,1% 100% 99,4% 99,4% 100% 

Temps parcial   0,9%  0,6% 0,6%  

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

G QUI Temps complert 98,1% 98,5% 96,1% 98,6% 98,9% 99,0% 98,0% 

Temps parcial 1,9% 1,5% 3,9% 1,4% 1,1% 1,0% 2,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

M NiM Temps complert    93,9% 80,0% 85,0% 85,4% 

Temps parcial    6,1% 20,0% 15,0% 14,6% 

Total    100% 100% 100% 100% 

M SCDM Temps complert    100% 100% 100% 100% 

Temps parcial        

Total    100% 100% 100% 100% 

Font: SINIA, informes ACRG03, ACRM03 (17.11.2015) 
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Taula E1.3.14. Procedència geogràfica dels estudiants de grau matriculats  

Titulació CCAA 
Província 

familiar 

Comarca 

familiar 

Estudiants matriculats (%) 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Doble 
Grau 
BBM/BT 

Andalusia        4,3% 

 Cádiz       4,3% 

Aragó       20,0% 4,3% 

 Teruel      10,0% 4,3% 

 Zaragoza      10,0%  

Castella Lleó        4,3% 

 Soria       4,3% 

Catalunya       50,0% 69,6% 

 Lleida total:     10,0% 4,3% 

  GARRIGUES     10,0% 4,3% 

 Tarragona total:     40,0% 65,2% 

  ALT CAMP     10,0% 13,0% 

  BAIX CAMP     10,0% 26,1% 

  TARRAGONÈS     20,0% 21,7% 

  TERRA ALTA      4,3% 

Com. Valenciana      30,0% 8,7% 

 Alacant      10,0% 4,3% 

 Castelló      10,0% 4,3% 

 València      10,0%  

Illes Balears        4,3% 

Illes Canàries        4,3% 

 Las Palmas      4,3% 

 Total      100% 100% 

Bioquímica 
i biologia 
molecular 

Andalusia 1,3%       0,6% 1,1% 

 Almeria  1,3%         0,6% 

  Sevilla          0,6% 0,6% 

Aragó 1,3% 5,2% 5,3% 7,9% 7,7% 6,7% 

 Huesca  1,3% 2,6% 2,7% 4,2% 4,8% 4,4% 

 Teruel    1,7% 2,0% 2,4% 2,4% 1,1% 

 Zaragoza    0,9% 0,7% 1,2% 0,6% 1,1% 

Castella La Manxa        0,6% 1,8% 1,7% 

 Albacete        0,6% 1,2% 1,1% 

  Toledo          0,6% 0,6% 

Castella Lleó  0,0% 0,9% 1,3% 1,2% 1,2% 0,6% 

 Burgos      0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 

 Lleó    0,9% 0,7% 0,6% 0,6%   

Catalunya 77,9% 76,7% 76,0% 73,3% 66,7% 60,6% 

 Barcelona total: 5,2% 4,3% 3,3% 4,8% 6,0% 5,6% 

  ANOIA           0,6% 

  BAIX LLOBREGAT 1,3% 1,7% 1,3% 2,4% 3,0% 1,7% 

  GARRAF 2,6% 2,6% 2,0% 1,8% 1,8% 2,2% 

  MARESME 1,3%       0,6% 0,6% 

  VALLÈS OCCIDENTAL       0,6% 0,6% 0,6% 

 Girona total: 1,3% 1,7% 0,7% 1,2% 1,2% 0,6% 

  ALT  EMPORDÀ 1,3% 0,9% 0,7% 0,6%     

  BAIX EMPORDÀ         0,6%   

  SELVA       0,6% 0,6% 0,6% 

  Sense Definir   0,9%         

 Lleida total: 3,9% 4,3% 4,7% 5,5% 4,2% 3,3% 

  GARRIGUES 1,3% 0,9% 0,7% 1,2% 1,2% 1,1% 

  PLA D'URGELL   0,9% 1,3% 1,2% 1,2% 0,6% 

  SEGRIÀ 1,3% 1,7% 2,0% 1,8% 1,8% 1,7% 

  URGELL 1,3% 0,9% 0,7% 0,6%     

  Sense Definir       0,6%     

  Tarragona total: 67,5% 66,4% 67,3% 61,8% 55,4% 51,1% 

  ALT CAMP  11,7% 8,6% 9,3% 7,3% 6,0% 5,6% 

  BAIX CAMP 18,2% 19,0% 18,7% 17,6% 17,3% 15,6% 

  BAIX EBRE 3,9% 2,6% 3,3% 3,0% 1,8% 1,7% 

  BAIX PENEDÈS 2,6% 4,3% 3,3% 3,0% 2,4% 1,7% 

  CONCA DE BARBERÀ 1,3% 0,9% 0,7%       

  MONTSIÀ   0,9% 0,7% 1,8% 3,6% 3,3% 

  RIBERA D'EBRE 1,3% 0,9% 2,0% 2,4% 1,8% 2,2% 

  TARRAGONÈS 27,3% 28,4% 28,7% 26,1% 21,4% 20,0% 

  TERRA ALTA 1,3% 0,9% 0,7%   0,6% 0,6% 

  Sense Definir       0,6% 0,6% 0,6% 

Com. Valenciana 14,3% 10,3% 10,7% 10,9% 10,1% 15,0% 

 Alacant  3,9% 3,4% 4,0% 6,1% 4,8% 6,1% 

 Castelló  3,9% 2,6% 2,7% 3,6% 4,2% 5,0% 

 València  6,5% 4,3% 4,0% 1,2% 1,2% 3,9% 

Galicia     0,7% 1,8% 2,4% 3,3% 

 A Coruña      0,7% 1,8% 1,8% 1,7% 

 Pontevedra         0,6% 1,7% 

Illes Balears   0,9% 0,7% 0,6% 2,4% 2,2% 
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Titulació CCAA 
Província 
familiar 

Comarca 
familiar 

Estudiants matriculats (%) 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Illes Canàries     0,7% 0,6% 0,6% 1,7% 

 Les Palmas           0,6% 

 Santa Cruz de Tenerife     0,7% 0,6% 0,6% 1,1% 

La Rioja 1,3% 0,9% 0,7%   0,6% 1,1% 

Murcia        0,6% 0,6%   

Navarra     0,7% 0,6% 0,6% 1,1% 

Pais Basc 3,9% 3,4% 2,0% 1,8% 4,8% 5,0% 

 Álava  2,6% 1,7% 0,7% 0,6% 1,2% 1,1% 

 Guipúzcoa  1,3% 1,7% 1,3% 0,6% 3,0% 2,8% 

 Vizcaya        0,6% 0,6% 1,1% 

Sense Definir   1,7% 1,3%       

   Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Química Aragó   2,3% 1,1% 1,4% 0,8% 1,0% 0,3% 

 Huesca  0,8% 0,6% 0,9% 0,4% 0,7% 0,3% 

 Teruel  1,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%  

Catalunya   96,9% 95,6% 96,3% 96,2% 96,9% 97,0% 

 Barcelona total: 5,3% 7,2% 4,7% 7,5% 9,4% 8,7% 

  ALT PENEDÈS 0,8% 1,7% 0,5% 1,1% 2,1% 2,0% 

  ANOIA    0,4% 0,3% 0,3% 

  BAGES 0,8%     0,3% 

  BAIX LLOBREGAT     0,7% 1,0% 

  BARCELONÈS  1,7% 1,4% 2,3% 1,7% 1,3% 

  GARRAF 3,8% 3,3% 1,9% 1,9% 2,8% 2,3% 

  MARESME  0,6% 0,5% 0,8% 0,3%  

  OSONA      0,3% 

  VALLÈS OCCIDENTAL    0,4% 0,3% 0,3% 

  VALLÈS ORIENTAL    0,4% 0,3% 0,3% 

  Sense Definir   0,5% 0,4% 0,7% 0,3% 

 Girona total: 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,0% 

  GIRONÈS    0,4%   

  SELVA      0,3%  

 Lleida total: 6,1% 8,3% 8,9% 7,5% 8,7% 8,7% 

  ALT URGELL      0,3% 

  GARRIGUES 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 

  PLA D'URGELL 0,8% 0,6% 0,9% 1,1% 1,4% 1,0% 

  SEGARRA    0,4% 0,3% 0,3% 

  SEGRIÀ 3,8% 3,9% 2,8% 3,4% 3,8% 4,0% 

  SOLSONÈS      0,3% 

  URGELL 0,8% 3,3% 4,7% 2,3% 2,4% 2,3% 

  Sense Definir     0,3%  

 Tarragona total: 85,5% 80,1% 82,7% 80,8% 78,5% 79,6% 

  ALT CAMP 5,3% 3,9% 4,7% 4,2% 4,2% 2,7% 

  BAIX CAMP 28,2% 23,2% 25,2% 25,3% 24,3% 26,4% 

  BAIX EBRE 5,3% 4,4% 5,6% 3,8% 3,8% 5,7% 

  BAIX PENEDÈS 7,6% 9,4% 6,5% 6,0% 6,6% 5,7% 

  CONCA DE BARBERÀ 1,5% 1,7% 1,4% 1,5% 2,1% 2,0% 

  MONTSIÀ 4,6% 3,3% 4,7% 5,3% 4,9% 3,7% 

  PRIORAT   0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 

  RIBERA D'EBRE 3,1% 3,3% 2,3% 3,0% 2,1% 1,7% 

  TARRAGONÈS 29,0% 30,4% 29,9% 26,4% 26,7% 27,8% 

  TERRA ALTA 0,8% 0,6% 1,4% 1,1% 0,7% 0,7% 

  Sense Definir   0,5% 3,8% 2,8% 3,0% 

Com. Valenciana   0,8% 1,1% 1,4% 1,9% 1,0% 1,0% 

 Alacant  0,8% 0,6% 0,5% 0,4%   

  Castelló   0,6% 0,9% 1,5% 1,0% 1,0% 

Galicia     0,6% 0,5%       

 Pontevedra   0,6% 0,5%    

Illes Balears         0,4% 0,3% 0,7% 

Navarra         0,8% 0,7% 0,7% 

Sense Definir     1,7% 0,5%     0,3% 

   Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Font: SINIA, informe ACRG03 (17.11.2015)  
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Taula E1.3.15 Estudiants de màster de nou ingrés segons titulació i universitat de procedència 
(2014-15) 

Titulació Accés-Titulació d’Accés Accés-Universitat de procedència 
Nombre 

d’Estudiants 

MNIM Biologia, Graduat en (UAB) Universitat Autònoma de Barcelona 1 

Biologia, Graduat en (UB) Universitat de Barcelona 1 

Biologia, Llicenciat en Universitat Autònoma de Barcelona 1 

Bioquímica i biologia molecular, Graduat 
en (URV) 

Universitat Rovira i Virgili 
5 

Biotecnologia, Graduat en (UB) 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 
VALENCIA 

1 

Biotecnologia, Graduat en (URV) UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 1 

Ciència i tecnologia dels aliments, 
Llicenciat en Universitat Autònoma de Barcelona 

1 

Ciència i tecnologia dels aliments, 
Llicenciat en Universitat de Barcelona 

3 

Nutrició humana i dietètica, Diplomat en UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 1 

Nutrició humana i dietètica, Diplomat en Universitat Rovira i Virgili 1 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en 
(UB) Universitat de Barcelona 

5 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en 
(UB) 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE 
SEVILLA 

1 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en 
(UdL) Universitat de Lleida 

2 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en 
(URL) Universitat Ramon Llull 

1 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en 
(URV) Universitat Rovira i Virgili 

7 

Química, Llicenciat en Universitat Autònoma de Barcelona 1 

Sense Definir Sense Definir 13 

MSCMD Ciències químiques, Llicenciat en UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 1 

Enginyeria química UNIVERSIDAD DE MALAGA 1 

Química, Graduat en (URV) 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA 
MANCHA 

1 

Química, Graduat en (URV) Universitat Rovira i Virgili 6 

Química, Llicenciat en UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1 

Química, Llicenciat en UNIVERSIDAD DE GRANADA 1 

Química, Llicenciat en UNIVERSIDAD DE HUELVA 1 

Química, Llicenciat en UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 1 

Química, Llicenciat en Universitat Rovira i Virgili 1 

Sense Definir Ministerio de Educación y Ciencia 1 

Font: SINIA. Nou ingrés i dades preinscripció titulació-universitats de procedència (23.11.2015) 
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Taula E1.3.15.bis Estudiants de màster de nou ingrés segons titulació i universitat de 
procedència (2015-16)  

Titulació Accés-Titulació d’Accés Accés-Universitat de procedència 
Nombre 

d’Estudiants 

MNiM 
Bachiller en Nutrición y Dietética 

Universidad Peruana De Ciencias 
Aplicadas 

1 

Bachillerato y licenciatura en Nutrición Universidad de Costa Rica 1 

Biologia, Graduat en (UB) Universitat de Barcelona 1 

Bioquímica i biologia molecular, Graduat en (URV) Universitat Rovira i Virgili 2 

Dietética University of Georgia 1 

Farmàcia, Graduat en (UB) Universitat de Barcelona 1 

Homologado al titulo español de Diplomada en 
Nutricion Humana y Dietetica (Año 2000). 

Universidad Nacional de Colombia 1 

Laurea in Biologia Applicata alla Ricerca 
Biomedica 

Università degli Studi di Milano 1 

Licenciada en Nutricion Humana 
Pontificia Universidad Catolica del 
Ecuador - Sede Quito 

1 

Licenciatura en Biotecnologia  
Universidad Interamericana A.C. 
Campus angelopolis 

1 

Licenciatura en Ciencias de la Nutrición Universidad Anáhuac México Norte 1 

Licenciatura en Nutrición Campus Universitario Siglo XXI 1 

Licenciatura en Nutrición 
Universidad Autonoma del Estado de 
Mexico 

1 

Licenciatura en Nutrición Universidad de Guadalajara 1 

Licenciatura en Nutricion y Bienestar Integral 
Instituto Tecnologico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

1 

Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los 
Alimentos 

Universidad Iberoamericana 1 

Licenciatura en Nutrición y Dietetica Universidad Finis Terrae 1 

Medicina Universidad de Carabobo 1 

Nutrició humana i dietètica, Diplomat en (URV) Universitat Rovira i Virgili 1 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (UB) Universitat de Barcelona 2 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (UdL) Universitat de Lleida 3 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (URV) Universitat Rovira i Virgili 2 

Nutrición  
Universidad Nacional Federico 
Villareal 

1 

Nutrición Humana y Dietética por la Universidad 
Alfonso X El Sabio (Graduado o Graduada en) 

Universidad de Alfonso X el Sabio 1 

Nutrición Humana y Dietética por la Universidad 
Católica San Antonio (Graduado o Graduada en) 

Universidad Catolica San Antonio 2 

Nutrición Humana y Dietética por la Universidad 
de Valladolid (Graduado o Graduada en) 

Universidad de Valladolid 1 

Nutrición Humana y Dietética. Universidad Pablo 
de Olavide (Graduado o Graduada en) 

Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla 

2 

Nutrición y Ciencia de los Alimentos  Universidad Iberoamericana 1 

Nutrición y dietetica Universidad de Concepción 1 

Nutrición y Dietética Universidad Católica del Norte 1 

Nutrición y Dietética  
Universidad de Ciencias Aplicadas 
UPC  

1 

Nutrición y Dietética  
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas 

1 

Nutrición y dietética mención gestión y calidad Universidad Andrés Bello 1 

Pregrado Profesional en Nutricion y Dietetica  Pontificia Universidad Javeriana 1 

MSCMD Bachelor in Chemistry Saint Joseph University Beirut  1 

Bachelor of Science in Chemistry Queen`s University of Belfast 1 

BSc (Hons) Medicinal Chemistry University College Dublin 1 

Master of Science ETH in Chemie 
Swiss Federal Institute of Technology 
Zurich ETH 

1 

Pharm-D (Doctor of Pharmacy) University of Sargodha 1 
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Titulació Accés-Titulació d’Accés Accés-Universitat de procedència 
Nombre 

d’Estudiants 

Química por la Universidad de Huelva (Graduado 
o Graduada en) 

Universidad de Huelva 1 

Química por la Universidad de Valladolid 
(Graduado o Graduada en) 

Universidad de Valladolid 1 

Química, Graduat en (UB) Universitat de Barcelona 1 

Química, Graduat en (URV) Universitat Rovira i Virgili 6 

Química. Universidad de Zaragoza (Graduado o 
Graduada en) 

Universidad de Zaragoza 2 

Química. Universitat de València (Estudi General) 
(Graduado o Graduada en) 

Universidad de Valencia Estudi 
General 

1 

Químico Farmacéutico Biólogo Universidad La Salle 1 

Font: SINIA, Coordinació de Màster OD13 (01.12.2015) 

Taula E1.3.16. Percentatge d’estudiants de màster segons país de procedència  

Titulació  Nacionalitat 
Estudiants matriculats (%) 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Nutrició i 
metabolisme 

COLÒMBIA  1,5%  4,9% 

COSTA RICA   1,7% 2,4% 

CUBA  3,1%   

EQUADOR 4,1% 3,1% 1,7% 2,4% 

ESPANYA 67,3% 78,5% 73,3% 43,9% 

ESTATS UNITS 
D'AMÈRICA 

   2,4% 

GUATEMALA 2,0% 1,5% 1,7%  

IRLANDA   1,7%  

ITÀLIA 4,1%  1,7% 2,4% 

MÈXIC 16,3% 7,7% 3,3% 19,5% 

PARAGUAI     

PERÚ 2,0% 1,5%  9,8% 

PORTUGAL   1,7%  

ROMANIA  1,5% 1,7%  

URUGUAI   1,7%  

VENEÇUELA 2,0%  5,0% 2,4% 

XILE 2,0% 1,5% 5,0% 9,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Síntesi, 
catàlisi i 
disseny 
molecular 

COLÒMBIA   6,3%     

ESPANYA   87,5% 86,7% 66,7% 

ÍNDIA    6,3%     

IRLANDA       5,6% 

LÍBAN       5,6% 

MARROC      6,7%   

MÈXIC       5,6% 

PAKISTAN     6,7% 5,6% 

REGNE UNIT       5,6% 

SUÏSSA, CONFEDERACIÓ        5,6% 

Total  100% 100% 100% 

Font: SINIA, informe ACRM03 (17.11.2015) i OD13 (01.12.2015) 
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Taula E1.3.17. Activitats orientades a la captació d’estudiants de grau (2014-15) 

Activitat Descripció 

Jornades de Portes Obertes Celebrades els dies 25 de març i 15 d’abril de 2015 (38 i 12 assistents, 

respectivament). 

Per terera vegada, es va celebrar una jornada adreçada específicament a pares 
i mares de futurs estudiants el dia 25 d’abril (assistència: 33 famílies). 

Conferències divulgatives, 
pràctiques de laboratori al centre 
i col·laboració en treballs de 
recerca de batxillerat 

Activitat coordinada per la Dra. Marta Calull: 

 S’han impartit 101 xerrades (27 de les quals via ICE) de divulgació de 
la química a 49 centres de les comarques de Tarragona, la majoria 
dirigides a alumnes de batxillerat i 3r i 4t d’ESO. 

 S’han rebut 9 centres (uns 180 alumnes) que han visitat la Facultat de 
Química i han fet pràctiques de laboratori 

 S’han realitzat 9 col·laboracions en treballs de recerca de batxillerat, 
amb assessorament per a l’execució d’aquests i els alumnes de 
secundària han desenvolupat la part experimental dels treballs en els 
laboratoris de la Facultat. 

Fem Recerca 2014 Activitat adrecada a centres de secundària, celebrada entre octubre i desembre 
de 2014 a diferents centres de la URV, entre els quals, la Facultat de Química. 
L’objectiu és que els joves prenguin consciència de la viabilitat i importància de 
la investigació científica. La Facultat de Química ha participat amb l’oferta de 6 
pràctiques al laboratori: Depuració d’aigües residuals, Ús de microones en la 

síntesi de materials, Polímers a partir de fonts renovables, Visualització de 
biomolècules, Descobrint la química amb l’ordinador i Superconductors i 
sostenibilitat. Es va rea- litzar el programa FEM RECERCA a la Facultat de 
Química els dies 29 d’octubre, 5, 12, 19 i 26 de novembre i 3, 10 i 17 de 
desembre, amb un total de 20 activitats. En total, van passar per les nostres 
instal·lacions prop de 400 alumnes procedents de centres de secundària, 
fonamentalment, de les nostres comarques. 

XVI Premi AEQT de Recerca en 
Química 

El dia 12 de novembre de 2014 es van lliurar els Premis de Recerca en Química 
per a centres de secundària que organitza la Facultat amb el patrocini de 
l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), en la setzena edició. 

Els premis tenen l’objectiu de promoure la realització de treballs  d’investigació 
pura i aplicada, de millores de qualitat de la docència en química o de difusió 
d’aquesta. Els han de presentar estudiants vinculats a centres d’ensenyament, 
públic o privat, preferentment de 3r, 4t d’ESO o batxillerat, sota la direcció d’un 
o més professors del centre. 

La dotació econòmica va ser de 1.000 €, 600 € i 300 € per al primer, segon i 

tercer premi, respectivament, i 800 €, 400 € i 200 € per als centres 
corresponents. Aquesta edició va mostrar una alta qualitat en els 21 treballs 
presentats d’alumnes de 15 instituts de les comarques de Tarragona i Lleida. El 
jurat va valorar en els treballs aspectes com la seva originalitat, la tasca 
experimental desenvolupada, les preguntes plantejades i la presentació, i va 
atorgar els premis als treballs seguents: 

 1r premi:  “De la cuina al cotxe. Síntesi i caracterització de biodièsel a 
partir d’olis vegetals”, de l’Institut Antoni de Martí i Franquès de 
Tarragona. 

 2n premi: “La Química fa festa major. Estudi dels aspectes químics 
dels focs artificials aplicats a la Festa Major de Reus”, de l’Institut 
Gabriel Ferrater de Reus. 

 3r premi: “Análisis colorimétrico de la demanda química de oxígeno del 
río Ebro” de l’alumne Miguel Ángel Escribano, del Col·legi Turó de 
Constantí”. 

Tots els instituts participants van rebre com a agraïment per la seva 
participació un DVD divulgatiu. 

XXVIII Olimpíada Química de 
Catalunya 

L'Olimpíada Química és un programa del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 
en col·laboració amb l'Associació Nacional de Químics d'Espanya i la Reial 
Societat Espanyola de Química, iniciat l'any 1995, que es proposa estimular la 
creativitat i l'interès per la química dels estudiants de darrer any de secundària. 
Cada any s'organitza a la Facultat de Química. 

Es va celebrar el dia 3 de marc de 2015 amb una participació de 37 estudiants 

de batxillerat de la nostra demarcació. Els objectius d’aquesta olimpíada són 
promou- re i estimular l’interès de l’alumnat per la Química, establir una millor 
relació entre l’ensenyament de la Química en l’àmbit no universitari i 
universitari, i motivar el professorat en el desenvolupament d’una metodologia 
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Activitat Descripció 

més propera a la vida real. En aquesta edició cap estudiant de la demarcació de 
Tarragona va passar a la seguent fase. 

V Olimpíada Biologia de Catalunya Organitzada per les facultats de Química i Enologia, el dia 7 de febrer va tenir 
lloc la prova a la seu de Tarragona de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya 
2015. Aquesta olimpíada està dirigida a tot l’alumnat de segon de batxillerat de 
Catalunya amb l’objectiu d’estimular l’estudi de la biologia. A la seu de 
Tarragona, hi van participar 85 alumnes de 26 centres de secundària de la 
demarcació. Els 20 millors classificats de Catalunya passen a fer una prova 
pràctica. Dels presentats a Tarragona, un estudiant va passar a la seguent fase 
(participar en la X Olimpíada Espanyola de Biologia). 

Saló de l’Ensenyament Del 18 al 22 de marc de 2015, la Facultat va participar al Saló en un espai 
específic, compartit amb la Facultat d’Enologia, dins de l’estand de la URV, per 
personalitzar l’atenció als visitants interessats en els nostres estudis. A més, va 
participar al Fòrum d’Orientació Universitària, dins el Saló, amb una presentació 
diària oberta al públic en general. 

Fira de Tastets de Ciències de 
Reus 

El dia 18 d’abril de 2015, la Facultat va participar amb un estand a la Fira 
Tastets de Ciència de Reus, organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics del 
Baix Camp, amb diversos experiments demostratius. Professorat de la Facultat 
de Química va impartir una conferència divulgativa els dies posteriors a la Fira 

al Centre de Lectura de Reus, dirigida a estudiants de batxillerat. 

IV Concurs de cristal·lització a 
l’Escola 

Durant el curs 2014-15, la UB, la UAB i la URV van col·laborar en l’organització 
d’aquest concurs, que va incloure la impartició per experts de la Facultat de 
Química de la URV d’un curs dirigit als professors de secundària sobre 

conceptes fonamentals de cristal·lització i cristal·lografia. Aquests professors de 
secundària, posteriorment, van preparar cristalls amb els seus alumnes. Hi van 
participar una cinquantena d’escoles de tot Catalunya, i prop de 1.500 
estudiants de segon cicle d’ESO i de batxillerat. Els premis es van lliurar a la 
jornada final, celebrada el 8 de maig de 2015. 

Campus Científico de Verano 

2015 

El Ministeri va subvencionar, per quart any consecutiu, una sèrie d’activitats 

dins del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS). Aquesta 
activitat, dirigida a alumnes de 1r de batxillerat i 4t d’ESO, pretén posar en 
contacte amb la ciència, la tecnologia i la innovació alumnes de secundària 
procedents de la resta de l’Estat espanyol. 

La Facultat de Química va participar en aquesta edició amb el projecte “Química 
para un Mundo más Sostenible”, amb la finalitat apropar els alumnes als camps 
de la sostenibilitat i la química verda. Les jornades es van realitzar en quatre 
torns (1 torn per setmana) amb 7-8 alumnes durant el mes de juliol. 

Curs “L’experimentació a les 
classes de ciències”, patrocinat 
per la Fundació Catalana per a la 
Recerca 

Curs, dirigit al professorat d’ESO, celebrat de l’1 al 6 de juliol de 9-14 h, 

amb la coordinació de la Facultat de Química. 

L’objectiu és capacitar els professors d’ESO a l’hora d’aplicar el mètode científic 
a l’aula. Al llarg del curs, els professors d’ESO van fer els experiments, sota el 
guiatge d’experts docents i investigadors universitaris. El conjunt d’experiments 

tenien relació amb el currículum d’ESO i van estar seleccionats pel seu interès. 

Curs EstiURV – 
Química/Bioquímica i  

Curs EstiURV-Física 

Celebrat per tercer any consecutiu en juliol (13-17) aquests cursos estan 
dirigits a estudiants de 4t d’ESO amb una nota mínima de 8. Cadascun dels 
dies, s’organitza una activitat que consta d’una part teòrica (impartida per un 

professor d’universitat) i una part pràctica, que fan els estudiants de 4t d’ESO 
en un laboratori o en una aula d’informàtica de la Facultat de Química. 
L’objectiu d’aquests cursos és generar vocacions científiques entre estudiants 
amb bon expedient acadèmic. 

Font: Memòria de la Facultat de Química. Curs 2014-15. (juliol 2015) 

  

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/secretaria/memoria1415/pdf/3201.pdf
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Taula E1.3.18. Accions orientades a la captació d’estudiants de màster (2014-15) 

Acció Descripció 

Informació sobre els 

màsters de la Facultat de 
Química 

Correus enviats des de l’Oficina de Suport a Deganat de la FQ, adreçat als estudiants 

del centre en fase de finalització d’estudis de grau: 

 16/01/2015: Convocatòria a sessió informativa dels màsters de la Facultat 
de Química 

 13/04/2015: Informació sobre preinscripció a màsters (primera fase). 
 11/06/2015: Ampliació de període de matrícula a màsters (segona fase). 

Informació sobre el Màster 
en Nutrició i metabolisme 

Presentació del màster per part de la coordinadora a la jornada "Sortides 
professionals del Dietista-Nutricionista" (celebrada el 25/03/2015 a la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut de la URV). 

Font: Oficina de Suport a Deganat FQ (novembre 2015) 

Taula E1.3.19. Activitats de divulgació i visibilitat de la Facultat de Química (2014-15) 

Activitat Descripció 

Publicacions/entrevistes en 
mitjans de comunicació 

S’han publicat articles en diferents mitjans de comunicació locals sobre les activitats 
de la Facultat de Química, així com diverses entrevistes a membres de l’Equip 
Deganal. 

La informació es pot consultar a través de: 

http://www.fq.urv.cat/reculldepremsa/index.html  

Festivitat de Sant Albert 
Magne 

Celebrada el 14 de novembre. 

El Dr. Javier de Mendoza, investigador de l’ICIQ, va impartir la conferència titulada 

“La Química como ciencia creativa: una perspectiva artísitica”. 

Seguidament, es va reconèixer els alumnes de nou ingrés amb millor nota d’accés a la 
Facultat, als quals es va atorgar un reconeixement consistent en un lot de llibres. 

Acte de graduació de la 
promoció 2011-15 (Graus) 

El dia 26 de juny es va celebrar l’acte simbòlic de graduació dels/de les estudiants de 
la promoció 2011-2015 dels dos ensenyaments de la Facultat amb la participació de 
32 estudiants del grau de Bioquímica i Biologia Molecular i 26 estudiants del grau de 
Química. La promoció dels graduats en Química i en Bioquímica i Biologia Molecular va 
ser apadrinada per l’empresa NOVUS SPAIN S.A. Durant l’acte, es va lliurar un 
diploma, el pin de la Facultat i una beca brodada a cada graduat i graduada. Després, 
es va plantar un llorer, es va descobrir una placa commemorativa i es va oferir un 
aperitiu als assistents. La jornada va acabar amb un sopar organitzat pels/per les 
estudiants amb participació de professorat del centre. 

Acte de cloenda i lliurament 
de diplomes del Màster NIM 

(promoció 2014-15) 

El dia 1 de juliol es va celebrar l’acte simbòlic de cloenda i lliurament de diplomes del 
Màster en Nutrició i Metabolisme 2014-15. Durant l’acte, es va impartir la conferència: 
“Nutrición y Metabolismo” y negocio, a càrrec del Sr. Joaquín Puigjaner (Business 
Development Ordesa). 

Font: Memòria de la Facultat de Química (curs 2014-15) i Oficina de Suport a Deganat. (novembre 2015) 

  

http://www.fq.urv.cat/reculldepremsa/index.html
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/secretaria/memoria1415/pdf/3201.pdf
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Taula E1.3.20 Resultats enquesta realitzades durant les Jornades de Portes Obertes 2015 
Resultats enquesta Jornades de Portes Obertes 2015 

Puntuació mitjana 8,30 

Enquestes realitzades Total 2n de BAT 1r de BAT CFGS Altres 

85 80 2 2 1 

Valores positivament 
per l’orientació 
aquesta jornada? 

Si: 85 
 

No: 0 

Recomanaries a 
altres persones que 
vinguessin? 

Si: 85 No: 0 

Què t’ha ajudat més a 
tenir informació 
universitària? 

Aquestes 

jornades 

Sessions 

informatives 

de la URV 

Els teus 

pares 

Els teus 

professors 

Internet Els 

amics 

Cap dels 

anteriors 

14 10 15 18 23 4 1 

Penses matricular-te 
a la URV? 

Si No No ho sé 

60 2 23 

Font: Oficina de Suport a Deganat FQ (juliol 2015) 
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Figura E1.3.1. Satisfacció de les Jornades de Portes Obertes 2015 

Centres de procedència núm. Assistents: 84 Valoració de la jornada: 8,3 

INS Pons d’Icart 5 

 

IES Narcís Oller (Valls) 5 

Col·legi Lestonac-L’Ensenyança 4 

IES Salvador Vilaseca 4 

INS Compte de Rius 4 

Col·legi Mare de Déu del Carme 3 

IES Joan Puig i Ferreter 3 

IES Martí Franquès 3 

INS Fontanelles 

(Les Borges del Camp) 
3 

INS Joaquin Bau (Tortosa) 3 

INS Torreforta 3 

Col·legi Aura 2 

IES Baix Camp 2 

IES Berenguer d’Entença 2 

IES Gabriel Ferrater i Soler 2 

IES Julio Antonio 
(Mora d’Ebre) 

2 

INS Camarles 2 

INS Fonts del Glorieta 2 

INS Sant Pere i Sant Pau 2 

INS Vila-seca 2 

Col·legi Sant Josep (Reus) 2 

IES Ramon Berenguer IV 2 

IES Roseta Mauri (Reus) 2 

Àgora IS Barcelona 1 

Col·legi Diocesà Sagrada Família 

de Tortosa 
1 

Col·legi La Salle (Reus) 1 

Col·legi La Salle (Tarragona) 1 

Col·legi Nuestra Señora de la 

Consolación (Tortosa) 
1 

Col·legi Sagrat Cor de Jesús 

(Tarragona) 
1 

Escola Andorrana de Batxillerat 1 

Escola Joan XXIII (Tarragona) 1 

Escola Montagut 

(Vilafranca del Penedès) 
1 

Escola Puigcerver de Reus 1 

IES Baix Penedès 1 

IES Josep Vallverdú 1 

IES Lluís Domènech i Montaner 

(Reus) 
1 

IES Martí l’Humà (Montblanc) 1 

IES Samuel Gili i Gaya (Lleida) 1 

INS Andreu Nin (El Vendrell) 1 

INS El Morell 1 

INS Joan Guinjoan i Gispert 

(Riudoms) 
1 

INS Marta Mata 1 

Instituto Español de Andorra 1 

Font: Oficina de Suport a Deganat FQ (novembre 2015) 

Taula E1.3.21. Enquesta de satisfacció de 1r curs graus 

Titulació Pregunta Resposta 
2012-13 2013-14 2014-15 

% max res 
x preg tit 

% max res 
x preg tit 

% max res 
x preg tit 

G BBM Valoreu el procés de matrícula. 
Puntueu-lo en una escala d'1 a 4 
(1 = molt dolent, 4 = molt bo)  

3 66,67% 62,50% 57,14% 

G QUI Valoreu el procés de matrícula. 
Puntueu-lo en una escala d'1 a 4  
1 = molt dolent, 4 = molt bo)  

3 66,67% 55,56% 100% 

Font: URV en xifres, Gestió 1Q1R: Nou llistat de  respostes amb més número d’enquestats per titulació (05.10.2015) 
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Figura E1.3.2. Matrícula de Graus: satisfacció dels usuaris (2014-15) 

Els 97 estudiants enquestats que cursen 

graus de la Secretaria de la Facultat de 
Química (SFQ) han orientat 
significativament les seves puntuacions 
majoritàriament a la franja més alta 
(figura).  

La següent taula  i la figura recullen i 
plasmen, respectivament, el detall de les 
puntuacions atorgades per aquests 
estudiants.  

 
Figura:Distribució de les puntuacions atorgades 

entre  0 i 6 punts i entre 7 i 10 punt (SFQ) 

 
 Taula: les sis preguntes; distribució de les valoracions (SFQ) 

SFQ  web  telèfon  mail  presencial  programa  sistema  

no utilitzat  2  31  23  52  1  1  

0  2  5  2  2  4  3  

1  0  0  0  0  4  2  

2  2  4  1  1  1  2  

3  3  1  0  0  0  0  

4  4  1  3  0  4  1  

5  12  4  4  1  2  4  

6  11  6  3  3  7  18  

7  15  6  15  4  16  20  

8  23  11  16  11  24  18  

9  9  6  9  7  18  17  

10  14  22  21  16  16  11  

 Font: Informe d’enquestes de satisfacció dels usuaris (Matrícula de grau 2014-15) 

Taula E1.3.22. Satisfacció dels estudiants amb l’organització del màster (2014-15) 
Pregunta 

Participació (enquestes valorades): 
MNM 
(11) 

MSCMD 
(2) 

Mitj 
URV 

La Universitat us ha facilitat informació per trobar residència 3,56 1,5 4,11 

Considereu que heu rebut una atenció personalitzada adequada per part de: l'I-Center 5,13 4 4,5 

Considereu que heu rebut una atenció personalitzada adequada per part de: l'Escola de 
Postgrau i Doctorat 

5,44 4 4,65 

Els tràmits de la matrícula han estat senzills 4,64 4 5,32 

La informació sobre els ajuts econòmics ha estat adequada 3,73 4 4,71 

Considereu que heu rebut una atenció personalitzada adequada per part de: la secretaria 
del centre 

5,27 4,5 5,27 

La informació sobre el procés de preinscripció i matrícula ha estat adequada 5,45 4,5 5,49 

La preinscripció en línia ha estat fàcil 5,82 4,5 5,72 

Us va ser fàcil assabentar-vos que s'organitzava aquest màster 4,36 5 5,05 

A la pàgina web de la URV vau trobar la informació adequada sobre el màster 4,45 5 5,17 

Considereu que heu rebut una atenció personalitzada adequada per part de: la persona 

que ha coordinat el màster 
6,30 5,5 5,69 

L'atenció rebuda a través del correu electrònic ha estat adequada 5,45 6 5,59 

La URV us ha facilitat els tràmits següents o processos administratius: obtenció 
d'assistència sanitària 

3,38 6,5 4,37 

Quan vau arribar la comunitat universitària us va acollir bé 4,70 6,5 5,52 

La URV us ha facilitat els tràmits següents o processos administratius: sol·licitud del NIE 4,30 7 4,74 

La Universitat us ha facilitat la documentació necessària per obtenir el visat 4,86 7 5,38 

Font: URV en xifres, Enquesta COORD MASTER – Resultats de l’organització i del professorat (05.10.2015) 
Puntuació: 1-7 (molt en desacord-molt d’acord). 
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Taula E1.3.23. Complements formatius en Màster Nutrició i Metabolisme 
Indicador 

 
2013-14 2014-15 2015-16 

Estudiants de nou ingrés que realitzen complements formatius  
(entre parèntesi, %) 

56 
(97%) 

39 
(85%) 

55 
(95%) 

Nombre de crèdits mig en complements formatius que es realitza 9 9 9 

Font: Moodle: estudiants participants (març 2016), URV en xifres, OD13 (10.03.2016) i SINIA (11.03.2016) 
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Taula E1.3.24. Complements formatius matriculats per estudiants de nou accés MNIM (2014-15) 

Titulació d’accés (2014-15): 
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Nutrició humana i dietètica, Graduat en (URV)     X X  X X 

Graduo en Farmacia y sciencias del farmaco   X   X X   

Nutrición   X   X  X X 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (URV)      X  X X 

Licenciada en Nutrición y Dietética     X X  X X 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (UdL)      X  X X 

Bioquímica i biologia molecular, Graduat en (URV)  X        

Licenciatura en Nutrición      X   X 

LICENCIATURA EN NUTRICION Y DIETETICA      X X X X 

Licenciatura en Nutrición   X   X  X X 

Química, Llicenciat en X X  X X X  X X 

Ciència i tecnologia dels aliments, Llicenciat en     X     

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (URV)        X X 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (URV)      X   X 

Biotecnologia, Graduat en (UB) X X  X    X  

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (URV)      X  X X 

Bioquímica i biologia molecular, Graduat en (URV)  X        

Ciència i tecnologia dels aliments, Llicenciat en     X X  X X 

Bioquímica i biologia molecular, Graduat en (URV)  X        

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (UB)     X X   X 

Biologia, Graduat en (UB) X X  X      

Microbiología X   X      

Nutrición y Dietética      X  X X 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (UdL)     X  X X X 

Biologia, Graduat en (UAB) X X  X      

Ciència i tecnologia dels aliments, Llicenciat en      X  X X 

Ciència i tecnologia dels aliments, Llicenciat en     X   X X 

Bioquímica i biologia molecular, Graduat en (URV)  X        

LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y DIETETICA      X X  X X 

licenciatura en nutrición      X  X X 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (URV)      X  X X 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (URV)      X  X X 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (UB)       X   

Nutricionista, egresada con distinción máxima     X  X X X 

Nutricion y Dietetica   X     X  

Nutrició humana i dietètica, Diplomat en     X    X 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (URL)     X X  X X 

Biotecnologia, Graduat en (URV) X X  X      

Licenciatura en Nutrición, Dietética y Estética         X     X X 

 
Font: Moodle: estudiants participants (març 2016), URV en xifres i OD13 (10.03.2016) 
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Taula E1.3.25. Complements formatius matriculats per estudiants de nou accés MNIM (2015-16) 

Titulació d’accés (2015-16): 
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Nutrició humana i dietètica, Graduat en (URV)      X  X X 

Dietética      X   X 

Bachiller en Nutrición y Dietética      X  X X 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (URV)     X X  X X 

Bioquímica i biologia molecular, Graduat en (URV) X X        

Nutrición y dietetica     X   X X 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (UdL)     X X  X X 

LICENCIATURA EN NUTRICION   X  X X  X X 

LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA      X  X X 

Medica Cirujana y Partera X X      X  

Nutrición y dietética   X   X  X X 

Licenciatura en Nutrición   X   X  X X 

Nutrición y Dietética       X  X X 

Biologia, Graduat en (UAB) X X        

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (UdL)     X   X X 

Nutrició humana i dietètica, Diplomat en      X  X X 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (URV)      X  X X 

Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Valladolid 
(Graduado o Graduada en) 

       X  

Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Valladolid 
(Graduado o Graduada en) 

  X  X X X X  

Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Alfonso X El 
Sabio (Graduado o Graduada en) 

    X   X X 

PREGRADO PROFESIONAL EN NUTRICION Y DIETETICA       X X X  

Licenciatura en Biología X X        

INGENIERÍA DE ALIMENTOS     X X  X X 

Licenciatura en Nutrición     X   X X 

Farmacia, Llicenciat en X X      X  

Licenciatura en Ciencias de la Nutrición      X  X X 

LICENCIATURA EN NUTRICION Y DIETETICA     X X  X X 

Licenciatura en Nutricion y Ciencia de los Alimentos      X  X X 

Licenciado en Nutrición     X  X X X 

Nutrición      X X  X X 

LICENCIATURA EN NUTRICION      X  X X 

Farmàcia, Graduat en (UB)        X  

LAUREA IN BIOLOGIA APPLICATA ALLA RICERCA BIOMEDICA X X      X  

Nutrición y Ciencia de los Alimentos      X  X X  

MEDICINA X X      X  

LICENCIADA EN NUTRICION HUMANA   X  X   X X 

Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Católica San 
Antonio (Graduado o Graduada en) 

     X  X X 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (URV)      X  X X 

HOMOLOGADO AL TITULO ESPAÑOL DE DIPLOMADA EN 
NUTRICION HUMANA Y DIETETICA  (AÑO 2000). 

       X X 

LICENCIATURA EN NUTRICION Y BIENESTAR INTEGRAL     X  X X  

Licenciada en Nutrición y Dietética      X X  X X 

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA     X X  X X 

Nutrición y Dietética     X X  X X 
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Titulació d’accés (2015-16): 
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Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Católica San 
Antonio (Graduado o Graduada en) 

    X X  X X 

Bachillerato y licenciatura en Nutrición        X X 

Licenciada en Nutrición Humana     X X  X X 

Licenciada en Nutrición Humana     X X  X X 

Nutrició humana i dietètica, Graduat en (UdL)      X  X X 

Bioquímica i biologia molecular, Graduat en (URV) X X        

Nutrición y dietética mención gestión y calidad   X  X X  X  

Licenciatura en Nutrición      X   X X 

Nutrición Humana y Dietética. Universidad Pablo de Olavide 
(Graduado o Graduada en) 

    X   X X 

Batchelor of Science with Honors in Pharmacology X X        

 
Font: Moodle: estudiants participants (març 2016), URV en xifres i OD13 (10.03.2016)  
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Mecanismes de coordinació docent 

Taula E1.4.1. Percentatge de guies docents publicades 
Titulació 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Grau Bioquímica i biologia molecular (1) 100% 
(8/8) 

100% 
(18/18) 

100% 
(29/29) 

97,92% 
(47/48) 

100% 
(48/48) 

100% 
(50/50) 

100% 
(50/50) 

Grau Química (1) 100% 
(8/8) 

100% 
(17/17) 

100% 
(26/26) 

97,92% 
(47/48) 

100% 
(47/47) 

100% 
(47/47) 

100% 
(47/47) 

Màster Nutrició i metabolisme (2) 81,63% 
(40/49) 

83,33% 

(40/48) 
84,78% 

(39/46) 
98,18% 

(54/55) 
98,11% 
(52/53) 

100% 
(52/52) 

100% 
(52/52) 

Màster Síntesi, catàlisi i disseny molecular 
- - - - 

100% 
(12/12) 

100% 
(14/14) 

100% 
(15/15) 

Font: DOCnet (juliol 2015) 
(1) El curs 2012-13 es considera 100%, perquè l’assignatura optativa sense guia docent és ”Estudis en el marc de 

convenis de mobilitat”, que només matriculen els estudiants que participen en un programa de mobilitat. 
(2) Les dades dels cursos anteriors a 2012-13 corresponen plans d’estudi previs a la reverificació. 

 

Taula E1.4.2. Percentatge de plans de treball publicats (Graus) 
Titulació 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Grau Bioquímica i biologia molecular  38% 

(11/29) 

49% 

(23/47) 

33% 

(16/49) 

80% 

(40/50) 

Grau Química 38% 

(10/26) 
33% 

(15/46) 
40% 

(19/48) 
83% 

(40/48) 

Font: Moodle - Informe de Pla de treball (novembre 2015) 

 
Taula E1.4.3. Satisfacció dels estudiants amb la coordinació docent 

Titulació Pregunta 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

G BQBM Els diversos professors que l'han impartida han coordinat bé el 
temari(en cas que hi hagi un sol professor/a, deixeu-ho en blanc) 

5,30 
(5,28) 

5,42 
(5,35) 

5,47 
(5,32) 

5,60 
(5,35) 

5,53 
(5,31) 

La planificació del volum de treball (presencial i no presencial) és 
coherent amb la resta del quadrimestre 

5,15 
(5,14) 

5,12 
(5,22) 

5,25 
(5,23) 

5,45 
(5,26) 

5,46 
(5,22) 

G Química Els diversos professors que l'han impartida han coordinat bé el 
temari(en cas que hi hagi un sol professor/a, deixeu-ho en blanc). 

5,48 
(5,28) 

5,68 
(5,35) 

5,47 
(5,32) 

5,50 
(5,35) 

5,29 
(5,31) 

La planificació del volum de treball (presencial i no presencial) és 
coherent amb la resta del quadrimestre 

5,15 
(5,14) 

5,46 
(5,22) 

5,25 
(5,23) 

5,29 
(5,26) 

5,11 
(5,22) 

M NiM 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) 

- - 
6,48 

(5,85) 
6.25 

(5,78) 
6,18 

(5,81) 

(*)Les assignatures de màster estan ben coordinades i no hi ha 

superposició de continguts 
- - 

5,00 

(4,52) 

4,67 

(4,64) 

3,64 

(4,31) 

(*)La coordinació entre les diferents universitats ha estat eficaç 
(en cas que el màster que curseu sigui interuniversitari) 

  
3,50 

(4,80) 
5,00 

(4,85) 
5,00 

(4,85) 

M SCMD 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) 

- - - 
6,23 

(5,78) 
6,80 

(5,81) 

(*)Les assignatures de màster estan ben coordinades i no hi ha 
superposició de continguts 

- - - 
4,00 

(4,64) 
(**) 

Font: URV en xifres, Enquesta Avaluació Docència PDI: Dades globals per ensenyament (bloc comú) (novembre 2015) 
(*) URV en xifres, Enquesta COORD MASTER – Resultats de l’organització i del professorat (05.10.2015)  
(**) Dades no representatives 
Puntuació: 1-7 (molt en desacord-molt d’acord). Entre parèntesi mitjana URV. 
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Taula E1.4.4. Resultats de l’enquesta 1Q-1R de satisfacció dels estudiants de nou accés de Grau 
després del primer quadrimestre d’incorporació a la Universitat  

GRAU EN BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 

 Informació relacionada amb la titulació en general: 
 2013-2014 2014-2015 

% d’estudiants que considera que existeix coordinació entre assignatures 75 % 91 % 

% d’estudiants que considera que existeix coordinació entre professors d’una mateixa assignatura 75 % 83 % 

 

 Informació general relacionada amb la proposta docent: 

Assignatures 

Nivell de 

dificultat 

Diferència de nivell 

respecte a cursos 
anteriors 

Grau relació 

Alumnat - 
Professorat 

Satisfacció 

proposta docent 

Mesures per 

afavorir 

comprensió 

continguts 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

Biologia Alt Alt 

Discrepàn

cia 

d’opinions 

Poca Bastant Poca 

Discrepàn

cia 

d’opinions 

Discrepàn

cia 

d’opinions 

Alta 

Discrepàn

cia 

d’opinions 

Estadística Alt Alt Molta Molta Bastant 
Bastant
-Molta 

Alta Alta Baixa Alta 

Matemàtiques Molt Alt Alt Molta Bastant Poca Bastant Baixa Alta Baixa Alta 

Química General Alt Alt 

Discrepàn

cia 
d’opinions 

Discrepà

ncia 

d’opinion

s 

Bastant Bastant Alta Alta Baixa Alta 

 

 Informació relacionada amb l’avaluació de l’assignatura: 

Assignatures 

Coneixement dels criteris 

avaluació 

Temps de dedicació 

estudiant 
Tipus d’avaluació 

2013-2014 
2014-

2015 
2013-2014 2014-2015 2013-2014 

2014-

2015 

Biologia Sí Sí Bastant Bastant Continua Final 

Estadística Sí Sí Molt Bastant Continua Final 

Matemàtiques Sí Sí Molt Molt Continua Continua 

Química General Sí Sí Bastant Bastant Continua Continua 

 

 Informació sobre accés i matrícula (2014-2015): 
Pregunta % Respostes Si Comentaris 

Penses que la informació/orientació que vas rebre 
a les Jornades de Portes Obertes va ser adient? 

63 % Bona presentació 

Els terminis de preinscripció i matrícula van ser 

adients? 
85 % 

Alguns estudiants manifesten que la matrícula millor per internet 
perquè són de fóra de Catalunya i van venir expressament només 

per a aquella activitat 

Està satisfet amb el procés de matrícula? 69 % 

Alguns estudiants manifesten que la matrícula millor per internet 

perquè són de fóra de Catalunya i van venir expressament només 

per a aquella activitat 

 

 Informació sobre desenvolupament (2014-2015): 
Pregunta % Respostes Si Comentaris 

Conec les competències de la meva titulació? 92 % ------------------- 

Conec què és i en què consisteix el pla de treball 
de les assignatures a Moodle 

92 % ------------------- 

Utilitzo/consulto el pla de treball de les 
assignatures a Moodle 

67 % ------------------- 

Els horaris de classe estan pensats per facilitar 

l’aprenentatge dels estudiants. 
57 % ------------------- 

La distribució dels grups de pràctiques ha estat 

ordenada i sense problemes? 
30 % 

Va haver-hi un problema a l’hora d’organitzar els grups de 

pràctiques de laboratori de primer, ja que en algunes 

assignatures es va oblidar de tenir en compte els nous estudiants 

del Doble Grau BBM i BT. 

Els recursos necessaris per a les assignatures són 

fàcilment accessibles (biblioteca, web, copisteria, 

material, laboratoris, etc.)? 

100 % 
Molts estudiants comenten que el CRAI té molts recursos i que 

les instal·lacions estan molt bé. 

Què opines de les instal·lacions on assisteixes a 

classe, laboratoris, etc.? Et resulten còmodes i 

creus que estan correctament condicionades? 

63 % 

Les opinions majoritàries són molt positives, però com a aspectes 

negatius destaquen que la climatització no sempre és l’apropiada. 

De vegades a l’hivern fa massa calor a les classes 

Els recursos informàtics que la Universitat posa al 

meu abast com a estudiant són suficients i útils? 
100 % ------------------- 

Com consideres la informació pública sobre la 

titulació disponible a la web del centre? És de fàcil 

accés? 

92 % ------------------- 

Com consideres la informació pública sobre la 

titulació disponible a la web del centre? És útil? 
92 % ------------------- 
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GRAU EN QUÍMICA 
 Informació relacionada amb la titulació en general: 

 2013-2014 2014-2015 

% d’estudiants que considera que existeix coordinació entre assignatures 100 % 83 % 

% d’estudiants que considera que existeix coordinació entre professors d’una mateixa assignatura 100 % 100 % 

 

 Informació general relacionada amb la proposta docent: 

Assignatures 

Nivell de 
dificultat 

Diferència de nivell 

respecte a cursos 

anteriors 

Grau relació 

Alumnat - 

Professorat 

Satisfacció 
proposta docent 

Mesures per 

afavorir 
comprensió 

continguts 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

Biologia Alt Alt Bastant 
Bastant-

Molta 
Poca Poca Alta Alta Alta Baixa 

Estadística Alt Alt Molta Molta Bastant Poca Molt Alta Alta Baixa 

Discrepàn

cia 

d’opinions 

Matemàtiques Alt Alt Bastant 

Discrepà

ncia 

d’opinion

s 

Poca Bastant Alta 
Alta-molt 

alta 
Baixa 

Alta-molt 

alta 

Química General Alt Alt Poca 

Discrepà

ncia 

d’opinion

s 

Poca Bastant Alta Alta Baixa Alta 

 

 Informació relacionada amb l’avaluació de l’assignatura: 

Assignatures 
Coneixement dels criteris avaluació Temps de dedicació estudiant Tipus d’avaluació 

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Biologia Sí Sí Bastant Bastant Continua Continua 

Estadística Sí Sí Molt Bastant Continua Continua 

Matemàtiques Sí Sí Bastant Bastant-Molt Continua Continua 

Química General Sí Sí Bastant Bastant Continua Continua 

 

 Informació sobre accés i matrícula (2014-2015): 
Pregunta % Respostes Si Comentaris 

Penses que la informació/orientació que vas rebre a les Jornades de Portes Obertes va ser adient? 90 % Va ser molt útil 

Els terminis de preinscripció i matrícula van ser adients? 83 % ---------------- 

Està satisfet amb el procés de matrícula? 92 % ---------------- 

 

 Informació sobre desenvolupament (2014-2015): 

Pregunta 

% 

Respostes 

Si 

Comentaris 

Conec les competències de la meva titulació? 73 % ---------------- 

Conec què és i en què consisteix el pla de treball de les 

assignatures a Moodle 
92 % ---------------- 

Utilitzo/consulto el pla de treball de les assignatures a 

Moodle 
75 % ---------------- 

Els horaris de classe estan pensats per facilitar 

l’aprenentatge dels estudiants. 
75 % 

Algun estudiant comenta que, de vegades comença a les 8 del 

matí i acaba a les 7 de la tarda. 

La distribució dels grups de pràctiques ha estat 

ordenada i sense problemes? 
58 % Problemes en la distribució de grups de pràctiques 

Els recursos necessaris per a les assignatures són 

fàcilment accessibles (biblioteca, web, copisteria, 
material, laboratoris, etc.)? 

100 % 
Molts estudiants comenten que el CRAI té molts recursos i que 

les instal·lacions estan molt bé. 

Què opines de les instal·lacions on assisteixes a classe, 

laboratoris, etc.? Et resulten còmodes i creus que estan 

correctament condicionades? 

73 % 

Les opinions majoritàries són molt positives, però com a aspectes 

negatius destaquen que la climatització no sempre és 

l’apropiada. De vegades a l’hivern fa massa calor a les aules. 

Els recursos informàtics que la Universitat posa al meu 

abast com a estudiant són suficients i útils? 
80 % ---------------- 

Com consideres la informació pública sobre la titulació 

disponible a la web del centre? És de fàcil accés? 
90 % ---------------- 

Com consideres la informació pública sobre la titulació 

disponible a la web del centre? És útil? 
100 % ---------------- 

Font: Elaboració pròpia. Oficina de Suport a Deganat FQ (desembre 2015) 
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Taula E1.4.5. Reunions d’agents implicats en la coordinació dels ensenyaments (2014-15) 

Agent d’interès 
Nombre de 
reunions 

Evidències 

Junta de Centre 5 
Acta  

(Oficina de Suport a Deganat FQ) 

Comissió de Seguiment i Qualitat Docent 2 
Acta 

(Oficina de Suport a Deganat FQ) 

Equip Deganal 37 
Agenda executiva de reunions setmanals 

(Oficina de Suport a Deganat FQ) 

Consell Assessor Grau en Química 1 
Acta de la reunió 

(Oficina de Suport a Deganat FQ) 

Comissió Acadèmica del Màster NIM 4 

Acta de 3 reunions per tractar l’admissió del estudiants 
 en 1a, 2a i 3a fase 

(còpia a la Secretaria de la Facultat de Química, 
original a Servei de Gestió Acadèmica) 

Comissió Acadèmica del Màster SCDM 2 - 

Font: Elaboració pròpia. Oficina de Suport a Deganat FQ (novembre 2015) 
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Annex 2. Evidències per a la valoració de l’Estàndard 2 

Taula E2.1. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de 

les titulacions de Grau 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

INFORMACIÓ 
GENERAL DELS 
GRAUS 

FACULTAT DE QUÍMICA 
http://www.fq.urv.cat/estudis/indexgrau.ht
ml 

NORMATIVES Normatives de la Facultat de Química 
http://www.fq.urv.cat/facultat/normatives.h
tml 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

 Descripció del títol 
 Accés al grau 
 Correspondències entre cicles formatius de grau 

superior i estudis universitaris de grau a la URV 
 Perfil recomanat 
 Objectius 
 Competències 
 Mencions 
 Treball fi de Grau 
 Sortides professionals 
 Pràctiques externes 

GBBM: 
http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioqui
mica.html 

GQUI: 
http://www.urv.cat/cae/graus/graudequimic
a.html 

GBBM-GBT: 
http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioteci
bioq.html 

PREINSCRIPCIÓ 
 Informació general 
 Calendari de preinscripció 
 Notes de tall 

http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_
2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/preinscri
pcio.html 

MATRÍCULA 

 Terminis 
 Documentació 
 Formalització 
 Preus 

http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_
2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/matricul
a.html 

ACOLLIDA 
 Calendari 
 Programa 

http://www.urv.cat/cae/acollida.html#4 

BEQUES I AJUTS  Beques i ajuts 
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_
2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_
ajuts.html 

PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

 Pràctiques externes 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/bor
sa_de_treball/practiques/index.html 

http://www.fq.urv.cat/alumnes/practiques_
empreses.html 
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/
facultat/normatives/normativa_practiques_e
xternes_fq_30-09-2015.pdf  

TREBALL DE FI 
DE GRAU 

 Treball de Fi de Grau 

http://www.urv.cat/universitat/normatives/
activitat.html#docencia 

http://www.fq.urv.cat/facultat/normatives.h
tml 

http://www.fq.urv.cat/alumnes/practiques_
empreses.html 

http://www.urv.cat/crai/que-us-
oferim/Treballfigrau.html 

ORIENTACIÓ A 
L’ESTUDIANT 

 Pla d’Acció Tutorial de centre 
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/
facultat/normatives/pat_fq_2012.pdf 

ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL 

 Ocupació URV 

 Recursos per trobar feina 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/bor
sa_de_treball/index.html 

http://www.urv.cat/crai/que-us-
oferim/buscarfeina.html 

BORSA 
D’HABITATGE 

 Borsa d’Habitatge 
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/bor
sa_habitatge/index.html 

MOBILITAT 
 Programes de mobilitat 

Altres opcions per fer estades a l'estranger 
Beques 

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

CONTINUACIÓ 
D'ESTUDIS, I 
ADAPTACIÓ I/O 
CANVI DE GRAU 

 Per als estudiants que volen finalitzar els estudis que 
cursen 

 Per als estudiants que volen continuar els estudis 
iniciats en la titulació de grau corresponent 

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

http://www.urv.cat/gestio_academica/index
_.html 

CRAI 
(Centre de 
Recursos per a 

 Contacte i Horaris 
 Préstecs (documents, espais, equipaments) 

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

http://www.fq.urv.cat/estudis/indexgrau.html
http://www.fq.urv.cat/estudis/indexgrau.html
http://www.fq.urv.cat/facultat/normatives.html
http://www.fq.urv.cat/facultat/normatives.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioquimica.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudebioquimica.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudequimica.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudequimica.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudebiotecibioq.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudebiotecibioq.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/preinscripcio.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/preinscripcio.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/preinscripcio.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/matricula.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/matricula.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/matricula.html
http://www.urv.cat/cae/acollida.html#4
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/practiques/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/practiques/index.html
http://www.fq.urv.cat/alumnes/practiques_empreses.html
http://www.fq.urv.cat/alumnes/practiques_empreses.html
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_practiques_externes_fq_30-09-2015.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_practiques_externes_fq_30-09-2015.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_practiques_externes_fq_30-09-2015.pdf
http://www.urv.cat/universitat/normatives/activitat.html#docencia
http://www.urv.cat/universitat/normatives/activitat.html#docencia
http://www.fq.urv.cat/facultat/normatives.html
http://www.fq.urv.cat/facultat/normatives.html
http://www.fq.urv.cat/alumnes/practiques_empreses.html
http://www.fq.urv.cat/alumnes/practiques_empreses.html
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/Treballfigrau.html
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/Treballfigrau.html
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/pat_fq_2012.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/pat_fq_2012.pdf
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/buscarfeina.html
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/buscarfeina.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatge/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatge/index.html
http://www.urv.cat/mobility/estudiants-grau/index.html
http://www.urv.cat/mobility/estudiants-grau/index.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://www.urv.cat/crai/
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

l’Aprenentatge i 
la Investigació) 

 Serveis (biblioteca, espai d’aprenentatge de llengües, 
Factoria) 

 Formació (competències informacions, informàtiques, 
lingüístiques...) 

 Suport (citar documents, referències bibliogràfiques, 
buscar feina...) 

 El CRAI a casa (serveis virtuals) 

INDICADORS 
 Taxes i indicadors 
 Informes seguiment/acreditació de titulació 

http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaquali
tat.html 

SIGQ 

 Política de Qualitat 
 Manual de Qualitat 
 Memòria de verificació 
 Informes d’avaluació 
 Informes de seguiment/acreditació de titulació 
 Indicadors de seguiment 

http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaquali
tat.html 

PROFESSORAT 

 Perfil acadèmic 
 Categoria 
 S/N Doctor 
 Departament 
 Àrea 
 Dades de recerca 
 Docència actual en el grau 

GBBM: 
http://www.fq.urv.cat/estudis/professors_im
plicats_grau_bqbm.html  
GQUI: 
http://www.fq.urv.cat/estudis/professors_im
plicats_grau_gq.html  

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 
CURS: 
 
Guia docent 
 
Pla de treball 

 Pla d'estudis: 
 Estructura 
 Itineraris (temps complert i parcial) 
 Taules d’adaptació i reconeixement 

GBBM: 
http://www.urv.cat/gestio_academica/plans
/ciencies/bq_bm_grau.html 
GQUI: 
http://www.urv.cat/gestio_academica/plans
/ciencies/quimica_grau.html 
GBBM-GBT: 
http://www.urv.cat/gestio_academica/plans
/ciencies/doble_titulacio_biotecnologia_bq_b
m_grau.html 

GUIA DOCENT 
 Dades del Centre 
 Serveis del Centre (Secretaria) 
 Ensenyaments: 

 Assignatures: 
 Dades identificatives (Modalitat, Professorat, 

Llengua d ’impartició, Descripció general...) 
 Competències 
 Planificació 
 Avaluació 
 Resultats d'aprenentatge 
 Metodologies 
 Fonts d'Informació 
 Continguts 
 Atenció personalitzada 
 Recomanacions 

 Competències 
 Mapa de competències 
 Horaris 
 Calendari d’exàmens 
 Sortides professionals 
 Perfil d’ingrés 
 Currículum Nuclear 
 Simula’t el teu horari 
 Impressió de Guies Docents per al procediment 

d’acreditacions de programes de les assignatures 
superades a la URV 
Pla d’Acció Tutorial 

 Currículum Nuclear 
 Informació d’Interès (Borsa de Treball, Consulta de 

l’expedient acadèmic, Consulta del correu electrònic, 
Esport i lleure, Habitatge) 

 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_doce
nt/index.php?centre=13&any_academic=
2015_16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moodle.urv.cat/  

PLA DE TREBALL 
 Nom de l’activitat 
 Descripció 
 Criteris d’avaluació 
 Data de lliurament 
 Competències i resultats d’aprenentatge 

 Informació del Grau 
 Més informació d’interès: 

- Calendari acadèmic 
- Horaris i exàmens 

GBBM: 
http://www.fq.urv.cat/estudis/grau_en_bioq
uimica.html 
GQUI: 

http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html
http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html
http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html
http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html
http://www.fq.urv.cat/estudis/professors_implicats_grau_bqbm.html
http://www.fq.urv.cat/estudis/professors_implicats_grau_bqbm.html
http://www.fq.urv.cat/estudis/professors_implicats_grau_gq.html
http://www.fq.urv.cat/estudis/professors_implicats_grau_gq.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies/bq_bm_grau.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies/bq_bm_grau.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies/quimica_grau.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies/quimica_grau.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies/doble_titulacio_biotecnologia_bq_bm_grau.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies/doble_titulacio_biotecnologia_bq_bm_grau.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/plans/ciencies/doble_titulacio_biotecnologia_bq_bm_grau.html
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/
http://www.fq.urv.cat/estudis/grau_en_bioquimica.html
http://www.fq.urv.cat/estudis/grau_en_bioquimica.html
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

- Assignatura Pràctiques Externes 
- Assignatura Treball Fi de Grau 
- Fitxa tutoria-prematrícula 
- Programa de seguretat dels laboratoris de la FQ 
- Equip docent 

http://www.fq.urv.cat/estudis/grau_en_qui
mica.html 
GBBM-GBT: 
http://www.urv.cat/estudis/graudebiotecibio
q.html 

Font: Elaboració pròpia (novembre 2015)  

http://www.fq.urv.cat/estudis/grau_en_quimica.html
http://www.fq.urv.cat/estudis/grau_en_quimica.html
http://www.urv.cat/estudis/graudebiotecibioq.html
http://www.urv.cat/estudis/graudebiotecibioq.html
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Taula E2.2. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de 

les titulacions de Màster 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

INFORMACIÓ 
GENERAL DEL 
MÀSTER 

 Presentació 
 Sortides professionals 

MNIM: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies_salut/met
abolisme/master_nutricio_metabolisme.html 

http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/ 

MSCDM: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies/catalisi/ma
ster_sintesi_catalisi.html  

http://www.quimica.urv.es/mscmd/index.php  

ACCÉS ALS ESTUDIS 

 Durada 
 Orientació 
 Especialitzacions, si s’escau 
 Modalitat 
 Horari 
 Mobilitat 
 Idioma d ‘impartició 
 Places de nou ingrés 
 Institucions col·laboradores 
 Universitats participants 
 Centre 
 Doctorat vinculat 
 Data d’inici i final de la docència 

 Treball de fi de màster 
 Web del màster 
 Coordinació acadèmica 
 Correu electrònic coordinació 
 Contacte administratiu 
 Beques i ajuts per estudiar el 

màster 
 Accions de captació 
 Perfil d’ingrés 
 Pla d’estudis 
 Requisits específics 

(documentació necessària i 
normativa d’accés i admissió) 

MNIiM: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies_salut/met
abolisme/master_nutricio_metabolisme.html 

MSCDM: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies/catalisi/ma
ster_sintesi_catalisi.html 

PREINSCRIPCIÓ  Preinscripció en línia 
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-
online.html  

MATRÍCULA 

 Normativa  

 Automatrícula 

 Preus 

http://www.urv.cat/universitat/normatives/activitat.htm
l#docencia 

http://www.urv.cat/masters_oficials/pas_a_pas_matricu
la.html 

http://www.urv.cat/gestio_academica/preus/preus_mat
ricula_masters.html 

BEQUES I AJUTS 
 Préstecs sense interès 
 Beques i ajuts 

http://www.urv.cat/gestio_academica/beques/Formesde

pagament_beques_2012_13.html 

http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.htm l 

TREBALL DE FI DE 
MÀSTER 

 Normativa 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria
_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nor
mativa_treball_fi_master.pdf 

http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/nor
matives/normativa_tfm_fq_jdf_12-03-14_i_cdeicu_19-
02-15.pdf  

http://www.urv.cat/crai/que-us-
oferim/Treballfigrau.html 

MOBILITAT 

 Programes de mobilitat 
 Beques per estudiants de 

postgrau 
 Altres opcions per fer estades a 

l’estranger 

http://www.urv.cat/mobility/  

ESTUDIANTS 
INTERNACIONALS 

 Estudiants Internacionals http://www.urv.cat/international/en_index.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.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies/catalisi/master_sintesi_catalisi.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies/catalisi/master_sintesi_catalisi.html
http://www.quimica.urv.es/mscmd/index.php
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/catalisi/master_sintesi_catalisi.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies/catalisi/master_sintesi_catalisi.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html
http://www.urv.cat/universitat/normatives/activitat.html#docencia
http://www.urv.cat/universitat/normatives/activitat.html#docencia
http://www.urv.cat/masters_oficials/pas_a_pas_matricula.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/pas_a_pas_matricula.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/preus/preus_matricula_masters.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/preus/preus_matricula_masters.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/beques/Formesdepagament_beques_2012_13.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/beques/Formesdepagament_beques_2012_13.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.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://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_tfm_fq_jdf_12-03-14_i_cdeicu_19-02-15.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_tfm_fq_jdf_12-03-14_i_cdeicu_19-02-15.pdf
http://www.fq.urv.cat/media/upload/arxius/facultat/normatives/normativa_tfm_fq_jdf_12-03-14_i_cdeicu_19-02-15.pdf
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/Treballfigrau.html
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/Treballfigrau.html
http://www.urv.cat/mobility/
http://www.urv.cat/international/en_index.html
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

BORSA 
D’HABITATGE 

 Borsa d’Habitatge 
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatg
e/index.html  

ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL 

 Ocupació URV 

 Recursos per trobar feina 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treb
all/index.html 

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/buscarfeina.html  

CRAI 
(Centre de Recursos 
per a l’Aprenentatge 
i la Investigació) 

 Contacte i Horaris 
 Préstecs (documents, espais, 

equipaments) 
 Serveis (biblioteca, espai 

d’aprenentatge de llengües, 
Factoria) 

 Formació (competències 
informacions, informàtiques, 
lingüístiques...) 

 Suport (citar documents, 
referències bibliogràfiques, 
buscar feina...) 

 El CRAI a casa (serveis virtuals) 

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

INDICADORS 

 Taxes i indicadors 
 Infomers de 

seguiment/acreditació de 
titulació 

http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat_prova.ht
ml 

SIGQ 

 Política de Qualitat 

 Manual de Qualitat 
 Memòria de verificació 
 Informes d’avaluació 
 Informes de 

seguiment/acreditació de 
titulació 

 Indicadors de seguiment 

http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html   

PROFESSORAT  Equip docent 

MNIM: 
http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/equip-
professional/es_index/  
MSCMD: 
http://www.quimica.urv.es/mscmd/academic_staff.php  

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 
CURS: 
 
 Guia docent 
 Pla de TReball 
 

 Pla d'estudis: 
 Estructura 
 Taules d’adaptació 

MNiM: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies_salut/met
abolisme/pla_master_nutricio_metabolisme.html 
MSCMD: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies/catalisi/pla
_master_sintesi_catalisi.html 

GUIA DOCENT 
 Dades del Centre 
 Serveis del Centre (Secretaria) 
 Ensenyaments: 

 Assignatures: 

 Dades identificatives 
(Modalitat, Professorat, 
Llengua d ’impartició, 
Descripció general...) 

 Competències 
 Planificació 
 Avaluació 
 Resultats d'aprenentatge 
 Metodologies 
 Fonts d'Informació 
 Continguts 
 Atenció personalitzada 
 Recomanacions 

 Competències 
 Simula’t el teu horari 
 Impressió de Guies Docents 

per al procediment 
d’acreditacions de 
programes de  les 
assignatures superades a la 
URV 

 Informació d’Interès (Borsa de 
Treball, Consulta de l’expedient 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?c
entre=13&any_academic=2015_16  
 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatge/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habitatge/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/buscarfeina.html
http://www.urv.cat/crai/
http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat_prova.html
http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat_prova.html
http://www.fq.urv.cat/facultat/garantiaqualitat.html
http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/equip-professional/es_index/
http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/equip-professional/es_index/
http://www.quimica.urv.es/mscmd/academic_staff.php
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies_salut/metabolisme/pla_master_nutricio_metabolisme.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies_salut/metabolisme/pla_master_nutricio_metabolisme.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies/catalisi/pla_master_sintesi_catalisi.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/ciencies/catalisi/pla_master_sintesi_catalisi.html
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&any_academic=2015_16
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

acadèmic, Consulta del correu 
electrònic, Esport i lleure, 
Habitatge) 

PLA DE TREBALL 
 Nom de l’activitat 
 Descripció 
 Criteris d’avaluació 
 Data de lliurament 
Competències i resultats 
d’aprenentatge 

MNIM: 
http://www.nutricio-
metabolisme.master.urv.cat/media/upload/domai
n_93/arxius/horaris%20i%20examens%202015-
16/2015-
16%20Plan_de_Trabajo_MNiM_vdef_23_11_2015.
pdf  
 
MSCMD:  
https://moodle.urv.cat/  

 Horaris 
 Calendari d’exàmens 

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

Font: Elaboració pròpia (febrer 2015)  

http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/media/upload/domain_93/arxius/horaris%20i%20examens%202015-16/2015-16%20Plan_de_Trabajo_MNiM_vdef_23_11_2015.pdf
http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/media/upload/domain_93/arxius/horaris%20i%20examens%202015-16/2015-16%20Plan_de_Trabajo_MNiM_vdef_23_11_2015.pdf
http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/media/upload/domain_93/arxius/horaris%20i%20examens%202015-16/2015-16%20Plan_de_Trabajo_MNiM_vdef_23_11_2015.pdf
http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/media/upload/domain_93/arxius/horaris%20i%20examens%202015-16/2015-16%20Plan_de_Trabajo_MNiM_vdef_23_11_2015.pdf
http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/media/upload/domain_93/arxius/horaris%20i%20examens%202015-16/2015-16%20Plan_de_Trabajo_MNiM_vdef_23_11_2015.pdf
http://www.nutricio-metabolisme.master.urv.cat/media/upload/domain_93/arxius/horaris%20i%20examens%202015-16/2015-16%20Plan_de_Trabajo_MNiM_vdef_23_11_2015.pdf
https://moodle.urv.cat/
http://www.fq.urv.cat/estudis/indexmaster.html
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Annex 3. Evidències per a la valoració de l’estàndard 4 

Adequació i suficiència del professorat 

Taula E4.1. Perfil general del professorat per titulació (2014-15) 

Titulació 
Total 
PDI 

% PDI  
dr 

% Càrrega 
docent PDI dr 

Trams 
de 

docència 

Trams 
de 

recerca 

Mitjana  
edat 

% 
dones 

G Bioquímica i Biologia Molecular 110 59,1% 82,0% 194 156 41,7 56,4% 

G Química 113 61,9% 91,5% 252 201 42,6 46,9% 

M Nutrició i Metabolisme 59 83,1% 88,5% 126 102 46,2 62,7% 

M Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular 27 100,0% 100,0% 76(*) 68(*) 49,8 37,0% 

Total (*) 205 67,3% 90,5% 399 327 42,8 53,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de SINIA. (20.11.2015). S’exclou la duplicitat de professorat en diferents 
ensenyaments. 
(*) El professorat de l’ICIQ no té accés als trams de docència i de recerca. 

Grau en Bioquímica i biologia molecular 

Taula E4.2. Perfil del professorat per categoria. Grau BBM (2014-15) 
Grau en Bioquímica i biologia molecular 

Categoria 
% PDI Total Nre. 

PDI 

% Càrrega docent 
Total Càrrega docent 

No Doctor Doctor No Doctor Doctor 

AGREG  14,5% 16  15,0% 44,62 

CEU  1,8% 2  1,1% 3,17 

CU  12,7% 14  17,3% 51,40 

INVPOST  0,9% 1  0,1% 0,35 

LEC  0,9% 1  3,9% 11,70 

PA 9,1% 8,2% 19 6,9% 4,4% 33,44 

PEME  0,9% 1  0,1% 0,35 

PIPF 30,9%  34 10,4%  31,06 

PV  0,9% 1  1,0% 3,00 

PVC  2,7% 3  11,9% 35,50 

TEU 0,9%  1 0,7%  2,00 

TU  15,5% 17  27,3% 81,16 

Total 40,9% 59,1% 110 18,0% 82,0% 297,75 

Font: SINIA. POA 2014-15 (20.11.2015) 
Categoria: AGREG (Agregat), CEU (Catedràtic d’Escola Universitària), CU (Catedràtic d’Universitat), INVPOST 
(Investigador Postdoctoral), LEC (Lector), PA (Associat), PEME (Emèrit), PIPF (Investigador en Formació), PV (Visitant 
sense contracte: conferenciant), PVC (Visitant amb contracte), TEU (Titular d’Escola Universitària), TU (Titular 
d’Universitat) 

Taula E4.3. Perfil del professorat. Grau BBM (2014-15) 

Grau en Bioquímica i biologia molecular 

Nom Categoria Títol Dedicació Àrea 
Acreditació de 

més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investiga

dor actiu Núm. Vius Núm. Vius 

ACEBO 

GOROSTIZA, 

CRISTINA 

PIPF 

Màster 

Univ.en 

Polímers i 

Biopolímers 

TC 2h U(QAQO) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

ARAGONÈS 

BARGALLÓ, 
GERARD 

PVC 

Doctor/a per 

la U. Rovira i 
Virgili 

TC 8h U(BQBT) 
Informe favorable 

professorat Lector 
0   0   Sí 

ARDÈVOL 
GRAU, ANA 

MARIA 

TU 
Doctor en 
Ciencias 

Biológicas 

TC 8h 
Bioquímica i biologia 

molecular 

Acreditación 
Nacional para 

CDU-CU 

4 Sí 3 Sí Sí 

ARDID RUIZ, 

ANDREA 
PIPF 

Graduada en 

Bioquímica i 

Biologia 

Molecular 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

AROLA 

ARNAL, 

ANNA 

LEC 
Doctor en 
Filosofía 

TC 8h U(BQBT) 
Acreditació de 
recerca 

1   1   Sí 

AROLA 

FERRER, 

LUIS MARIA 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

TC 8h 
Bioquímica i biologia 

molecular 

No acreditat / No 

disponible 
6 Sí 6 Sí Sí 
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Grau en Bioquímica i biologia molecular 

Nom Categoria Títol Dedicació Àrea 
Acreditació de 

més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investiga

dor actiu Núm. Vius Núm. Vius 

BELTRAN 
CASELLAS, 

GEMMA 

AGREG 
Doctor/a per 
la U. Rovira i 

Virgili 

TC 8h U(BQBT) 
Profesor 

contratado Doctor 
2 Sí 2 Sí Sí 

BELTRÁN 

DEBÓN, 

RAÚL 

ALEJANDRO 

PA DOCTOR/A 
TP 2h 

docència 
U(BQBT) 

Informe favorable 

professorat Lector 
0   0   No 

BLADÉ 

SEGARRA, 

MARIA 

CINTA 

CU 
Doctor en 
Ciencias 

Biológicas 

TC 8h 
Bioquímica i biologia 

molecular 

Acreditación 
Nacional para 

CDU-CU 

6 Sí 3 Sí Sí 

BLAY OLIVÉ, 

MARIA 

TERESA 

TU 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

TC 8h 
Bioquímica i biologia 

molecular 

No acreditat / No 

disponible 
2 Sí 3 Sí Sí 

BORDONS DE 

PORRATA- 

DORIA, 
ALBERT 

PEME 
Doctor en 

Biologia 
TP 2h 

Bioquímica i biologia 

molecular 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

5   4   No 

BORRELL 

MICOLA, 

FERRAN 

PA 

Enginyer 

Tècnic en 

Informàtica 

de Sistemes 

TP 2h U(EQ) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

BRAVO 

VÁZQUEZ, 

FRANCISCA 

ISABEL 

PV 

Doctor por la 

Universidad 

Autónoma de 

Madrid 

Dedicació 

desconeg
uda 

U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

CABALLOL 

LORENZO, 

ROSA 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

TC 8h Química física 
No acreditat / No 

disponible 
6 Sí 6 Sí Sí 

CÁDIZ 

DELEITO, 

MARIA 
VIRGINIA 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

TC 8h Química orgànica 
No acreditat / No 

disponible 
6 Sí 6 Sí Sí 

CALLAO 
LASMARIAS, 

MARÍA 

PILAR 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

TC 8h Química analítica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

6 Sí 3 Sí Sí 

CALULL 

BLANCH, 

MARTA 

TU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

TC 8h Química analítica 
No acreditat / No 

disponible 
5 Sí 4 Sí Sí 

CAPILLA 

LUQUE, 

JAVIER 

AGREG DOCTOR/A TC 8h U(CMB) 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

1 Sí 1   Sí 

CARDONA 

BENAGES, 

ADRIAN 

PIPF 

Màster 

Univ.en 

Química 

Aplicada i 

Farmacològic
a 

TC 2h U(QAQO) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

CARRERA DE 
LA LAMA, 

ZULIMA 

PA 
Llicenciat/da 

en Bioquimica 
TP 2h U(BQBT) 

No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

CARVAJAL 

MARTÍ, JOAN 

JOSEP 

AGREG 
Doctor en 

Química 
TC 8h U(QFI) 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

1 Sí 2 Sí Sí 

CASANOVA 

MARTÍ, 
ANGELA 

PIPF 

Màster 

Univ.en 

Nutrició i 

Metabolisme 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

CERETO 

MASSAGUÉ, 

ADRIÁN 

JOSÉ 

PIPF 

Màster 

Univ.en 

Nutrició i 

Metabolisme 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

COLLADO 

FERNÁNDEZ, 

DAVID 

PIPF 

Màster Univ. 

en Síntesi i 

Catàlisi 

TC 2h U(QAQO) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

CONILL 
RIPOLLES, 

FERRAN 

PA 
Doctor en 
Ciencias 

Biológicas 

TP 1,5h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

CORDERO 

OTERO, 

RICARDO 

ROMÁN 

AGREG DOCTOR/A TC 8h U(BQBT) 
Profesor 

contratado Doctor 
1 Sí 2 Sí Sí 

CUESTA 

ANDREA, 
PA 

Doctor/a per 

la U.P.C. 
TP 2h U(EQ) 

No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 
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Grau en Bioquímica i biologia molecular 

Nom Categoria Títol Dedicació Àrea 
Acreditació de 

més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investiga

dor actiu Núm. Vius Núm. Vius 

JORGE 
ANTONIO 

DÍAZ 

GIMÉNEZ, 

MARÍA 

YOLANDA 

TU 
Doctor en 

Química 
TC 8h Química orgànica 

No acreditat / No 

disponible 
4 Sí 3 Sí Sí 

DÍAZ 

GONZÁLEZ, 

FRANCISCO 

MANUEL 

CU 

Doctor en 

Ciencias 
Físicas 

TC 8h Física aplicada 
No acreditat / No 

disponible 
6 Sí 5 Sí Sí 

DIÉGUEZ 

FERNÁNDEZ, 

MONTSERRA

T 

CU 
Doctor en 

Química 
TC 8h Química inorgànica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

4 Sí 3 Sí Sí 

FERNÁNDEZ 

LARREA, 

JUAN 
BAUTISTA 

AGREG 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

TC 8h U(BQBT) 
Profesor 

contratado Doctor 
1 Sí 2 Sí Sí 

FIGUERAS 

SALVAT, 

MARIA 

JOSEFA 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

TC 8h Microbiologia 
No acreditat / No 

disponible 
7 Sí 5 Sí Sí 

FORT 

MARSAL, 

MARIA 

FRANCESCA 

TU 
Doctor en 

Química 
TC 8h Botànica 

Acreditación 

Nacional para 
CDU-TU 

3 Sí 2 Sí Sí 

FRANQUÈS 

MONTSERRA

T, JUDIT 

PIPF 

Licenciat/ada 

en 

Biotecnología 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

GALÁN 

MARTÍN, 
ÁNGEL 

PIPF 

Màster uni. 

de form. del 

prof. ESO i 
bat, FP i 

ensenyament 

TC 2h U(EQ) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

GALIÀ CLUA, 

MARINA 

TERESA 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

TC 8h Química orgànica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

5 Sí 4 Sí Sí 

GALLART 

MILLAN, 

LUIS 

MELCHOR 

PA 
Llicenciatura 

en Biologia 
TP 3h U(BQBT) 

No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

GARCÍA 

SÁNCHEZ, 

DANIA 

AGREG 

Doctor/a per 

la U. Rovira i 

Virgili 

TC 8h U(CMB) 
Profesor 

contratado Doctor 
1   1   Sí 

GARCIA 

VALLVE, 

SANTIAGO 

TU 
Doctor en 

Bioquímica 
TC 8h 

Bioquímica i biologia 

molecular 

No acreditat / No 

disponible 
3 Sí 3 Sí Sí 

GARIJO 

REAL, 

ANTONIO 

TU 

Doctor en 

Ciencias 

Físicas 

TC 8h Matemàtica aplicada 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

4 Sí 3 Sí Sí 

GAVALDÀ 
MARTÍNEZ, 

JOSEFA 

CEU 
Doctor en 
Ciencias 

Físicas 

TC 8h Física aplicada 
No acreditat / No 

disponible 
6 Sí 4 Sí Sí 

GAVILÀ 

TERRADES, 

LLORENÇ 

PIPF 

Màster 

Univ.Nanociè

ncia i 

Nanotecnolog

ia 

TC 2h U(EQ) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

GIBERT 
RAMOS, 

ALBERT 

PIPF 

Màster 

Univ.en 

Genètica 

Avançada 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

GIL 

CARDOSO, 

KATHERINE 

PIPF 

Graduada en 

Bioquímica i 

Biologia 

Molecular 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

GIMENO 

VIVES, ALEIX 
PIPF 

Màster 
Univ.en 

Bioinformàtic

a 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

GIRALT 

ESTEVE, 

MIREIA 

TU 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

TC 8h Botànica 
No acreditat / No 

disponible 
4 Sí 4 Sí Sí 
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Grau en Bioquímica i biologia molecular 

Nom Categoria Títol Dedicació Àrea 
Acreditació de 

més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investiga

dor actiu Núm. Vius Núm. Vius 

GONZALEZ 
SÁNCHEZ, 

BEATRIZ 

PIPF 
Màster 
Univ.en 

Enologia 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

GUEVARA 

SUÁREZ, 

MARCELA 

ISABEL 

PIPF 

Magíster en 

Ciencias 

Biológicas 

TC 2h U(CMB) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

GUZMAN 

DESCARREGA

, EDUARDO 

PA 
Llicenciat/da 
en Bioquimica 

TP 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 
disponible 

0   0   No 

HAPONSKA ., 

MONIKA 
PIPF 

Màster en 

Química 
TC 2h U(EQ) 

No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

IBARS 

SERRA, 

MARIA 

PIPF 

Màster 

Univ.en 

Nutrició i 

Metabolisme 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

INZA ROJAS, 

MARÍA 
ISABEL 

PA 

Llicenciatura 

en ciències 
Biològiques 

TP 3h U(CMB) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

ISAN BERGA, 
MARC 

PA 
Graduat en 
Física 

TP 4,5h U(QFI) 
No acreditat / No 
disponible 

0   0   No 

LARRECHI 

GARCÍA, 

MARIA 

SOLEDAD 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

TC 8h Química analítica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

7 Sí 5 Sí Sí 

LATIF 

EUGENÍN, 

FADUA LEILA 

PIPF 

Licenciado en 

Tacnología 

Médica 

TC 2h U(CMB) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

LLAURADÓ 

REVERCHON, 

JOSÉ MARÍA 

PA 
Doctor en 
Bioquímica 

TP 6h U(BQBT) 
No acreditat / No 
disponible 

0   0   No 

LLIGADAS 

PUIG, 

GERARD 

AGREG 
Doctor en 

Química 
TC 8h U(QAQO) 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

1   1   Sí 

LÓPEZ 

BESORA, 

JOSEP 
MARIA 

TEU 

Licenciado en 

Ciencias 

Matemáticas 

TC 12h Matemàtica aplicada 
No acreditat / No 

disponible 
3   0   No 

MARGALEF 
CATALÀ, 

MARIA DEL 

MAR 

PIPF 

Licenciat/ada 

en 

Biotecnología 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

MARGALEF 

JORNET, 

MARIA 

PIPF 

Màster 

Univ.en 

Nutrició i 

Metabolisme 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

MARTÍ RAGA, 

MARIA 
PIPF 

Licenciat/ada 

en 

Biotecnología 

TC 1h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

MASONS 

BOSCH, 

JAIME 

TU 

Doctor en 

Ciencias 

Físicas 

TC 8h Física aplicada 
No acreditat / No 

disponible 
6 Sí 4 Sí Sí 

MATEO 

SANZ, JOSEP 

MARIA 

TU 
Doctor en 

Matemáticas 
TC 8h 

Estadística i 

investigació operativa 

No acreditat / No 

disponible 
4 Sí 3 Sí Sí 

MATHEU 
MALPARTIDA

, MARÍA 

ISABEL 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

TC 8h Química orgànica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

5 Sí 4 Sí Sí 

MENA 

GÓMEZ, 

JOSUÉ 

PIPF 

Màster 

Univ.Nanociè

ncia i 

Nanotecnolog

ia 

TC 2h U(QFI) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

MONTERO 

SIMÓ, 

MIGUEL 

ANGEL 

PA 
Doctor en 

Química 
TP 3h U(BQBT) 

No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

MUGUERZA 

MARQUÍNEZ, 
MARIA 

BEGOÑA 

AGREG DOCTOR/A TC 8h U(BQBT) 
Profesor 
contratado Doctor 

0   2 Sí Sí 

MULERO 

ABELLÁN, 

MIGUEL 

AGREG 
Doctor en 

Ciencias 
TC 8h U(BQBT) 

Acreditació de 

recerca 
0   1   Sí 
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Grau en Bioquímica i biologia molecular 

Nom Categoria Títol Dedicació Àrea 
Acreditació de 

més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investiga

dor actiu Núm. Vius Núm. Vius 

OJEDA 

MONTES, Mª 

JOSÉ 

PIPF 

Màster 
Univ.en 

Nutrició i 

Metabolisme 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

OLLE 

CORBELLA, 

ENRIC 

PA 
Licenciado en 

Veterinaria 
TP 1,5h U(BQBT) 

No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

OLLÉ MASIP, 

JOSEP 

MARIA 

PA 

Licenciado en 

Ciencias 

Físicas 

TP 3h U(QFI) 
No acreditat / No 
disponible 

0   0   No 

PAMIES 

OLLÉ, OSCAR 
AGREG 

Doctor en 

Química 
TC 8h U(QFI) 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

3 Sí 3 Sí Sí 

PASCUAL 

GONZÁLEZ, 

JANIRE 

PIPF 
Enginyer 

Químic 
TC 2h U(EQ) 

No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

PASCUAL 

SERRANO, 

AÏDA 

PIPF 

Màster 

Univ.en 
Nutrició i 

Metabolisme 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 
disponible 

0   0   No 

PINENT 

ARMENGOL, 

MONTSERRA

T 

AGREG DOCTOR/A TC 8h U(BQBT) 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

2 Sí 2 Sí Sí 

POBLET 

ICART, 

MARIA 

MONTSERRA

T 

AGREG 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

TC 8h U(BQBT) 
Profesor 
contratado Doctor 

2 Sí 1   Sí 

PONS VILA, 

ZARA 
PIPF 

Licenciat/ada 

en 

Biotecnología 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

PORQUER 

SEGUÍ, 
LLORENÇ 

PA 

Licenciado en 

Ciencias 
Físicas 

TP 3h U(QFI) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

PUJADAS 
ANGUIANO, 

GERARD 

TU 
Doctor en 

Química 
TC 8h 

Bioquímica i biologia 

molecular 

No acreditat / No 

disponible 
3 Sí 2 Sí Sí 

PUJOL 

BAIGES, 

MARIA 

CINTA 

AGREG 
Doctor en 

Química 
TC 8h U(QFI) 

Acreditació de 

recerca 
2 Sí 3 Sí Sí 

PUJOL 

PERPIÑA, 

GEMMA 

PA 
Licenciado en 
Farmacia 

TP 1,5h U(BQBT) 
No acreditat / No 
disponible 

0   0   No 

REGUANT 

MIRANDA, 

CRISTINA 

AGREG 
Doctor en 

Bioquímica 
TC 8h U(BQBT) 

Profesor 

contratado Doctor 
2 Sí 1 Sí Sí 

REGUERO DE 

LA POZA, 

MARIA DEL 
MAR 

TU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

TC 8h Química física 
No acreditat / No 

disponible 
4 Sí 4 Sí Sí 

REINA 
LOZANO, 

JOSÉ 

ANTONIO 

TU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

TC 8h Química orgànica 
No acreditat / No 

disponible 
4 Sí 4 Sí Sí 

RIBAS 

LATRE, 

ALEIX 

PA 

Doctor/a per 

la U. Rovira i 

Virgili 

TP 4h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

ROCA 

DOMENECH, 

GEMMA 

PIPF 
Grau de 
Biotecnologia 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 
disponible 

0   0   No 

RODENAS 

SEGUI, 

AIRAN 

INVPOST DOCTOR/A 

TC 37,5 

hores 

amb 1,5h 

docència 

U(QFI) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

RODRÍGUEZ 

FORTEA, 

ANTONIO 

AGREG 
Doctor en 

Química 
TC 8h U(QFI) 

Acreditació de 

recerca 
3 Sí 3 Sí Sí 

RODRÍGUEZ 
MOREJON, 

KENDRA 

CATALINA 

PA 

Doctor en 

Medicina i 

Cirugia 

TP 3h U(CMB) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 
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Grau en Bioquímica i biologia molecular 

Nom Categoria Títol Dedicació Àrea 
Acreditació de 

més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investiga

dor actiu Núm. Vius Núm. Vius 

ROMEU 
FIGUEROLA, 

ANTONIO 

RAMÓN 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

TC 8h 
Bioquímica i biologia 

molecular 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

6 Sí 4 Sí Sí 

RUIZ 

MANRIQUE, 

MARIA 

AURORA 

CU 
Doctor en 

Química 
TC 8h Química inorgànica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

6 Sí 5 Sí Sí 

RUIZ MARTÍ, 

JOSÉ JAVIER 
CEU 

Doctor en 

Ciencias 

Físicas 

TC 8h Física aplicada 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

5 Sí 4 Sí Sí 

RUIZ 

MORILLAS, 

NÚRIA 

TU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

TC 8h Química inorgànica 
No acreditat / No 

disponible 
5 Sí 1   No 

SAINZ 

PÉREZ, 

FLORENCIA 

PIPF 
Licenciado en 

Farmacia 

TC 1h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

SALVADÓ 
ROVIRA, 

MARIA 

JOSEPA 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

TC 8h 
Bioquímica i biologia 

molecular 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

6 Sí 4 Sí Sí 

SANDOVAL 

DENIS, 

MARCELO 

PATRICIO 

PIPF 

Licenciado en 

Tacnología 

Médica 

TC 2h U(CMB) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

SEGUÉS 

PIQUÉ, 

TERESA 

TU 
Doctor en 
Biologia 

TC 8h 
Bioquímica i biologia 

molecular 
No acreditat / No 
disponible 

6 Sí 1   No 

SERRANO 

LÓPEZ, JOAN 

JOSEP 

PIPF 

Màster en 

Biologia 

Molecular i 

Biomedicina 

TC 1h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

SERRES 

SERRES, 
JOSEP 

MARIA 

PIPF 
Llicenciat/ada 
en Física 

TC 2h U(QFI) 
No acreditat / No 
disponible 

0   0   No 

SOLÉ 

CARTAÑÀ, 

ROSA MARIA 

TU 

Doctor en 

Ciencias 

Físicas 

TC 8h Física aplicada 
No acreditat / No 

disponible 
4 Sí 4 Sí Sí 

SUÁREZ 

GARCÍA, 
SUSANA 

PIPF 

Màster Univ. 

Oficial en 

Microbiologia 

Avançada 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

SUÁREZ 

RECIO, 

MANUEL 

PVC DOCTOR/A TC 8h U(BQBT) 
Informe favorable 

professorat Lector 
0   0   Sí 

SUBIRATS 

BENET, 

SÍLVIA 

PA 

Doctor/a per 

la U. Rovira i 

Virgili 

TP 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

SZALATA ., 

KAMILA 
MARIA 

PIPF 
Màster en 

Química 
TC 2h U(EQ) 

No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

TERRA 
BARBADORA, 

XIMENA 

PVC DOCTOR/A TC 8h U(BQBT) 
Informe favorable 

professorat Lector 
0   0   Sí 

TOMAS 

HERNÁNDEZ, 

SARA 

PIPF 

Màster 

Univ.en 

Biquímica, 

Biolog.Molecu

lar i 

Biomedicina 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

TORIJA 

MARTÍNEZ, 

MARÍA 

JESÚS 

AGREG 
Doctor en 

Bioquímica 
TC 8h U(BQBT) 

Acreditació de 

recerca 
2 Sí 2 Sí Sí 

TOUS 

MÁRQUEZ, 
MÒNICA 

PA 

Doctor/a per 

la U. Rovira i 
Virgili 

TP 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

VAZQUEZ 
GONZALEZ, 

JENIFER 

PIPF 
Màster 
Univ.en 

Enologia 

TC 2h U(BQBT) 
No acreditat / No 

disponible 
0   0   No 

VILLADELPR

AT YAGÜE, 

JORDI 

TU 
Doctor en 

Matemáticas 
TC 8h Matemàtica aplicada 

No acreditat / No 

disponible 
3 Sí 3 Sí Sí 

Font: SINIA. POA 2014-15 (20.11.2015). Trams vius (suport SINIA 26.02.2016) 
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Categoria: AGREG (Agregat), CEU (Catedràtic d’Escola Universitària), CU (Catedràtic d’Universitat), INVPOST 
(Investigador Postdoctoral), LEC (Lector), PA (Associat), PEME (Emèrit), PIPF (Investigador en Formació), PV (Visitant 
sense contracte: conferenciant), PVC (Visitant amb contracte), TEU (Titular d’Escola Universitària), TU (Titular 
d’Universitat) 
Àrea: BQBT (Bioquímica i Biotecnologia), CMB (Ciències Mèdiques Bàsiques), Eq (Enginyeria Química), QAQO (Química 
Analítica i Química Orgànica), QFI (Química Física i Inorgànica)  

Taula E4.4. Perfil del professorat de 1r curs per assignatura. Grau BBM (2014-15) 

Assignatura ECTS Professorat Categoria 
S/N 

Doctor 
Càrrega docent % Càrrega docent 

BIOLOGIA 6 CASANOVA MARTÍ, ANGELA PIPF No 0,075 0,1% 

CERETO MASSAGUÉ, ADRIÁN JOSÉ PIPF No 0,075 0,1% 

CONILL RIPOLLES, FERRAN PA Sí 0,15 0,3% 

FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA TU Sí 0,2 0,4% 

FRANQUÈS MONTSERRAT, JUDIT PIPF No 0,05 0,1% 

GALLART MILLAN, LUIS MELCHOR PA No 0,1995 0,4% 

GIRALT ESTEVE, MIREIA TU Sí 0,775 1,4% 

LLAURADÓ REVERCHON, JOSÉ 

MARÍA 

PA Sí 0,15 0,3% 

MARGALEF CATALÀ, MARIA DEL 

MAR 

PIPF No 0,2 0,4% 

MARTÍ RAGA, MARIA PIPF No 0,1 0,2% 

MONTERO SIMÓ, MIGUEL ANGEL PA Sí 0,1 0,2% 

OJEDA MONTES, Mª JOSÉ PIPF No 0,075 0,1% 

POBLET ICART, MARIA 

MONTSERRAT 

AGREG Sí 0,175 0,3% 

ROCA DOMENECH, GEMMA PIPF No 0,05 0,1% 

ROMEU FIGUEROLA, ANTONIO 

RAMÓN 

CU Sí 0,475 0,8% 

SAINZ PÉREZ, FLORENCIA PIPF No 0,2 0,4% 

SUÁREZ GARCÍA, SUSANA PIPF No 0,075 0,1% 

TOMAS HERNÁNDEZ, SARA PIPF No 0,075 0,1% 

VAZQUEZ GONZALEZ, JENIFER PIPF No 0,05 0,1% 

BIOLOGIA 

CEL·LULAR 

6 FIGUERAS SALVAT, MARIA JOSEFA CU Sí 0,32 0,6% 

GARCÍA SÁNCHEZ, DANIA AGREG Sí 2,14 3,8% 

INZA ROJAS, MARÍA ISABEL PA No 1,66 2,9% 

LATIF EUGENÍN, FADUA LEILA PIPF No 0,2 0,4% 

RODRÍGUEZ MOREJON, KENDRA 

CATALINA 

PA Sí 0,3 0,5% 

BIOQUÍMICA 6 ARDÈVOL GRAU, ANA MARIA TU Sí 0,7145 1,3% 

BELTRÁN DEBÓN, RAÚL 

ALEJANDRO 

PA Sí 0,236 0,4% 

FERNÁNDEZ LARREA, JUAN 

BAUTISTA 

AGREG Sí 0,421 0,7% 

GALLART MILLAN, LUIS MELCHOR PA No 0,093 0,2% 

GIBERT RAMOS, ALBERT PIPF No 0,2285 0,4% 

GIL CARDOSO, KATHERINE PIPF No 0,214 0,4% 

GIMENO VIVES, ALEIX PIPF No 0,1075 0,2% 

PINENT ARMENGOL, MONTSERRAT AGREG Sí 0,4005 0,7% 

RIBAS LATRE, ALEIX PA Sí 0,3645 0,6% 

SALVADÓ ROVIRA, MARIA JOSEPA CU Sí 0,107 0,2% 

SERRANO LÓPEZ, JOAN JOSEP PIPF No 0,1145 0,2% 

ESTADÍSTICA 6 BORRELL MICOLA, FERRAN PA No 0,429 0,8% 

CUESTA ANDREA, JORGE ANTONIO PA Sí 0,858 1,5% 

GALÁN MARTÍN, ÁNGEL PIPF No 0,429 0,8% 

GAVILÀ TERRADES, LLORENÇ PIPF No 0,429 0,8% 

HAPONSKA ., MONIKA PIPF No 0,429 0,8% 

MATEO SANZ, JOSEP MARIA TU Sí 2,574 4,6% 

PASCUAL GONZALEZ, JANIRE PIPF No 0,429 0,8% 

SZALATA ., KAMILA MARIA PIPF No 0,858 1,5% 

FÍSICA 9 CARVAJAL MARTÍ, JOAN JOSEP AGREG Sí 0,4 0,7% 

DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO 

MANUEL 

CU Sí 0,5 0,9% 

GAVALDÀ MARTÍNEZ, JOSEFA CEU Sí 1,083 1,9% 

ISAN BERGA, MARC PA No 1 1,8% 

MASONS BOSCH, JAIME TU Sí 1,217 2,2% 

MENA GÓMEZ, JOSUÉ PIPF No 0,7 1,2% 

OLLÉ MASIP, JOSEP MARIA PA No 0,4 0,7% 

PORQUER SEGUÍ, LLORENÇ PA No 0,75 1,3% 

PUJOL BAIGES, MARIA CINTA AGREG Sí 1,683 3,0% 

RODENAS SEGUI, AIRAN INVPOST Sí 0,35 0,6% 

RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER CEU Sí 2,083 3,7% 

SERRES SERRES, JOSEP MARIA PIPF No 0,4 0,7% 

SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA MARIA TU Sí 2,333 4,1% 

GENÈTICA 6 BELTRAN CASELLAS, GEMMA AGREG Sí 0,12 0,2% 
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Assignatura ECTS Professorat Categoria 
S/N 

Doctor 
Càrrega docent % Càrrega docent 

BORDONS DE PORRATA- DORIA, 

ALBERT 

PEME Sí 0,35 0,6% 

CORDERO OTERO, RICARDO 

ROMÁN 

AGREG Sí 0,4 0,7% 

FRANQUÈS MONTSERRAT, JUDIT PIPF No 0,12 0,2% 

GONZALEZ SÁNCHEZ, BEATRIZ PIPF No 0,08 0,1% 

POBLET ICART, MARIA 

MONTSERRAT 

AGREG Sí 0,27 0,5% 

TORIJA MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS AGREG Sí 0,16 0,3% 

MATEMÀTIQUES 9 GARIJO REAL, ANTONIO TU Sí 2 3,5% 

LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA TEU No 2 3,5% 

VILLADELPRAT YAGÜE, JORDI TU Sí 2 3,5% 

QUÍMICA GENERAL 12 ACEBO GOROSTIZA, CRISTINA PIPF No 0,85 1,5% 

CABALLOL LORENZO, ROSA CU Sí 1,7 3,0% 

CALLAO LASMARIAS, MARÍA PILAR CU Sí 0,85 1,5% 

CALULL BLANCH, MARTA TU Sí 0,85 1,5% 

CARDONA BENAGES, ADRIAN PIPF No 0,85 1,5% 

COLLADO FERNÁNDEZ, DAVID PIPF No 0,85 1,5% 

DIÉGUEZ FERNÁNDEZ, 

MONTSERRAT 

CU Sí 0,85 1,5% 

GALIÀ CLUA, MARINA TERESA CU Sí 0,85 1,5% 

LARRECHI GARCÍA, MARIA 

SOLEDAD 

CU Sí 2 3,5% 

LLIGADAS PUIG, GERARD AGREG Sí 0,85 1,5% 

PAMIES OLLÉ, OSCAR AGREG Sí 0,85 1,5% 

REGUERO DE LA POZA, MARIA DEL 

MAR 

TU Sí 2,017 3,6% 

REINA LOZANO, JOSÉ ANTONIO TU Sí 2 3,5% 

RODRÍGUEZ FORTEA, ANTONIO AGREG Sí 0,85 1,5% 

RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA CU Sí 0,85 1,5% 

RUIZ MORILLAS, NÚRIA TU Sí 1,683 3,0% 

Total     56,4545 100% 

Font: SINIA. POA 2014-15 (20.11.2015) 
Categoria: AGREG (Agregat), CEU (Catedràtic d’Escola Universitària), CU (Catedràtic d’Universitat), INVPOST 
(Investigador Postdoctoral), LEC (Lector), PA (Associat), PEME (Emèrit), PIPF (Investigador en Formació), PV (Visitant 
sense contracte: conferenciant), PVC (Visitant amb contracte), TEU (Titular d’Escola Universitària), TU (Titular 
d’Universitat) 

Taula E4.5. Coordinació de Pràctiques Externes. Grau BBM 
Cursos Professorat Experiència 

2012-13 fins 
2014-15 

SEGUÉS PIQUÉ, 
TERESA 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-
93850536.html  

2015-16 BLADE SEGARRA, 
MARIA CiNTA 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-
93844936.html  
2009-10 fins 2014-15: Coordinadora del Màster en Nutrició i Metabolisme 

Font: SINIA. POA i Portal de transparència URV (Qui investiga?: 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/ 

  

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93850536.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93850536.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844936.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844936.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/
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Taula E4.6. Tutors de Pràctiques Externes per empresa/institució. Grau BBM (2014-15) 
Nom de l'empresa / institució Activitat Tutor Càrrec  

Analisis Clínics-Hosp. Vinaròs Recerca Mónica Sancho Medina  Investigadora 

Conceptum Ciències de la salut Enric Guell Penas Director de laboratori 

Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona (Parc de Salut MAR) 

Assistència 
sanitària 

Esther Barreiro Portela Investigadora 

Departament de Bioquímica i 

Biotecnologia (URV) 

Recerca Begoña Muguerza Catedràtica 

Departament de Bioquímica i 
Biotecnologia (URV) 

Recerca Begoña Muguerza 
Marquínez  

Catedràtica 

Departament de Bioquímica i 
Biotecnologia (URV) 

Recerca Lluís Arola Ferrer Catedràtic 

Facultad de Farmacia de la 

Universidad del País Vasco 

Docència J. Javier Meana Catedràtic de Farmacologia 

Facultat de Biologia de la 
Universitat de Barcelona 

Docència i Recerca Silvia Busquets Rius Professora lectora 

Fundació Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya 

Recerca i 
Desenvolupament 
en Ciències 
Naturals 

George Altankov Group leader 

Fundació Institut d'Investigació 
Sanitària Pere Virgili 

Recerca Matilde Rodríguez 
Chacón 

Investigador senior 

Fundació Institut d'Investigació 
Sanitària Pere Virgili 

Recerca Antonio García-Español 
Monsonís 

Investigador 

Fundació Institut d'Investigació 
Sanitària Pere Virgili 

Recerca Sonia Fernández Veledo i 
Carolina Serena Perelló 

IPs grup de Grup de recerca en 
diabetis i alteracions metabóliques 
associades 

Fundació Institut d'Investigació 
Sanitària Pere Virgili 

Recerca Jorge Joven Maried Director de la Unitat de Recerca 
Biomèdica 

Fundació Institut d'Investigació 
Sanitària Pere Virgili 

Recerca Jorge Joven Maried Director de la Unitat de Recerca 
Biomèdica 

Fundació Institut d'Investigació 
Sanitària Pere Virgili 

Recerca Jorge Joven Maried Director de la Unitat de Recerca 
Biomèdica 

Griffith Laboratories SAU Agroalimentària Missael Chiwo Responsable PDI (Product 
Development & Inovation) 

Hospital Universitari Joan XXIII Sanitat Cristina Gutiérrez Fornes Facultatiu especialista 

Hospital Universitari Joan XXIII Sanitat Frederic Gómez 
Bertomeu 

Facultatiu especialista 

Institut de Recerca Hospital Vall 
d'Hebron (ICS) 

Assistència/recerca Francisco Rodríguez 
Frias 

Responsable de laboratori de 
Patologia Hepàtica 

Institut de Recerca Hospital Vall 
d'Hebron (ICS) 

Assistència/recerca Manuel Cornabella Facultatiu especialista en 
Neurologia 

Maystar, S.L. Cosmètica Manuel Jesús Soriano Director tècnic 

Novus Spain Comerç a l'engròs 
de productes 
zoosanitaris 

David Ribera Ruiz Senior Research Scientist 

Puleva Food, S.L. Fabricació de 
productes làctics i 
derivats 

Marta Reñé Bru Cap de qualitat 

Servei de Recursos Científics i 
Tècnics (URV) 

Suport tècnic bàsic 
a la investigació 

Núria Canela Canela Coordinació tècnica del COS 

Analisis Clínics-Hosp. Vinaròs Recerca Mónica Sancho Medina  Investigadora 

Font: Oficina de suport a Deganat de la FQ (novembre 2015) 
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Taula E4.7. Professorat de Treball de fi de Grau. Grau BBM (2014-15) 

Professorat Categoria 
S/N 

Doctor 

Càrrega 
docent 

(1) 

Altra informació 
(2) 

FERNÁNDEZ LARREA, 
JUAN BAUTISTA AGREG Sí 1,4 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve
stigadors/general-02064360.html 

ROMEU FIGUEROLA, 
ANTONIO RAMÓN CU Sí 2,8 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve
stigadors/general-93846616.html 

SALVADÓ ROVIRA, 
MARIA JOSEPA CU Sí 7,1 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve
stigadors/general-93844365.html 

AROLA ARNAL, ANNA 
LEC Sí 2,7 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve
stigadors/general-08000703.html 

ARDÈVOL GRAU, ANA 
MARIA 

TU Sí 3,5 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve
stigadors/general-97611485.html 

BLAY OLIVÉ, MARIA 
TERESA TU Sí 1,4 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve
stigadors/general-01063261.html 

GARCIA VALLVE, 
SANTIAGO TU Sí 8,2 Coordinador del TFG al GBBM 

Font: SINIA. POA 2014-15 (20.11.2015) 
(1) Distribució de càrrega docent per categoria: 5,7% AGREG / 40,6% CU / 53,7% TU 
(2) Web URV: Servei de Gestió de la Recerca 

Taula E4.8. Satisfacció dels estudiants respete al professorat. Grau BBM (2014-15) 
Pregunta 

(enquestes valorades: 232) 
Mitj 

preg tit 
Desv 

preg tit 
Mitj 

preg URV 
Desv 

preg URV 

En els plantejaments inicials de l'assignatura, especifica clarament els 
objectius, el programa i els criteris d'avaluació, 

5,7 1,59 5,63 1,57 

Les activitats docents s'ajusten als objectius, continguts, sistema 
d'avaluació i competències que preveia la guia docent, 

5,7 1,55 5,55 1,6 

La metodologia d'ensenyament s'adequa als objectius de l'assignatura, 5,56 1,66 5,32 1,77 

Explica els continguts amb claredat, 5,36 1,84 5,27 1,86 

Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que se li plantegen, 5,73 1,73 5,51 1,78 

Es preocupa per estimular l'interès de l'alumnat en l'assignatura, 5,5 1,77 5,24 1,9 

Manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els 
estudiants, 

5,76 1,59 5,57 1,74 

Compleix amb l'horari de classe i d'atenció personalitzada fora de l'aula, 6,08 1,49 5,89 1,54 

El volum de treball és coherent i proporcionat als crèdits de 
l'assignatura, 

5,65 1,65 5,39 1,75 

Globalment considero que és un/a bon/a professor/a, 5,66 1,59 5,51 1,7 

Total 5,67 1,66 5,49 1,74 

Font: SINIA. Enquesta d’Avaluació Docent. Informe de dades globals per ensenyament (bloc específic). Escala de valoració 
1-7 (13.10.2015) 

  

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02064360.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02064360.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846616.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846616.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844365.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844365.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-08000703.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-08000703.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-97611485.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-97611485.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-01063261.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-01063261.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-96609041.html
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Grau en Química 

Taula E4.9. Perfil del professorat per categoria. Grau QUI (2014-15) 
Grau Química 

Categoria 
% PDI Total  

Nre. 
PDI 

% Càrrega docent 
Total Càrrega docent 

No Doctor Doctor No Doctor Doctor 

AGREG  10,6% 12  15,6% 79,621 

CEU  1,8% 2  1,6% 8,176 

CU  18,6% 21  31,0% 157,654 

ICREA  0,9% 1   0,18 

INVPOST  3,5% 4  2,2% 11,43 

PA 5,3% 5,3% 12 1,2% 0,6% 8,823 

PIPF 31,9%  36 7,0% 0,0% 35,528 

PVC  0,9% 1  0,5% 2,8 

TEU 0,9%  1 0,4%  2 

TU  20,4% 23  39,9% 203,068 

Total 38,1% 61,9% 113 8,5% 91,5% 509,28 

Font: SINIA. POA 2014-15 (20.11.2015) 
Categoria: AGREG (Agregat), CEU (Catedràtic d’Escola Universitària), CU (Catedràtic d’Universitat), INVPOST 
(Investigador Postdoctoral), PA (Associat), PIPF (Investigador en Formació), PVC (Visitant amb contracte), TEU (Titular 
d’Escola Universitària), TU (Titular d’Universitat) 

Taula E4.10. Perfil del professorat. Grau QUI (2014-15) 

Grau Química 

Nom Categoria Títol Dedicació Àrea 
Acreditació 

de més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investigador 

actiu Núm. Vius Núm. Vius 

ABELLA 

GUZMAN, LAURA 
PIPF 

Màster Univ.en 

Química Teòrica i 

Computacional 

TC 2h 

docència 
U(QFI) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

ACEBO 

GOROSTIZA, 
CRISTINA 

PIPF 

Màster Univ.en 

Polímers i 
Biopolímers 

TC 2h 

docència 
U(QAQO) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

AGUILAR 
ANGUERA, 

MARIA DEL 

CARMEN 

AGREG 
Doctor en 

Química 
TC 8h U(QAQO) 

Acreditació de 

recerca 

avançada 

2 Sí 3 Sí Sí 

AGUILÓ DÍAZ, 

MAGDALENA 
CU Doctor en Física TC 8h 

Cristal.lografi

a i 

mineralogia 

No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 6 Sí Sí 

ALCOVER 

FORTUNY, 

GERARD 

PIPF 
Llicenciat/ada en 
Química 

TC 2h 
docència 

U(QFI) 
No acreditat / 
No disponible 

0   0   No 

ANDRADE ., 

FRANCISCO 

JAVIER 

INVPOST 
Doctor en 

Ciencias Químicas 

TC 2,67h 

docència 
U(QAQO) 

Acreditació de 

recerca 
0   0   Sí 

ARDÈVOL GRAU, 

ANA MARIA 
TU 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

TC 8h 

Bioquímica i 

biologia 

molecular 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

4 Sí 3 Sí Sí 

ARTIME 

GUZMAN, 
RAMON 

PA 
Enginyer/a 

Industrial 
TP 3h U(EM) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

BELTRÁN 

DEBÓN, RAÚL 

ALEJANDRO 

PA DOCTOR/A 

TP 2h 
docencia 

concentrad

a 

U(BQBT) 

Informe 
favorable 

professorat 

Lector 

0   0   No 

BOQUÉ MARTÍ, 

RICARD 
TU 

Doctor en 

Química 
TC 8h 

Química 

analítica 

No acreditat / 

No disponible 
4 Sí 3 Sí Sí 

BORRELL 

MICOLA, 

FERRAN 

PA 

Enginyer Tècnic 

en Informàtica de 

Sistemes 

TP 2h U(EQ) 
No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

BORRULL 

BALLARÍN, 

FRANCESC 

CU 
Doctor en 
Ciencias Químicas 

TC 8h 
Química 
analítica 

No acreditat / 
No disponible 

6 Sí 5 Sí Sí 

CABALLOL 

LORENZO, ROSA 
CU 

Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h Química física 

No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 6 Sí Sí 

CÁDIZ DELEITO, 

MARIA 

VIRGINIA 

CU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

orgànica 

No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 6 Sí Sí 

CALLAO 

LASMARIAS, 

MARÍA PILAR 

CU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

analítica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

6 Sí 3 Sí Sí 
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Grau Química 

Nom Categoria Títol Dedicació Àrea 
Acreditació 

de més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investigador 

actiu Núm. Vius Núm. Vius 

CALULL BLANCH, 

MARTA 
TU 

Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

analítica 

Acreditación 
Nacional para 

CDU-CU 

5 Sí 4 Sí Sí 

CARBÓ MARTIN, 

JORGE JUAN 
AGREG 

Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h U(QFI) 

Acreditació de 

recerca 
2 Sí 2 Sí Sí 

CARDONA 

BENAGES, 

ADRIAN 

PIPF 

Màster Univ.en 

Química Aplicada 

i Farmacològica 

TC 2h 

docència 
U(QAQO) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

CARVAJAL 

MARTÍ, JOAN 

JOSEP 

AGREG 
Doctor en 

Química 
TC 8h U(QFI) 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

1 Sí 2 Sí Sí 

CASANOVA 

MARTÍ, ANGELA 
PIPF 

Màster Univ.en 

Nutrició i 

Metabolisme 

TC 2h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

CASELLAS 

SOLER, JOSEP 
PIPF 

Màster Univ.en 

Química Teòrica i 

Computacional 

TC 1h 

docència 
U(QFI) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

CASTILLÓN 

MIRANDA, 

SERGIO 

CU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

orgànica 

No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 6 Sí Sí 

CASTRO PELÁEZ, 
PEDRO JAVIER 

PIPF 
Licenciado en 
Farmacia 

TC 2h 
docència 

U(QFI) 
No acreditat / 
No disponible 

0   0   No 

CERETO 
MASSAGUÉ, 

ADRIÁN JOSÉ 

PIPF 
Màster Univ.en 
Nutrició i 

Metabolisme 

TC 2h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

CESTEROS 

FERNÁNDEZ, 

YOLANDA 

CU 
Doctor en 

Química 
TC 8h 

Química 

inorgànica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

3 Sí 3 Sí Sí 

CLOTET ROMEU, 

ANNA MARIA 
TU 

Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h Química física 

No acreditat / 

No disponible 
5 Sí 4 Sí Sí 

COLLADO 

FERNÁNDEZ, 

DAVID 

PIPF 
Màster Univ. en 

Síntesi i Catàlisi 

TC 2h 

docència 
U(QAQO) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

CONILL 

RIPOLLES, 

FERRAN 

PA 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

TP 1,5h U(BQBT) 
No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

CUESTA 

ANDREA, JORGE 

ANTONIO 

PA 
Doctor/a per la 

U.P.C. 
TP 2h U(EQ) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

DE GRAAF ., 

CORNELIS 
ICREA 

Doctor en 

Matemáticas 
TP 1,5h U(QFI) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   Sí 

DÍAZ GIMÉNEZ, 

MARÍA YOLANDA 
TU 

Doctor en 

Química 
TC 8h 

Química 

orgànica 

No acreditat / 

No disponible 
4 Sí 3 Sí Sí 

DÍAZ GONZÁLEZ, 

FRANCISCO 
MANUEL 

CU 
Doctor en 

Ciencias Físicas 
TC 8h 

Física 

aplicada 

No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 5 Sí Sí 

DIÉGUEZ 
FERNÁNDEZ, 

MONTSERRAT 

CU 
Doctor en 

Química 
TC 8h 

Química 

inorgànica 

Acreditación 
Nacional para 

CDU-CU 

4 Sí 3 Sí Sí 

FABREGAT 

LLANGOSTERA, 

AZAEL 

CU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Enginyeria 

química 

No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 5 Sí Sí 

FERNÁNDEZ 

GUTIÉRREZ, 

MARIA ELENA 

TU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

inorgànica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

4 Sí 3 Sí Sí 

FERNÁNDEZ 

LARREA, JUAN 

BAUTISTA 

AGREG 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

TC 8h U(BQBT) 

Profesor 

contratado 

Doctor 

1 Sí 2 Sí Sí 

FERRÉ 

BALDRICH, JOAN 
TU 

Doctor en 

Química 
TC 8h 

Química 

analítica 

No acreditat / 

No disponible 
3 Sí 3 Sí Sí 

FONTANALS 

TORROJA, 

NÚRIA 

INVPOST 
Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 

TP 32h 

sense 

docència 

U(QAQO) 
No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

FORT MARSAL, 

MARIA 

FRANCESCA 

TU 
Doctor en 

Química 
TC 8h Botànica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

3 Sí 2 Sí Sí 

FRANQUÈS 
MONTSERRAT, 

JUDIT 

PIPF 
Licenciat/ada en 

Biotecnología 

TC 2h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

GALÁN MARTÍN, 

ÁNGEL 
PIPF 

Màster uni. de 

form. del prof. 

ESO i bat, FP i 

ensenyament 

TC 2h 

docència 
U(EQ) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 
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Grau Química 

Nom Categoria Títol Dedicació Àrea 
Acreditació 

de més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investigador 

actiu Núm. Vius Núm. Vius 

GALIÀ CLUA, 

MARINA TERESA 
CU 

Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

orgànica 

Acreditación 
Nacional para 

CDU-CU 

5 Sí 4 Sí Sí 

GALLART 

MILLAN, LUIS 

MELCHOR 

PA 
Llicenciatura en 

Biologia 
TP 3h U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

GARIJO REAL, 

ANTONIO 
TU 

Doctor en 

Ciencias Físicas 
TC 8h 

Matemàtica 

aplicada 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

4 Sí 3 Sí Sí 

GAVALDÀ 

MARTÍNEZ, 

JOSEFA 

CEU 
Doctor en 
Ciencias Físicas 

TC 8h 
Física 

aplicada 
No acreditat / 
No disponible 

6 Sí 4 Sí Sí 

GAVILÀ 

TERRADES, 

LLORENÇ 

PIPF 

Màster 

Univ.Nanociència 

i Nanotecnologia 

TC 2h 

docència 
U(EQ) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

GIBERT RAMOS, 

ALBERT 
PIPF 

Màster Univ.en 

Genètica 

Avançada 

TC 2h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

GIL CARDOSO, 

KATHERINE 
PIPF 

Graduada en 

Bioquímica i 
Biologia Molecular 

TC 2h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

GIMÉNEZ PÉREZ, 

ALBERTO 
PIPF Enginyer Químic 

TC 2h 

docència 
U(EQ) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

GIMENO VIVES, 

ALEIX 
PIPF 

Màster Univ.en 

Bioinformàtica 

TC 2h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

GIRALT ESTEVE, 

MIREIA 
TU 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

TC 8h Botànica 
No acreditat / 

No disponible 
4 Sí 4 Sí Sí 

GIRALT MARCÉ, 

JAUME 
CU 

Doctor en 

Química 
TC 8h 

Enginyeria 

química 

No acreditat / 

No disponible 
7 Sí 3 Sí Sí 

GODARD ., 

CYRIL 
INVPOST 

Doctor en 

Química 

TC 2,67h 

docència 
U(QFI) 

Acreditació de 

recerca 
0   0   Sí 

HAPONSKA ., 

MONIKA 
PIPF 

Màster en 

Química 

TC 2h 

docència 
U(EQ) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

IGUAL 

RIPOLLÈS, JUAN 
TU 

Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h Química física 

No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 1   No 

ISAN BERGA, 

MARC 
PA Graduat en Física TP 4,5h U(QFI) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

LARRECHI 

GARCÍA, MARIA 

SOLEDAD 

CU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

analítica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

7 Sí 5 Sí Sí 

LLAURADÓ 

REVERCHON, 

JOSÉ MARÍA 

PA 
Doctor en 

Bioquímica 
TP 6h U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

LLIGADAS PUIG, 

GERARD 
AGREG 

Doctor en 

Química 
TC 8h U(QAQO) 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

1   1   Sí 

LÓPEZ BESORA, 

JOSEP MARIA 
TEU 

Licenciado en 
Ciencias 

Matemáticas 

TC 12h 
Matemàtica 

aplicada 

No acreditat / 

No disponible 
3   0   No 

LÓPEZ 

FERNÁNDEZ, 

JAVIER 

AGREG 
Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
TC 8h U(QFI) 

Acreditació de 

recerca 
1   1   Sí 

MARCÉ 

RECASENS, 

ROSA MARIA 

CU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

analítica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

5 Sí 4 Sí Sí 

MARGALEF 

CATALÀ, MARIA 

DEL MAR 

PIPF 
Licenciat/ada en 
Biotecnología 

TC 2h 
docència 

U(BQBT) 
No acreditat / 
No disponible 

0   0   No 

MARTÍ RAGA, 

MARIA 
PIPF 

Licenciat/ada en 

Biotecnología 

TC 1h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

MASDEU BULTÓ, 

ANNA MARIA 
TU 

Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

inorgànica 

No acreditat / 

No disponible 
4 Sí 4 Sí Sí 

MASONS BOSCH, 

JAIME 
TU 

Doctor en 

Ciencias Físicas 
TC 8h 

Física 

aplicada 

No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 4 Sí Sí 

MATEO SANZ, 

JOSEP MARIA 
TU 

Doctor en 

Matemáticas 
TC 8h 

Estadística i 

investigació 

operativa 

No acreditat / 

No disponible 
4 Sí 3 Sí Sí 

MATEOS FERRÉ, 

XAVIER 
AGREG 

Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
TC 8h U(QFI) 

Acreditació de 

recerca 
1 Sí 2 Sí Sí 

MATHEU 

MALPARTIDA, 
MARÍA ISABEL 

CU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

orgànica 

Acreditación 

Nacional para 
CDU-CU 

5 Sí 4 Sí Sí 
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Grau Química 

Nom Categoria Títol Dedicació Àrea 
Acreditació 

de més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investigador 

actiu Núm. Vius Núm. Vius 

MENA GÓMEZ, 

JOSUÉ 
PIPF 

Màster 
Univ.Nanociència 

i Nanotecnologia 

TC 2h 

docència 
U(QFI) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

MONTERO SIMÓ, 

MIGUEL ANGEL 
PA 

Doctor en 

Química 
TP 3h U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

OJEDA MONTES, 

Mª JOSÉ 
PIPF 

Màster Univ.en 

Nutrició i 

Metabolisme 

TC 2h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

OLLÉ MASIP, 

JOSEP MARIA 
PA 

Licenciado en 

Ciencias Físicas 
TP 3h U(QFI) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

PAMIES OLLÉ, 
OSCAR 

AGREG 
Doctor en 
Química 

TC 8h U(QFI) 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

3 Sí 3 Sí Sí 

PASCUAL 

BORRÀS, 

MAGDALENA 

PIPF 

Màster Univ.en 

Química Teòrica i 

Computacional 

TC 2h 

docència 
U(QFI) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

PASCUAL 

GONZÁLEZ, 

JANIRE 

PIPF Enginyer Químic 
TC 2h 

docència 
U(EQ) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

PINENT 

ARMENGOL, 
MONTSERRAT 

AGREG DOCTOR/A TC 8h U(BQBT) 

Acreditación 

Nacional para 
CDU-TU 

2 Sí 2 Sí Sí 

PLANA PALLEJÀ, 

JORDI 
PIPF 

Màster Univ.en 
Nanoc.Mater. i 

Processos:Tec.quí

m.deFrontera 

TC 2h 

docència 
U(EQ) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

POBLET ICART, 

MARIA 

MONTSERRAT 

AGREG 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h U(BQBT) 

Profesor 

contratado 

Doctor 

2 Sí 1   Sí 

POBLET RIUS, 

JOSEP MARIA 
CU 

Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h Química física 

No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 5 Sí Sí 

POCURULL 
AIXALA, EVA 

TU 
Doctor en 
Química 

TC 8h 
Química 
analítica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

4 Sí 3 Sí Sí 

PORQUER 

SEGUÍ, LLORENÇ 
PA 

Licenciado en 

Ciencias Físicas 
TP 3h U(QFI) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

PUJOL BAIGES, 

MARIA CINTA 
AGREG 

Doctor en 

Química 
TC 8h U(QFI) 

Acreditació de 

recerca 
2 Sí 3 Sí Sí 

REGUERO DE LA 

POZA, MARIA 

DEL MAR 

TU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h Química física 

No acreditat / 

No disponible 
4 Sí 4 Sí Sí 

REINA LOZANO, 

JOSÉ ANTONIO 
TU 

Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

orgànica 

No acreditat / 

No disponible 
4 Sí 4 Sí Sí 

RIBAS LATRE, 
ALEIX 

PA 
Doctor/a per la U. 
Rovira i Virgili 

TP 4h 

docència 
concentrad

a 

U(BQBT) 
No acreditat / 
No disponible 

0   0   No 

RIU RUSELL, 

JORDI 
TU 

Doctor en 

Química 
TC 8h 

Química 

analítica 

Acreditació de 

recerca 
3 Sí 3 Sí Sí 

ROCA 

DOMENECH, 

GEMMA 

PIPF 
Grau de 

Biotecnologia 

TC 2h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

RODENAS 

SEGUI, AIRAN 
INVPOST DOCTOR/A 

TC 37,5h 

amb 1,5h 

docència 

U(QFI) 
No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

RODRÍGUEZ 

FORTEA, 

ANTONIO 

AGREG 
Doctor en 
Química 

TC 8h U(QFI) 
Acreditació de 
recerca 

3 Sí 3 Sí Sí 

ROMEU 

FIGUEROLA, 

ANTONIO 

RAMÓN 

CU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Bioquímica i 

biologia 

molecular 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

6 Sí 4 Sí Sí 

RONDA 

BARGALLÓ, 
JUAN CARLOS 

CU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

orgànica 

Acreditación 

Nacional para 
CDU-CU 

5 Sí 4 Sí Sí 

RUISANCHEZ 
CAPELASTEGUI, 

MARÍA ICIAR 

TU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

analítica 

Acreditación 
Nacional para 

CDU-CU 

4 Sí 3 Sí Sí 

RUIZ 

MANRIQUE, 

MARIA AURORA 

CU 
Doctor en 

Química 
TC 8h 

Química 

inorgànica 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

6 Sí 5 Sí Sí 

RUIZ MARTÍ, 

JOSÉ JAVIER 
CEU 

Doctor en 

Ciencias Físicas 
TC 8h 

Física 

aplicada 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

5 Sí 4 Sí Sí 
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Grau Química 

Nom Categoria Títol Dedicació Àrea 
Acreditació 

de més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investigador 

actiu Núm. Vius Núm. Vius 

RUIZ MORILLAS, 
NÚRIA 

TU 
Doctor en 
Ciencias Químicas 

TC 8h 
Química 

inorgànica 
No acreditat / 
No disponible 

5 Sí 1   No 

RUÍZ VILLÁN, 

LORENA 
PIPF 

Llicenciat/ada en 

Química 

TC 2h 

docència 
U(QAQO) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

SAINZ PÉREZ, 

FLORENCIA 
PIPF 

Licenciado en 

Farmacia 

TC 1h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

SALAGRE 

CARNERO, 

MARÍA PILAR 

TU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

inorgànica 

No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 4 Sí Sí 

SALVADÓ 

ROVIRA, MARIA 

JOSEPA 

CU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Bioquímica i 

biologia 

molecular 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

6 Sí 4 Sí Sí 

SANCHEZ 
BERGARA, 

SHEILA 

PIPF 

Màster Univ. en 

Tècniques d'Anàlisi 

i Innovació 

Turística 

TC 1h 

docència 
U(GE) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

SAUREU 

ARTESONA, 

SERGI 

PIPF 

Màster Univ.en 

Química Teòrica i 

Computacional 

TC 2h 

docència 
U(QFI) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

SERRA ALBET, 

MARIA ANGELS 
CU 

Doctor en 

Ciencias Químicas 
TC 8h 

Química 

orgànica 

No acreditat / 

No disponible 
7 Sí 5 Sí Sí 

SERRANO 

LÓPEZ, JOAN 
JOSEP 

PIPF 

Màster en 

Biologia Molecular 
i Biomedicina 

TC 1h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

SERRES SERRES, 
JOSEP MARIA 

PIPF 
Llicenciat/ada en 
Física 

TC 2h 
docència 

U(QFI) 
No acreditat / 
No disponible 

0   0   No 

SOLÉ CARTAÑÀ, 

ROSA MARIA 
TU 

Doctor en 

Ciencias Físicas 
TC 8h 

Física 

aplicada 

No acreditat / 

No disponible 
4 Sí 4 Sí Sí 

SPIVAK -, 

MARIANO ALEJO 
PIPF 

Màster Univ.en 

Química Teòrica i 

Computacional 

TC 2h 

docència 
U(QFI) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

SUÁREZ GARCÍA, 

SUSANA 
PIPF 

Màster Univ. 

Oficial en 

Microbiologia 

Avançada 

TC 2h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

SZALATA ., 

KAMILA MARIA 
PIPF 

Màster en 

Química 

TC 2h 

docència 
U(EQ) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

TERRA 

BARBADORA, 

XIMENA 

PVC DOCTOR/A TC 8h U(BQBT) 

Informe 

favorable 

professorat 

Lector 

0   0   Sí 

TOMAS 

HERNÁNDEZ, 

SARA 

PIPF 

Màster Univ.en 

Biquímica, 
Biolog.Molecular i 

Biomedicina 

TC 2h 
docència 

U(BQBT) 
No acreditat / 
No disponible 

0   0   No 

VAZQUEZ 

GONZALEZ, 

JENIFER 

PIPF 
Màster Univ.en 

Enologia 

TC 2h 

docència 
U(BQBT) 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

VILLADELPRAT 

YAGÜE, JORDI 
TU 

Doctor en 

Matemáticas 
TC 8h 

Matemàtica 

aplicada 

No acreditat / 

No disponible 
3 Sí 3 Sí Sí 

Font: SINIA. POA 2014-15 (20.11.2015). Trams vius (suport SINIA 26.02.2016) 
Categoria: AGREG (Agregat), CEU (Catedràtic d’Escola Universitària), CU (Catedràtic d’Universitat), INVPOST 
(Investigador Postdoctoral), PA (Associat), PIPF (Investigador en Formació), PVC (Visitant amb contracte), TEU (Titular 
d’Escola Universitària), TU (Titular d’Universitat) 
Àrea: BQBT (Bioquímica i Biotecnologia), CMB (Ciències Mèdiques Bàsiques), Eq (Enginyeria Química), QAQO (Química 
Analítica i Química Orgànica), QFI (Química Física i Inorgànica) 
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Taula E4.11. Perfil del professorat de 1r curs per assignatura. Grau QUI (2014-15) 

Assignatura ECTS Professorat Categoria 
S/N 

Doctor 

Càrrega 

docent 
% Càrrega docent 

BIOLOGIA 6 CASANOVA MARTÍ, ANGELA PIPF No 0,15 0,2% 

CERETO MASSAGUÉ, ADRIÁN JOSÉ PIPF No 0,15 0,2% 

CONILL RIPOLLES, FERRAN PA Sí 0,3 0,3% 

FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA TU Sí 0,4 0,5% 

FRANQUÈS MONTSERRAT, JUDIT PIPF No 0,1 0,1% 

GALLART MILLAN, LUIS MELCHOR PA No 0,399 0,5% 

GIRALT ESTEVE, MIREIA TU Sí 1,55 1,8% 

LLAURADÓ REVERCHON, JOSÉ 

MARÍA PA Sí 0,3 0,3% 

MARGALEF CATALÀ, MARIA DEL 

MAR PIPF No 0,4 0,5% 

MARTÍ RAGA, MARIA PIPF No 0,2 0,2% 

MONTERO SIMÓ, MIGUEL ANGEL PA Sí 0,2 0,2% 

OJEDA MONTES, Mª JOSÉ PIPF No 0,15 0,2% 

POBLET ICART, MARIA 

MONTSERRAT AGREG Sí 0,35 0,4% 

ROCA DOMENECH, GEMMA PIPF No 0,1 0,1% 

ROMEU FIGUEROLA, ANTONIO 

RAMÓN CU Sí 0,95 1,1% 

SAINZ PÉREZ, FLORENCIA PIPF No 0,4 0,5% 

SUÁREZ GARCÍA, SUSANA PIPF No 0,15 0,2% 

TOMAS HERNÁNDEZ, SARA PIPF No 0,15 0,2% 

VAZQUEZ GONZALEZ, JENIFER PIPF No 0,1 0,1% 

BIOQUÍMICA 6 ARDÈVOL GRAU, ANA MARIA TU Sí 1,429 1,7% 

BELTRÁN DEBÓN, RAÚL 

ALEJANDRO PA Sí 0,472 0,5% 

FERNÁNDEZ LARREA, JUAN 

BAUTISTA AGREG Sí 0,842 1,0% 

GALLART MILLAN, LUIS MELCHOR PA No 0,186 0,2% 

GIBERT RAMOS, ALBERT PIPF No 0,457 0,5% 

GIL CARDOSO, KATHERINE PIPF No 0,428 0,5% 

GIMENO VIVES, ALEIX PIPF No 0,215 0,2% 

PINENT ARMENGOL, MONTSERRAT AGREG Sí 0,801 0,9% 

RIBAS LATRE, ALEIX PA Sí 0,729 0,8% 

SALVADÓ ROVIRA, MARIA JOSEPA CU Sí 0,214 0,2% 

SERRANO LÓPEZ, JOAN JOSEP PIPF No 0,229 0,3% 

COMPLEMENTS DE 

QUÍMICA 

6 ABELLA GUZMAN, LAURA PIPF No 1,6 1,9% 

CESTEROS FERNÁNDEZ, YOLANDA CU Sí 3,6 4,2% 

LLIGADAS PUIG, GERARD AGREG Sí 3,6 4,2% 

POBLET RIUS, JOSEP MARIA CU Sí 5,6 6,5% 

ESTADÍSTICA 

APLICADA 

6 BORRELL MICOLA, FERRAN PA No 0,429 0,5% 

CUESTA ANDREA, JORGE ANTONIO PA Sí 0,858 1,0% 

GALÁN MARTÍN, ÁNGEL PIPF No 0,429 0,5% 

GAVILÀ TERRADES, LLORENÇ PIPF No 0,429 0,5% 

HAPONSKA ., MONIKA PIPF No 0,429 0,5% 

MATEO SANZ, JOSEP MARIA TU Sí 2,574 3,0% 

PASCUAL GONZÁLEZ, JANIRE PIPF No 0,429 0,5% 

SZALATA ., KAMILA MARIA PIPF No 0,858 1,0% 

FÍSICA 9 CARVAJAL MARTÍ, JOAN JOSEP AGREG Sí 0,4 0,5% 

DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO 

MANUEL CU Sí 0,5 0,6% 

GAVALDÀ MARTÍNEZ, JOSEFA CEU Sí 1,083 1,3% 

ISAN BERGA, MARC PA No 1 1,2% 

MASONS BOSCH, JAIME TU Sí 1,217 1,4% 

MENA GÓMEZ, JOSUÉ PIPF No 0,7 0,8% 

OLLÉ MASIP, JOSEP MARIA PA No 0,4 0,5% 

PORQUER SEGUÍ, LLORENÇ PA No 0,75 0,9% 

PUJOL BAIGES, MARIA CINTA AGREG Sí 1,683 1,9% 

RODENAS SEGUI, AIRAN INVPOST Sí 0,35 0,4% 

RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER CEU Sí 2,083 2,4% 

SERRES SERRES, JOSEP MARIA PIPF No 0,4 0,5% 

SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA MARIA TU Sí 2,333 2,7% 

INFORMÀTICA I 

DOCUMENTACIÓ 

6 CASTRO PELÁEZ, PEDRO JAVIER PIPF No 2,5 2,9% 

DÍAZ GIMÉNEZ, MARÍA YOLANDA TU Sí 3,88 4,5% 

FERRÉ BALDRICH, JOAN TU Sí 6,2 7,2% 

MASDEU BULTÓ, ANNA MARIA TU Sí 3,87 4,5% 

RODRÍGUEZ FORTEA, ANTONIO AGREG Sí 3,7 4,3% 

RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER CEU Sí 4,65 5,4% 

MATEMÀTIQUES 9 GARIJO REAL, ANTONIO TU Sí 2 2,3% 

LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA TEU No 2 2,3% 

VILLADELPRAT YAGÜE, JORDI TU Sí 2 2,3% 

QUÍMICA GENERAL 12 ACEBO GOROSTIZA, CRISTINA PIPF No 0,425 0,5% 

CABALLOL LORENZO, ROSA CU Sí 0,85 1,0% 

CALLAO LASMARIAS, MARÍA PILAR CU Sí 0,425 0,5% 
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Assignatura ECTS Professorat Categoria 
S/N 

Doctor 

Càrrega 

docent 
% Càrrega docent 

CALULL BLANCH, MARTA TU Sí 0,425 0,5% 

CARDONA BENAGES, ADRIAN PIPF No 0,425 0,5% 

COLLADO FERNÁNDEZ, DAVID PIPF No 0,425 0,5% 

DIÉGUEZ FERNÁNDEZ, 

MONTSERRAT CU Sí 0,425 0,5% 

GALIÀ CLUA, MARINA TERESA CU Sí 0,425 0,5% 

LARRECHI GARCÍA, MARIA 

SOLEDAD CU Sí 1 1,2% 

LLIGADAS PUIG, GERARD AGREG Sí 0,425 0,5% 

PAMIES OLLÉ, OSCAR AGREG Sí 0,425 0,5% 

REGUERO DE LA POZA, MARIA DEL 

MAR TU Sí 1,0085 1,2% 

REINA LOZANO, JOSÉ ANTONIO TU Sí 1 1,2% 

RODRÍGUEZ FORTEA, ANTONIO AGREG Sí 0,425 0,5% 

RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA CU Sí 0,425 0,5% 

RUIZ MORILLAS, NÚRIA TU Sí 0,8415 1,0% 

Total     86,41 100,0% 

Font: SINIA. POA 2014-15 (20.11.2015) 
Categoria: AGREG (Agregat), CEU (Catedràtic d’Escola Universitària), CU (Catedràtic d’Universitat), INVPOST 
(Investigador Postdoctoral), PA (Associat), PIPF (Investigador en Formació), PVC (Visitant amb contracte), TEU (Titular 
d’Escola Universitària), TU (Titular d’Universitat) 

Taula E4.12. Professorat de Pràctiques Externes. Grau QUI (2014-15) 

Professorat Categoria 
S/N 

Doctor 
Càrrega 
docent 

Altra Informació 
(1) 

CARBÓ MARTIN, JORGE 
JUAN AGREG Sí 0,85 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve
stigadors/general-04064815.html 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, 

JAVIER AGREG Sí 0,68 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve

stigadors/general-99623462.html 

BORRULL BALLARÍN, 
FRANCESC CU Sí 3 

Coordinador de les Pràctiques externes al GQUI 
Encàrrec a la FQ: Relació amb empreses 

DIÉGUEZ FERNÁNDEZ, 
MONTSERRAT CU Sí 0,17 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve
stigadors/general-94603740.html 

RUIZ MANRIQUE, 
MARIA AURORA CU Sí 0,34 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve
stigadors/general-93844413.html 

SERRA ALBET, MARIA 
ANGELS CU Sí 0,85 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve
stigadors/general-93867852.html 

BOQUÉ MARTÍ, RICARD TU Sí 0,7 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve
stigadors/general-94602756.html 

FERNÁNDEZ 
GUTIÉRREZ, MARIA 
ELENA 

TU Sí 1,53 Coordinadora de mobilitat a la FQ 

POCURULL AIXALA, 
EVA TU Sí 0,5 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve
stigadors/general-94602852.html 

REINA LOZANO, JOSÉ 
ANTONIO TU Sí 0,85 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/inve
stigadors/general-94604215.html 

Font: SINIA. POA 2014-15 (20.11.2015) 
(1) Web URV: Servei de Gestió de la Recerca 

  

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-04064815.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-04064815.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-99623462.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-99623462.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844520.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844520.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94603740.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94603740.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844413.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844413.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93867852.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93867852.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602756.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602756.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602712.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602852.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602852.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94604215.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94604215.html
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Taula E4.13. Tutors de Pràctiques Externes per empresa/institució. Grau QUI (2014-15) 

Nom de l'empresa / institució Activitat Tutor Càrrec 

AFEPASA (Azufrera y 
Fertilizantes Pallares, S.A.) 

Fabricant 
fitosanitaris 

Rafael Gago Otero Responsable d'I+D 

AGROLAB IBÉRICA, S.L.U. 
(Laboratoris Vidal, S.L.U.) 

Anàlisi Jorge A. Fernández Día Director 

APSALAB, SL (grup Andrés 
Pintaluba) 

Laboratori anàlisis Marc Riu Rusell Direcció tècnica 

APSALAB, SL (grup Andrés 
Pintaluba) 

Laboratori anàlisis Marc Riu Rusell Direcció tècnica 

Autoritat Portuària de Tarragona Transport marítim Albert González Freixas Cap d'unitat de Medi Ambient 

Bayer MaterialScience, S.L. Indústria Química 
Francisco González 
Alique 

Tècnic de laboratori 

Bayer MaterialScience, S.L. Indústria Química 
Francisco González 
Alique 

Tècnic laboratori 

Bayer MaterialScience, S.L. Indústria Química Laura Mata Picullà HSEQ Technician 

Bayer MaterialScience, S.L. 
Tractament i 
eliminació de 
residus perillosos 

Maria Isabel Barrena 
Bravo 

Responsable de laboratori 

CATOR, S.A. Reciclatge olis Enric Mèlich Martra Director de planta 

Clariant Ibérica Producción, S.A. Químiques 
Ariadna Campos 
Carrasco 

Tècnica de laboratori 

Clariant Ibérica Producción, S.A. Químiques Josep Lizalde Berges Cap de Planta d'Energies/Biologia 

Consultoria i anàlisis 2011, SL  
(Laboratoris Coian) 

Consultoria i 
laboratori 
mediambiental 

Manel Salud Pujol Director tècnic 

Industrial Química Key, S.A. Industria Química  Núria Selva Ricart 
Departament de Qualitat i 
Exportació 

Institut Català de la Vinya i el Vi  
(INCAVI) 

Viticultura i 
Enologia 

Margarita Vilavella 
Araujo 

Cap de laboratori 

IQOXE (Industrias Químicas del 
Óxido de Etileno) 

Química Oscar Saladie Cap de planta 

Laboratori Isbo, S.L. Laboratori anàlisis 
Francesc Xavier Samarra 
Riera 

 Director 

Novus Spain, S.A. 
Comerç a l'engròs 
de productes 
zoosanitaris 

David Rivera Ruiz Senior Research Scientist 

Novus Spain, S.A. 
Comerç a l'engròs 
de productes 
zoosanitaris 

Antonio Viso Acosta Senior Research Scientist 

Plasfi, S. A 

Investigació de 
sistemes de 
poliuterans "in 
situ" 

Domènec Fernández 
Muñoz 

Director Tècnic 

Repsol Petroleo, S.A. Química Enric Ruiz Morillas Tècnic laboratori 

Repsol Petroleo, S.A. Química Enric Ruiz Morillas Tècnic de laboratori 

Repsol Química, S.A. Refino 
Jose Manuel Navarro 
Garcia 

Cap del laboratori de polímers 

Repsol Química, S.A. Refino 
Montserrat Montragull 
Rovira 

Cap dels laboratoris del Complex 
Industrial de Tarragona 

Reverté Carbonatos de Calcio 
Producció carbonat 
de calci 

Llibert Villaubi Solera Director qualitat 

Sekisui Specialty Chemicals 
Europe, S.L. 

Química 
Margarita Negrete 
Rodríguez 

Responsable de laboratori 

Solenis Hispania, S.A. Indústria Química Marta Ramos Responsable de laboratori 

Font: Oficina de suport a Deganat de la FQ (novembre 2015)  
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Taula E4.14. Professorat de Treball de fi de Grau. Grau QUI (2014-15) 

Professorat Categoria 
S/N 

Doctor 

Càrrega 
docent 

(1) 

Altra Infomació 
(2) 

CARBÓ MARTIN, JORGE 
JUAN 

AGREG Sí 0,18 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador
s/general-04064815.html 

CARVAJAL MARTÍ, JOAN 
JOSEP 

AGREG Sí 0,5 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador
s/general-99622040.html 

LLIGADAS PUIG, GERARD AGREG Sí 0,5 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-02063569.html 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, 

JAVIER 
AGREG Sí 0,18 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-99623462.html 

MATEOS FERRÉ, XAVIER AGREG Sí 0,18 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-00624654.html 

PUJOL BAIGES, MARIA 

CINTA 
AGREG Sí 0,5 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-97611883.html  

RODRÍGUEZ FORTEA, 

ANTONIO 
AGREG Sí 1 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-04064820.html  

GAVALDÀ MARTÍNEZ, 

JOSEFA 
CEU Sí 0,18 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93847014.html 

RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER CEU Sí 0,18 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93844343.html 

AGUILÓ DÍAZ, 

MAGDALENA 
CU Sí 0,68 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93855285.html 

BORRULL BALLARÍN, 

FRANCESC 
CU Sí 0,18 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93844520.html 

CABALLOL LORENZO, 

ROSA 
CU Sí 0,18 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93818841.html 

CÁDIZ DELEITO, MARIA 

VIRGINIA 
CU Sí 0,5 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93810953.html 

CALLAO LASMARIAS, 

MARÍA PILAR 
CU Sí 0,36 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93867071.html 

CASTILLÓN MIRANDA, 

SERGIO 
CU Sí 0,18 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93809715.html 

CESTEROS FERNÁNDEZ, 

YOLANDA 
CU Sí 1 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-94605221.html  

DÍAZ GONZÁLEZ, 

FRANCISCO MANUEL 
CU Sí 0,5 Coordinador del grup Física i Cristal.lografia de Materiasl (FiCMA)  

GALIÀ CLUA, MARINA 

TERESA 
CU Sí 0,5 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-94605221.html  

LARRECHI GARCÍA, MARIA 

SOLEDAD 
CU Sí 0,36 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93808282.html 

MARCÉ RECASENS, ROSA 

MARIA 
CU Sí 0,36 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93845522.html  

POBLET RIUS, JOSEP 

MARIA 
CU Sí 0,18 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93869020.html 

RONDA BARGALLÓ, JUAN 

CARLOS 
CU Sí 0,5 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93845220.html  

DE GRAAF ., CORNELIS ICREA Sí 0,18 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador
s/general-00625505.html 

ANDRADE ., FRANCISCO 
JAVIER 

INVPOST Sí 0,5 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador
s/general-10000300.html 

RODENAS SEGUI, AIRAN INVPOST Sí 0,18  

BOQUÉ MARTÍ, RICARD TU Sí 0,36 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador
s/general-94602756.html  

CALULL BLANCH, MARTA TU Sí 1,18 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93845426.html 

CLOTET ROMEU, ANNA 

MARIA 
TU Sí 1 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93845485.html 

DÍAZ GIMÉNEZ, MARÍA 

YOLANDA 
TU Sí 0,18 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-95607772.html 

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, 

MARIA ELENA 
TU Sí 2,15 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-94602712.html  

IGUAL RIPOLLÈS, JUAN TU Sí 0,18 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93810231.html 

MASDEU BULTÓ, ANNA 

MARIA 
TU Sí 1 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93847305.html 

MASONS BOSCH, JAIME TU Sí 0,18 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-93851402.html  

REGUERO DE LA POZA, 

MARIA DEL MAR 
TU Sí 0,18 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-94600203.html 

REINA LOZANO, JOSÉ 

ANTONIO 
TU Sí 1 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-94604215.html  

RIU RUSELL, JORDI TU Sí 0,68 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-94604926.html 

RUISANCHEZ 

CAPELASTEGUI, MARÍA 

ICIAR 

TU Sí 1,18 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-94601076.html  

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-04064815.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-04064815.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-99622040.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-99622040.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02063569.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02063569.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-99623462.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-99623462.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-00624654.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-00624654.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-97611883.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-97611883.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-04064820.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-04064820.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93847014.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93847014.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844343.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844343.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93855285.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93855285.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844520.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844520.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93818841.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93818841.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93810953.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93810953.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93867071.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93867071.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93809715.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93809715.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94605221.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94605221.html
http://www.urv.cat/dquimfi/ficma/ca/contact.html
http://www.urv.cat/dquimfi/ficma/ca/contact.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94605221.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94605221.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93808282.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93808282.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93845522.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93845522.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93869020.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93869020.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93845220.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93845220.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-00625505.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-00625505.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-10000300.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-10000300.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602756.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602756.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93845426.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93845426.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93845485.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93845485.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-95607772.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-95607772.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602712.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602712.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93810231.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93810231.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93847305.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93847305.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93851402.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93851402.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94600203.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94600203.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94604215.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94604215.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94604926.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94604926.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94601076.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94601076.html
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Professorat Categoria 
S/N 

Doctor 

Càrrega 
docent 

(1) 

Altra Infomació 
(2) 

SALAGRE CARNERO, 

MARÍA PILAR 
TU Sí 3,41 Coordinadora del TFG al GQUI 

SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA 

MARIA 
TU Sí 0,18 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigador

s/general-94603541.html 

Font: SINIA. POA 2014-15 (20.11.2015) 
(1) Distribució de càrrega docent per categoria: 13,5% AGREG / 1,6% CEU / 24,2% CU / 0,8% ICREA / 3% 

INVPOST / 56,9% TU 
(2) Web URV: Servei de Gestió de la Recerca 

Taula E4.15. Satisfacció dels estudiants respecte al professorat. Grau QUI (2014-15) 
Pregunta 

(enquestes valorades: 278) 
Mitj 

preg tit 
Desv 

preg tit 
Mitj 

preg URV 
Desv 

preg URV 

En els plantejaments inicials de l'assignatura, especifica clarament els 
objectius, el programa i els criteris d'avaluació, 

5,53 1,63 5,63 1,57 

Les activitats docents s'ajusten als objectius, continguts, sistema 
d'avaluació i competències que preveia la guia docent, 

5,46 1,56 5,55 1,6 

La metodologia d'ensenyament s'adequa als objectius de l'assignatura, 5,21 1,79 5,32 1,77 

Explica els continguts amb claredat, 5,04 1,97 5,27 1,86 

Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que se li plantegen, 5,25 1,88 5,51 1,78 

Es preocupa per estimular l'interès de l'alumnat en l'assignatura, 5,06 2 5,24 1,9 

Manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els 
estudiants, 

5,32 1,87 5,57 1,74 

Compleix amb l'horari de classe i d'atenció personalitzada fora de l'aula, 5,64 1,76 5,89 1,54 

El volum de treball és coherent i proporcionat als crèdits de 
l'assignatura, 

5,28 1,75 5,39 1,75 

Globalment considero que és un/a bon/a professor/a, 5,29 1,72 5,51 1,7 

Total 5,31 1,81 5,49 1,74 

Font: SINIA. Enquesta d’Avaluació Docent. Informe de dades globals per ensenyament (bloc específic). Escala de valoració 
1-7 (13.10.2015) 

  

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93833806.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94603541.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94603541.html
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Màster en Nutrició i metabolisme 

Taula E4.16. Categories acadèmiques del professorat disponible. Màster NIM (2014-15) 

Categoria 
Universitat 

de Barcelona 

Universitat 
Rovira i Virgili 

Total 

CU 10 12 22 

CEU - 1 1 

TU 14 10 24 

AGREG 5 7 12 

LEC - 7 7 

PVC - 4 4 

CIBERDEM - 1 1 

PIPF - 1 1 

PA  2 16 18 

CU 10 12 22 

  Total 31 59 90 

Font: UB (Coordinació del Màster, abril 2016); URV (SINIA. POA 2014-15, 20.11.2015) 
Categoria: CU (Catedràtic d’Universitat), CEU (Catedràtic d’Escola Universitària), TU (Titular d’Universitat), AGREG 
(Agregat), , LEC (Lector), PVC (Visitant amb contracte), CIBERDEM (Investigador CIBERDEM), PIPF (Investigador en 
Formació), PA (Associat) 

 
Taula E4.16bis. Perfil del professorat URV per categoria. Màster NIM (2014-15) 

Categoria 
% PDI Total  Nre. 

PDI 

% Càrrega docent 
Total Càrrega docent 

No Doctor Doctor No Doctor Doctor 

AGREG  11,9% 7  13,3% 18,36 

CEU  1,7% 1  0,5% 0,7 

CIBERDEM  1,7% 1  2,2% 3 

CU  20,3% 12  30,8% 42,65 

LEC  11,9% 7  10,6% 14,61 

PA 15,3% 11,9% 16 11,2% 11,6% 31,5 

PIPF 1,7% 0,0% 1 0,4%  0,5 

PVC  6,8% 4  8,1% 11,15 

TU  16,9% 10  11,5% 15,98 

Total 16,9% 83,1% 59 11,5% 88,5% 138,45 

Font: SINIA. POA 2014-15 (20.11.2015) 
Categoria: AGREG (Agregat), CEU (Catedràtic d’Escola Universitària), CIBERDEM (Investigador CIBERDEM), CU 
(Catedràtic d’Universitat), LEC (Lector), PA (Associat), PIPF (Investigador en Formació), PVC (Visitant amb contracte), TU 
(Titular d’Universitat)   
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Taula E4.17. Perfil del professorat UB permanent. Màster NIM (2014-15) 

Professor/a Categ. Títol Depart. Dedic. 
Acredit. de 

més grau 

Trams 

docència 

estatals 

Trams 

docència 

catalans 

Trams 

recerca 

estatals 

Trams 

recerca 

catalans 

ALEMANY 

LAMANA, 

MARIÀ 

CU 
Doctor Ciències 

Biologiques 

Bioquímica i 

Biomedicina 

Molecular 

TC CU 8 8 7 7 

ANDRES 

LACUEVA, 

CRISTINA 

TU Doctora en Farmacia 
Nutrició i 

Bromatologia 
TC  3  0 0 

BOATELLA 

RIERA, 

JOSEP 

CU Doctor 
Nutrició i 

Bromatologia 
TC CU 4 2 2 2 

CAMBRAS 

RIU, 

TRINITAT 
TU Doctora Fisiologia TC  6 6 5 5 

CASTELL 
ESCUER, 

MARGARIDA 

CU Doctora Fisiologia TC CU 6 6 5 5 

CODONY 

SALCEDO, 

RAFAEL 

CU Doctor en Farmacia 
Nutrició i 

Bromatologia 
TC CU 7 7 4 4 

DÍEZ 

NOGUERA, 

ANTONI 

CU Doctor Fisiologia TC CU 7  0 0 

ESTEVE 

RÀFOLS, 

MONTSERRAT 

AGREG Doctora 

Bioquímica i 

Biomedicina 

Molecular 

TC Agregada 3 3 3 3 

FERNANDEZ 

LÓPEZ, JOSÉ 

ANTONIO 

TU Doctor 

Bioquímica i 

Biomedicina 

Molecular 

TC CU 5 5 4 4 

FERRER 

ROIG, RUTH 
CU Doctora 

Bioquímica i 

Fisiologia 
TC CU 6 6 5 5 

FRANCH 

MASFERRER, 

ANGELS 

TU Doctora Fisiologia TC  5 4 4 4 

GRASA 

MARTÍNEZ, 
MARIA DEL 

MAR 

AGREG Doctora 

Bioquímica i 

Biomedicina 

Molecular 

TC 
ANECA 

PROFESSORA 
2 1 2 2 

GUARDIOLA 

IBARZ, 

FRANCESC 

TU Doctor 
Nutrició i 

Bromatologia 
TC  4 4 4 4 

IZQUIERDO 

PULIDO, 

MARIA 

TU Doctora 
Nutrició i 

Bromatologia 
TC #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 

LAMUELA 

RAVENTÓS, 

ROSA M. 

TU Doctora 
Nutrició i 

Bromatologia 
TC  5 5 4 4 

LÓPEZ 

SABATER, M. 

CARMEN 

CU Doctora 
Nutrició i 

Bromatologia 
TC CU 7 6 4 4 

LÓPEZ 

TAMAMES, 

MARIA 
ELVIRA 

TU Doctora 

Nutrició, 

Ciències de 

l’alimentació 
i 

Gastronomia 

TC  5 4 4 3 

MARTÍN 

VENEGAS, 

RAQUEL 

AGREG Doctora Fisiologia TC 

Profesora 

Titular per 

l'ANECA 

1 1 1 1 

MITJANS 

ARNAL, 

MONTSERRAT 

AGREG Doctora 
Bioquímica i 

Fisiologia 
TC Recerca 0 2 0 2 

MONFERRER 

BALLESTER, 

ALBERT 

PA Màster 
Nutrició i 

Bromatologia 
  0 0 0 0 

MORENO 

AZNÁREZ, 

JUAN JOSÉ 
CU Doctor 

Nutrición, 

Ciencias de 

la 

Alimentación 

y 
Gastronomía 

TC  5 5 4 4 

PELEGRÍ 

GABALDÀ, M. 

CARMEN 

TU Doctora 
Bioquímica i 

Fisiologia 
TC Titular 4 3 3 3 

PÉREZ CANO, 

FRANCISCO 

JOSÉ 

TU Doctor Fisiologia TC 

titular 

universitari, 

agregat 

1 1 2 2 
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Professor/a Categ. Títol Depart. Dedic. 
Acredit. de 

més grau 

Trams 

docència 

estatals 

Trams 

docència 

catalans 

Trams 

recerca 

estatals 

Trams 

recerca 

catalans 

PRAT 

AIXELÀ, 

JOSEFA 

TU Doctora Fisiologia TC Titular 6 6 4 4 

RAFECAS 

MARTÍNEZ, 

MAGDALENA 

TU Doctora 
Nutrició i 

Bromatologia 
TC  6 6 4 4 

REMESAR 

BETLLOCH, 

XAVIER 

CU Doctor 

Bioquímica i 

Biomedicina 

Molecular 

TC CU 7 7 6 6 

RIU 
AUMATELL, 

MONTSERRAT 

AGREG Doctora 
Nutrició i 

Bromatologia 
TC 

Recerca de 

l'AQU 
2 2 1 1 

RODRÍGUEZ 

LAGUNAS, 

MARIA JOSÉ 

PA Doctora 

Ciències 

Fisiològiques 

II 

6H  - - - - 

SIMÓN 

PALLISÉ, 

JOAN TU Doctor 

Productes 

Naturals, 

Biologia 

Vegatal i 

Edafologia 

TC  5 5 2 2 

VILAPLANA 

HORTENSI, 

JORDI 

TU Doctor 
Bioquímica i 

Fisiologia 
TC Titular 4 4 3 3 

VINARDELL 

MARTÍNEZ-

HIDALGO, M. 
PILAR 

CU Doctora 
Bioquímica i 

Fisiologia 
TC Catedratica 7 7 5 5 

Font: Coordinació del Màster (abril 2016) 

Categoria: AGREG (Agregat), CU (Catedràtic d’Universitat), PA (Associat), TU (Titular d’Universitat) 
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Taula E4.17bis. Perfil del professorat URV. Màster NIM (2014-15) 

Màster en Nutrició i Metabolisme 

Professor/a Categoria Títol Àrea Dedicació 
Acreditació 

de més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investigador 

actiu Núm. Vius Núm. Vius 

AMIGÓ 

CORREIG, 
MARIA PILAR 

PA 

Diplomat en 

Nutrició Humana i 
Dietètica 

U(MC) TP de 3h 
No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

ARAGONÈS 

BARGALLÓ, 

GERARD 

PVC 
Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
U(BQBT) TC de 8h 

Informe 
favorable 

professorat 

Lector 

0   0   Sí 

ARANDA PONS, 

NÚRIA 
LEC DOCTOR/A U(CMB) TC de 8h 

Profesor 

contratado 

Doctor 

2   0   Sí 

ARIJA VAL, 
MARIA 

VICTORIA 

CU 
Doctor en 

Medicina i Cirugia 

Medicina 

preventiva i 

salut 

pública 

TC de 8h 
Acreditación 
Nacional para 

CDU-CU 

4 Sí 4 Sí Sí 

AROLA ARNAL, 

ANNA LEC 
Doctor en 

Filosofía 
U(BQBT) TC de 8h 

Acreditació de 

recerca 
1   1   Sí 

AROLA FERRER, 

LUIS MARIA 
CU 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

Bioquímica 

i biologia 

molecular 

TC de 8h 
No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 6 Sí Sí 

BABIO 

SÁNCHEZ, 
NANCY ELVIRA 

LEC 
Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
U(BQBT) TC de 8h 

Profesor 

contratado 
Doctor 

2   1   Sí 

BALANZA 
ROURE, RAFAEL 

JUAN 

PA 
Licenciado en 
Medicina y 

Cirugía 

U(BQBT) TP de 4,5h 
No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

BEDMAR 

CARRETERO, 

CRISTINA 

PA 

Diplomat en 

Nutrició Humana i 

Dietètica 

U(CMB) TP de 6h 
No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

BELLES MATEU, 

MONTSERRAT 
TU 

Doctor en 

Farmacia 
Fisiologia TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

4 Sí 3 Sí Sí 

BLADÉ 

SEGARRA, 

MARIA CINTA 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

Bioquímica 

i biologia 

molecular 

TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

6 Sí 3 Sí Sí 

BLAY OLIVÉ, 

MARIA TERESA 
TU 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

Bioquímica 

i biologia 

molecular 

TC de 8h 
No acreditat / 

No disponible 
2 Sí 3 Sí Sí 

BONADA 

SANJAUME, 

ANNA MARIA 

PA 

Licenciado en 

Medicina y 

Cirugía 

U(BQBT) TP de 6h 
No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

BULLÓ BONET, 

MÒNICA 
AGREG 

Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
U(BQBT) TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 
CDU-TU 

2 Sí 2 Sí Sí 

CANALS SANS, 

JOSEFA 
CU 

Doctor en 

Medicina i Cirugia 

Personalitat

, avaluació i 

tractament 

psicològic 

TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

5 Sí 4 Sí Sí 

CATALÁN 

SANTOS, 

ÚRSULA 

PA DOCTOR/A U(MC) TP de 1h 
No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

COLOMINA 

FOSCH, MARIA 

TERESA 

CU 
Doctor en 
Medicina i Cirugia 

Psicobiologi
a 

TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

4 Sí 3 Sí Sí 

FERNÁNDEZ 

BALLART, JOAN 

DOMÈNECH 

CU 
Doctor en 

Medicina i Cirugia 

Medicina 

preventiva i 

salut 

pública 

TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

6 Sí 5 Sí Sí 

FERNANDEZ 

CAO, JOSÉ 
CANDIDO 

PIPF 

Diplomat en 

Nutrició Humana i 
Dietètica 

U(CMB) 
TC 2h 

docència 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

GIRALT 
BATISTA, 

MONTSERRAT 

TU 
Doctor en 

Medicina i Cirugia 

Farmacologi

a 
TC de 8h 

Acreditación 
Nacional para 

CDU-CU 

4 Sí 3 Sí Sí 

GÓMEZ 

RECASENS, 

MONTSERRAT 

PA 
Médico 

Especialista 
U(MC) TP de 1h 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

GUARDIOLA 

GUIONNET, 

MONTSERRAT 

LEC 
Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
U(MC) TC de 8h 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   Sí 

HEREDIA 

SANTAELLA, 

LUIS 

PA 
Doctor/a per la U. 
Rovira i Virgili 

U(PSI) TP de 6h 
No acreditat / 
No disponible 

0   0   No 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-05000534.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-05000534.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-05000534.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-05000623.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-05000623.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-05000623.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02064179.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02064179.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93808783.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93808783.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93808783.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-08000703.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-08000703.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844155.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844155.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02064314.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02064314.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02064314.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02063685.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02063685.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02063685.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-07000789.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-07000789.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-07000789.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-95608505.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-95608505.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844936.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844936.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844936.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-01063261.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-01063261.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-97611743.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-97611743.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-97611743.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-97611754.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-97611754.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93847062.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93847062.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-06000495.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-06000495.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-06000495.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93822842.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93822842.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93822842.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846513.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846513.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846513.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93869075.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93869075.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93869075.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02064272.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02064272.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-02064272.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-08000762.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-08000762.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-08000762.html
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Professor/a Categoria Títol Àrea Dedicació 
Acreditació 

de més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investigador 

actiu Núm. Vius Núm. Vius 

HERNANDEZ 
MARTINEZ, 

CARMEN 

LEC 
Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
U(PSI) TC de 8h 

Acreditació de 

recerca 
1   1   Sí 

JARDÍ PIÑANA, 

CRISTINA 
PA 

Diplomat en 

Nutrició Humana i 

Dietètica 

U(CMB) TP de 5,5h 
No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

JOVEN MARIED, 

JORGE 
TU 

Doctor en 

Medicina i Cirugia 
Medicina TP de 6h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

3 Sí 4 Sí Sí 

JULIÁN ÁVILA, 

MARIA ESTHER 
PA 

Licenciado en 

Farmacia 
U(CMB) TP de 4h 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

LINARES VIDAL, 

M. VICTORIA 
AGREG 

Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
U(CMB) TC de 8h 

Profesor 

contratado 

Doctor 

2 Sí 2 Sí Sí 

MAS BARON, 

ALBERTO 
CU 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

Nutrició i 

bromatologi

a 

TC de 8h 
No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 4 Sí Sí 

MASANA MARÍN, 

LUIS 
CU 

Doctor en 

Medicina i Cirugia 
Medicina TP de 6h 

No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 5 Sí Sí 

MATEO SANZ, 

JOSEP MARIA 
TU 

Doctor en 

Matemáticas 

Estadística i 

investigació 
operativa 

TC de 8h 
No acreditat / 

No disponible 
4 Sí 3 Sí Sí 

MEGÍA COLET, 

ANA 
PA 

Licenciado en 
Medicina y 

Cirugía 

U(MC) TP de 4h 
Acreditación 
Nacional para 

CDU-TU 

0   0   No 

MERINO RIBAS, 

JORDI 
PA 

Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
U(MC) TP de 3h 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

MUGUERZA 

MARQUÍNEZ, 

MARIA BEGOÑA 

AGREG DOCTOR/A U(BQBT) TC de 8h 

Profesor 

contratado 

Doctor 

0   2 Sí Sí 

MURPHY ., 

MICHELLE 
AGREG 

Doctor en 

Filosofía 
U(CMB) TC de 8h 

Acreditació de 

recerca 
3 Sí 3 Sí Sí 

NOGUÉS LLORT, 
MARIA ROSA 

TU 
Doctor en 
Farmacia 

Farmacologi
a 

TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

3 Sí 3 Sí Sí 

NOVO 

MOLINERO, 

MARIA TERESA 

LEC DOCTOR/A 

Didàctica 

de les 

ciències 

experiment

als 

TC de 8h 

Profesor 

contratado 

Doctor 

1   2   Sí 

ORTÍN FONT, 

MARIA 
FRANCESCA 

PA 
Doctor en 

Farmacia 
U(CMB) TP de 6h 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

PINENT 

ARMENGOL, 

MONTSERRAT 

AGREG DOCTOR/A U(BQBT) TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

2 Sí 2 Sí Sí 

PUIGGROS 

LLAVINÉS, 

FRANCESC 

PA 
Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
U(BQBT) TP de 1,5h 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

PUJADAS 

ANGUIANO, 

GERARD 

TU 
Doctor en 

Química 

Bioquímica 

i biologia 

molecular 

TC de 8h 
No acreditat / 

No disponible 
3 Sí 2 Sí Sí 

RIBALTA VIVES, 

JOSEP 
AGREG 

Doctor en 

Ciencias 

Biológicas 

U(MC) TC de 8h 
Acreditació de 

recerca 
2 Sí 3 Sí Sí 

RIBAS LATRE, 

ALEIX 
PA 

Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
U(BQBT) 

TP de 4h 

docència 

concentrada 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

RIBOT SERRA, 

BLANCA 
PA 

Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
U(CMB) TP de 6h 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

ROMEU FERRAN, 

MARTA 
AGREG 

Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
U(CMB) TC de 8h 

Profesor 

contratado 
Doctor 

2 Sí 0   Sí 

ROMEU 
FIGUEROLA, 

ANTONIO 

RAMÓN 

CU 
Doctor en 

Ciencias Químicas 

Bioquímica 

i biologia 

molecular 

TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

6 Sí 4 Sí Sí 

SALAS 

SALVADÓ, 

JORGE 

CU 
Doctor en 

Medicina i Cirugia 

Nutrició i 

bromatologi

a 

TC de 8h 
No acreditat / 

No disponible 
5 Sí 4 Sí Sí 

SALVADÓ 

ROVIRA, MARIA 

JOSEPA 

CU 
Doctor en 
Ciencias Químicas 

Bioquímica 

i biologia 

molecular 

TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

6 Sí 4 Sí Sí 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-06000221.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-06000221.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-06000221.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-96609155.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-96609155.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-01062608.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-01062608.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93819493.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93819493.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93839550.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93839550.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602546.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602546.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-00625730.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-00625730.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-08000847.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-08000847.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-10000415.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-10000415.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-10000415.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-98618973.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-98618973.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846782.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846782.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-00625343.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-00625343.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-00625343.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-98615963.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-98615963.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-98615963.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-01062593.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-01062593.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-01062593.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94605733.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94605733.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94605733.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-95607492.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-95607492.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-07000882.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-07000882.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-00625391.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-00625391.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846616.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846616.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846616.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846616.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846745.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846745.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846745.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844365.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844365.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93844365.html
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Professor/a Categoria Títol Àrea Dedicació 
Acreditació 

de més grau 

Trams 

docència 

Trams 

recerca 
S/N 

Investigador 

actiu Núm. Vius Núm. Vius 

SANCHEZ 
CERVELLÓ, 

DOMINGO JOSÉ 

CEU 
Doctor en 
Ciencias 

Biológicas 

Fisiologia TC de 8h 
Acreditación 
Nacional para 

CDU-CU 

5 Sí 4 Sí Sí 

SEGUÉS PIQUÉ, 

TERESA 
TU 

Doctor en 

Biologia 

Bioquímica 

i biologia 

molecular 

TC de 8h 
No acreditat / 

No disponible 
6 Sí 1   No 

SOLÀ ALBERICH, 

ROSA MARIA 
CU 

Doctor en 

Medicina i Cirugia 
Medicina TP de 6h 

No acreditat / 

No disponible 
4 Sí 4 Sí Sí 

SUÁREZ RECIO, 

MANUEL 
PVC DOCTOR/A U(BQBT) TC de 8h 

Informe 

favorable 

professorat 

Lector 

0   0   Sí 

SUREDA BATLLE, 

FRANCESC 

XAVIER 

TU 
Doctor en 

Farmacia 

Farmacologi

a 
TC de 8h 

No acreditat / 

No disponible 
4 Sí 3 Sí Sí 

TERRA 

BARBADORA, 

XIMENA 

PVC DOCTOR/A U(BQBT) TC de 8h 

Informe 

favorable 

professorat 
Lector 

0   0   Sí 

VALLS 
BAUTISTA, 

CRISTINA 

PVC DOCTOR/A U(BQBT) TC de 8h 
Profesor 
contratado 

Doctor 

0   0   Sí 

VALLS ZAMORA, 

ROSA MARIA 
LEC 

Doctor/a per la U. 

Rovira i Virgili 
U(MC) TC de 8h 

Informe 

favorable 

professorat 

Lector 

0   0   Sí 

VENDRELL 

ORTEGA, JUAN 

JOSÉ 

TU 
Doctor en 
Medicina i Cirugia 

Medicina TP de 6h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

4 Sí 4 Sí Sí 

VIDAL MIQUEL, 

MARIA ANGELA 
PA 

Licenciado en 

Farmacia 
U(CMB) TP de 1h 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

YANES 

TORRADO, 

ÓSCAR 

CIBERDEM 
Doctor en 

Bioquímica 
U(EEEA) TP de 4h 

No acreditat / 

No disponible 
0   0   No 

Font: SINIA. POA 2014-15 (20.11.2015). Trams vius (suport SINIA 26.02.2016) 
Categoria: AGREG (Agregat), CEU (Catedràtic d’Escola Universitària), CIBERDEM (Investigador CIBERDEM), CU 
(Catedràtic d’Universitat), LEC (Lector), PA (Associat), PIPF (Investigador en Formació), PVC (Visitant amb contracte), TU 
(Titular d’Universitat) Àrea: BQBT (Bioquímica i Biotecnologia), CMB (Ciències Mèdiques Bàsiques), EEEA (Eng. 
Electrònica, Elèctrica i Automàtica), MC (Medicina i Cirurgia), PSI (Psicologia) 

 

  

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93869156.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93869156.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93869156.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93850536.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93850536.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846620.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93846620.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-11000040.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-11000040.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-99622434.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-99622434.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-99622434.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-05000188.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-05000188.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-05000188.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-07000793.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-07000793.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-07000793.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-06000134.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-06000134.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602244.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602244.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602244.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-11000241.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-11000241.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-11000241.html
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Taula E4.18.Recerca del professorat implicat en el Màster NIM 

Coordinació Màster en Nutrició i Metabolisme 

Professor/a Experiència de recerca 

Maria Begoña Muguerza 
Marquínez (URV) 

http://www.researchgate.net/profile/Begona_Muguerza/publications 

José Antonio Fernández López 
(UB) 

http://www.researchgate.net/profile/Jose_Antonio_Fernandez-Lopez  

Grups de recerca UB 

Grup Informació 
Reconeixement 
per la GenCat 
(SGR 2014-2016) 

Antioxidants naturals http://www.polyphenolresearch.com/  2014 SGR 773 

Autoinmunitat i tolerància http://www.ub.edu/dpfisiv/grups/autoimmunitat.htm   

Barrera hematoencefàlica http://www.ub.edu/dpfisiv/grups/bhe.htm   

Biomarcadors i metabolòmica 
nutricional i dels aliments 

http://www.nutrimetabolomics.com/es  2014 SGR 1566 

Compostos bioactius dels 
aliments 

http://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/rec
erca_a_la_UB/grups/fitxa/C/AMINESBI/index.html?  

2014 SGR 1438 

Eicosanoids i estrès oxidatiu 
(EICOSANOX) 

http://www.ub.edu/dpfisiv/grups/eicosanox.htm   

Nitrògen-Obesitat 
http://www.ciberobn.es/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=221:nitrogeno-
obesidad&catid=12:grupos  

 

Transport intestinal i funció 
epitelial de barrera 

http://www.ub.edu/dpfisiv/grups/transportintestinal.h
tm   

 

Grups de recerca URV  

Grup Informació 
Reconeixement 
per la GenCat 
(SGR 2014-2016) 

Grup de Recerca en diabetis i 
alteracions metabòliques 
associades 

http://www.iispv.cat/recerca/arees_de_recerca/12/gr
up-de-recerca-en-diabetis-i-alteracions-metaboliques-
associades  

2014 SGR 1117 

MoBioFood (Molecular Bioactiviy 
of Food) 

http://www.bioactivity-food.recerca.urv.cat/  2014 SGR 958 

NFOC-SALUD http://martarome1.wix.com/focsalut  2014 SGR 873 

Nutrició i salut mental. Salut 
pública 

http://www.iispv.cat/recerca/arees_de_recerca/5/sal
ut-publica-i-nutricio-comunitaria  

2014 SGR 911 

Nutrició, alimentació, creixement 
i salut mental 

http://www.nutriciohumana.com/  2014 SGR 332 

Nutrigenòmica 
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/g
eneral-nutrigen.html  

2014 SGR 259 

Quimioinformàtica i Nutrició 
http://www.cheminformatics-
nutrition.recerca.urv.cat/  

2014 SGR 1217 

SIPOMICS (Signal Processing for 
Omic Sciences) - Plataforma 
Metabolòmica 

http://metabolomicsplatform.com/   

Unitat de Recerca en Lípids i 
Arteriosclerosis (Urla) 
Unitat de Medicina Vascular i del 
Metabolisme (UVASMET) 

http://www.iispv.cat/recerca/arees_de_recerca/15/un
itat-de-recerca-en-lipids-i-arteriosclerosi-urla-unitat-
vascular-i-del-metabolisme-uvasmet  

2014 SGR 1341 

Font: Elaboració pròpia (novembre 2015) 

  

http://www.researchgate.net/profile/Begona_Muguerza/publications
http://www.researchgate.net/profile/Jose_Antonio_Fernandez-Lopez
http://www.polyphenolresearch.com/
http://www.ub.edu/dpfisiv/grups/autoimmunitat.htm
http://www.ub.edu/dpfisiv/grups/bhe.htm
http://www.nutrimetabolomics.com/es
http://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/fitxa/C/AMINESBI/index.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/fitxa/C/AMINESBI/index.html
http://www.ub.edu/dpfisiv/grups/eicosanox.htm
http://www.ciberobn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=221:nitrogeno-obesidad&catid=12:grupos
http://www.ciberobn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=221:nitrogeno-obesidad&catid=12:grupos
http://www.ciberobn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=221:nitrogeno-obesidad&catid=12:grupos
http://www.ub.edu/dpfisiv/grups/transportintestinal.htm
http://www.ub.edu/dpfisiv/grups/transportintestinal.htm
http://www.iispv.cat/recerca/arees_de_recerca/12/grup-de-recerca-en-diabetis-i-alteracions-metaboliques-associades
http://www.iispv.cat/recerca/arees_de_recerca/12/grup-de-recerca-en-diabetis-i-alteracions-metaboliques-associades
http://www.iispv.cat/recerca/arees_de_recerca/12/grup-de-recerca-en-diabetis-i-alteracions-metaboliques-associades
http://www.bioactivity-food.recerca.urv.cat/
http://martarome1.wix.com/focsalut
http://www.iispv.cat/recerca/arees_de_recerca/5/salut-publica-i-nutricio-comunitaria
http://www.iispv.cat/recerca/arees_de_recerca/5/salut-publica-i-nutricio-comunitaria
http://www.nutriciohumana.com/
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/general-nutrigen.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/general-nutrigen.html
http://www.cheminformatics-nutrition.recerca.urv.cat/
http://www.cheminformatics-nutrition.recerca.urv.cat/
http://metabolomicsplatform.com/
http://www.iispv.cat/recerca/arees_de_recerca/15/unitat-de-recerca-en-lipids-i-arteriosclerosi-urla-unitat-vascular-i-del-metabolisme-uvasmet
http://www.iispv.cat/recerca/arees_de_recerca/15/unitat-de-recerca-en-lipids-i-arteriosclerosi-urla-unitat-vascular-i-del-metabolisme-uvasmet
http://www.iispv.cat/recerca/arees_de_recerca/15/unitat-de-recerca-en-lipids-i-arteriosclerosi-urla-unitat-vascular-i-del-metabolisme-uvasmet
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Taula E4.19. Satisfacció dels estudiants respecte al professorat. Màster NIM (2014-15) 
Pregunta 

(enquestes valorades: 158) 
Mitj 

preg tit 
Desv 

preg tit 
Mitj 

preg URV 
Desv 

preg URV 

En els plantejaments inicials de l'assignatura, especifica clarament els 

objectius, el programa i els criteris d'avaluació, 
6,11 1,07 5,63 1,57 

Les activitats docents s'ajusten als objectius, continguts, sistema 
d'avaluació i competències que preveia la guia docent, 

6 1,18 5,55 1,6 

La metodologia d'ensenyament s'adequa als objectius de l'assignatura, 5,82 1,44 5,32 1,77 

Explica els continguts amb claredat, 5,92 1,38 5,27 1,86 

Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que se li plantegen, 6,09 1,29 5,51 1,78 

Es preocupa per estimular l'interès de l'alumnat en l'assignatura, 5,91 1,47 5,24 1,9 

Manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els 
estudiants, 

6,24 1,16 5,57 1,74 

Compleix amb l'horari de classe i d'atenció personalitzada fora de l'aula, 6,52 0,85 5,89 1,54 

El volum de treball és coherent i proporcionat als crèdits de 
l'assignatura, 

5,92 1,47 5,39 1,75 

Globalment considero que és un/a bon/a professor/a, 6,1 1,28 5,51 1,7 

Total 6,06 1,29 5,49 1,74 

Font: SINIA. Enquesta d’Avaluació Docent. Informe de dades globals per ensenyament (bloc específic). Escala de valoració 

1-7 (13.10.2015) 

Màster en Síntesi, catàlisi i disseny molecular 

Taula E4.20. Perfil del professorat per categoria. Màster SCDM (2014-15) 
Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular 

Categoria (*) 
% PDI Total  Nre. 

PDI 

% Càrrega docent 
Total Càrrega docent 

No Doctor Doctor No Doctor Doctor 

AGREG  9,7% 3  13,8% 8,5 

CU  32,2% 10  33,7% 20,825 

ICREA  3,2% 1  4,0% 2,5 

INVPOST  6,4% 2  5,6% 3,45 

PV  29,0% 9  22,4% 13,85 

TU  19,5% 6  20,4% 12,625 

Total  100% 31  100% 61,75 

Font: SINIA. POA 2014-15 (20.11.2015) i Coordinació del Màster 
Categoria: AGREG (Agregat), CU (Catedràtic d’Universitat), INVPOST (Investigador Postdoctoral), PV (Visitant sense 
contracte: conferenciant), TU (Titular d’Universitat)  
(*) La URV assigna la categoria PV al professorat de l’ICIQ. 

Taula E4.21. Perfil del professorat. Màster en SCDM (2014-15) 

Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular 

Nom Categoria Títol 
Àrea 

(1) 

Dedicació 

(2) 

Acreditació 

de més grau 

(2) 

Trams 

docència (2) 

Trams 

recerca (2) 
S/N 

Investigador 

actiu 

(2) Núm. Vius Núm. Vius 

BALLESTER 

BALAGUER, PAU 
PV DOCTOR/A U(QAQO)  ICIQ         No 

BLONDEAU ., 

PASCAL JEAN 

CLAUDE LEON 

INVPOST 
Doctor en 

Química 
U(QAQO) TC 37,5h  0   0   No 

BO JANÉ, 

CARLES 
PV 

Doctor en 
Ciencias 

Químicas 

Química 

física 
TP de 3h  3   4 Sí Sí 

CABELLO, 

NOEMÍ 
TU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

U (QAQO)  ICIQ        No 

CÁDIZ DELEITO, 

MARIA 

VIRGINIA 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

Química 

orgànica 
TC de 8h  6 Sí 6 Sí Sí 

CARBÓ MARTIN, 
JORGE JUAN 

AGREG 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

U(QFI) TC de 8h 
Acreditació de 
recerca 

2 Sí 2 Sí Sí 

CASTILLÓN 

MIRANDA, 

SERGIO 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

Química 

orgànica 
TC de 8h  6 Sí 6 Sí Sí 

http://www.iciq.org/research/research_group/prof-pau-ballester/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-pau-ballester/
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-09000272.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-09000272.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-09000272.html
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-carles-bo/section/about_prof/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-carles-bo/section/about_prof/
http://www.iciq.org/staff/cabello-noemi/
http://www.iciq.org/staff/cabello-noemi/
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/financament-93810953.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/financament-93810953.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/financament-93810953.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-04064815.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-04064815.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93809715.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93809715.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93809715.html
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Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular 

Nom Categoria Títol 
Àrea 

(1) 

Dedicació 

(2) 

Acreditació 

de més grau 

(2) 

Trams 

docència (2) 

Trams 

recerca (2) 
S/N 

Investigador 

actiu 

(2) Núm. Vius Núm. Vius 

CESTEROS 
FERNÁNDEZ, 

YOLANDA 

CU 
Doctor en 

Química 

Química 

inorgànica 
TC de 8h 

Acreditación 
Nacional para 

CDU-CU 

3 Sí 3 Sí Sí 

CLAVER 

CABRERO, 

MARIA DEL 

CARMEN OROSIA 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

Química 

inorgànica 
TC de 8h  6 Sí 6 Sí Sí 

DE GRAAF ., 

CORNELIS 
ICREA 

Doctor en 

Matemáticas 
U(QFI) TP de 1,5h  0   0   Sí 

DÍAZ GIMÉNEZ, 

MARÍA YOLANDA 
TU 

Doctor en 

Química 

Química 

orgànica 
TC de 8h  4 Sí 3 Sí Sí 

DIÉGUEZ 

FERNÁNDEZ, 

MONTSERRAT 

CU 
Doctor en 

Química 

Química 

inorgànica 
TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

4 Sí 3 Sí Sí 

ECHAVARREN 

PABLOS, 

ANTONIO MARIA 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

Química 

orgànica 
TP de 3h ICIQ        No 

FERNÁNDEZ 

GUTIÉRREZ, 
MARIA ELENA 

TU 

Doctor en 

Ciencias 
Químicas 

Química 

inorgànica 
TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 
CDU-CU 

4 Sí 3 Sí Sí 

GODARD , CYRIL INVPOST 
Doctor en 
Química 

U(QFI) 
TC 2,67h 
docència 

Acreditació de 
recerca 

0   0   Sí 

LOPEZ ALONSO, 
NURIA 

PV 
Doctor en 
Química 

U(QFI)  ICIQ        No 

MARTIN ROMO, 

RUBEN 

FRANCISCO 

PV 
Doctor en 

Química 
U(QAQO)  ICIQ        No 

MASDEU BULTÓ, 

ANNA MARIA 
TU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

Química 

inorgànica 
TC de 8h  4 Sí 4 Sí Sí 

MASERAS CUNÍ, 

FELIU 
PV DOCTOR/A U(QFI)  ICIQ        No 

MELCHIORRE ,-, 
PAOLO 

PV 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

U(QAQO)  ICIQ        No 

MUNIZ, KILLIAN PV 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

U(QAQO)  ICIQ        No 

PAMIES OLLÉ, 

OSCAR 
AGREG 

Doctor en 

Química 
U(QFI) TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-TU 

3 Sí 3 Sí Sí 

REINA LOZANO, 

JOSÉ ANTONIO 
TU 

Doctor en 

Ciencias 
Químicas 

Química 

orgànica 
TC de 8h  4 Sí 4 Sí Sí 

RICART PLA, 

JOSE MANUEL 
CU 

Doctor en 
Ciencias 

Químicas 

Química 

física 
TC de 8h  6 Sí 5 Sí Sí 

RODRÍGUEZ 

FORTEA, 

ANTONIO 

AGREG 
Doctor en 

Química 
U(QFI) TC de 8h 

Acreditació de 

recerca 
3 Sí 3 Sí Sí 

RONDA 

BARGALLÓ, 

JUAN CARLOS 

CU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

Química 

orgànica 
TC de 8h 

Acreditación 

Nacional para 

CDU-CU 

5 Sí 4 Sí Sí 

SALAGRE 

CARNERO, 

MARÍA PILAR 

TU 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

Química 
inorgànica 

TC de 8h  6 Sí 4 Sí Sí 

URUKAWA 

ATSHUSHI 
PV 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

U(QAQO)  ICIQ        No 

PETRUS VAN 

LEEUWEN 
PV 

Doctor en 

Ciencias 

Químicas 

U(QAQO)  ICIQ        No 

VIDAL FERRAN, 

ANTON 
PV 

Doctor 

Ingeniero en 
Química 

U(QAQO)  ICIQ        No 

Font: SINIA. POA 2014-15 (20.11.2015) i Coordinació del Màster. Trams vius (suport SINIA 26.02.2016) 
(1) QAQO (Química Analítica i Química Orgànica), QFI (Química Física i Inorgànica) 

(2) No aplica als investigadors de l’ICIQ 

  

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94605221.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94605221.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94605221.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93809704.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93809704.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93809704.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93809704.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-00625505.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-00625505.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-95607772.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-95607772.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94603740.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94603740.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94603740.html
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-antonio-m-echavarren/section/about_prof/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-antonio-m-echavarren/section/about_prof/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-antonio-m-echavarren/section/about_prof/
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602712.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602712.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94602712.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-05000337.html
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-nuria-lopez/section/about_prof/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-nuria-lopez/section/about_prof/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-ruben-martin/section/about_prof/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-ruben-martin/section/about_prof/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-ruben-martin/section/about_prof/
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93847305.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93847305.html
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-feliu-maseras/section/about_prof/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-feliu-maseras/section/about_prof/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-paolo-melchiorre/section/about_prof/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-paolo-melchiorre/section/about_prof/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-paolo-melchiorre/section/about_prof/#http://www.iciq.org/research/research_group/prof-kilian-muniz/section/about_prof/
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-97611813.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-97611813.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94604215.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-94604215.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93851306.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93851306.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-04064820.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-04064820.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-04064820.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93845220.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93845220.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93845220.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93833806.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93833806.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/grupsrecerca/investigadors/general-93833806.html
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-anton-vidal/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-anton-vidal/
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Taula E4.22. Recerca del professorat implicat en el Màster SCDM 

Coordinació Màster en Síntesi, catàlisi i disseny molecular 

Professor/a Experiència de recerca 

Sergio Castillón Miranda (URV) http://www.quimica.urv.cat/sintcarb/ 

Antonio Echavarren Pablos 
(ICIQ) 

http://www.iciq.org/research/research_group/prof-antonio-m-
echavarren/section/about_prof/   

Grups de recerca URV 

Grup Informació 
Reconeixement per la GenCat 
(SGR 2014-2016) 

Materials Catalítics en Química 
Verda (GreenCat) 

http://www.urv.cat/dqfi/recerca/greencat.html  2014 SGR 1146 

Organometal·lics i Catàlisi 
Homogènia (OMICH) 

http://argo.urv.es/tecat/  2014 SGR 670 

Polímers 
http://www.quimica.urv.es/~w3qo/poliurv/cat/m
embres.html  

2014 SGR 654 

Química Quàntica http://argo.urv.es/w3qf/  2014 SGR 199 

Síntesi orgànica i química dels 
carbohidrats 

http://www.quimica.urv.cat/sintcarb/  2014 SGR 784 

Grups de recerca ICIQ 

Grup Informació 
Reconeixement per la GenCat 
(SGR 2014-2016) 

Organometallic chemistry for 
health and material science 
applications 

http://www.iciq.org/research/research_group/pro
f-antonio-m-echavarren/  

2014 SGR 818 

Atomistic simulation addressed 
to develop more rationalized 
heterogeneous catalysts 

http://www.iciq.org/research/research_group/pro
f-nuria-lopez/  

2014 SGR 145 

In-silico studies at the service 
of catalysis 

http://www.iciq.org/research/research_group/pro
f-carles-bo/  

 

Discovery of New 
Enantioselective 
Organocatalytic and 
Photochemical Processes 

http://www.iciq.org/research/research_group/pro
f-paolo-melchiorre/  

2014 SGR 1059 

New catalytic methods for the 
synthesis of relevant molecules 
through the activation of inert 
entities  

http://www.iciq.org/research/research_group/pro
f-ruben-martin/  

2014 SGR 884 

Improvement of the efficiency 
of catalytic processes by 
computational methods 

http://www.iciq.org/research/research_group/pro
f-feliu-maseras/   

2014 SGR 409 

Molecular self-assembly for the 
construction of complex 
architectures 

http://www.iciq.org/research/research_group/pro
f-pau-ballester/   

 

Activation and transformation 
of nitrogen compounds 

http://www.iciq.org/research/research_group/pro
f-kilian-muniz/   

2014 SGR 889 

Heterogeneous catalysis and In 
Situ/Operando Spectroscopy 

http://www.iciq.org/research/research_group/dr-
atsushi-urakawa/   

2014 SGR 893 

Modular approaches to efficient 
enantioselective catalytic 
methods 

http://www.iciq.org/research/research_group/pro
f-anton-vidal /  

 

Inspired by Nature: Artificial 
photosynthesis  

http://www.iciq.org/research/research_group/pro
f-antoni-llobet/  

2014 SGR 915 

Font: Elaboració pròpia. Oficina de Suport a Deganat de la FQ (novembre 2015) 

Taula E4.23. Professorat del Màster SCDM amb ERC Grants i premis de recerca.  
Professorat Distincions 

Echavarren Pablos, 
Antonio 

ERC Advanced Grant  (2013-2017) 
2015 Arthur C. Cope Scholar Award form the American Chemical Society. 

Martin Romo, 
Ruben 

ERC Starting Grant 2015. 
2010 RSEQ Young InvestigatorAward, the 2011 Thieme Chemistry Journal Award, the Eli Lilly 
Young Research Investigator Award 2011, the 2015 RSEQ Excellent Research Award 

Maseras Cuní, Feliu RSEQ Award (Real Sociedad Española de Química) in 2011 

Melchiorre, Paolo ERC Starting Grant 2015 

López Alonso, 
Núria 

ERC Starting Grant (2010-2014) 
ERC Proof-of-concept grant 2015. 
“Prize for Excellence” by the Real Sociedad Española de Química (RSEQ) 2015 

Font: Elaboració pròpia. Oficina de Suport al Deganat URV (novembre 2015) 

http://www.quimica.urv.cat/sintcarb/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-antonio-m-echavarren/section/about_prof/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-antonio-m-echavarren/section/about_prof/
http://www.urv.cat/dqfi/recerca/greencat.html
http://argo.urv.es/tecat/
http://www.quimica.urv.es/~w3qo/poliurv/cat/membres.html
http://www.quimica.urv.es/~w3qo/poliurv/cat/membres.html
http://argo.urv.es/w3qf/
http://www.quimica.urv.cat/sintcarb/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-antonio-m-echavarren/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-antonio-m-echavarren/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-nuria-lopez/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-nuria-lopez/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-carles-bo/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-carles-bo/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-paolo-melchiorre/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-paolo-melchiorre/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-ruben-martin/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-ruben-martin/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-feliu-maseras/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-feliu-maseras/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-pau-ballester/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-pau-ballester/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-kilian-muniz/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-kilian-muniz/
http://www.iciq.org/research/research_group/dr-atsushi-urakawa/
http://www.iciq.org/research/research_group/dr-atsushi-urakawa/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-antoni-llobet/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-antoni-llobet/
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Taula E4.24. Satisfacció dels estudiants respecte al professorat. Màster SCMD (2014-15) 
Pregunta 

(enquestes valorades: 31) 
Mitj 

preg tit 
Desv 

preg tit 
Mitj 

preg URV 
Desv 

preg URV 

En els plantejaments inicials de l'assignatura, especifica clarament els 
objectius, el programa i els criteris d'avaluació, 

5,68 1,06 5,63 1,57 

Les activitats docents s'ajusten als objectius, continguts, sistema 
d'avaluació i competències que preveia la guia docent, 

5,58 0,84 5,55 1,6 

La metodologia d'ensenyament s'adequa als objectius de l'assignatura, 5,42 1,35 5,32 1,77 

Explica els continguts amb claredat, 5,89 1,76 5,27 1,86 

Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que se li plantegen, 5,95 1,68 5,51 1,78 

Es preocupa per estimular l'interès de l'alumnat en l'assignatura, 5,68 1,57 5,24 1,9 

Manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els 
estudiants, 

6,21 0,85 5,57 1,74 

Compleix amb l'horari de classe i d'atenció personalitzada fora de l'aula, 6,32 0,75 5,89 1,54 

El volum de treball és coherent i proporcionat als crèdits de 
l'assignatura, 

5,11 1,56 5,39 1,75 

Globalment considero que és un/a bon/a professor/a, 6 1,41 5,51 1,7 

Total 5,78 1,35 5,49 1,74 

Font: SINIA. Enquesta d’Avaluació Docent. Informe de dades globals per ensenyament (bloc específic). Escala de valoració 
1-7 (13.10.15) 
 

Taula E4.25. Professorat amb càrrecs destacats. Ensenyaments de la Facultat de Química 
Titulacions Professorat Càrrec 

Grau BBM 
Màster NIM 

Arola, Lluís President del Consell Català de Recerca i Innovació. 
Director del Centre Tecnològic en Nutrició i Salut. 

Grau QUI 
Màster SCMD 

Castillón, Sergio President de la Comissió específica de Ciències d’AQU Catalunya d’Avaluació de la 
Recerca 

Grau QUI 
Màster SCMD 

Claver, Carmen Directora científica del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) i 
membre del Consell Científic del Centre National de la Recherche Scientifique. 
Acadèmica de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Màster SCMD Echavarren, 
Antonio M. 

Manager at Vice-direction of Academic Affairs unit at ICIQ 
Member of the Editorial Board of ChemCatChem (2009-) , the International 
Advisory Board of the European Journal of Organic Chemistry (2006-), 
ChemSusChem (2007-), Organic Biomolecular Chemistry (2008-), Chemical 
Society Reviews (2009-) and Advanced Synthesis and Catalysis (2011-), as well 
as Associated Editor of Chemical Communications (2011-). 

Grau BBM Figueras, Maria 
José 

Maria José Figueras 
Ambaixadora a Espanya de la Societat Americana de Microbiologia 

Màster NIM Salas, Jordi Membre del Comitè Científic de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i 
Nutrició. 
Director del Centre Català de la Nutrició de l'Institut d'Estudis Catalans (CCNIEC). 
President de la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i 
Dietètica (FESNAD). 

Font: Elaboració pròpia. Oficina de Suport a Deganat URV (novembre 2015) 

Taula E4.26. Projectes que han rebut el Premi Qualitat Docent del Consell Social de la URV 

Projecte Any Modalitat 

Innovacions tecnològiques aplicades per millorar la 

qualitat de tres assignatures de Bioquímica 

2004 Individual 

Introducció a la Bioinformàtica. Curs interactiu sobre 
l’anàlisi de seqüències de DNA i proteïnes 

2003 Col·laboració amb altres 
universitats 

Font: Consell Social URV 

 

  

http://www.urv.cat/professorat/5/lluis-arola-ferrer
http://www.aqu.cat/doc/doc_37177011_1.pdf
http://www.urv.cat/professorat/18/carmen-claver
http://www.iciq.org/staff/echavarren-antonio/
http://www.iciq.org/staff/echavarren-antonio/
http://www.urv.cat/professorat/59/maria-jose-figueras
http://www.urv.cat/professorat/59/maria-jose-figueras
http://www.urv.cat/professorat/38/jordi-salas
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Suport que rep el professorat 

Taula E4.27. Dades referents a les accions de millora de la formació del PDI 

 

 

Font: Institut de Ciències de l’Educació (novembre 2015) 

Taula E4.28. Detall cursos PROFID, Pla general (2014-15) 

Àmbit 

Nre. Cursos 

oferts 

Nre. 

Inscripcions 

Nre. 

Assistents 

Acció institucional de la URV 6 50 44 

Desenvolupament docent i investigador  37 542 474 

Docència universitària    2 52 44 

Eines per al treball docent 9 153 116 

Gestió universitària  3 33 24 

Idiomes  6 72 57 

Jornades 1 39 34 

Salut i prevenció de riscos laborals 20 308 219 

Anul·lats 9 - - 

TOTAL 93 1.249 1.012 
Font: Institut de Ciències de l’Educació URV (novembre 2015)  

Taula E4.29. PDI inscrit a cursos PROFID, per departaments (2013-14) 

Departament 
Nombre de 
PDI de la URV 

Inscrits  
Pla General  

Inscrits 
Pla Específic 

Bioquímica i biotecnologia 113 86 71 

Química Analítica i Química Orgànica 70 60 27 

Química Física i Inorgànica 75 61 29 

TOTAL URV 2129 1386 605 
Font: Memòria d’activitats de l’Institut de Ciències de l’Educació URV. Curs 2013-14  
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Taula E4.30. Relació de cursos Pla Específic de la Facultat de Química (2014-15) 

Codi Nom Inscripcions  Assistents Hores Professor/a Calendari 

PROFID201 Elaboració de 
rúbriques per 
avaluació de 
competències B i C 
en 3r i 4t curs dels 
graus 

de la Facultat de 
Química a través de 
Moodle 

7 5 2 Tècnic/a del 
Servei de 
Recursos 
Educatius / 
Yolanda 
Cesteros 

17/09/2014 

PROFID227 Elaboració de 
rúbriques per 
avaluació de 

competències  B i C 
els graus de la 
Facultat de Química 
a través de Moodle 

11 11 2 Tècnic/a del 
Servei de 
Recursos 

Educatius 

14/01/2015 

PROFID228 
Elaboració del Pla de 
Treball a través de 
Moodle 

10 10 2 Tècnic/a del 

Servei de 
Recursos 
Educatius 

21/01/2015 

Font: Institut de Ciències de l’Educació URV (novembre 2015) 

Taula E4.31. Projectes d’Innovació docent. Professorat de Graus i Màsters de la FQ 

CURS Nom projecte Coordinador Persones involucrades 

2009-10 Actualització de preguntes amb resposta 
programada a l'entorn Moodle. Creació de 
funcions estadístiques per usar a l'entorn Moodle 

Mateo Sanz, Josep Maria Mateo Sanz, Josep Maria 

Olivé Farré, Carme 

Puigjaner Riba, Dolors 

2009-10 Desenvolupament d'activitats d'innovació docent 
per a l'adaptació a l'EEES de l'assignatura del 
nou grau en Química: "Complements en 
Química" 

Cesteros Fernández, 
Yolanda 

Cesteros Fernández, 
Yolanda 

Lligadas Puig, Gerard 

Poblet Rius, Josep Maria 

2009-10 Edició d'un dossier informatiu sobre el contingut 
de les xerrades de divulgació de la química als 

centres de secundària 

Calull Blanch, Marta Aguilar Anguera, Carme 

Bo Jané, Carles 

Bonet Laplana, Amadeu 

Calull Blanch, Marta 

Carvajal Martí, Joan Josep 

Castillón Miranda, Sergio 

Cesteros Fernández, 
Yolanda 

Díaz González, Francesc 

Galceran Mestres, 
Montserrat 

Mantecón Arranz, Ana 

Massons Bosch, Jaume 

Pocurull Aixalà, Eva 

Ronda Bargalló, Joan 
Carles 

Ruiz Martí, Xavier 

Ruiz Morillas, Núria 

Salagre Carnero, Pilar 

Vilà Nadal, Laia 

2010-11 Integració del malalt simulat en les bases de la 
comunicació i de l'educació en nutrició 

Romeu Ferran, Marta Albadalejo Perales, Rosa 
Maria 

Aranda Pons, Núria 

Arija Val, Victoria 

Farré Coma, Jordi 

Giralt Batista, Montserrat 

Megias Rangil, Isabel Clara 

Queral Casanova, Rosa 

Romeu Ferran, Marta 

Solà alberich, Rosa Maria 

Valls Zamora, Rosa Maria 

2010-11 Lligadas Puig, Gerard Cádiz Deleito, Virginia 
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CURS Nom projecte Coordinador Persones involucrades 

Pla de virtualització i adaptació a l'EEES de 
l'assignatura "Tècniques de Caracterització de 
Polímers" 

Lligadas Puig, Gerard 

Ronda Bargalló, Joan 
Carles 

2011-12 Incorporació i ús de preguntes programades i 
qüestionaris amb apartats a Moodle per a 
l'ensenyament de l'Estadística 

Josep Maria Mateo Sanz Carme Olivé Farré 

Dolors Puigjaner Riba 

Josep Maria Mateo Sanz 

2012-13 Innovation Hub: una nova aproximació a 
l'educació en innovació 

Andrade, Francisco Javier Andrade, Francisco Javier 

Quince, Núria 

Rius Ferrús, Xavier 

Rius Ruiz, Xavier 

2013-14 Anàlisi i difusió de resultats de l'ús en l'àmbit 
universitari dels qüestionaris personalitzats de 
Moodle per a l'ensenyament de l'Estadística 

Mateo Sanz, Josep Maria Mateo Sanz, Josep Maria 

Olivé Farré, Carme 

Puigjaner Riba, Dolors 

2013-14 Autocorrecció i avaluació de pràctiques de 
laboratori en base al càlcul d'errors associats a 
l'experimentació 

Clotet Romeu, Anna Clotet Romeu, Anna 

Mas Ferraté, Elisenda 

Reguero de la Poza, Mar 

2013-14 Suport a la realització del treball de recerca de 
Batxillerat 

Calull Blanch, Marta Aguilar Anguera, Carme 

Calull Blanch, Marta 

García Vallvé, Santiago 

Pujol Baiges, Cinta 

Rodríguez Fortea, Antonio 

Ronda Bargalló, Juan 
Carlos 

Ruiz Morillas, Núria 

Serra Albet, Àngels 

2014-15 Guies didàctiques per al treball de documentals 
en la docència virtual de les ciències ambientals 

Ruiz Morillas, Núria Ruiz Morillas, Núria 

Novo Molinero, Maria 
Teresa 

Valls Bautista, Cristina 

2014-15 Incorporació i ús de preguntes a Moodle 2.4 per 
a l’ensenyament de l’Estadística 

Mateo Sanz, Josep Maria Mateo Sanz, Josep Maria 

Puigjaner Riba, Dolors 

Olivé Farré, Maria del 
Carme 

2014-15 Suport a la realització del treball de recerca de 
Batxillerat 

Calull Blanch, Marta Calull Blanch, Marta 

Aguilar Anguera, Carme 

Fontanals Torroja, Núria 

Ronda Bargalló, Juan 
Carlos 

Ruiz Morillas, Núria 

Rodríguez Fortea, Antonio 

García Vallvé, Santiago 

Pujol Bages, Maria Cinta 

Borrull Ballarín, Francesc 

2015-
2016 

Mirant al futur: QeLab, la llibreta electrònica al 
laboratori 

Masdeu Bultó, Anna M. Masdeu Bultó, Anna M. 

Cesteros Fernández, 
Yolanda 

Diéguez Fernández, 
Montserrat 

Boqué Martí, Ricard 

Pocurull Aixalà, Eva 

Ferré Baldrich, Joan 

Díaz Giménez, Yolanda 

Galià Clua, Marina 

Salagre Carnero, Pilar 

Ruiz Manrique, Aurora 

Pàmies Ollé,Òscar 

Mas Ferraté, Elisenda 
(PAS) 

Rivas del Valle, Raquel 
(PAS) 

Font: Institut de Ciències de l'Educació de la URV (novembre 2015) 

Taula E4.32. Mobilitat PDI (2014-15) 

Professor/a Període País Institució Programa 

Fernández Gutiérrez,Maria Elena 13/07/15-17/07/15 Itàlia Università degli Studi di Trieste Erasmus- STA 

Font: I-Centre URV (25.11.2015)  
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Annex 4. Evidències per a la valoració de l’estàndard 5 

Serveis d’orientació acadèmica i profesional 

Taula E5.1. Accions per facilitar la incorporació dels estudiants als graus (2014-15) 

Activitat Descripció 

Jornades d’Acollida Al juliol de 2014, i durant la jornada de matrícula dels estudiants de nou accés, l’Equip 
Deganal, juntament amb PAS de la secretaria del Centre, va informar als futurs 
estudiants sobre els plans d’estudis respectius, i també sobre la necessitat d’assistir a 
les Jornades d’Iniciació a la Vida Universitària, programades pel mes de setembre de 
2014. 

La Jornada d’Acollida es va repetir per als estudiants que es van matricular durant els 

mesos de setembre i octubre. 

Jornades d’Iniciació a la 

Vida Universitària 
14a ed.) 

Activitat adreçada als estudiants de nou ingrés a la Facultat, organitzada el 2 i 3 de 

setembre de 2014, amb l’objectiu de donar als estudiants informació útil per 
desenvolupar-se adequadament en l’entorn universitari (presentació del Centre i dels 
Graus, Pla d’Acció Tutorial, activitats de la Secretaria del Centre, Moodle, Biblioteca, 
Servei Lingüístic i prova d’anglès). 

La informació és facilitada pel l’equip deganal i cap de la secretaria del centre, el tècnic 
multimèdia del centre, el PAS del CRAI del Campus Sescelades (àrea de Química). 

El curs 2014-15, els alumnes de grau nou ingrés han participat activament en 
aquestes jornades, concretament un total de 122estudiants (82del Grau de Química i 
40 del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular). 

Cursos intensius 
introductoris de les 
matèries de Química, Física 
i Matemàtiques 

Realitzats entre 4-26 de setembre de 2014. 

Activitat gratuïta dirigida als estudiants del Grau de Bioquímica i biologia molecular i al 

Grau de Química, amb l’objectiu d’introduir els principals conceptes de Química 
General, Física i Matemàtiques a través de classes teòriques i de problemes. 

Font: Elaboració pròpia. Oficina de Suport a Deganat FQ (juliol 2015) 

 

Taula E5.2. Enquesta de satisfacció de 1r curs graus 

Titulació Pregunta Resposta 2012-13 2013-14  2014-15 

% max res 

x preg tit 

% max res x 

preg tit 
 
 

% max res x 

preg tit 

G BBM 

Heu assistit a les jornades 

d'iniciació a la vida universitària? 
Sí 100,00% 100,00% 85,71% 

Valoreu les Jornades d'iniciació a 
la vida universitària. 

Puntueu-lo en una escala d'1 a 4 
(1 = molt dolent, 4 = molt bo) 

3 83,33% 62,50% 71,43% 

G QUI 

Heu assistit a les jornades 

d'iniciació a la vida universitària? 
Sí 75,00% 94,44% 88,89% 

Valoreu les Jornades d'iniciació a 
la vida universitària. 

Puntueu-lo en una escala d'1 a 4 
(1 = molt dolent, 4 = molt bo) 

3 66,67% 50,00% 55,56% 

DOBLE TIT. 

GBT I 

GBBM 

Heu assistit a les jornades 
d'acollida? 

No * * 100% 

Valoreu les Jornades d'iniciació a 

la vida universitària. 

Puntueu-lo en una escala d'1 a 4 

(1 = molt dolent, 4 = molt bo) 

2 * * 100% 

Font: URV en xifres, Enquestes PDI – Gestió 1Q1R_EPD: Nou llistat de les respostes amb més número d’enquestats per 
titulació (29.07.2015) 
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Taula E5.3. Satisfacció Jornades d’Iniciació a la Vida Universitària 

Preguntes Núm enquestats 
2014-15 2015-16 

91 93 

1. Adequació a les vostres necessitats 

1.1.- S’han adequat els objectius de les 
Jornades a les vostres necessitats? 

36, POC 
     

MOLT 

2014-15  2,2% 4,4% 26,4% 56,0% 11,0%  

2015-16   1,1% 15,1% 64,5% 19,4%  

1.2.- Indiqueu el grau d'adequació del ritme 
de les sessions als vostres coneixements del 
funcionament de la universitat. 

36 ,LENT 
     

RÀPID 

2014-15  1,1% 13,2% 50,5% 33,0% 2,2%  

2015-16  1,1% 5,4% 41,9% 40,9% 10,8%  

1.3.- Les Jornades us han aportat nous 
coneixements sobre els temes abordats? 

36,POCS 
     

MOLTS 

2014-15  1,1% 7,7% 24,2% 45,1% 22,0%  

2015-16  3,2% 7,5% 18,3% 52,7% 18,3%  

2. Qualitat en l'organització de l'acció 

2.1.- Atenció personal que heu rebut per 
part de l’organització DOLENTA 

     
BONA 

2014-15   2,2% 11,0% 51,6% 34,1%  

2015-16  1,1% 3,2% 15,1% 34,4% 46,2%  

3. Valoració dels aspectes docents del professorat 

3.1.-Coneixement del tema 

 BAIX 
     

ALT 

2014-15   2,2% 11,0% 31,9% 54,9%  

2015-16    4,3% 45,2% 50,5%  

3.2.-Comunicació 

 POCA 
     

MOLTA 

2014-15   3,3% 13,2% 44,0% 39,6%  

2015-16   5,4% 11,8% 43,0% 39,8%  

4. Els coneixements adquirits a les Jornades, han estat d'utilitat pel vostre desenvolupament en l'entorn 
universitari? En quins aspectes? Especifiqueu-ho breument. 

En general els alumnes valoren positivament aquestes jornades. Els aspectes que consideren que els hi són útils és que 

se’ls mostra el funcionament de la Universitat (web, moodle, carnet URV, correu electrònic, tràmits administratius...), 
també se’ls informa sobre el funcionament del Centre, les ubicacions de l’aulari, laboratoris, així com dels diferents 
serveis que es troben al campus i també se’ls dona informació sobre aspectes acadèmics: horaris, exàmens i activitats 
que es fan dins del centre. Alguns alumnes comenten que és molta informació en molt poc temps. 

5. Quins aspectes creieu necessari millorar? Com els milloraríeu? 

En relació amb el desenvolupament de les Jornades, consideren en general que hi ha molta informació institucional que 
es repeteix i que fa que les xerrades siguin massa llargues, lentes i poc amenes, suggereixen que cal dinamitzar-les i fer-
les més curtes, suprimint en part la informació més institucional (antecedents URV, presentacions...) i centrant-se en 
aspectes més concrets de la Facultat. També comenten que es podrien fer fulletons amb la informació més rellevant del 
centre, així com dels aspectes més importants dels ensenyaments i els hi caldria més informació sobre beques. Els 
alumnes de fóra de Catalunya consideren que les explicacions són molt ràpides i no les acaben d’entendre, demanen 
tenir una mica de cura ells perquè van perduts. En relació amb les instal·lacions comenten que l’aire condicionat no es 
nota. 

Font: OSD Enquesta de les Jornades d’iniciació a la Vida Universitària (setembre 2014), (setembre 2015) 
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Taula E5.4. Evolució dels assistents a les formacions d’e-tutories dirigides als tutors 

Centre 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Facultat de Química 10 12 8 13 

Font: Informes de seguiment del PAT de la Facultat de Química 

 

Taula E5.5. Evolució de la participació dels estudiants a la tutoria (Graus) 

Titulació 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-2015 

Total (graus) 70% 62% 48% 57% 47% 36% 

Grau Bioquímica i biologia molecular 44% 60% 46% 65% 39% 34% 

Grau Química 96% 64% 49% 51% 52% 38% 

Font: Informes PAT de Moodle (24.07.2015). Informació no disponible per la Doble titulació BBM/Biotecnologia. 

Taula E5.6. Evolució del percentatge de professorat i estudiants que accedeixen a l’espai e- 

tutoria (Graus) 

Titulació 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Professorat       

Grau Bioquímica i biologia molecular * 100% 91% 100% 85% 85% 

Grau Química * 90% 75% 72% 89% 84% 

Estudiants       

Grau Bioquímica i biologia molecular 90% 91% 84% 74% 75% 53% 

Grau Química 96% 79% 74% 76% 72% 50% 

Font: Informes PAT de Moodle (24.07.2015). Informació no disponible per la Doble titulació BBM/Biotecnologia. 
*Dada no disponible 

Taula E5.7. Nombre d’estudiants per tutor/a (2014-15)  

Titulació 
Nombre estudiants 

tutoritzats 
(*) 

Nombre de tutors 
Ràtio d'estudiants 

per tutor 

Doble Grau BBM/Biotecnologia 10 2 5 

Grau Bioquímica i biologia molecular 212 20 10,6 

Grau Química 358 45 8 

Màster Nutrició i metabolisme 60 1 60 

Màster Síntesi, catàlisi i disseny molecular 15 1 15 

Font: Informes PAT de Moodle (24.07.2015). 
(*) ACRG03 i ACRM03 

Taula E5.8. Tutories realitzades en estudis de grau i tipologia (2014-15) 

Titulació Nombre fitxes de seguiment 
Tipus de tutories 

Indiv. Grup Presencial Virtual 

Total (graus) 297 277 20 250 46 

Grau Bioquímica i biologia molecular 98 87 11 84 14 

Grau Química 199 190 9 166 32 

Font: Informes PAT de Moodle (24.07.2015). Informació no disponible per la Doble titulació BBM/Biotecnologia. 
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Taula E5.9. Temàtiques treballades en tutories de grau (2014-15) 

 Temàtiques 

Titulació 
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Total 
(graus) 

46 0 167 53 66 30 33 17 32 81 

 Grau BBM 16 0 48 5 20 13 18 6 17 33 

Grau QUI 30 0 119 48 46 17 15 11 15 48 

Font: Informes PAT de Moodle (24.07.2014). Informació no disponible per la Doble titulació BBM/Biotecnologia. 
 
 

Taula E5.10.  Satisfacció estudiants de grau amb el Pla d’Acció Tutorial (2014-15) 

Pregunta GBBM GQUI URV 
(alumnes potencials): (169) (289)  

La difusió de la tutoria (saber què es, en què consisteix i qui és el meu tutor) ha 
estat correcta. 

8,1 6,94 6,66 

El moment d'inici de la tutoria ha estat adequat. 8,5 7,5 6,86 

El nombre de tutories realitzades ha estat suficient. 8,4 7 6,26 

El tutor ha propiciat un bon clima de relació personal i de comunicació.  8,7 7,38 7,47 

Els temes tractats a les tutories han donat resposta a les meves necessitats. 6,6 7,25 7,05 

Estic satisfet del desenvolupament de les tutories.  6,9 6,69 6,83 

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

7,5 7,07 7,44 

Conèixer les competències que he d'assolir al llarg de la carrera. 5,6 6 5,90 

Decidir en quines assignatures m'he de matricular. 5,2 5,31 5,49 

Veure en quines competències vaig avançant  5,22 5,19 5,49 

Planificar accions concretes que em permetin millorar   5,3 5,44 5,83 

Reflexionar sobre el camp en què m'agradaria treballar. 4,7 5,19 5,85 

Reflexionar sobre les meves preferències dins dels estudis. 5,5 5,38 6,01 

Conèixer els serveis universitaris a disposició dels estudiants. 4,8 5,38 5,68 

És fàcil d'utilitzar. 8,25 8,5 7,09 

És útil per planificar trobades amb el tutor. 6,67 8,75 6,66 

És útil per compartir informació entre tutor i estudiant. 6,67 8,75 6,76 

Augmenta la sensació de suport per part d'un tutor. 6,67 8,75 6,32 

És un bon recurs per millorar l'orientació de l'estudiant. 8 8,5 6,56 

Jornada d'acollida 4,8 7,78 5,93 

Sessió informativa  sobre optatives  4,8 6,33 5,01 

Sessió informativa  sobre mobilitat  4 6,33 5,24 

Sessió informativa  sobre pràctiques externes  6,2 6,57 5,63 

Sessió informativa  sobre sortides professionals  2,33 7,17 4,83 

Sessió informativa  sobre Projecte Fi de Grau  6 6,71 5,25 

Aporta canals de comunicació entre tutor i estudiant. 6,33 8,5 6,56 

Font: SINIA, PAT – Resultats de les titulacions enquestades (17.09.2014) 
Puntuació: 1-10 (molt en desacord-molt d’acord). Entre parèntesi mitjana URV. 
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Taula E5.11. Comparatives de les preguntes qualitatives PAT (2014-15) 
Pregunta Resposta Nombre 

respostes 
centre 

Nombre respostes 
URV 

GBBM GQUI   
Gènere Home 5 8 13 196 

Dona 7 11 21 348 

Edat 

18-19 5 9 17 131 

20-21 5 6 11 151 

22-25 2 3 5 139 

més de 25   1 1 125 

Curs 
Primer curs 4 9 16 168 

Desenvolupant la 
carrera 

5 8 13 232 

Finalitzant la carrera 3 2 5 140 

Combineu feina i estudis? Sí 5 1 6 233 

No 7 18 28 304 

Saps qui és el teu tutor? Sí 12 18 32 485 

No   1 2 60 

En quantes tutories (tant de grup 
com individuals) heu participat 

durant aquest curs? 

1 3 7 10 137 

2 5 4 10 84 

3 3 2 5 29 

4   1 1 19 

més de 4   1 1 20 

Cap 1 4 7 257 

Quan heu anat a la tutoria, ho heu 
fet majoritàriament: 

Per iniciativa pròpia 4 9 14 135 

Perquè m'ha 
convocat el tutor 

6 6 12 164 

Has utilitzat l'espai de tutoria 
acadèmica a Moodle? 

Sí 2 2 4 97 

No 9 14 25 256 

Font: SINIA, PAT - Comparatives de les preguntes qualitatives (29.07.2015) 

 

Taula E5.12. Satisfacció dels estudiants de Màster amb el tutor/a (2014-15) 

Pregunta MNIM MSCMD URV 

(Participació: enquestes contestades): (80) (31)  

L'orientació rebuda per part del tutor per a la realització del Treball Fi de 
Màster ha estat eficaç 

5,67 6,00 6,19 

La disponibilitat de temps per part del tutor ha estat adequada 5,33 7,00 5,83 

El tutor m'ha facilitat la interacció amb l'equip d'investigadors o de 
professionals relacionats per al desenvolupament del Treball Fi de Màster 

6,33 6,00 5,77 

Font: SINIA, Enquesta Avaluació Docència PDI: Dades globals per ensenyament (bloc comú) (15.09.2014) 
Puntuació: 1-7 (molt en desacord-molt d’acord). 
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Taula E5.13. Satisfacció dels tutors amb el PAT (2014-15) 

Número de tutories realitzades: 

10, 9, 3, 8, 6, 13 realitzades (moltes més convocades reiteradament), 24, 10, 16, 13, 15, 10, 7, 7, 8, 9, 5, 9, 3, 5, 17, 15, 11 

Número d’alumnes que han fet tutories: 

5, 4, 7, 7, 3, 10, 8, 6 a 9, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 6, 2, 5, 4, 5, 5, 8, 5 
Convocats a les tutories han estat 6: 2 de 3er i 4 de 1er. Els de 3er han fet 3 o 4 tutories. Dels de 1er, alguns no han respost mai als 
mails. Altres han fet la primera tutoria, i desprès ja no han contestat mai. Tots aquests ja no hi són matriculats aquest any. 

La participació dels estudiants és positiva/negativa? 

Positiva (11)  
En general, per als alumnes que venen a les tutories, la participació és positiva (4). Hi ha hagut dos alumnes que no han assistit a cap 
tutoria durant el curs 2014-15. Un d’ells no ha assistit mai a cap tutoria i l’altre sí que va assistir a les tutories del curs anterior, inclosa 
la de final de curs. 
Positiva, però no tots hi participen. 
Positiva o neutra. 
Depèn de l’alumne (2). No es pot donar resposta general. 
És assumida. 
Negativa, costa molts fer-los participar. Tutoritzo a 21 alumnes i només hem fet 8 tutories. 
Indiferent. Algú sí que vé perquè li agrada. Altres ni venen. 

Quin mínim de tutories recomanaries per estudiant i curs? 

1 (3), 2 (8), 3 (2), 2-3 (3) 
Jo els ho recordo i ells fan les que creuen necessàries. 
Només aquelles que l’alumnes consideri necessari, no crec en absolut en l’obligatorietat de les tutories. 
Una al principi dels estudis. Després de la receptivitat o necessitat de l’alumne. 
3 para primer curso 2 para el resto y siempre que los alumnos lo consideren oportuno. 
No detecto moments millors que altres. 
Les que l’estudiant necessiti. Si no en vol fer cap, que no vinguin. 
Dependrà de l’alumne, a alguns alumnes no els cal. 

La planificació plantejada, creus que és adequada? En quins moments ha sigut més útil? 

Sí (11)  
Inici curs (4) per veure com s’ha tancat el curs anterior i com es planteja el següent. 
A principi de curs i desprès del 1r quadrimestre. 
A l’inici del curs i del segon quadrimestre. 
Una al principi de curs, una altra a mitjans de curs i una al final. 
Els resulta útil especialment als estudiants de primer curs i als que estan finalitzant els estudis (2). 
Les tutories són sempre útils, especialment al final del 1r quadrimestre, quan encara es poden reconduir certes situacions. 
El nivell de seguiment que se’n fa de l’estudiant és l’adequat. Sobrepassar la situació actual no suposaria cap millora en la maduració 
de l’alumne, sinò potser el contrari. 
Crec que totes les tutories han estat útils, principalment a principis de curs i desprès del primer quadrimestre. 
No del tot. Crec que tan sols és útil per una petita franja d’alumnat. Per que tenen les coses clares, no és útil. Pels que no aprofiten 
l’oprtinitat, tampoc. Molts dels que venen a les tutories ho fan perquè és obligatoir, però ni busquen ni accepten l’ajuda que pots 
oferir. Per tant, la relació esforç/benefici no és molts encoratjadora. 
No crec que sigui adequada. És lògica per a nosaltres, però la falta d’interès de l’estudiant mostra que no és l’adequada. 
Els alumnes ja saben el que volen. 
Inici/mig/final curs. 
Al juny, final de curs i començament d’un nou. 

Creus que la difusió feta pels centres als estudiants és suficient? 

Sí (17)  
Pot-ser s’hauria de difondre una mica més. 
La desconec (4). 
No ho sé, perquè no sé la que s’ha fet. A jutjar pels resultats, no és prou, doant que alguns dels meus tutoritzats de 1er curs no han 
contestat mai als meus mails. Pot ser que hagin deixat el grau (per trasllat d’expedient, per exemple), i  no m’hago arribat la 
informació, com m’ha passat algun altre curs. 
No gaire. 

Disposes de coneixements suficients sobre els continguts que s’han de tractar a les tutories? 

Sí (17) 
En general sí. 
En part. 
Bàsics sí. Els darrers canvis respecte a l’acreditació de competències o detalls d’estàncies Erasmus, no. 
Penso que sí, però estaria bé disposar d’alguna guia de temes, ordenats pel període de tutoria. 
Disposo d’alguns coneixements, però de vegades crec que encara em falta informació. 
D’alguns temes potser no. 

Valora de l'1 al 10 i explica breument la utililitat del PAT del centre 

2 
3. Els alumnes haurien de conèixer que tenen un tutor assignat que els pot ajudar en casos de problemes de caràcter acadèmic, però 
les tutories deixen de tenir sentit quan s’imposen de manera obligatòria. A més, molts dels problemes ja es poden resoldre 
directament amb el professor de l’assignatura corresponent sense la implicació del tutor. Els alumnes ja són majors d’edat per prendre 
les seves decissions i assumir les conseqüències d’aquestes decissions. De fetper defecte, haurien de prendre aquestes decissions 
sense l’ajut del tutor, malgrat que, evidentment han de saber que tenen la disposició d’un tutor en cas de temes realment importants. 
No crec que el PAT tal com l’imposa la Univeristat ajudi a formar persones amb criteri independent. De fet, si no fossin obligatòries 
probablement pràcticament cap alumne les faria, com ha passat a les anatigues llicenciatures. Encara trobo més absurd que el 
compliment de les tutories sigui un condicionant per tenir el títol. Probablement s’estan expedint títols de grau que no han fet les 
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tutories. Això transmet la sensació que seguir el PAT no serveix de res i és una tasca més que se suma a les múltiples que hem de fer 
com a professors universitaris.  
4. He tingut reunions llargues amb alumnes aconsellanta què s’han de matricular i què no, i desprès fan el que volen. 
5 

5, depèn molt de l’estudiant, les seves necessitat, etc. 
5. Informar i motivar els estudiants. 
6 
6. És útil sobretot per orientar als alumnes en la prematrícula. 

6 en general tinc dos tipus d’alumnes, els que segueixen perfectament totes les tutories i els que no acostumen a seguir-les. Per a 
aquests últims... el PAT no és útil. 

7 
7 
7. El PAT dona un marc referencial bo tant als professors com als alumnes, del que poden esperar de la figura del tutor. 
No tinc prou eines per valorar-ho. 

7. La utilitat del PAT depèn de l’estudiant. Hi ha estudiants als quals els va molt bé i fins i tot són ells els que demanen fer una tutoria 
i hi ha altres estudiants que creuen que no la necessiten. 

8. Un punt de referència pels dubtes de difícil solució per part dels alumnes. 
8. El PAT pot ajudar, a alguns estudiants amb dificultats per integrar-se al sistema acadèmic unversitari, a adaptar-se més ràpidament 
a la dinàmica de treball. Pels estudiants més independents o avançats, el PAT no crec que els hi aporti cap millora tangible. 

8. Marca les línies generals de l’acompanyament als alumnes a través de l’acció tutorial. 
8. Crec que és útil per aportar informació i fer un seguiment dels estudiants durant els seus estudis. 
9. El plan en principio és útil, para aquellos alumnos que participen activamente. 
9. Encara que en moments puntuals em sembla molt útil el PAT. 

Heu rebut la formació que necessiteu per realitzar tutories? Si la resposta és NO, què necessitaríeu? 

Sí (15) 
Agrairia una minireunió a l’inici de cada curs per tenir informació sobr els canvis més importants, si ni han hagut. 
No: un guió senzill i pràctic dels punts mínims per saber quina responsabilitat depèn només del tutor, o en gran part, del tutor. 
No: en implantar el nou grau sí que vaig trobar mancances en formació de PE o TFG, i alguns aspectes generals de funcionament de 
l’ensenyament. També seria interessant tenir coneixement de les assigantures que s’han d’haver superat per poder cursar-ne una altra 
del curs següent sense problemes. Això és interessant per les assignatures de les àrees diferents a les nostres. 
Formació sí. Actualització, no. 
No. Estaria bé algun tipus de formació en “coaching” o intel.ligència emocional. 
Necessitaria més informació sobre els crèdits de que s’ha de matricular l’alumne, competències a assolir, ... 
No, però és que tampoc no cal. Moltes qüestions de les tutories les responen millora a la secretaria del centre, o cada coordinador 
(e.g. Erasmus). Haver-ho de preguntar jo a la secretaria, per després explicar-li a l’alumne... és més fàcil que ho pregunti directament 
a secretaria, no? 

És fàcil l’ús del Moodle per a la tutoria: concertar reunions, fer les fitxes de seguiment? 

Moderadament còmode. 
Sí (19) 
Acceptable. 
Moderadament. Problema afegit: he anat a consultar ara les meves tutories del curs passat, i l’assignatura ha “desaparegut”, pel que 
no puc cosultar res dels alumnes que ja no en tinc tutoritzats aqest any (que són tots els que havien començat l’any passat).  
No, no és gaire útil per mi. De fet hi ha tutories que no surten reflectides al Moodle. 
No el faig servir per concertar cites: correu electrònic. 
S’haurien de poder veure totes les fitxes de seguiment de tots els alumnes que un professor tutoritza, d’un cop. 

És útil l’espai comú de Moodle de tutoria de centre? Quina informació addicional creieu que seria útil tenir en aquest 
espai? 

Moderadament útil. Crear un apratat FAQ. 
Sí (19) 
L’uso molt esporàdicament per valorar-la. 
Sí. Expedient dels alumnes. 
No l’utilitzo massa. 
Trobo correcta la que hi ha. 
És útil però no en faig gaire ús. 
Sí, és útil, però no la miro. 
Crec que, en principi, està bastant complert. 

Què creus que es podria fer per millorar el procés de tutoria? Quines propostes de millora realitzaries? 

Reunió tutor-mentor. 
Fer-ne menys per curs. 
Consedero que aquesta presgunta l’ha de respondre els estudiants i mirar les respostes en funció de l’antiguetat que porten al centre. 
A partir d’aquest anàlisi, revisar el què s’està fent. 
Eliminar l’obligatorietat de les mateixes. La tutoirtzació suposa una feina més a afegir a les múltiples que tenim el personal docent, 
però la gran majoria d’alumnes no responen a la “crida” dels tutors per fer les tutories. La majoria d’alumnes no responen a la “crida” 
dels tutors per fer les tutories. La majoria d’alumnes no veu la necessitat que siguin de caràcter obligatori. 
Informar els tutors d’alguns aspectes que hauríem de saber tots els tutors. 
No ho sé, la veritat. 
En el meu cas, estic força satisfet. 
Trobo correcte el procès. 
El PAT ja actual ja dóna molta informació i eines als estudiants que la necessiten o la demanen, sempre i quan es realitzi 
correctament. No crec que dirigir més a l’estudiant, o fer-li un seguimkent més intensiu, acabi redundnat en un millor aprenentatge 
per part seva. 
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Alguns alumnes només volen la signatura del full de prematrícula. Quan se n’enteren que no fa falta, ni venen a fer tutoria. 
De forma general, plantear actuaciones para motivar a los alumnos a realizarlas. 
Mecanismes de control, per part de la facultat als alumnes que no participen en tutories. 
Eliminaria la necessitat de què l’alumne hagi de tenir el cist-i-plau del tutor sobre el que es matricula. És absurd. I s’acaben 
matriculant del que volen. És bo que vingui a comentar-ho, perquè sempre li pots donar bons consells. És a dir, qui vulgui venir, molt 
benvingut. Però si no vol venir, fer-ho obligatori, no serveix de res. És una pèrdua de temps pels dos. Fer tutories per comentar els 
resultats acadèmics també ho trobo absurd. Els que venen, els hi serveis. Però si no volen venir, no els oblligaria. És fàcil d’entendre 
que un alumne no tingui ganes d’anar-li a explicar a un tutor perquè ha suspès tres examens. En resum: jo crec que les tutories han 
d’existir com a servei. Si l’alumne ho necessita, en pot disposar. Però fer-ho una obligació... 
No cal fer el procès més complex. 
No en tinc. 

Font: Correus electrònics de tutors (03.11.2015). Participació del 36,5%. 
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Taula E5.14. Mobilitat OUT d’estudiants de la Facultat de Química (2014-15)  

Titulació Programa --> Subprograma 

Nombre d'alumnes 

D H Total 

GBBM ERASMUS + 12 3 15 

GQUI 

CONVENIS BILATERALS  1  

ERASMUS + 7 3 12 

SICUE-SÈNECA 1   

MNIM 

ALTRES PROGRAMES 1   

DRAC 1  3 

ERASMUS+  1  
Font: SINIA, Mobilitat OUT FQ (01.12.2015) 

Taula E5.15. Universitats de destinació dels estudiants de la Facultat de Química, mobilitat OUT 

(2014-2015) i Universitats de procedència dels estudiants que venen a la Facultat de Química, 

mobilitat IN (2014-2015) 

 
Mobilitat OUT 

Titulació Universitat/empresa de destinació Nombre 
d’estudiants 

GBBM 

Technische Universitat Darmstadt-Alemanya 
Julius Maximilians UniversitÄt Wurzburg-Alemanya 
Vytautas Magnus University-Lituania 
University of the West of Scotland-UK 
University Lyon-França 
University Manchester-UK 
University Pecs-Hongria 
University Lund-Suècia 

2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 

GQUI 

Universite d’Orleans-França 
Nottingham Trent University-UK 
University of the West of Scotland-UK 
Eberkard Karls Universitaet Tuebingen-Alemanya 
Universität Siegen-Alemanya 
Technische Universitat Eindhoven-Holanda 
Johnson Matthew-UK 
University Toronto-Canada 
Universitat de Barcelona 

1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

MNIM 
University Reading-UK 1 

 

Mobilitat IN 

Universitat de procedència 
Nombre 

d’estudiants 

Kaunas University of Technology-Lituania 
University Pecs-Hongria  
University Wroclawski-Polònia 
Technische Universitat Darmstadt-Alemanya  
University Edinburgh-UK   
Universita degli studi di Sassari-Itàlia  
Universite Paul Sabatier Tolouse-França 
Universita degli studi di Messina-Itàlia 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

Font: Encàrrec de mobilitat de la FQ (novembre 2015) 
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Taula E5.16. Satisfacció d’estudiants OUT de la Facultat de Química (2014-15)  

OUTGOING: En el moment d’iniciar la seva Mobilitat Erasmus 

Quins objectius vols assolir arrel la teva estada de mobilitat, a nivell acadèmic, a nivell personal, i a nivell del  teu futur laboral? 

•Millorar el coneixement de llengua y de cultura 
•M'agradaria reforçar el meu nivell d'anglès, familiaritzar-me amb les seves costums, tradicions i cultures, per així tindre una visió 
àmplia de com és viure a l'extranger, com viuen, com s'organitzen, etc.  
•"A nivell acadèmic tenir la possiblitat de acabar la carrera amb un altre idioma i amb des de un altre punt de vista. A nivell personal 
madurar i ser independent.  Conèixer l'estil de vida d'una altra cultura i de poder fer noves amistats. A nivell laboral, m'agradaria 
poder treballar allí." 
•El meu objectiu és conèixer els mètodes d'investigació que s'utilitzen a altres universitats europeas, en el meu cas, a la universitat 
d'Eindhoven i aprendre l'idioma del meu país de destí, ja que actualment l'idioma és un punt molt important a l'hora de buscar una 
feina. A nivell personal espero saber moure'm per una zona completament nova per a mi i aprendre de la seva cultura. 
•Conèixer com és estudiar en una altra universitat, conèixer una altra cultura i familiaritzar-se més amb la llengua de destí 
•Vull tornar tenint un nivell d'angles mes alt, tenint una eststada fora també ajuda en el meu futur laboral i personal i a veure com es 
la vida en un altre pais. 
•Me gustaría aprender nuevos idiomas,culturas, conocer gente, ver otras perpectivas sociales... 
•Apendre del que estic estudiant com també créixer i madurar com a persona, enriquint-me de noves experiències 
•Aprendre l'idioma, agafar experiència, conèixer gent 
•"A nivell acadèmic, perfeccionar el meu nivell d'anglès i conèixer noves formes d'educació i d'ensenyament en l'àmbit de la meva 
carrera (química). A nivell personal, arribar a ser més independent, responsable i conseqüent amb les meves decisions.  A nivell 
professional, especialitzar-me en algun àmbit de la meva carrera en aquest país (o algun altre europeu) i aconseguir una bona feina." 
•Millorar el meu nivell d'anglès. Aprendre una nova llengua. Conèixer una nova cultura. Tenir més oprtunitats laborals degut al prestigi 
del país. 
•Completar la meva formació a nivell personal i educativa i apendre una nova cultura. 
•Millorar el nivell d'anglès, conèixer la cultura d'un país extranger. Veure i aprendre la manera de treballar d'altres Universitats. 
Conèixer gent i adquirir experiència a l'hora de desenvolupar-me en un ambient nou. 
•Coneixer la cultura, llengua estrangera i assolir  coneixements extra acadèmics 
•"Perfeccionar el idioma (inglés) Conocer diferentes formas de vida, conocer gente nueva, perder la dependencia parenta, etc." 
•Ampliar mis conocimientos en el ámbito científico, así como aprender diferentes formas de trabajar en otros paises. A nivel personal 
vivir una nueva experiencia que considero enriquecedora en muchos aspectos. Respecto a mi futuro laboral, comenzar a abrirme 
puertas en el extrangero. 
•CONOCER LA LENGUA, LA CULTURA Y TENER LA EXPERIENCIA DE ESTUDIAR EN OTRA UNIVERSIDAD, QUE PIENSO QUE ES 
IMPORTANTE 
•A nivel académico pretendo acabar la carrera y quedarme para hacer un máster. A nivel personal conocer a nuevas persona, conocer 
la cultura, el idioma y madurar como perona. 
•"perfeccionar mi inglés, conocer gente y distintas culturas. 
•Mejorar el nivel acedemico en el ámbito de la química y en el nivel lingüistico. 
•Conèixer diferents formes de treballar, millorar la llengua estranyera, conèixer nova gent i m'agradaria quedar-me a treballar o fer un 
master al lloc de destí. 
 

OUTCOMING: Al tornar de realitzar la seva estada de Mobilitat Erasmus  

Què recomanaries a altres estudiants interessats en realitzar una mobilitat? 

•Que aprofitin l'experiència per aprendre la llengua i la cultura del país de destí, viatjar i conèixer gent d'altres països.  
•Que conozcan la lengua del pais al que van lo mejor posible y que si tiene dudas sobre hacer o no la movilidad, la hagan sin dudar 
porque es muy enriquecedora en todos los aspectos 
•Recomanaria viure en la Residència de la Universitat, ja que és un lloc en el que et permet conèixer molta gent i relacionar-te més. A 
més, normalment conta amb un bon escriptor, etc., per estudiar millor i a gust. L'inconovenient; és car. 
•Recomanaria sortir mínim 6 mesos a l'estranger, ja que t'ajudarà a tindre una perspectiva diferent sobre els estudis i les persones. A 
part de l'aprenentage d'una llengua estrangera. 
•No dejar escapar la experiencia. Te ayuda a mejorar como persona y a valerte por tí misma 
•Que es sapiguin organitzar bé el temps per tenir temps de fer de tot perquè passa molt ràpid. 
•Perdre la vergonya, comunicar-se amb la major gent possible, aprofitar per viatjar el màxim possible pel país de destí 
•Tenir un bon nivell d'idioma 
•Coneixement de la llengua i integrar-se amb els estudiants natius. 
•Aprofitar l'oportunitat per aprendre l'idioma del país. No fer un grup d'amics amb gent del mateix país del que vens (Espanya). 
Aprofitar l'oportunitat al màxim i sortir de festa com estudiar al mateix nivell. 
•No han de tenir por de viatjar. Sol es la primera setmana que és una mica dur pero despres voldries estar molt més temps. 
•Que abans de marxar s'informin bé de la universitat, el lloc, com arribar-hi i procurar no relacionar-se amb espanyols/catalans per tal 
de millorar al màxim la llengua estrangera. 
•És una oportunitat i experiència única on s'apren a nivell personal, acadèmic i professional. Fas noves amistats d'arreu del món i veus 
una altra manera de treball en un idioma diferent. 
•Que es una experiencia muy bonita y que aprendes muchísimo conociendo nuevas culturas. 
•Que lo hagan sin duda, es mas el Erasmus deberia ser obligatorio al menos durante un cuatrimestre.  Porque no solo aprender a 
nivel academico, aprender a viajar, respetar, amar y vivir dificiles situaciones. 
•Com a lloc de viure triaria residència universitaria, coneixes més gent. 
•"Que ho fassin sense pensar-ho dos vegades.Tothom ho hauria de fer. Es una experiència única i súper interessant.Per la gent que 
no està interessada en realitzar una mobilitat o té dubtes de si fer-la o no, també els hi aconsellaria que s'atreveixin i no tinguin por. 
Jo no estava segura de fer-ho, i ara n'estic molt orgullosa i satisfeta d'haver-la fet. Amb 5 mesos que he estat fora, he après un 
idioma, una cultura, gent de tot el món... és el millor que podia haver fet." 
•Que disfruten de su estancia. 
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•Que aprovechen la oportunidad no sólo a nivel personal y diversión, si no también a nivel académico, ya que las oportunidades en el 
extrangero son únicas. Que intenten relacionarse no sólo con personas de nuestro país, si no con gente del país de destino, ya que es 
la mejor forma de integrarse dentro de la cultura, la ciudad y aprender al máximo de esta experiencia.  
•No deixar de provar res del que t'ofereixen, a nivell docent. És una gran oportunitat per aprendre 
•Sobretot comunicació amb la institució on hagi de realitzar la estada. Abans d'anar has de tenir molt clar el que ofereixen i el que 
pots fer. 
•Que no dubtin en fer una estança fora del pais, ja que és una experiència molt enriquidora. 
 

Font: I-Centre URV (24.11.2015) 

Taula E5.17. Activitats d’orientació professional i assistència (2014-15)  

Titulació Activitat Assistents 

GBBM Taller Millora el teu currículum 1 
Taller Superar amb èxit les entrevistes de selecció 1 
Sessió individual d’orientació 2 

GQUI Taller Millora el teu currículum 2 
Taller Com fer més atractiu el teu Currículum i acompanyar-lo d’una carta 2 
Taller Com afrontar l’entrevista de selecció 1 
Sessió individual d’orientació 1 

MNIM Taller Millora el teu currículum 1 

Total FQ  11 
Font: Centre d’Atenció a l’Estudiant URV (11.11.2015) 

Taula E5.18. Satisfacció d’estudiants amb activitats d’orientació. Sessió individual (2014-15) 

 Mitjana pregunta 

Pregunta GQUI MNIM URV 

Participació (enquestes contestades): 1 1 25 

Gènere: Dona Dona  

On has realitzat la sessió d’orientació? 
Sescela

des 
Bellisen

s 
 

Us ha satisfet el sistema de gestió de la cita prèvia per fer la sessió d'orientació individualitzada? 10 8 8,28 
Les instal·lacions tenien les condicions pertinents (comoditat, llum, temperatura, etc) ? 10 9 8,08 
La rebuda i l'atenció per part del Punt d'Atenció a l'Ususari del CRAI han estat correctes? 10 8 8,56 
El temps d'espera des de l'arribada fins a l'atenció amb l'orientadora  ha estat de més de 10 minuts? No No - 
La informació i atenció rebuda per l'orientadora ha estat correcta? 9 9 8,44 
Creus que la sessió d'orientació t'ajudarà a millorar les teves estratègies de cara a la futura inserció 
professional? 

Sí Sí - 

La metodologia utilitzada a la sessió ha estat del teu grat? 9 7 7,80 
Els recursos i materials utilitzats en la sessió els has trobat adients? 9 7 7,68 
Recomanaries el Servei d'Orientació Individual a un/a altre/a company/a? Sí Sí - 
En general, com valores el Servei d'Orientació Individual? 9 8 8,21 

Font: Centre d’Atenció a l’Estudiant URV (18.11.2015) 

Puntuació: 1-10 (molt en desacord-molt d’acord). 
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Taula E5.19. Satisfacció d’estudiants amb activitats d’orientació. Tallers (2014-15) 

 Mitjana pregunta  

Pregunta GBBM GBBM GQUI URV 

Participació (enquestes contestades): 1 1 1  

Gènere: Home Home Home  

Nom del taller: Millora el 
teu cV 

Supera amb 
èxit les 

entrevistes 
de selecció 

Com fer 
més atractiu 
el teu CV... 

 

On has realitzat el taller d'orientació? Sescelades Catalunya Catalunya  

T'ha satisfet el sistema d'inscripció per realitzar els tallers 
d'orientació? 

8 10 9 8,65 

L'oferta de tallers ha estat correcta? Sí Sí Sí  

Les instal·lacions on s'han dut a terme els tallers han estat 
correctes? 

8 10 10 8,81 

Els horaris i la durada dels tallers han estat els correctes? 9 9 10 8,39 

El temps destinat a la part teòrica i/o pràctica de les sessions 
ha estat del teu grat? 

Sí Sí Sí  

La metodologia utilitzada a la sessió ha estat del teu grat? 9 10 10 8,53 

Els recursos i materials utilitzats en la sessió els has trobat 
adients? 

10 10 10 8,54 

La capacitat pedagògica del docent ha estat correcta? Sí Sí Sí  

La capacitat comunicativa i d'adaptació al grup del docent ha 
estat correcta? 

10 10 10 8,75 

Creus que l'assistència al taller t'ajudarà a millorar les teves 
estratègies de cara a la futura inserció professional? 

10 10 9 8,50 

Els coneixements, habilitats i eines que has assolit són 
aplicables al teu procés de recerca d'ocupació? 

Sí Si Si  

Recomanaries l'assistència a aquests tallers a un/a altre/a 
estudiant? 

Sí Sí Sí  

Com valores, globalment, els tallers d'orientació per a 
l'ocupació? 

9 7 10 8,56 

Font: Centre d’Atenció a l’Estudiant URV (18.11.2015) 

Puntuació: 1-10 (molt en desacord-molt d’acord). 

 

Taula E5.20. Antics alumnes que han impartit conferència a la Facultat de Química en les V 
edicions realitzades. 

EDICIÓ NOM CONFERENCIANT CÀRREC (*) EMPRESA/ENTITAT 

I 

Sr. Joan M. García Girona Director de BASF Tarragona BASF 

Sr. Raúl Fernández 
Tècnic en desenvolupament de nous 
productes i millora de processos 

Kripton Chemical, S.L. 

Sr. Fernando Bravo Responsable unitat CSOL, ICIQ ICIQ 

Sra. Enedina Espallargas 
Cap del Departament de Medi 
Ambient 

REPSOL QUIMICA 

Dra. Carme Aguilar Professora Agregada URV 

Dr. Marc Serra Director Àrea d'Asfalt ROGASA S.A. 

Dr. Xavier Arnés Professor Químic Laboratori de Duanes 

Sr. Felip Vidiella Director I+D a Europa Dow Chemical 

Dra. Olga Bergadà Responsable de laboratori COSELVA, SCCL 

Sr. Andreu Faro 
Dibuixant i professor d’ensenyament 
secundari 

INSTITUT DE VILA-SECA 

Sr. Pere Estupinyà Periodista científic i divulgador  

Dra. Isabel Barrena Cap de laboratori GRECAT 

II 

Dr. Francesc Xavier Grau Rector URV 

Sr. Òscar Giró Director general Abac 

Dr. Francesc Puiggrós Coordinador científic 
Centre Tecnològic 
de Nutrició i Salut (CTNS). Reus 
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EDICIÓ NOM CONFERENCIANT CÀRREC (*) EMPRESA/ENTITAT 

Sra. Maria Vinaixa 
PSR (SIPOMICS / Plataforma 
Metabolòmica / Yane's 
Lab, URV). 

URV 

Sra. Cristina Cid Directora tècnica i d'innovació NT Sensors 

Sra. Mariona Rue 
Coordinadora de Qualitat de les 
plantes d'alta pressió 

DOW Chemical Ibérica, S.L. 

Sr. Antoni Llaberia Cap d'enginyeria i manteniment 
ERCROS 
complex de Tarragona 

Sr. Josep M. Clivillé 
Technical manager d’escumes 
estirèniques  per Europa Sud. 

B.A.S.F. 

Dr. Sergio Peris Departament R+D lents INDO 

Sra. Belén Brota 
Minguillón 

Cap del Departament Tècnic de 
Qualitat i Medi Ambient 

ERCROS 

III 

Sra. Maria Mas 
Presidenta del CTQC i Directora de 
Producció  a Tarragona 

CTQC i Repsol Química 

Dr. Ramon Margalef Gerent a Xina ROCA 

Sr. Lluís Vico Tècnic de seguretat en procés BASF 

Sr. Jaume Castella Director d’operacions i Director tècnic Lebo SLU 

Sra. Silvia Pàmies 
Examinadora de l’Oficina Europea de 
Patents a Alemanya 

l’Oficina Europea de Patents 

Dra. Ester Guiu Directora de projectes ALMIRALL 

Dr. Jordi Cartanyà Director executiu 
Campus d’Excel·lència 
Internacional Catalunya Sud 

Dr. Josep Mª Orellana 
Investigador Hospital Joan XXIII. 
Cofundador i Director general de 
CienTics. 

HOSPITAL JOAN XXIII I CIENTICS 

Sr. Miguel Muñoz Director de fàbrica a Tarragona CLARIANT 

Sra. Elena Centelles 
Directora de Qualitat, Seguretat i Medi 
Ambient 

TRADEBE 

IV 

Sr. Javier Sancho Director general Asfaltos  Españoles, S.A. (ASESA) 

Sra. Arantxa Burgos Professora de secundària l’IES Ramon Cid de Benicarló 

Dr. Ricard Roig Cap de planta LALLEMAND Gb (Regne Unit) 

Dr. Daniel Curulla Investigador 
Total Refining and Chemicals 
(Bèlgica) 

Dr. Joan Ramon Alabart 
Director del Màster en direcció i gestió 
d’empreses 

URV 

Sr. José Manuel Segura 
Responsable de la Planta de 
Dispersions a Tarragona 

BASF 

Sra. Montse Freixas 
Responsable de mediambient i salut 
ambiental 

TUV Rheinald Iberica, ICT, S.A. 

Dr. Jordi Gràcia Investigador 

Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS), Hospital Clínic de 
Barcelona 

Sr. Enric Seseras Cap de vendes LabWare Latin America 

Sr. Jordi Reguant 
Responsable del departament de 
recerca 

La Morella Nuts (grup Barry 
Callebaut) 

Sr. Antonio Viso Senior Research Scientist Novus International 
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EDICIÓ NOM CONFERENCIANT CÀRREC (*) EMPRESA/ENTITAT 

Dr. Joaquim Rovira Investigador 
Laboratori de Toxicologia i Salut 
Mediambiental i al Departament 
d'Enginyeria Química de la URV 

Dra. Maria Isabel Barrena Directora de laboratori 
SARPI Constantí, propietària de la 
Planta d' Incineració de Residus 
Perillosos de Constantí. 

Sra. Rosa Calzada 
Gestor de Prevenció de la Delegació 
Cataluña-Levante 

ATEFRISA 

(*) càrrec en el moment de la conferència 
Font: Oficina de suport al deganat (novembre 2015) 
 

Taula E5.21. Exemple de valoració de satisfacció dels estudiants sobre els cursos ofertats dins 
de les Activitats Acadèmiques Reconegudes. 

Valoració global dels alumnes de ciutadania de l’activitat: Eines per el desenvolupament professional, 
curs “coaching i pnl”  

En general els estudiants que han participat han manifestat: 
 fan falta molts cursos d’aquest tipus. 
 ha sigut interessant i profitós ja que ha plantejat temes dels que no es tracten en tota la carrera i que no 

hi havia caigut a pensar mai. 
 sessions dinàmiques amb molta part pràctica. 
 molt útil per a definir el meus objectius. 
 ha estat molt valuós i ha implicat un canvi de paradigma/punt de vista/ obrir la ment. 
 Els professors ens han transmès un entusiasme grandiós al llarg de tot el curs. 

Aspectes concrets valorats positivament i considerats rellevants: 

1) Bloc “Gestió de la carrera professional” 

 L’ús de les plataformes digitals d’ocupació: LinkedIn, xarxes 
socials, establir “Networking 

 Definir un objectiu laboral d’aquí “x” anys. 
 Com ha de ser el currículum, consells per redactar-lo. 
 Preparació entrevista de feina. 
 Autoconeixement personal (punts forts i febles). 

2) Bloc “Innovació” 

 Conceptes de creació, innovació, emprenedor, valor, ment 
creativa 

 Sistemes de treball que ens permeten resoldre problemes 
 Mètode CANVAS per crear la nostra pròpia empresa 

Font: Treballs de Valoració Global dels alumnes del curs: Eines per el desenvolupament professional, curs “coaching i 
pnl” (desembre 2015) 
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Recursos materials 

Taula E5.22. Aules regulars Facultat de Química 
Situació Nombre 

d’aules 
Superfície 

(m2) 
Capacitat 

(persones) 

Planta 0 3 127 104 
Planta 0 2 61 46 y 40 
Planta 1 2 (es poden transformar en una sola) 106 (212) 80 (160)  
Planta 1 2 84 60 
Planta 1 2 60 36 

    
TOTAL 11 1003 750 

                                          Font: Oficina de Suport a Deganat (octubre 2015) 

Taula E5.23. Aules d’informàtica Facultat de Química 
Situació Nombre 

d’aules 
Superfície 

(m2) 
Capacitat 

(persones) 

Planta 0 1 137 40 
Planta 0 1 81 28 

                                                          Font: Oficina de Suport a Deganat (octubre 2015)  

Taula E5.24. Laboratoris Facultat de Química (2014-15)  
Situació Nombre 

d’aules 
Superfície 

(m2) 
Capacitat 

(persones) 

Planta 1 1 166 48 
Planta 2 2 166 48 
Planta 2 1 89 32 
Planta 3 1 166 48 
Planta 3 1 209 48 

    
TOTAL 6 962 272 

                                                          Font: Oficina de Suport a Deganat (octubre 2015) 

Taula E5.25. Distribució dels espais de l’ICIQ 
 Zona Administrativa Zona de Recerca 

Sótan Auditori Unitat RMN (150 m2) 
Uniat Catàlisi Heterogènia (43 m2) 
Unitat Fotofísica (24 m2) 

Planta baixa Magatzems 
DEspatxos Unitats de Contabilitat, 
Compres i Suport Logístic, i  
Manteniment 

Laboratori Prof. van Leeuwen (90 m2) 
Laboratori Prof. Ballester (90 m2) 
Zona de treball dels Profs. Maseras i Bo (90 m2) 
Zona de treball de la Dra. López (18 m2) 
Unitat Síntesi en Paral.lel (90 m2) 
Unitats de Difracció de Raigs X, Masses s’Alta Resolució e 
Instrumentació Científica General (180 m2). 
Clúster d’ordinadors (40 m2) 
Despatxos de recerca 
Sala de seminaris 

Primera planta Sala personal  d’administració 
Sales de reunions (3). 
DEspatxos de Direcció, Árees de Gestió 
i Estratègica 
Despatxos Unitats de Qualitat i 
d’Informàtica 

Laboratori Prof. Pericàs (180 m2) 
Laboratori Prof. Vidal (90 m2) 
Laboratori Prof. Llobet (90 m2) 
Laboratori Prof. Palomares (90 m2) 
Laboratori Prof. Lloret (90 m2) 
Despatxos de recerca 
Sala de seminaris 

Segona planta  Laboratori Prof. Echavarren (180 m2) 
Laboratori Prof. Muñiz (135 m2) 
Laboratori Microfluídica (45 m2) 
Laboratori Dr. Kleij (45 m2) 
Laboratori Prof. Martín (135 m2) 
Despatxos de recerca 
Laboratori reaccions a pressió (40 m2) 
Sala de seminaris 

Font: ICIQ (octubre 2015) 
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Taula E5.26. Unitats docents del Màster en Nutrició i Metabolisme 
Unitat docentt Hospital Universitari Sant Joan de Reus 

Tipologia d’espais FMCS Nombre Superfície 
(m2) 

Capacitat 

Aules mitjanes 5 81-112 80-100 estudiants 
Aulas petites 
(aules/seminaros polivalents) 

8 31-41 15-20 estudiants 

Aula informàtica docència 1 84 20 ordenadors 
Laboratori d’habilitats 1 37 30 
Sala d’estudis 1 55 30 
Zona amb taquilla per estudiants 1 - 250 

Unitat docent Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 

Aules mitjanes 4 55 80-100 estudiants 
Aulas petites 
(auless/seminaris polivalents) 

4 36 15-20 estudiants 

Aules informàtica docència 1 35,5 10 ordinadors 
Laboratori d’habilitats 1 53,5 20 
Sala d’estudis 1 53,1 50 
Zona amb taquilla per estudiants 1 - 200 

Font: Memòria de verificació de la titulació (octubre 2015) 

Taula E5.27. Satisfacció dels estudiants de Grau amb els recursos materials (2014-15) 

 Mitjana pregunta  

Pregunta 
GBBM GQUI 

DG 
BBM/BT 

URV 

Participació (enquestes valorades): 232 280 14  

La disponibilitat de la bibliografia recomanada és suficient. 5,60 5,35 5,93 5,44 

Les condicions d'aules, laboratoris i altres mitjans han permès un 
desenvolupament adequat de l'assignatura. 

6,02 5,69 5,57 5,54 

Les instal·lacions del campus han permès un desenvolupament adequat de 
l'assignatura. 

6,10 5,77 5,79 5,58 

Font: SINIA, Enquesta Avaluació Docència PDI: Dades globals per ensenyament (bloc comú) (novembre 2015) 
Puntuació: 1-7 (molt en desacord-molt d’acord). 

Taula E5.28. Satisfacció dels estudiants de Màster amb els recursos materials (2014-15) 

 Mitjana pregunta  

Pregunta MNIM MSCMD URV 

Participació (enquestes contestades): 166 10  

La bibliografia recomanada és valuosa i la disponibilitat suficient 6,06 6,30 5,64 

Els materials proporcionats de suport a la docència són adequats i de qualitat 5,99 6,10 5,66 

Les condicions d'aules, laboratoris i altres mitjans han permès el 
desenvolupament adequat de l'assignatura 

6,21 6,10 5,91 

La bibliografia recomanada és valuosa i està disponible 6,06 6,30 6,09 

Les condicions de seminaris, laboratoris i altres mitjans han permès un 
desenvolupament adequat 

7,00  5,99 

Font: SINIA, Enquesta Avaluació Docència PDI: Dades globals per ensenyament (bloc comú) (novembre 2015) 
Puntuació: 1-7 (molt en desacord-molt d’acord). 
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Taula E5.29. Dades relacionades amb usuaris i serveis oferts pel CRAI Campus Sescelades(1) 

 
CRAI 

Campus Sescelades 

Horaris 

Dies d'obertura/any (gener-desembre) 229 

Usuaris  

Satisfacció general del PDI amb el CRAI (2) 8,70 

Nombre d'accessos d'usuaris al CRAI 262.806 

Mitjana d'accessos diaris al CRAI de campus 1.168 

Nombre d'estudiants potencials (Grau). Matrícula curs 2013-14  4.183 

Nombre d'estudiants potencials (Màster i doctorat). Matrícula curs 2013-14 430 

Ràtio accés/estudiant potencial del campus (3) 63 

Fons documental 

Nombre de monografies en paper (exemplars) 121.680 

Nombre de revistes en paper en curs 1.634 

Nombre d'altre tipus de material (4) 14.463 

Serveis 

Atenció i informació  

Nombre d'assessoraments realitzats per la Factoria  107 

Nombre d'usos autònoms de la Factoria per part de l'usuari 33 

Nombre de consultes al Punt d'Atenció a l'Usuari (5) 4.548 

Satisfacció dels usuaris amb l'atenció presencial rebuda (2) (6) 9,30 

Satisfacció dels usuaris amb l'atenció telefònica rebuda (2) (7) 9,30 

Préstec (8) 

Documents de la URV 73.821 

Nombre de préstecs realitzats dels espais de treball en grup 8.187 

Nombre de préstecs d'ordinadors portàtils  21.661 

Nombre de préstecs d'altres equipaments  8.311 

Accions de suport a la formació 

Nombre d'assistents. Suport realitzat pel CRAI en la competència nuclear C3 - gestió del coneixement 263 

Ràtio assistents a la formació en competències informacionals/estudiant potencial de grau del campus 0,06 

Nombre d'assistents. Cursos de recursos específics adreçats als estudiants de màster i doctorat 34 

Ràtio assistents a la formació en competències informacionals/estudiant potencial de màster del campus 0,08 

Satisfacció de l'estudiant amb els cursos de competències informacionals rebuts del CRAI (2) 7,70 

Nombre d'assistents. Formació PROFID CRAI.Biblioteca 78 

Instal·lacions i equipaments 

Superfície (m2) 5.447 

Espais i seients de tipologia diversa 

Lectura/consulta 494 

Aula d'Informàtica 112 

Factoria (9) 24 

Espai d'Aprenentatge de Llengües (9) 24 

Aula de Formació 29 

De treball en silenci 282 

En espais de treball en grup (10) 12 / 96 

En espais de trobada 20 

Altres 69 

Equipaments 

Ordinadors a l'Aula d'Informàtica 112 

Ordinadors portàtils en préstec 39 

Ordinadors a l'Aula de formació 15 

Ordinadors a la Factoria  10 

Ordinadors a L'Espai d'Aprenentatge de Llengües  6 

Terminals de consulta (sense identificació per part de l'usuari) 35 

Pissarres digitals 9 

Pantalles TV 4 

Altres equipaments (11) 55 

Font: Informe anual del Rector al Claustre (31.12.2014) 
 

(1) Les dades corresponen a tots els usuaris del CRAI del Campus que inclouen altres ensenyaments diferents al impartits pe la 

FQ. 

(2) Escala de puntuació: 1-10. 

(3) El ràtio es calcula pel nombre d'estudiants de grau i de màster; no s'inclouen el nombre d'estudiants de doctorat. 

(4) Inclou música impresa, material cartogràfic, videos i DVD, CD-ROM, DVD interactiu microforma, registre sonor musical i no 

musical, document gràfic, fitxer informàtic, diapositiva, material multimèdia, material mixte, parts components, manuscrit. 

(5) Dades extrapolades a partir de les dades obtingudes de quatre setmanes estàndard. 

(6) Satisfacció corresponent a 2.823 usuaris. 

(7) Satisfacció corresponent a 140 usuaris. 

(8) Inclou dades de préstec i de renovacions de préstec. 

(9) Compartició de recursos entre l'Espai d'Aprenentatge de Llengües i la Factura en alguns CRAI de campus. 

(10) Es donen dades del nombre d'espais de treball en grup i de seients dels mateixos. 

(11) Equipament diferent dels ordinadors portàtils i dels espais de treball en grup. 
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Taula E5.30. Dades d’ús de Moodle a la Facultat de Química (2014-15)  

Titulació / Centre / URV Nombre 
espais 

% Espais 
actius 

% Professors 
actius 

(1) 

% Estudiants 
actius 

(2) 

URV 2894 86% 45,5% 74,5% 

Facultat de Química 
(inclou màsters no coordinats per la URV 
i altres titulacions en extinció) 

167 91% 44% 78% 

Graus 

Bioquímica i biologia molecular 50 98% 50% 82% 

Química 48 98% 50% 82% 

Màsters (coordinats per la URV) 

Nutrició i metabolisme  51 88% 49% 56% 

Síntesi, catàlisi i disseny molecular 14 93% 37% 73% 

Font: Servei de Recursos Educatius URV (21.11.2015) 
(1) Mitjana del nombre setmanal d’usuraris diferents que accedeixen amb el rol professor/a 

(2) Mitjana del nombre setmanal d’usuraris diferents que accedeixen amb el rol estudiant 
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Annex 5. Evidències per a la valoració de l’estàndard 6 

E6. Grau en Bioquímica i biologia molecular 

 

Figura E6.1. Metodologies vs. Avaluació: Grau de Bioquímica i biologia molecular (2014-15) 

 

 
 
Font: Servei de Recursos Educatius URV (novembre 2015)  

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 0% 1%

Activitats Teòriques
3% 36%

Activitats Pràctiques Pràctica Guiada
39% 33%

Pràctica Autònoma
9% 6%

Metodologies 

Integrades 1% 1%

Pràctiques Externes
2% 4%

Treball de Fi de Grau
5% 12%

Atenció 

Personalitzada 0% 1%

Proves
41% 6%

FACULTAT DE QUÍMICA - Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (Curs 2014-15)

Metodologies, Activitats Formatives i Sistema d'Avaluació 
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Taula E6.1. Ús de les metodologies i sistemes d’avaluació per assignatura (hores). Grau BBM (2014-15) (1) 

Assignatura Curs Tipus Crèd. 
Mida 

grups (3) 
Nombre 

estudiants 
M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M11 M16 M19 M20 M22 M25 M29 M31 M34 M38 M39 M40 M41 M46 M47 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Hores 
professor 

Hores 
treball 

autònom 

Hores 
totals 

Matemàtiques (2) 1 FB 9 3T/6S 46 10 95 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 24 0 82 127 209 

Física (2) 1 FB 9 3T/6S/12P 54 1 90 70 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 115 110 225 

Química General (2) 1 FB 12 3T/6S/15P 50 2 146 0 0 0 0 0 64 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 0 0 0 0 148 152 300 

Estadística (2) 1 FB 6 3T/12P 45 1,2 73 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 60,2 89,8 150 

Biologia (2) 1 FB 6 3T/6S/10P 43 1 73 30 0 0 0 0 39,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 73 77,4 150,4 

Biologia Cel·lular (2) 1 FB 6 2T/3S/6P 46 1 70 38 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 74 76 150 

Genètica (2) 1 FB 6 2T/3S 44 2 75 20 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 12 0 0 65 85 150 

Bioquímica (2) 1 FB 6 3T/6S/10P 45 1 58 16,5 8 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 6 0 0 79,5 70,5 150 

Química Orgànica (2) 2 OB 6 1T/3S 39 0,5 77 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 60 90 150 

Expressió i Replicació Gèniques (2) 2 OB 6 1T/2S 35 1 76 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 42 0 0 56 94 150 

Bioinformàtica (2) 2 OB 6             17 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 6 0 75 75 150 

Tècniques de Bioquímica i Biologia 
Molecular (2) 

3 OB 6             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 44 63 107 

Biologia Molecular de Sistemes (2) 3 OB 6             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 65 87 152 

Enzimologia (2) 2 OB 6             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 60 90 150 

Estructura i Funció de Biomolècules 
(2) 

2 OB 6             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 14 0 0 0 0 67 83 150 

Biologia Animal i Vegetal (2) 2 OB 6             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 69 93,4 162,4 

Immunologia (2) 3 OB 6             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 62 89,5 151,5 

Metabolisme de Microorganismes (2) 3 OB 6             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0 0 66 83 149 

Metodologia i Experimentació en 
Biologia Molecular 

2 OB 6             16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 60 90 150 

Genètica Molecular i Enginyeria 
Genètica 

3 OB 6 1T/1S/2P 43 6 31 45 0 0 0 0 36 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 67 83 150 

Biofísica 2 OB 6 1T/1S 39 1 90 60 
0 

40 4 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 90 151 

Metodologia i Experimentació en 
Bioquímica 

2 OB 6 2P 41 1 0 0 
0 

37 1 35 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 60,5 74 134,5 

Senyalització i Control de 
Funcionament Cel·lular 

2 OB 6 1T/1S/2P 46 1 88 0 
0 

36 1 73 35 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 61 88,5 149,5 

Bioquímica Clínica i Patologia 
Molecular 

3 OB 6 1T/1S/2P 36 1 77 26 
0 

41 0,5 65 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 64 86 150 

Metodologia i Experimentació en 
Biociències Moleculars II 

3 OB 3 2P 39 1 30 0 
0 

40 4 66 45 0 0 0 0 41,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 24,25 51 75,25 

Bioquímica de la Nutrició 3 OB 6 1T/1S 44 1 49 26 
0 

38 1 73 0 0 0 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0 0 60 90 150 

Metabolisme i la Seva Regulació 3 OB 9 1T/1S/3P 42 1 106 36 
0 

38 1 75 38 0 0 0 0 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 36 0 0 0 0 90 135 225 

Metabolisme Vegetal 3 OB 3 1T 39 1 49 6 
0 

39 1 0 0 0 0 0 0 100 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 33 27 60 
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Metodologia i Experimentació en 
Biociències Moleculars I 

3 OB 3 2P 36 2 0 0 0 0 0 0 62 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 31 44 75 

Bioètica i Societat 4 OB 3 1T/1S 38 1 20 0 8 0 0 0 0 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 35 40 75 

Treball de Fi de Grau 4 TFG 15 1TFG 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 325 27 0 0 0 0 0 0 0 0 14 361 375 

Pràctiques Externes 4 PE 12 1P 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 240 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 31 268 299 

Total                                   2012,45 3163,1 5175,55 

                                   38,9% 61,1% 100% 

M1, Activitats Introductòries; M2, Sessió Magistral; M4, Seminaris; M5, Debats; M6, Presentacions / exposicions; M7, Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària; 

M8, Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques; M9, Pràctiques a laboratoris; M11, Pràctiques de camp/sortides; M16, Treballs; M19, Resolució de problemes, exercicis; 

M20, Pràctiques a través de TIC; M22, PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes; M25, Avantprojecte; M29, Selecció/assignació del lloc de 

pràctiques externes; M31, Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes; M34, Estada de pràctiques; M38, Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster; 

M39, Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster; M40, Elaboració del treball de fi de grau / màster; M41, Presentació i defensa del treball de fi de 

grau / màster; M46, Memòria; M47, Atenció personalitzada; P1, Proves de desenvolupament; P2, Proves objectives de preguntes curtes; P3, Proves objectives de tipus test; 

P4, Proves mixtes; P5, Proves pràctiques; P6, Proves orals. 

(1) En blau les metodologies utilitzades per a l’avaluació. 
(2) Docència compartida amb altres graus de ciències de la URV. “Mida grups” considera tots els estudiants. “Nombre estudiants” correspon als específics del GBBM 

(3) T-Teoria, P-Pràctiques, S-Seminaris 

Font: Informe Avaluació DOCnet (URV). Itineraris UXXI (mida grups i nombre estudiants).
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Taula E6.2. Ús de les metodologies i sistemes d’avaluació per assignatura Op (hores). Grau BBM (2014-15) (1) 

Assignatura Curs Tipus Crèd. 
Mida 

grups (3) 
Nombre 

estudiants 
M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M11 M16 M19 M20 M22 M25 M29 M31 M34 M38 M39 M40 M41 M46 M47 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Hores 
profes

sor 

Hores 
treball 

autònom 

Hores 
totals 

Bioquímica dels Aliments (2) 4 OP 6 1T/1S 13 1 90 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 61 89 150 

Aliments Funcionals i Ingredients 
Bioactius 

4 OP 3 1T/1S 9 1 31 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0 0 30 45 75 

Dietes i Nutrició 4 OP 3 1T/1S 3 0,5 43 14 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 3 0 0 35 40 75 

Bioquímica Culinària 4 OP 3 1T/1S 6 1,5 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 3 0 0 35 40 75 

Bioquímica Clínica Aplicada 4 OP 6 1T/1S 34 5 50 43 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 62 88 150 

Bioquímica Patològica 4 OP 6 1T/1S 33 1 0 75 0 0 20 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 49 101 150 

Bioquímica Forense 4 OP 3 1T/1S 31 1 65 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 35 55 90 

Garantia i Control de la Qualitat en 
el Laboratori Clínic (2) 

4 OP 3 1T/1S 20 5 17,5 20 0 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 7,5 0 0 30 45 75 

Bioquímica Clínica Analítica 4 OP 3 1T/1S 18 5 17,5 20 0 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 7,5 0 0 0 30 45 75 

Glicobiologia 4 OP 3 1T/1S 19 1 40 0 0 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 32 43 75 

Epigenètica (2) 4 OP 3 1T/1S 14 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 37 0 0 32 43 75 

Enginyeria de Proteïnes (2) 4 OP 3 1T/1S 10 1 25 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 35 40 75 

Vacunes i Fàrmacs (2) 4 OP 3 1T/1S 24 1 52 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 35 40 75 

Enzimologia Industrial (2) 4 OP 3 1T/1S 10 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0 0 30 45 75 

Nutrició Molecular 4 OP 6 1T/1S 17 2 80 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 26 0 0 0 0 65 85 150 

Tècniques de Cèl·lules en Cultiu 4 OP 3 1T/1S 30 1 40,5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 31 30,5 61,5 

Total                                   627 874,5 1501,5 

                                   41,8% 58,2% 100% 

M1, Activitats Introductòries; M2, Sessió Magistral; M4, Seminaris; M5, Debats; M6, Presentacions / exposicions; M7, Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària; 
M8, Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques; M9, Pràctiques a laboratoris; M11, Pràctiques de camp/sortides; M16, Treballs; M19, Resolució de problemes, exercicis; 

M20, Pràctiques a través de TIC; M22, PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes; M25, Avantprojecte; M29, Selecció/assignació del lloc de 
pràctiques externes; M31, Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes; M34, Estada de pràctiques; M38, Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster; 
M39, Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster; M40, Elaboració del treball de fi de grau / màster; M41, Presentació i defensa del treball de fi de 
grau / màster; M46, Memòria; M47, Atenció personalitzada; P1, Proves de desenvolupament; P2, Proves objectives de preguntes curtes; P3, Proves objectives de tipus test; 
P4, Proves mixtes; P5, Proves pràctiques; P6, Proves orals. 
(1) En blau les metodologies utilitzades per a l’avaluació. 

(2) Docència compartida amb altres graus de ciències de la URV. “Mida grups” considera tots els estudiants. “Nombre estudiants” correspon als específics del Grau BBM. 

(3) T-Teoria, P-Pràctiques, S-Seminaris 

Font: Informe Avaluació DOCnet (URV). Itineraris UXXI (mida grups i nombre estudiants). 
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Taula E6.3. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes. Grau BBM (2014-15) 

Centre 
Número 

d’estudiants 
Dedicació 

Puleva Food, S.L. 1 Fabricació de productes làctics i 
derivats 

Analisis Clínics-Hosp. Vinaròs 1 Recerca 

Conceptum 1 Ciències de la salut 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (Parc de Salut 
MAR) 

1 Assistència sanitària 

Departament de Bioquímica i Biotecnologia (URV) 3 Recerca 

Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco 1 Docència 

Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona 1 Docència i Recerca 

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili 6 Recerca 

Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya 1 Recerca i Desenvolupament en 
Ciències Naturals 

Griffith Laboratories SAU 1 Agroalimentària 

Hospital Universitari Joan XXIII 2 Sanitat 

Institut de Recerca Hospital Vall d'Hebron (ICS) 2 Assistencia/recerca 

Maystar, S.L. 1 Cosmètica 

Novus Spain 1 Comerç a l'engròs de productes 
zoosanitaris 

Servei de Recursos Científics i Tècnics (URV) 1 Suport tècnic bàsic a la investigació 

Font: Oficina Suport al Deganat FQ (novembre 2015) 
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Taula E6.4. Llistat dels TFG. Grau BBM (2014-15) 

Títol TFG Qualificació Tipologia / Temàtica 

UV Filters study to achieve the "perfect" sunscreen Excel·lent Bibliogràfic / Biomedicina 

Troubleshooting and optimisation of an existing pipeline to improve the process of 

virtual screening 

Excel·lent Recerca / Bioinformàtica 

The use of Nanofibers to control cell behaviour Excel·lent Recerca / Biologia cel·lular 

Characterization of MEM as a potential inhibitor of the inflammasome Excel·lent Recerca / Biomedicina 

Effect of Acyclovir on Acanthamoeba growth Excel·lent Recerca / Biomedicina 

Effect of Pertussis Toxin on [(±)-2,5-Dimethoxy-4-Iodoamphetamine]-Induced 

Hallucinogenic-Like Behaviour in Mice. Serotonin 5-HT2A Receptor Coupling to 

Inhibitory G Proteins. 

Excel·lent Recerca / Biomedicina 

Epitop-specific zinc transporter 8 autoantibodies in autoimmune type 1 diabetes Excel·lent Recerca / Biomedicina 

Inflammation and oxidation in peripheral artery disease: an immunohistochemical 

study 

Excel·lent Recerca / Biomedicina 

Molecular mechanisms involved in skeletal muscle disuse-induced atrophy Excel·lent Recerca / Biomedicina 

Obesity and steatosis: the role of energy metabolism and autophagy Excel·lent Recerca / Biomedicina 

Scorpiand-like ligands as potential chemotherapeutic drugs Excel·lent Recerca / Biomedicina 

sTWEAK modulates TNFα-induced inflammatory response by regulating miRNA 
expression 

Excel·lent Recerca / Biomedicina 

Succinate has a dichotoums effect in human lipopolysaccharide-activated macrophages Excel·lent Recerca / Biomedicina 

Application of the modular cloning system, GoldenBraid 2.0 for the engineering of a 

light-gated potassium channel (BLINK1) in Nicotiana benthamiana 

Excel·lent Recerca / Genètica 

Molecular 

Studying the effect of diet on dyslipidemic mice: a metabolomics perspective Excel·lent Recerca / Nutrició 

Molecular 

Synaptic activity-induced muscle contraction modulates BDNF/TrkB signalling to 

regulate PKCα and PKCβI. 

Excel·lent (MH) Recerca / Biomedicina 

Comparative evaluation of sample preparation methods for proteomics mass 

spectrometry analysis 

Notable Recerca / Biomedicina 

Comparison between the effectivity of the new daas simeprevir, sofosbuvir and 

daclatasvir versus the previous daas telaprevir and boceprevir to the treatment of 

hospital’s “joan xxiii de tarragona” hepatitis c patients 

Notable Recerca / Biomedicina 

Effect of plasma components in the inflammatory response of monocytes to 

streotococcal M-like proteins 

Notable Recerca / Biomedicina 

Effect of soluble factors secreted from Infrapatellar fat pad on SW1353 

chondrosarcoma cells 

Notable Recerca / Biomedicina 

Fifteen-year follow-up study of hepatitis delta virus quasispecies in a chronic hepatitis 

delta patient. 

Notable Recerca / Biomedicina 

Proteasomal degradation in skeletal muscles of immobilized mice. Notable Recerca / Biomedicina 

The role of SP140 in patients with multiple sclerosis Notable Recerca / Biomedicina 

Development of specific primers for different Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) 

isolates  

Notable Recerca / Genètica 

Molecular 

Deteccion of Rickettsia spp. in ticks from different species of birds in Lithuania. Notable Recerca / Microbiologia 

Inoculation of autochthonous Saccharomyces cerevisiae strains for wine making in 

DOQ Priorat 

Notable Recerca / Microbiologia 

Pilot study to verify the homogeneity or heterogeneity of 4 Acinetobacter baumannii 

isolated strains using the proteomic technique MALDI-TOF MS and comparison of the 
obtained results with the “gold standard” molecular method: PFGE 

Notable Recerca / Microbiologia 

MilkoScan FT2. Adjustments and calibration. Notable Recerca / Nutrició 

Expression of Renin-Angiotensin System related genes in hypertensive cafeteria diet-

fed rat administred grape seed polyphenols 

Notable Recerca / Nutrició 

Molecular 

Grape-seed procyanidins modulate the expression of molecular clock genes in the 

perirenal adipose tissue of rats  

Notable Recerca / Nutrició 

Molecular 

Plasma levels of oleamide in hypertensive cafeteria diet-fed rats by HPLC-MS/MS. 

Effects of grape seed proanthocyanidin administration 

Notable Recerca / Nutrició 

Molecular 

Embryo morphokinetics, a new tool to grade embryo quality. Notable Recerca / Reproducció 

assistida 

Serological identification of Seoul hantavirus infection in patients hospitalized with 

acute kidney injury 

Notable Recerca / Virologia 

Transfer of two internal methods of Novus company from St. Louis to Reus to 

determine enzymatic activity of protease and phytase added in animal feed 

Aprovat Recerca / Enzimologia 

Food Additives: A journey around worldwide food  policies Suspès Bibliogràfic / Nutrició 

Font: Coordinador/a TFG (novembre 2015) 
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Taula E6.5. Rendiment acadèmic per assignatura. Grau BBM (2014-15) 

Assignatura 

Tipus 

crèdit 

(1) 

Durada 

(2) 

Estudiants 

assignatura 

Notes Estudiants 

MATRÍC. HONOR EXCEL·LENT NOTABLE APROVAT SUSPENS NO PRESENTAT 

    núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

Biologia FB 1Q 43     29 67,4% 13 30,2% 1 2,3%   

Biologia Cel·lular FB 2Q 46     16 34,8% 28 60,9% 2 4,3%   

Bioquímica FB 2Q 45 1 2,2% 1 2,2% 15 33,3% 26 57,8% 2 4,4%   

Estadística FB 1Q 45 2 4,4% 1 2,2% 20 44,4% 22 48,9%     

Física FB 2Q 54   1 1,9% 11 20,4% 31 57,4% 5 9,3% 6 11,1% 

Genètica FB 2Q 44     6 13,6% 35 79,5% 2 4,5% 1 2,3% 

Matemàtiques FB 1Q 46   1 2,2% 14 30,4% 21 45,7% 8 17,4% 2 4,3% 

Química General FB Anual 50     11 22,0% 27 54,0% 10 20,0% 2 4,0% 

Biofísica OB 2Q 39 1 2,6% 4 10,3% 21 53,8% 11 28,2%   2 5,1% 

Bioinformàtica OB 2Q 40 1 2,5% 14 35,0% 19 47,5% 4 10,0%   2 5,0% 

Biologia Animal i Vegetal OB 1Q 40 1 2,5% 1 2,5% 29 72,5% 7 17,5% 1 2,5% 1 2,5% 

Enzimologia OB 1Q 41 2 4,9% 7 17,1% 26 63,4% 1 2,4% 2 4,9% 3 7,3% 

Estructura i Funció de Biomolècules OB 1Q 41 2 4,9%   21 51,2% 16 39,0%   2 4,9% 

Expressió i Replicació Gèniques OB 2Q 35 1 2,9% 6 17,1% 20 57,1% 7 20,0%   1 2,9% 

Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular OB 2Q 39 1 2,6% 1 2,6% 32 82,1% 3 7,7% 1 2,6% 1 2,6% 

Metodologia i Experimentació en Bioquímica OB 1Q 41 1 2,4% 1 2,4% 27 65,9% 9 22,0% 1 2,4% 2 4,9% 

Química Orgànica OB 1Q 39 1 2,6% 5 12,8% 15 38,5% 16 41,0%   2 5,1% 

Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular OB 2Q 46 2 4,3% 5 10,9% 32 69,6% 5 10,9% 1 2,2% 1 2,2% 

Biologia Molecular de Sistemes OB 2Q 36 1 2,8% 13 36,1% 20 55,6% 1 2,8% 1 2,8%   

Bioquímica Clínica i Patologia Molecular OB 2Q 36 1 2,8% 14 38,9% 14 38,9% 5 13,9% 1 2,8% 1 2,8% 

Bioquímica de la Nutrició OB 2Q 44 2 4,5% 7 15,9% 27 61,4% 4 9,1%   4 9,1% 

Genètica Molecular i Enginyeria Genètica OB 1Q 43 1 2,3% 5 11,6% 18 41,9% 17 39,5% 2 4,7%   

Immunologia OB 1Q 38   5 13,2% 23 60,5% 8 21,1% 1 2,6% 1 2,6% 

Metabolisme de Microorganismes OB 2Q 38 1 2,6% 5 13,2% 17 44,7% 14 36,8% 1 2,6%   

Metabolisme i la Seva Regulació OB 1Q 42   4 9,5% 20 47,6% 15 35,7% 2 4,8% 1 2,4% 

Metabolisme Vegetal OB 2Q 39   5 12,8% 17 43,6% 11 28,2% 4 10,3% 2 5,1% 

Metodologia i Experimentació en Biociències 

Moleculars I 
OB 1Q 36   2 5,6% 28 77,8% 6 16,7%     

Metodologia i Experimentació en Biociències 

Moleculars II 
OB 2Q 39   20 51,3% 19 48,7%       

Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular OB 1Q 37   5 13,5% 29 78,4% 3 8,1%     

Bioètica i Societat OB Anual 38 1 2,6% 6 15,8% 30 78,9%     1 2,6% 
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Assignatura 

Tipus 

crèdit 

(1) 

Durada 

(2) 

Estudiants 

assignatura 

Notes Estudiants 

MATRÍC. HONOR EXCEL·LENT NOTABLE APROVAT SUSPENS NO PRESENTAT 

    núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

Pràctiques Externes PE 2Q 36   28 77,8% 6 16,7%     2 5,6% 

Treball de Fi de Grau TFG 2Q 38 1 2,6% 15 39,5% 17 44,7% 1 2,6% 1 2,6% 3 7,9% 

Aliments Funcionals i Ingredients Bioactius OP 1Q 9 1 11,1% 2 22,2% 6 66,7%       

Bioquímica Clínica Analítica OP 1Q 18   2 11,1% 7 38,9% 7 38,9% 1 5,6% 1 5,6% 

Bioquímica Clínica Aplicada OP 1Q 34 1 2,9% 8 23,5% 20 58,8% 2 5,9%   3 8,8% 

Bioquímica Culinària OP 1Q 6 1 16,7% 1 16,7% 3 50,0% 1 16,7%     

Bioquímica dels Aliments OP 1Q 13   4 30,8% 4 30,8% 3 23,1%   2 15,4% 

Bioquímica Forense OP 1Q 31 1 3,2% 6 19,4% 17 54,8% 6 19,4%   1 3,2% 

Bioquímica Patològica OP 1Q 33   19 57,6% 10 30,3% 2 6,1%   2 6,1% 

Dietes i Nutrició OP 1Q 3 1 33,3%   2 66,7%       

Enginyeria de Proteïnes OP 1Q 10   2 20,0% 8 80,0%       

Enzimologia Industrial OP 1Q 10 1 10,0% 2 20,0% 7 70,0%       

Epigenètica OP 1Q 14 1 7,1% 2 14,3% 10 71,4%     1 7,1% 

Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat OP 1Q 3   1 33,3% 2 66,7%       

Garantia i Control de la Qualitat OP 1Q 20 1 5,0% 4 20,0% 13 65,0% 1 5,0%   1 5,0% 

Glicobiologia OP 1Q 19 1 5,3% 7 36,8% 6 31,6% 3 15,8%   2 10,5% 

Nutrició Molecular OP 1Q 17   11 64,7% 5 29,4%     1 5,9% 

Tècniques de cèl·lules en cultiu OP 1Q 30 1 3,3% 5 16,7% 19 63,3% 2 6,7%   3 10,0% 

Vacunes i Fàrmacs OP 1Q 24 1 4,2% 3 12,5% 13 54,2% 6 25,0%   1 4,2% 

Font: SINIA, Informe ACRG12 (10.11.2015) 

(1) FB-Formació Bàsica, OB-Obligatòries, OP-Optatives, PE-Pràctiques Externes, TFG-Treball Fi de Grau. 

(2) 1Q-Primer quadrimestre, 2Q-Segon quadrimestre. 
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Taula E6.6. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits matriculats) - GBBM 

Assignatura 

Tipus 

crèdit 

(1) 

Taxa d’èxit Taxa de rendiment 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2010-11 2009-10 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Química General FB  90,9% 70,3% 71,4% 84,1% 86% 79,2% 60,5% 78,9% 68,6% 77,1% 76,6% 76,0% 

Matemàtiques FB  77,1% 87,5% 77,5% 90,7% 94,9% 81,8% 76,1% 71,1% 68,9% 84,8% 84,1% 78,3% 

Física FB  76,7% 69,4% 81,8% 85,4% 78,0% 89,6% 48,1% 56,1% 73,8% 74,5% 68,1% 79,6% 

Treball de Fi de Grau (2) TFG    100% 100% 80,0%    100% 97,2% 80,0% 

Bioquímica dels Aliments OP     100% 93,8% 100%    100% 93,8% 84,6% 

Enzimologia OB   100% 90,0% 85,0% 94,9% 94,7% 100%  90,0% 85,0% 90,2% 87,8% 

Bioquímica Clínica Analítica OP     100% 100% 94,1%    95,8% 100% 88,9% 

Glicobiologia OP     100% 100% 100%    100,0% 100% 89,5% 

Tècniques de cèl·lules en cultiu OP       100%      90,0% 

Bioquímica de la Nutrició OB    93,3% 88,6% 92,5% 100%   87,5% 79,5% 82,2% 90,9% 

Treball de Fi de Grau (3) TFG      100%      90,9% 

Bioquímica Clínica Aplicada OP     100% 100% 100%    96,3% 94,1% 91,2% 

Metodologia i Experimentació en Bioquímica OB   93,5% 92,9% 95,1% 97,4% 97,4% 85,3%  92,9% 95,1% 97,4% 92,7% 

Epigenètica OP     100% 100% 100%    94,7% 84,6% 92,9% 

Metabolisme i la Seva Regulació OB    93,5% 94,6% 92,1% 95,1%   93,5% 85,4% 85,4% 92,9% 

Genètica FB  92,5% 100% 100% 97,0% 100% 95,3% 90,0% 90,2% 95,6% 88,9% 90,7% 93,2% 

Bioquímica Patològica OP     100% 96,7% 100%    100% 96,7% 93,9% 

Nutrició Molecular OP     100% 100% 100%    100,0% 85,7% 94,1% 

Pràctiques Externes PE    100% 100% 100%    100,0% 97,1% 94,4% 

Bioquímica Clínica i Patologia Molecular OB    96,4% 97,5% 100% 97,1%   93,1% 95,1% 97,5% 94,4% 

Immunologia OB    100% 100% 97,2% 97,3%   100% 97,6% 94,6% 94,7% 

Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular OB   100% 97,4% 97,4% 100% 97,4% 93,5%  94,9% 92,7% 93,0% 94,9% 

Biofísica OB   100% 97,6% 100% 100% 100% 96,9%  97,6% 97,4% 95,0% 94,9% 

Química Orgànica OB   84,8% 95,2% 91,9% 100% 100% 80,0%  93,0% 85,0% 95,5% 94,9% 

Metabolisme Vegetal OB    96,7% 100% 100% 100%   93,5% 95,2% 97,2% 94,9% 

Bioinformàtica OB   97,1% 97,3% 100% 100% 100% 91,7%  97,3% 97,4% 90,2% 95,0% 

Biologia Animal i Vegetal OB   100% 100% 97,0% 94,9% 97,4% 91,9%  100% 97,0% 92,5% 95,0% 

Garantia i Control de la Qualitat en el Laboratori Clínic OP     100% 100% 100%    100% 100% 95,0% 

Estructura i Funció de Biomolècules OB   97,1% 80,0% 91,1% 94,9% 100% 89,5%  80,0% 89,1% 90,2% 95,1% 

Genètica Molecular i Enginyeria Genètica OB    96,8% 94,7% 91,9% 95,3%   93,8% 90,0% 87,2% 95,3% 

Bioquímica FB  86,8% 91,9% 92,1% 97,1% 95,0% 95,6% 85,0% 84,6% 85,4% 86,8% 88,4% 95,6% 

Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular OB   94,3% 97,3% 92,3% 82,9% 97,8% 89,2%  97,3% 87,8% 77,3% 95,7% 

Biologia Cel·lular FB  100% 97,2% 82,9% 97,5% 100% 95,7% 85,4% 92,7% 77,3% 88,6% 90,5% 95,7% 

Vacunes i Fàrmacs OP     96,2% 100% 100%    92,6% 95,2% 95,8% 

Bioquímica Forense OP     100% 100% 100%    100% 100% 96,8% 

Expressió i Replicació Gèniques OB   100% 97,5% 92,7% 100% 100% 94,3%  95,1% 92,7% 89,7% 97,1% 

Biologia Molecular de Sistemes OB    100% 97,4% 100% 97,2%   96,7% 97,4% 100% 97,2% 

Metabolisme de Microorganismes OB    100% 100% 100% 97,4%   100% 100,0% 97,1% 97,4% 

Bioètica i Societat OB     100% 100% 100%    96,9% 97,4% 97,4% 

Biologia FB  92,5% 100% 96,9% 97,1% 100% 97,7% 97,4% 90,2% 88,6% 91,9% 92,1% 97,7% 

Bioquímica Culinària OP     83,3% 100% 100%    83,3% 81,8% 100% 

Estadística FB  94,7% 94,4% 97,2% 97,1% 100% 100% 85,0% 90,0% 89,7% 89,2% 88,4% 100% 
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Assignatura 

Tipus 

crèdit 

(1) 

Taxa d’èxit Taxa de rendiment 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2010-11 2009-10 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Dietes i Nutrició OP     88,9% 100% 100%    89% 100% 100% 

Aliments Funcionals i Ingredients Bioactius OP     100% 100% 100%    100% 100% 100% 

Enginyeria de Proteïnes OP     100% 100% 100%    100% 100% 100% 

Enzimologia Industrial OP     100% 100% 100%    100% 100% 100% 

Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat OP     100% 100% 100%    100% 100% 100% 

Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I OB    100% 100% 100% 100%   100% 100% 100% 100% 

Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II OB    100% 100% 100% 100%   97,0% 100% 100% 100% 

Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular OB    100% 100% 100% 100%   96,9% 100% 100% 100% 

Font: SINIA, Informe ACRG10 (10.11.2015) 

(1) FB-Formació Bàsica, OB-Obligatòries, OP-Optatives, PE-Pràctiques Externes, TFG-Treball Fi de Grau. 

(2) TFG corresponent amb el pla d’estudis vigent des de la implantació del GBBM (18 ECTS).  

(3) TFG corresponent amb el pla d’estudis vigent a partir de la modificació del GBBM (15 ECTS), avaluada favorablement per AQU Catalunya el 31/01/2014. 

Taula E6.7. Indicadors de resultats acadèmics (Grau BBM) 

Indicador 
Estimació 
verificació 

2009-10 2010-11 2011-12 
2012-13 2013-14 2014-15 

Taxa rendiment 
 

 
79,7% 82,5% 87,9% 91,1% 90,5% 92,0% 

Taxa rendiment 1r  79,7% 76,7% 76,8% 87,4% 85,8% 89,4% 

Taxa abandonament 15%     11,1% 20,0% 

Taxa abandonament 1r  7,3% 10,3% 13,5% 8,6% 12,2% 4,6% 

Taxa èxit  88,4% 91% 91,4% 95,2% 96,1% 95,9% 

Taxa graduació 60%     78,0% 67,5% 

  

 

Curs inici Curs inici Curs inici 

2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2011-12 2009 

-10 

2010-11 2011-12 2012-13 

Titulats   24 1 9 24 2 2 2 25 3 

Taxa eficiència 80%  98,5% 100% 88,1% 97,7% 100% 75,1% 80,0% 97,1% 97,2% 

Durada mitjana estudis   4 3 5 4 3 6 5 4 3 

Font: SINIA, Informe ACRG07, ACRG09, ACRG11, ACRG13, ACRG14 (10.11.2015) 
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Taula E6.8. Indicadors de resultats acadèmics. Doble titulació Grau BBM/Grau Biotecnologia (2014-15) 

Assignatura 

Tipus 

crèdit 

(1) 

Durada 

(2) 

Estudiants 

assignatura 

Notes Estudiants 

MATRÍC. HONOR EXCEL·LENT NOTABLE APROVAT SUSPENS NO PRESENTAT 

     núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

BIOLOGIA FB 1Q 10 0 0,0% 1 10,0% 8 80,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 

BIOLOGIA 
CEL·LULAR 

FB 2Q 10 0 0,0% 0 0,0% 6 60,0% 2 20,0% 0 0,0% 2 20,0% 

BIOQUÍMICA FB 2Q 10 1 10,0% 2 20,0% 3 30,0% 3 30,0% 0 0,0% 1 10,0% 

ESTADÍSTICA FB 1Q 10 1 10,0% 1 10,0% 6 60% 1 10,0% 0 0,0% 1 10,0% 

FÍSICA FB 2Q 10 0 0,0% 1 10,0% 5 50,0% 2 20,0% 0 0,0% 2 20,0% 

GENÈTICA FB 2Q 10 1 10,0% 0 0,0% 4 40,0% 4 40,0% 0 0,0% 1 10,0% 

MATEMÀTIQUES FB 1Q 10 1 10,0% 0 0,0% 6 60,0% 2 20,0% 0 0,0% 1 10,0% 

QUÍMICA 
GENERAL 

FB Anual 10 0 10,0% 1 10,0% 6 60,0% 2 20,0% 0 0,0% 1 10,0% 

Font: SINIA, Informe ACRG12 (10.11.2015) 

(1)FB-Formació Bàsica 

(2)1Q-Primer quadrimestre, 2Q-Segon quadrimestre  

 
 

Taula E6.9. Indicadors de resultats acadèmics (Doble titulació GBBM/GBT) 

Indicador 2014-15 

Taxa rendiment 1r 87,5% 

Taxa abandonament 1r 20,0% 

Taxa èxit 100% 

Font: SINIA, Informe ACRG07, ACRG09 (10.11.2015) 
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Taula E6.10. Seguiment dels egressats. Grau Bioquímica i Biologia Molecular 

Enquestes 
Respostes egressats 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Promoció 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 

Sexe: Femení Masculí Femení Masculí Femení Femení Femení Femení Masculí Femení Femení Femení Femení 

Any 
graduació 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Edat en 

acabar 
20 25 23 22 22 22 22 22 22 21 22 22 23 

Preguntes: 

Vas realitzar o estàs realitzant estudis de posgrau (màster)? 

 Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

quin/s? 

 Màster en 

Nutrició i 

Metabolisme  
Doctorat en 

Nutrigenòmica 

 Màster 

d’antropologia 

Biològica (UB) 
Doctorat en 

Biotecnologia 

(UB) 

Màster en 

anàlisi de dades 

òmiques (UVic) 
Doctorat 

Metabolòmica  

Màster en 

Genètica i 

Genòmica 
(UPF) 

Doctorat en 

Genètica i 

Genòmica del 

desenvolupament 

Màster en 

Nutrició i 

metabolisme 
Doctorat en 

Nutrició 

Máster en 

Biomedicina 

(UB) 
Doctorat en 

biomedicina 

(Cantàbria) 

Màster en 

Nutrició i 

Dietètica 
Doctorat en 

Nutrició, 

dietètica i 

inflamació 

Màster en 

Bioinformàtica 

Doctorat en 
bioinformàtica 

Master en 

Nutrició i 

Dietètica 
(URV) 

Doctorat en 

Nutrició i 

Dietètica 

(URV) 

Màster en 

Biomedicina 

Doctorat en 
Biomedicina 

Màster de 

Professorat 

Màster en 

Biomedicina 

1. Estàs treballant en l’actualitat? 

 No Si Si No No No No No No No No Si No 

2. Quin és el perfil d’activitat de la teva feina? 

 
Recerca 

investigador 
Inspector 

Tècnic a un 

laboratori 
 

Recerca 

investigador 
     Hosteleria Docència  

3. Quin és el sector d’activitat de la teva feina? 

 Nutrigenòmica Mediambiental 

Universitat/

Centre de 

Recerca 

 

Universitat/

Centre de 

Recerca 

      
Ensenyament 

secundari 
 

4. Quin és el tipus d’ocupació en el que et trobes? 

 Doctorat Contracte en 

pràctiques 

Contracte 

temporal 

       Contracte 

temporal 

Contracte 

fix 

 

5. Quin és el grau de responsabilitat de la teva feina? 

  Inspector 
Auxiliar de 

secció 
       Cambrera Professor  

6. Ingressos anuals bruts: 

 <15000€  15000–25000€ <15000€ <15000€ <15000€  <15000€      <15000€  15000–25000€  

7. Has treballat anteriorment en el sector químic? 

 No Si No No No No No No Si No No No No 

8. Quina és la raó per la qual no estàs treballant en l’actualitat? 

 
Estudiant 

Doctorat 
  

Estudiant 

Doctorat 

Estudiant 

Doctorat 
 

Estudiant 

Màster 

Estudiant 

Doctorat 

Estudiant 

Doctorat 

Estudiant 

Doctorat 

Estudiant 

Doctorat 
 

Buscant 

feina 

Font: Elaboració pròpia (setembre 2015) 
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Taula E6.11. Valoració dels ocupadors: nota del tutor de l’entitat  
col·laboradora en PE d’estudiants del Grau BBM (2014-15) 

Entitat col·laboradora Tipologia 
Qualificació del tutor de 
l’entitat col·laboradora 

MAYSTAR Pràctiques 

Externes 

9,5 

Fundació Institut de 

Bioenginyeria de Catalunya 

Molecular Dynamics at 

Cell-Biomaterial Interface 

Pràctiques 

Externes 

10 

Consorci Mar Parc de Salut 

de Barcelona 

Pràctiques 

Externes 

9 

Griffith Laboratories, SAU Pràctiques 

Externes 

8 

FUNDACIÓ VALL D'HEBRON 

INSTITUT DE RECERCA 

Pràctiques 

Externes 

10 

Universidad del País Vasco 

Departament de 

Farmacologia 

Pràctiques 

Externes 

10 

Universitat de Barcelona. 

Facultat de Biologia 

Pràctiques 

Externes 

8 

Fundació Privada Institut 

d'Investigació Sanitària 

Pere Virgili 

Pràctiques 

Externes 

10 

Hospital Universitari Joan 

XXIII 

Pràctiques 

Externes 

9 

PULEVA FOOD, SL 
Pràctiques 
Externes 

9 

Fundació Privada Institut 
d'Investigació Sanitària 

Pere Virgili 

Pràctiques 
Externes 

8 

Fundació Privada Institut 

d'Investigació Sanitària 

Pere Virgili 

Pràctiques 

Externes 

10 

Hospital Universitari Joan 

XXIII 

Pràctiques 

Externes 

7 

Fundació Privada Institut 

d'Investigació Sanitària 

Pere Virgili 

Pràctiques 

Externes 

10 

FUNDACIÓ HOSPITAL 

UNIVERSITARI VALL 

D'HEBRON-INSTITUT DE 

RECERCA 

Pràctiques 

Externes 

10 

Fundació Privada Institut 

d'Investigació Sanitària 

Pere Virgili 

Pràctiques 

Externes 

10 

CONCEPTUM, Societat de 

Serveis Mèdics 

Pràctiques 

Externes 

10 

Font: Coordinador/a de PE (novembre 2015) 
 

 

 

 

 

  



206 
 

Taula E6.12 Satisfacció del professorat (Grau de Bioquímica i Biologia Molecular) 

Participació Potencials Participants Participació (%) 

Grau Bioquímica i biologia molecular 110 25 22,7% 

Pregunta 

1.- Indiqueu la vostra categoria: 

CU TU Agregat/da Associat/da Visitant Investigador/a 

20,0% 44,0% 20,0% 4,0% 8,0% 4,0% 

2.- Indiqueu el nombre de crèdits que impartiu a la titulació: 

Mitjana Desviació màxima Desviació mínima 

8,40 24 -5 

 Alt Normal Baix Molt Baix 

3.- Aspectes generals. 

El suport institucional (formació/consulta/unitats centrals) per al 
desenvolupament de l'activitat docent 

36,0% 56,0% 8,0%  

La coordinació docent de la titulació 48,0% 48,0% 4,0%  

L'adequació dels sistemes interns d'informació 40,0% 52,0%  8,0% 

La pertinença de la demanda de dades i evidències que heu 
rebut per als informes de seguiment i acreditació 

32,0% 60,0% 4,0% 4,0% 

4.- Indiqueu la vostra satisfacció amb: 

El perfil d'ingrés dels estudiants 76,0% 24,0%   

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu pes) 44,0% 44,0% 4,0% 4,0% 

El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) en 
la titulació 

40,0% 56,0%   

L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, 
horaris, etc.) 

52,0% 40,0% 4,0%  

Les metodologies docents que heu utilitzat 44,0% 56,0%   

Les estratègies d'avaluació que heu utilitzat 52,0% 48,0%   

El treball i la dedicació dels estudiants 36,0% 56,0% 8,0%  

L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació del TFG 36,0% 40,0% 8,0%  

L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació de les 
Pràctiques externes (si escau) 

20,0% 36,0%   

Els recursos docents disponibles 24,0% 68,0% 8,0%  

Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels estudiants de les 
matèries que impartiu 

44,0% 52,0% 4,0%  

5.- Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats de les titulacions: 

 36,0% 60,0% 4,0%  

6.- Observacions i comentaris (text lliure): 

Els professor de Matemàtiques som d'un centre diferent a les facultats de Química i Enologia i potser per això 

ens arriba molta menys informació. 

Caldria augmentar els crèdits destinats als continguts de vegetal i caldria que els mateixos, fossin impartits 
per professorat amb perfil de l'àrea de vegetal. 

Font: Enquesta de satisfacció del professorat sobre el procés d’acreditació G BBM (novembre 2015) 
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E6. Grau en Química 

 
Figura E6.2. Metodologies vs. Avaluació: Grau Química (2014-15) 
 

 
 
Font: Servei de Recursos Educatius URV (novembre 2015) 

 
 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 1% 1%

Activitats Teòriques
1% 40%

Activitats Pràctiques Pràctica Guiada
31% 34%

Pràctica Autònoma
15% 8%

Metodologies 

Integrades 1% 0%

Pràctiques Externes
2% 5%

Treball de Fi de Grau
1% 5%

Atenció 

Personalitzada 1% 2%

Proves
49% 7%

FACULTAT DE QUÍMICA - Grau de Química (Curs 2014-15)

Metodologies, Activitats Formatives i Sistema d'Avaluació 
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Taula E6.13. Ús de les metodologies i sistemes d’avaluació per assignatura (hores). (2014-15) (1) 

Assignatura Curs Tipus Crèd. 
Mida 

 grups  
(3) 

Nombre 
estudiants 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M26 M29 M31 M34 M38 M39 M40 M41 M46 M47 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Hores 

professor 

Hores 
treball 

autònom 

Hores 
totals 

Matemàtiques (2) 1 FB 9 3T/6P 105 10 95 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 39 0 82 142 224 

Física (2) 1 FB 9 3T/6S/12P 114 1 90 0 70 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 115 110 225 

Química General (2)  1 FB 12 3T/6S/15P 98 2 146 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 0 0 0 0 148 152 300 

Complements de Química  1 FB 6 2T/3S 99 1 88 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 18 0 68,5 81,5 150 

Biologia (2) 1 FB 6 3T/6S/10P 99 1 72,5 0 30 0 0 0 0 39,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 73 77,4 150,4 

Bioquímica (2) 1 FB 6 3T/6S/10P 99 1 58 0 17 8 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 75,5 68,5 144 

Estadística Aplicada (2) 1 FB 6 3T/12P 91 1,2 72,8 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 60,2 89,8 150 

Informàtica i Documentació 1 FB 6 2T/4P 88 4 44 0 0 0 11 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 4 0 76 74 150 

Química Analítica  2 OB 6 1T/2S/5P 76 1 40 0 0 0 0 36 0 40 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21 0 0 0 0 0 69 81 150 

Anàlisi Instrumental  2 OB 9 1T/2S/5P 73 1 72 0 20 0 0 57 0 67,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 102 123,5 225,5 

Tècniques Analítiques Avançades  3 OB 9 1T/2S/5P 58 1,5 138 0 30 0 0 20 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 1 3 0 5 0 0 89 135 224 

Laboratori de Química Analítica  3 OB 3 5P 44 1 0 0 0 0 12 0 0 54 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 56 19 75 

Termodinàmica i Fenòmens de 
Transport  

2 OB 9 1T/2S/5P 76 1 109 0 0 0 0 38 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 23 0 0 120 105 225 

Estructura Molecular  2 OB 6 1T/2S/5P 77 1 72,5 0 0 0 0 28 0 36 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6,5 0 0 0 0 71,5 78,5 150 

Espectroscòpia i Cinètica Química  3 OB 9 1T/2S 54 1 98 2 0 0 0 30 0 0 0 11 2 0 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 19 27 0 97 128 225 

Laboratori de Química Física  3 OB 3 5P 46 1 0 0 0 0 0 0 0 52 0 9 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 54 21 75 

Química Inorgànica I  2 OB 9 1T/2S/5P 59 1 108 0 4 0 0 54 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 104 121 225 

Química Inorgànica II 2 OB 6 1T/2S/5P 66 1 61 0 4 0 0 32 0 27 0 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 76 74 150 

Compostos Inorgànics Avançats  3 OB 9 1T/2S 56 1 120 0 0 0 0 30 0 0 0 6 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 8 0 0 0 0 99 126 225 

Laboratori de Química Inorgànica  3 OB 3 4P 36 2 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 4,5 57,5 17,5 75 

Química Orgànica I  2 OB 6 1T/2S 65 1 76 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 61 89 150 

Química Orgànica II 2 OB 6 1T/2S 99 1 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 72 78 150 

Determinació Estructural i Síntesi 
Orgànica  

3 OB 9 1T/2S 60 3 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 0 99 132 231 

Laboratori de Química Orgànica  3 OB 6 4P 33 1 0 0 3 0 0 0 0 115 0 8 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 6 114 36 150 

Cristal·lografia 2 OB 3 1T/2S/5P 66 0,3 18,8 0 0 0 0 28 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 43 32 75 

Enginyeria Química  3 OB 6 1T/2S 44 0,5 62,5 0 0 0 0 59 0 0 0 28,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 3 0 0 0 0 60 94 154 

Ciència de Materials  4 OB 6 1T/1S 55 1 92 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 65 93,5 158,5 

Treball de Fi de Grau  4 TFG 12 1TFG 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 293 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 294 300 

Pràctiques Externes  4 PE 12 1P 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 275 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 288 300 

Total                                     2225,2 2961,2 5186,4 

                                     42,9% 57,1% 100% 

M1, Activitats Introductòries; M2, Sessió Magistral; M3, Esdeveniments científics i/o divulgatius; M4, Seminaris; M5, Debats; M6, Presentacions / exposicions; M7, Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària; 

M8, Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques; M9, Pràctiques a laboratoris; M15, Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària; M16, Treballs; M17, Fòrums de discussió; M18, Estudis previs; 

M19, Resolució de problemes, exercicis; M20, Pràctiques a través de TIC; M26, Supervisió; M29, Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes; M31, Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes; 

M34, Estada de pràctiques; M38, Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster; M39, Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster; M40, Elaboració del treball de fi de grau / màster; 

M41, Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster; M46, Memòria; M47, Atenció personalitzada; P1, Proves de desenvolupament; P2, Proves objectives de preguntes curtes; P3, Proves objectives de tipus 

test; P4, Proves mixtes; P5, Proves pràctiques; P6, Proves orals 

(1)En blau les metodologies utilitzades per a l’avaluació. 

(2)Docència compartida amb altres graus de ciències de la URV. “Mida grups” considera tots els estudiants. “Nombre estudiants” correspon als específics del Grau QUI.(3)T-Teoria, P-Pràctiques, S-Seminaris 

Font: Informe Avaluació DOCnet (URV). Itineraris UXXI (mida grups i nombre estudiants). 
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Taula E6.14. Ús de les metodologies i sistemes d’avaluació per assignatura (hores). Grau Química (2014-15) (1) 

Assignatura Curs Tipus Crèd. 
Mida 
grups 

(3) 

Nombre 
estudiants 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M26 M29 M31 M34 M38 M39 M40 M41 M46 M47 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Hores 

professor 

Hores 
treball 

autònom 

Hores 
totals 

Avaluació i Control de la Qualitat  4 OP 3 1T 25 1 14 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 22 4 26 

Modelització Molecular  4 OP 3 1T 6 1 34 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 34 41 75 

Temes Actuals en Química Inorgànica  4 OP 3 1T 24 1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 26 49 75 

Química de Polímers  4 OP 3 1T 28 0,5 30 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 14 0 0 0 0 28 47 75 

Enzimologia Aplicada  4 OP 3 1T 15 2 38 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 31 44 75 

Nucleació i Creixement de Cristalls  4 OP 3 1T 19 0,3 20 0 0 0 0 15 15 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,75 1 0 0 0 1 1 31 44 75 

Química Orgànica Industrial  4 OP 3 1T 38 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 28,5 41,5 70 

Química Inorgànica Industrial  4 OP 3 1T 40 1 28 0 0 0 11 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,5 0 0 0 28 47 75 

Electroquímica Aplicada  4 OP 3 1T 27 1 50 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 40 35 75 

Anàlisi i Control Ambiental  4 OP 3 1T 44 1 40 0 8 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 32 43 75 

Economia i Gestió d'Empreses  4 OP 3 1T 36 1 30 0 0 0 3 24 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 34 41 75 

Projectes en Química  4 OP 3 1T 33 2 40 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 28 48 76 

Disseny de Síntesi  4 OP 3 1T 15 1 36,5 0 4 0 0 25 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 2 0 0 0 0 30,5 44,5 75 

Catàlisi  4 OP 3 1T 37 0,5 25 0 0 0 16 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 8 0 0 0 0 28 47 75 

Química Computacional  4 OP 3 1T 9 2 32 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 40 35 75 

Temes Especials de Química Analítica  4 OP 3 1T 27 1 42,5 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6,5 0 0 10 35,5 39,5 75 

Nous Materials i Nanociència  4 OP 3 1T 35 1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 1 1 47 34 81 

Total                                     543,5 684,5 1228 

                                     44,3% 55,7% 100% 

M1, Activitats Introductòries; M2, Sessió Magistral; M3, Esdeveniments científics i/o divulgatius; M4, Seminaris; M5, Debats; M6, Presentacions / exposicions; M7, Resolució de 

problemes, exercicis a l'aula ordinària; M8, Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques; M9, Pràctiques a laboratoris; M15, Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula 

ordinària; M16, Treballs; M17, Fòrums de discussió; M18, Estudis previs; M19, Resolució de problemes, exercicis; M20, Pràctiques a través de TIC; M26, Supervisió; 

M29, Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes; M31, Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes; M34, Estada de pràctiques; 

M38, Selecció/assignació del treball de fi de grau / màster; M39, Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau / màster; M40, Elaboració del treball de fi de 

grau / màster; M41, Presentació i defensa del treball de fi de grau / màster; M46, Memòria; M47, Atenció personalitzada; P1, Proves de desenvolupament; P2, Proves objectives 

de preguntes curtes; P3, Proves objectives de tipus test; P4, Proves mixtes; P5, Proves pràctiques; P6, Proves orals 

(1)En blau les metodologies utilitzades per a l’avaluació. 
(2)Docència compartida amb altres graus de ciències de la URV. “Mida grups” considera tots els estudiants. “Nombre estudiants” correspon als específics del Grau QUI. 
(3)T-Teoria, P-Pràctiques, S-Seminaris 
Font: Informe Avaluació DOCnet (URV). Itineraris UXXI (mida grups i nombre estudiants). 
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Taula E6.15. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes. Grau Química (2014-15) 

Centre Número d’estudiants Dedicació 

AFEPASA (Azufrera y Fertilizantes Pallares, S.A.) 1 Fabricant fitosanitaris 

AGROLAB IBÉRICA, S.L.U. (Laboratoris Vidal, S.L.U.) 1 Laboratori anàlisis 

APSALAB, SL (grup Andrés Pintaluba) 1 Laboratori anàlisis 

Autoritat Portuària de Tarragona 1 Transport marítim 

Bayer MaterialScience, S.L. 4 Indústria Química 

CATOR, S.A. 1 Reciclatge olis 

Clariant Ibérica Producción, S.A. 2 Indústria Química 

Consultoria i anàlisis 2011, SL  (Laboratoris Coian) 1 Consultoria i laboratori 

mediambiental 

Industrial Química Key, S.A. 1 Industria Química 

Institut Català de la Vinya i el Vi  (INCAVI) 1 Viticultura i Enologia 

IQOXE (Industrias Químicas del Óxido de Etileno) 1 Indústria Química 

Laboratori Isbo, S.L. 1 Laboratori anàlisis 

Novus Spain, S.A. 2 Productes zoosanitaris 

Plasfi, S. A 1 Industria Química 

Repsol Petróleo, S.A. 4 Química- Refino 

Reverté Carbonatos de Calcio 1 Producció carbonat de calci 

Sekisui Specialty Chemicals Europe, S.L. 1 Indústria Química 

Solenis Hispania, S.A. 1 Indústria Química 

Font: Oficina Suport al Deganat FQ (novembre 2015) 
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Taula E6.16. Llistat dels TFG. Grau Química (2014-15)  

Títol TFG Tipologia/Temàtica Qualificació 

Estratègies per a la preconcentració en línia amb la tècnica d'electroforesi capil·lar per 

l'anàlisi de drogues d'abús 

Recerca 9,6 

Un nou catalitzador de Zn per transformar CO2 en carbonats Recerca 9,5 

Synthesis of a New Hole Transporting Material and its Application in Perovskite Solar 

Cells 

Recerca (ICIQ) 9,3 

Bioindicació com a control de processos Empresa 9,2 

Estudi d'optimització i escalat de la preparació d'una dispersió aquosa de poliuretà Empresa 9,2 

NEW STUDY OF THE REACTIVITY AND SELECTIVITY OF BORON REAGENT'S IN THE 

RHODIUM CATALYZED 1,4-ADDITION 

Erasmus 9,1 

Determinació de l'SE-2 per cromatografia iònica Empresa 9,1 

Synthesis and characterization of peri-naphthalene derivatives Erasmus 9,1 

NEW STUDY OF THE REACTIVITY AND SELECTIVITY OF BORON REAGENT'S IN THE 

RHODIUM CATALYZED 1,4-ADDITION 

Erasmus 9,1 

Boració organocatalítica d'alfa-amino al·lens Recerca 9 

Boració organocatalítica d'alfa-amino al·lens Recerca 9 

Desenvolupament de mètodes per determinar propietats de productes propis mitjançant 

tècniques analítiques 

Empresa 8,8 

Desenvolupament de models de calibratge per l'anàlisi de poliols mitjançant 

espectroscòpia NIR i RMN. 

Empresa 8,8 

Desenvolupament de mètodes per determinar propietats de productes propis mitjançant 

tècniques analítiques 

Empresa 8,8 

Determinació de Contaminants Atmosfèrics al Port de Tarragona Empresa 8,7 

Comparació de l’índex de groc de diferents polietilens i polipropilens en grança i placa 

mesurats en dos espectrofotòmetres color-view BYK-GARDNER 

Empresa 8,7 

Determinació de Contaminants Atmosfèrics al Port de Tarragona Empresa 8,7 

Preparació dels models de calibració multivariant per a diversos tipus de fruita seca Empresa 8,6 

Validació i Acreditació d'un mètode per ICP-MS per la determinació de metalls en 

diferents matrius 

Empresa 8,6 

Efecte sobre el pH i la conductivitat de diferents compostos de sofre en sòls salins Empresa 8,4 

Implantació d'un mètode analític al laboratori de polímers de Repsol Química S.A. de 

Tarragona 

Empresa 8,3 

Neighbouring group direction in asymmetric glycosylation Erasmus 8,1 

RAFT Polymerization study of thermo-responsive polymers Erasmus 8 

Comparació de dos mètodes analítics per a la determinació de xantofil·les totals Empresa 8 

RAFT Polymerization study of thermo-responsive polymers Erasmus 8 

Validació d'un mètode de classificació multivariant per la detecció d'adulteració en 

aliments 

Recerca 7,9 

Propiedades y estructuras de los clorofullerenos Recerca 7,9 

Distribució i quantificació de Hidroclorotiazida en pastilles comercials de Hidrosaluretil 

mitjançant Espectroscòpia Raman i HPLC 

Recerca ((UA) 7,9 

Synthèse, extraction et analyse des Glucosinolates Erasmus 7,9 

Valorització de l'oli de ricí per a la síntesi de polièsters Recerca 7,8 

Valorització de l'oli de ricí per a la síntesi de poliesters Recerca 7,8 

Desenvolupament de biosensors potenciomètrics basats en enzims per la detecció de 

glucosa 

Recerca 7,7 

Síntesi i caracterització de l'àcid 4-(difenilfosforil)benzoic i dos dels seus derivats com a 

retardants de flama per polímers 

Recerca 7,7 

Obtenció de capes dielèctriques monocristal·lines i la seva aplicació en fotònica Recerca 7,6 

Obtenció de nanopartícules luminescents i la seva caracterització Recerca 7,6 

Pd(II) catalyzed C-H activation of aromatic side chains in peptides Erasmus 7,6 

A NOVEL APPROACH TO THE ENANTIOSELECTIVE FORMAL SYNTHESIS OF (-)-LASIOL 

FROM A BICYCLIC CHIRAL LACTAM 

Recerca (UB) 7,5 

How to use the excess of energy from solar panels Erasmus 7,5 

Síntesi de monòmers AB a partir d'àcid 10-undecenoic Recerca 7,4 

Prevalidación de un método de análisis de aceites esenciales mediante cormatografía de 

gases 

Empresa 7 

Metal-Organic frameworks for ammonia adsorption Erasmus 7 

RAFT-based vesicle-templated nanocapsules: Controlling the structure by gradual 

increase of crosslinker 

Erasmus 6,7 

Studying intramolecular cyclization in multitopic UPy for improved supramolecular 

buffering 

Erasmus 6,4 

Estratègies per a la preconcentració en línia amb la tècnica d'electroforesi capil·lar per 
l'anàlisi de drogues d'abús 

Recerca 9,6 

Font: Coordinadora TFG GQUI (novembre 2015) 
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Taula E6.17 Rendiment acadèmic per assignatura. Grau Química (2014-15) 

Assignatura 
Tipus crèdit 

(1) 

Durada 

(2) 

Estudiants 

assignatura 

Notes Estudiants 

MATRÍC. HONOR EXCEL·LENT NOTABLE APROVAT SUSPENS NO PRESENTAT 

     núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

Biologia FB 1Q 99     17 17,2% 49 49,5% 13 13,1% 20 20,2% 

Bioquímica FB 2Q 99   1 1,0% 9 9,1% 51 51,5% 18 18,2% 20 20,2% 

Complements de Química FB 2Q 99     10 10,1% 48 48,5% 17 17,2% 24 24,2% 

Estadística Aplicada FB 1Q 91 1 1,1% 3 3,3% 17 18,7% 49 53,8% 2 2,2% 19 20,9% 

Física FB 2Q 114     8 7,0% 52 45,6% 23 20,2% 31 27,2% 

Informàtica i Documentació FB 2Q 88   2 2,3% 31 35,2% 29 33,0% 8 9,1% 18 20,5% 

Matemàtiques FB 1Q 105 1 1,0%   10 9,5% 46 43,8% 30 28,6% 18 17,1% 

Química General FB AN 98     8 8,2% 39 39,8% 32 32,7% 19 19,4% 

Anàlisi Instrumental OB AN 73 1 1,4% 4 5,5% 12 16,4% 31 42,5% 21 28,8% 4 5,5% 

Cristal·lografia OB 1Q 66 1 1,5% 2 3,0% 26 39,4% 26 39,4% 3 4,5% 8 12,1% 

Estructura Molecular OB 2Q 77   2 2,6% 7 9,1% 44 57,1% 9 11,7% 15 19,5% 

Química Analítica OB 1Q 76   1 1,3% 13 17,1% 32 42,1% 19 25,0% 11 14,5% 

Química Inorgànica I OB AN 59   1 1,7% 19 32,2% 28 47,5% 6 10,2% 5 8,5% 

Química Inorgànica II OB 2Q 66 3 4,5% 1 1,5% 16 24,2% 31 47,0% 9 13,6% 6 9,1% 

Química Orgànica I OB 1Q 65   3 4,6% 15 23,1% 32 49,2% 3 4,6% 12 18,5% 

Química Orgànica II OB 2Q 99 1 1,0%   12 12,1% 32 32,3% 27 27,3% 27 27,3% 

Termodinàmica i Fenòmens de Transport OB AN 76     9 11,8% 39 51,3% 12 15,8% 16 21,1% 

Compostos Inorgànics Avançats OB AN 56   1 1,8% 21 37,5% 15 26,8% 11 19,6% 8 14,3% 

Determinació Estructural i Síntesi Orgànica OB AN 60 1 1,7% 1 1,7% 7 11,7% 19 31,7% 19 31,7% 13 21,7% 

Enginyeria Química OB AN 44 2 4,5% 1 2,3% 17 38,6% 20 45,5% 3 6,8% 1 2,3% 

Espectroscòpia i Cinètica Química OB AN 54   1 1,9% 16 29,6% 19 35,2% 10 18,5% 8 14,8% 

Laboratori de Química Analítica OB AN 44     30 68,2% 11 25,0%   3 6,8% 

Laboratori de Química Física OB AN 46   4 8,7% 25 54,3% 14 30,4%   3 6,5% 

Laboratori de Química Inorgànica OB AN 36 1 2,8% 12 33,3% 21 58,3% 2 5,6%     

Laboratori de Química Orgànica OB AN 33 1 3,0% 4 12,1% 15 45,5% 13 39,4%     

Tècniques Analítiques Avançades OB AN 58     3 5,2% 45 77,6% 9 15,5% 1 1,7% 

Ciència de Materials OB AN 55     4 7,3% 36 65,5% 5 9,1% 10 18,2% 

Pràctiques Externes PE AN 39   19 48,7% 15 38,5% 2 5,1%   3 7,7% 

Treball de Fi de Grau TFG AN 38   9 23,7% 26 68,4% 2 5,3%   1 2,6% 

Anàlisi i Control Ambiental OP 1Q 44     19 43,2% 24 54,5%   1 2,3% 

Avaluació i Control de la Qualitat OP 1Q 25   1 4,0% 8 32,0% 14 56,0% 1 4,0% 1 4,0% 
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Assignatura 
Tipus crèdit 

(1) 

Durada 

(2) 

Estudiants 

assignatura 

Notes Estudiants 

MATRÍC. HONOR EXCEL·LENT NOTABLE APROVAT SUSPENS NO PRESENTAT 

     núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

Catàlisi OP 1Q 37   1 2,7% 25 67,6% 9 24,3%   2 5,4% 

Disseny de Síntesi OP 1Q 15   1 6,7% 3 20,0% 9 60,0%   2 13,3% 

Economia i Gestió d'Empreses OP 1Q 36 1 2,8% 9 25,0% 21 58,3% 4 11,1%   1 2,8% 

Electroquímica Aplicada OP 1Q 27   1 3,7% 5 18,5% 15 55,6% 5 18,5% 1 3,7% 

Enzimologia Aplicada OP 1Q 15   6 40,0% 8 53,3% 1 6,7%     

Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat OP 1Q 1           1 100% 

Modelització Molecular OP 1Q 6   1 16,7% 2 33,3% 2 33,3%   1 16,7% 

Nous Materials i Nanociència OP 1Q 35     6 17,1% 27 77,1%   2 5,7% 

Nucleació i Creixement de Cristalls OP 1Q 19     9 47,4% 9 47,4%   1 5,3% 

Projectes en Química OP 1Q 33   6 18,2% 22 66,7% 4 12,1% 1 3,0%   

Química Computacional OP 1Q 9     5 55,6% 4 44,4%     

Química de Polímers OP 1Q 28   1 3,6% 11 39,3% 14 50,0%   2 7,1% 

Química Inorgànica Industrial OP 1Q 40   8 20,0% 29 72,5% 3 7,5%     

Química Orgànica Industrial OP 1Q 38   5 13,2% 10 26,3% 21 55,3%   2 5,3% 

Temes Actuals en Química Inorgànica OP 1Q 24     17 70,8% 6 25,0%   1 4,2% 

Temes Especials de Química Analítica OP 1Q 27     18 66,7% 8 29,6%   1 3,7% 

Font: SINIA, Informe ACRG12 (10.11.2015) 

(1) FB-Formació Bàsica, OB-Obligatòries, OP-Optatives, PE-Pràctiques Externes, TFG-Treball Fi de Grau. 

(2) 1Q-Primer quadrimestre, 2Q-Segon quadrimestre, AN-Anual. 
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Taula E6.18. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits superats/crèdits matriculats) – Grau Química 

Assignatura 

Tipus 

crèdit 

(1) 

Taxa d’èxit Taxa de rendiment 

2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 
2014-15 

2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

Química Orgànica II OB  57,1% 60,5% 65,2% 47,6% 62,5%  46,2% 35,1% 57,0% 39,0% 45,5% 

Determinació Estructural i Síntesi Orgànica OB   76,9% 83,3% 72,7% 59,6%   66,7% 69,4% 52,5% 46,7% 

Química General FB 61,1% 64,1% 60,3% 67,5% 74,2% 59,5% 44,9% 50,0% 45,8% 53,6% 61,7% 48,0% 

Física FB 49,6% 54,0% 67,5% 72,5% 63,6% 72,3% 19,6% 30,1% 45,2% 52,7% 44,5% 52,6% 

Matemàtiques FB 65,6% 76,1% 61,6% 63,4% 66,3% 65,5% 42% 63,2% 48,9% 55,3% 53,3% 54,3% 

Complements de Química FB 57,9% 74,7% 76,9% 71,2% 78,5% 77,3% 44% 58,5% 52,6% 52,2% 58,5% 58,6% 

Química Analítica OB  89,7% 72,6% 83,0% 59,2% 70,8%  86,7% 69,2% 77,2% 49,2% 60,5% 

Bioquímica FB 68,8% 68,8% 56,5% 72,0% 66,7% 77,2% 64,7% 59,8% 49,5% 59,3% 57,1% 61,6% 

Termodinàmica i Fenòmens de Transport OB  85,7% 85,1% 84,0% 82,2% 80,0%  66,7% 66,7% 68,9% 62,7% 63,2% 

Anàlisi Instrumental OB  54,2% 82,2% 73,5% 79,7% 69,6%  41,9% 52,9% 54,5% 70,1% 65,8% 

Compostos Inorgànics Avançats OB   100% 92,3% 78,7% 77,1%   88,9% 83,7% 71,2% 66,1% 

Biologia FB 97,8% 91,8% 77,8% 67,6% 82,0% 83,5% 86,3% 87,6% 62,8% 57,5% 68,2% 66,7% 

Espectroscòpia i Cinètica Química OB   100% 100% 93,8% 78,3%   87,5% 81,3% 88,2% 66,7% 

Estructura Molecular OB  90,9% 69,0% 76,7% 88,5% 85,5%  69,0% 32,8% 59,7% 60,5% 68,8% 

Informàtica i Documentació FB 97,5% 73,0% 92,3% 95,3% 98,6% 88,6% 76,5% 59,3% 65,2% 71,8% 76,6% 70,5% 

Ciència de Materials OB    100% 96,4% 88,9%    93,3% 84,4% 72,7% 

Química Orgànica I OB  63,2% 82,3% 100% 85,4% 94,3%  48,0% 66,2% 94,8% 72,9% 76,9% 

Estadística Aplicada FB 95,2% 87,5% 84,4% 87,5% 92,5% 97,2% 78,4% 76,1% 69,2% 75,9% 80,4% 76,9% 

Química Inorgànica II OB  100% 92,0% 83,0% 88,6% 85,0%  92,6% 75,4% 76,5% 75,0% 77,3% 

Electroquímica Aplicada OP    100% 100% 80,8%    100% 92,9% 77,8% 

Química Inorgànica I OB  91,3% 91,1% 91,5% 92,5% 88,9%  84,0% 81,0% 89,6% 74,0% 81,4% 

Tècniques Analítiques Avançades OB   91,7% 85,7% 70,6% 84,2%   78,6% 76,9% 65,5% 82,8% 

Cristal·lografia OB  85,7% 83,3% 96,9% 98,0% 94,8%  63,2% 42,3% 84,9% 82,8% 83,3% 

Modelització Molecular OP    100% 100% 100%    100% 100% 83,3% 

Disseny de Síntesi OP    100% 100% 100%    100% 90,9% 86,7% 

Enginyeria Química OB   93,8% 95,3% 91,1% 93,0%   83,3% 91,1% 91,1% 90,9% 

Avaluació i Control de la Qualitat OP    85,7% 100% 95,8%    75,0% 92,9% 92,0% 

Pràctiques Externes PE    100% 100% 100%    100% 100% 92,3% 

Química de Polímers OP    100% 100% 100%    100% 93,8% 92,9% 

Laboratori de Química Analítica OB   100% 97,0% 95,6% 100%   91,7% 97,0% 93,5% 93,2% 

Laboratori de Química Física OB   100% 100% 95,7% 100%   100% 92,9% 93,8% 93,5% 

Nous Materials i Nanociència OP    100% 100% 100%    100% 91,3% 94,3% 

Catàlisi OP    100% 100% 100%    100% 95,7% 94,6% 

Nucleació i Creixement de Cristalls OP    100% 100% 100%    83,3% 94,4% 94,7% 

Química Orgànica Industrial OP    100% 100% 100%    91,7% 100% 94,7% 

Temes Actuals en Química Inorgànica OP    100% 100% 100%    100% 90,9% 95,8% 

Temes Especials de Química Analítica OP    100% 100% 100%    100% 100% 96,3% 

Projectes en Química OP    100% 100% 97,0%    100% 100% 97,0% 

Economia i Gestió d'Empreses OP    100% 100% 100%    100% 96,6% 97,2% 

Treball de Fi de Grau TFG    100% 100% 100%    100% 100% 97,4% 

Anàlisi i Control Ambiental OP    100% 100% 100%    100% 92,3% 97,7% 

Enzimologia Aplicada OP    100% 100% 100%    100% 95,2% 100% 
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Assignatura 

Tipus 

crèdit 

(1) 

Taxa d’èxit Taxa de rendiment 

2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 
2014-15 

2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

Laboratori de Química Inorgànica OB   100% 100% 96,1% 100%   94,7% 100% 96,1% 100% 

Laboratori de Química Orgànica OB   100% 100% 100% 100%   92,9% 100% 100% 100% 

Química Computacional OP    100% 100% 100%    100% 100% 100% 

Química Inorgànica Industrial OP    100% 100% 100%    100% 100% 100% 

Enginyeria de Processos OP    100%      100%   

Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat OP    100%      100%   

Font: SINIA, Informe ACRG10 (10.11.2015) 

(1) FB-Formació Bàsica, OB-Obligatòries, OP-Optatives, PE-Pràctiques Externes, TFG-Treball Fi de Grau. 

 

 

Taula E6.19. Indicadors de resultats acadèmics. Grau Química  

Indicador 
Estimació 
verificació 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Taxa rendiment  53,3% 59,1% 57,7% 69,1% 69,2% 69,2% 

Taxa rendiment 1r  53,3% 56,7% 51,0% 60,4% 65,0% 61,1% 

Taxa abandonament 7%     33,9% 33,7% 

Taxa abandonament 1r  18% 14,6% 34,7% 25,3% 20,5% 23,7% 

Taxa èxit  73,5% 74,3% 76,2% 81,5% 82,0% 81,6% 

Taxa graduació 40%     36,5% 39,3% 

  

 

Curs inici Curs inici Curs inici 

2009- 

10 

2010- 

11 

2011- 

12 

2009- 

10 

2010- 

11 

2011- 

12 

2009- 

10 

2010- 

11 

2011- 

12 

Titulats   6 1 1 11 12 3 3 19 13 

Taxa eficiència 80%  96,6% 96,4% 100% 86,0% 97,6% 72,5% 72,5% 86,0% 96,5% 

Durada mitjana estudis   4 3 2 5 4 6 6 5 4 

Font: SINIA, Informe ACRG07, ACRG09, ACRG11, ACRG13, ACRG14 (10.11.2015) 
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Taula E6.20. Seguiment dels egressats. Grau Química 

Enquestes 
Respostes egressats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Promoció 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 

Sexe: Masculí Masculí Femení Masculí Masculí Femení Femení Masculí 

Any 

graduació 
2014 2014 2014 2014 2014 2013 2014 2013 

Edat en 

acabar 
22 23 22 22 24 22 23 22 

Preguntes: 

Vas realitzar o estàs realitzant estudis de posgrau (màster)? 

 Si Si Si Si No Si No Si 

quin/s? 

 Màster en Síntesi, 

Catàlisi i Diseny 

molecular. Doctorat 

en ciència i 

tecnologia química. 

Màster en direcció 

d’operacions 

logístiques 

Máster en 

Descobriment de 

fàrmacs 

Máster en Negocios 

internacionales 

 Màster de Nano ciència, 

materials i processos. 

Doctorat.  

 Màster en química 

industrial i introducció a 

la recerca 

Doctorat industrial 

1. Estàs treballant en l’actualitat? 

 No Si No No Si No No Si 

2. Quin és el perfil d’activitat de la teva feina? 

  Recerca (investigador)   Tècnic de camp  Inserció laboral Recerca (investigador) 

3. Quin és el sector d’activitat de la teva feina? 

  Indústrial   Agroalimentari  Industrial Indústria Química 

4. Quin és el tipus d’ocupació en el que et trobes? 

  
Becari o contracte 

d’investigació 
  Contracte temporal  

Becari o contracte 

d’investigació 

Becari o contracte 

d’investigació 

5. Quin és el grau de responsabilitat de la teva feina? 

  Auxiliar de secció   Auxiliar de secció  Tècnic de secció Tècnic de secció  

6. Ingressos anuals bruts: 

  15000–25000 €   < 15000 €  < 15000 € 15000–25000 € 

7. Has treballat anteriorment en el sector químic? 

 No Si Si  No No Si Si 

8. Quina és la raó per la qual no estàs treballant en l’actualitat? 

 Doctorat  Estic buscant feina Estic buscant feina  Per estudis cursant beca  

Font: Elaboració pròpia (setembre 2015) 
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Taula E6.21. Valoració dels ocupadors: nota del tutor de l’empresa en TFG o PE d’estudiants 

del GQUI (2014-15) 

Empresa Tipologia Qualificació del tutor de l’empresa 

Autoritat Portuària TGN Pràctiques Externes 9 

BAYER MATERIAL SCIENCE SL Pràctiques Externes 8,5 

INCAVI Pràctiques Externes 9 

REPSOL PETRÓLEO SA Pràctiques Externes 10 

CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN Pràctiques Externes 9 

REPSOL QUÍMICA Pràctiques Externes 10 

NOVUS SPAIN Pràctiques Externes 8 

IQOXE (INDUSTRIAS QUÍMICAS DE ÓXIDO DE 
ETILENO) 

Pràctiques Externes 9 

CATOR SA Pràctiques Externes 9 

SARPI CONSTANTÍ SLU Pràctiques Externes 7 

NOVUS SPAIN Pràctiques Externes 8 

ABSALAB Pràctiques Externes 8 

CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN Pràctiques Externes 10 

AGROLAB IBÉRICA SLU Pràctiques Externes 10 

SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS EUROPE SL Pràctiques Externes 7 

PLASFI S.A. Pràctiques Externes 8,5 

INDUSTRIAL QUÍMICA KEY SA Pràctiques Externes 9 

SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS I TÈCNICS (URV) Pràctiques Externes 8,5 

SOLENIS HISPANIA Pràctiques Externes 8 

REPSOL PETRÓLEO Pràctiques Externes 10 

AFEPASA Pràctiques Externes 10 

REVERTE CARBONATOS DE CALCIO Pràctiques Externes 9 

CONSULTORIA I ANÀLISIS 2011 SL Pràctiques Externes 10 

LABORATORI ISBO Pràctiques Externes 9 

REPSOL QUÍMICA Pràctiques Externes 10 

BAYER MATERIAL SCIENCE SL Pràctiques Externes 9 

BAYER MATERIAL SCIENCE SL Pràctiques Externes 10 

Autoritat Portuària de Tarragona TFG 8,7 

ERCROS S.A. TFG 8,8 

CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN S.A. TFG 9,1 

REPSOL QUÍMICA S.A. TFG 8,8 

NOVUS SPAIN TFG 8 

NOVUS SPAIN TFG 7 

CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN S.A. TFG 9,2 

 

PLASFI S.A. TFG 9,2 

REPSOL QUÍMICA S.A. TFG 8,7 

Azufrera y Festilizantes Pallarés (AFEPASA) TFG 8,4 

Unió Corporació Alimentària SCCL TFG 8,6 

Consorci d'Aigües de Tarragona TFG 8,6 

Repsol Química SA TFG 8,3 

Font: Coordinador/a TFG i coordinador/a de PE (novembre 2015) 
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Taula E6.22 Satisfacció del professorat (Grau en Química) 

Participació Potencials Participants Participació (%) 

Grau Química 113 34 30,0% 

Pregunta 

1.- Indiqueu la vostra categoria: 

CU TU Agregat/da Lector/a Associat/da Visitant 
Investigador/

a 

29,4% 50,0% 8,8% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 

2.- Indiqueu el nombre de crèdits que impartiu a la titulació: 

Mitjana Desviació màxima Desviació mínima 

10,44 21 -12 

 Alt Normal Baix Molt Baix 

3.- Aspectes generals. 

El suport institucional (formació/consulta/unitats centrals) per al 
desenvolupament de l'activitat docent 

41,2% 50,0% 8,8%  

La coordinació docent de la titulació 35,3% 52,9% 8,8% 2,9% 

L'adequació dels sistemes interns d'informació 37,5% 56,3% 6,3%  

La pertinença de la demanda de dades i evidències que heu 
rebut per als informes de seguiment i acreditació 

33,3% 57,6% 6,1% 3,0% 

4.- Indiqueu la vostra satisfacció amb: 

El perfil d'ingrés dels estudiants 6,1% 60,6% 33,3%  

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu pes) 15,2% 75,8% 9,1%  

El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) en 
la titulació 

18,2% 69,7% 9,1% 3,0% 

L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, 
horaris, etc.) 

35,3% 50,0% 14,7%  

Les metodologies docents que heu utilitzat 52,9% 41,2% 5,9%  

Les estratègies d'avaluació que heu utilitzat 48,5% 48,5% 3,0%  

El treball i la dedicació dels estudiants 11,8% 55,9% 32,4%  

L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació del TFG 30,0% 56,7% 13,3%  

L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació de les 
Pràctiques externes (si escau) 

20,0% 65,0% 10,0% 5,0% 

Els recursos docents disponibles 36,4% 60,6% 3,0%  

Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels estudiants de les 
matèries que impartiu 

8,8% 88,2% 2,9%  

5.- Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats de les titulacions: 

 5,9% 85,3% 8,8%  

6.- Observacions i comentaris (text lliure): 

Els professors de Matemàtiques som d'un altre centre i això fa que la informació ens arribi més tard o 
directament que no ens arribi. 

He impartido una asignatura de cuarto optativa, por lo que sobre algunos aspectos no puedo realizar 
evaluación (trabajo de fin de grado, conocimiento global de la titulación). 

Font: Enquesta de satisfacció del professorat sobre el procés d’acreditació GQUI (novembre 2015) 
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E6. Màster en Nutrició i Metabolisme 

 

Figura E6.3. Metodologies vs. Avaluació: Màster en Nutrició i Metabolisme (2014-15) 
 

 
 

Font: Servei de Recursos Educatius URV (novembre 2015)  
 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 0% 1%

Activitats Teòriques
7% 39%

Activitats Pràctiques Pràctica guiada
23% 36%

Pràctica autònoma
21% 15%

Metodologies 

Integrades 1% 1%

Treball de Fi de Màster
1% 0%

Atenció Personalitzada
0% 2%

Proves
47% 6%

 FACULTAT DE QUÍMICA: Màster en Nutrició i Metabolisme (2012) (Curs 2014-15)

Metodologies, Activitats Formatives i Sistema d'avaluació 
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Taula E6.23. Llistat dels TFM. Màster NIM (2014-15) 
Títol TFM Especialitat Tutor/s Lloc Qualificació 

Estudio de los constituyentes lipídicos y la carga 

eléctrica de las lipoproteínas 

Recerca Dr. Josep Ribalta 

Vives, Dra. Montserrat 

Guardiola Guionnet y 
Marina Rodríguez 

García 

Facultat Medicina 

URV 

9 

(EXCEL·LENT) 

(1) Aliments 

saludables 

    NO 

PRESENTAT 

Comparación de dos métodos de evaluación de 

consumo alimentario en estudiantes jóvenes sanos. 

Estudio piloto para la identificación de marcadores 

metabolómicos relacionados con el consumo del café 

Recerca Mireia Urpi/Rafael 

Llorach 

UB 8 (NOTABLE) 

Valoració del perfil de pacient amb nutrició enteral de 

l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 

Clínica Anna Megias Hospital Joan XXIII 9.5 

(EXCEL·LENT) 

Determinación de tirosol, hidroxitirosol y oleuropeína 

en aceitunas arbequinas por cromatografía líquida 

acoplada a espectrometría de masas 

Recerca María Emilia Juan Olivé UB 9.4 

(EXCEL·LENT) 

Informe de prácticas en el Hospital Universitari 

Germans Tries i Pujol 

Clínica Eva Martínez Hospital 

Universitari 

Germans Tries i 

Pujol 

8 (NOTABLE) 

Metabolisme energètic com a potencial font de 

marcadors biològics en la malaltia arterial perifèrica 

Recerca Jorge Joven, URV URV 9.5 

(EXCEL·LENT) 

Predictors of both weight loss and improvement of 
metabolic comorbidities after bariatric surgery 

Recerca Dr. Fernando 
Fernández-Aranda 

Hospital 
Universitari 

Bellvitge 

9.6 
(EXCEL·LENT) 

Dieta Cetogénica en epilepsias refractarias y otros 

síndromes convulsivos 

Clínica Anna Megias Hospital Joan XXIII 9.2 

(EXCEL·LENT) 

         9 

(EXCEL·LENT) 

PREDICOP: Prevención de las recidivas mediante 

ejercicio, dieta y control de peso en pacientes con 

cáncer de mama 

Clínica Antonio Agudo Institut Català 

d'Oncologia 

9 

(EXCEL·LENT) 

The acute effects of wild blueberry anthocyanins on 

human cognitive performance in healthy young adults 

Recerca Claire Michel Williams School of 

Psychology and 

Clinical Lengueges 

University of 

Reading 

  

Efecte de diferents soques probiòtiques sobre la diarrea 

induïda per rotavirus en rates lactants 

Recerca Dr. Francisco José 

Pérez Cano 

Facultat Farmacia 

UB 

9.3 

(EXCEL·LENT) 

Perfil clínic del pacient tributari de nutrició parenteral 

en l’Hopital Joan XXIII de Tarragona  

Clínica Anna Megias Hospital Joan XXIII 9 

(EXCEL·LENT) 

Energy supplied by dietary fat and arachidonic acid 

content in red blood cell membranes relate to a shorter 

leukocyte telomere length in an older mediterranean 
population 

Recerca Aleix Sala Idibaps 9.7 

(EXCEL·LENT) 

Lifestyle intervention in diet-induced prediabetic mice: 

an integrative approach 

Recerca Pablo M. García-Rovés Institut 

d’Investigacions 

Biomèdiques 

August Pi I Sunyer 

9.2 

(EXCEL·LENT) 

Iniciativas para la I+D+i en el sector agroalimentario y 

gestión de las comunidades RIS3CAT 

Aliments 

saludables 

Joan Antonio Ruiz 

Calafí 

Unió Corporació 

Alimentària SCCL 

9 

(EXCEL·LENT) 

Meat and specific subtypes of meat consumption and 

risk of metabolic syndrome incidence in a poulation at 

high cardiovascular risk 

Recerca Nancy Babio / Jordi 

Salas 

URV 9.6 

(EXCEL·LENT) 

Informe sobre la estancia realizada en el Servicio de 

Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitari 

Arnau de Vilanova de Lleida 

Clínica Cristina Moreno Universitario Arnau 

de Vilanova 

9 

(EXCEL·LENT) 

Chronic supplementation with dietary 

proanthocyanidins protects from diet-induced intestinal 

alterations in obese rats 

Recerca Ximena Terra URV 9.4 

(EXCEL·LENT) 

Informe sobre la estancia realizada en el Hospital 

UniversitariVall d'Hebrón 

Clínica Hegoi Segurola Hospital Vall 

d'Hebrón 

9 

(EXCEL·LENT) 

Efecto de un extracto vegetal rico en polifenoles y fibra 

sobre el metabolismo lipídico y glucídico 

Recerca CTNS CTNS 9.2 

(EXCEL·LENT) 

La administración crónica de un extracto de 

proantocianidinas de semilla de uva (GSPE) modula el 
metabolismo lipídico a nivel transcripcional en 

condiciones saciantes 

Recerca Montserrat Pinent URV 9.2 

(EXCEL·LENT) 

Informe de prácticas en grupo CPEN. Endocrinología y 

Nutrición 

Clínica Guillem Cuatrecasas Clínica Teknon 9 

(EXCEL·LENT) 

Informe de prácticas en el Área de Nutrición Avanzada 

de Barcelona 

Clínica Manuel Carrillo Área de Nutrición 

Avanzada de 

Barcelona 

9 

(EXCEL·LENT) 

Informe de prácticas en el Centro de Educación 

Nutricional  

Clínica María Martín Santana Centro de 

Educación 

Nutricional 

9 

(EXCEL·LENT) 

Estratificación del consumo de frutas y verduras en 

una población joven y sana para la identificación de 

marcadores metabolómicos 

Recerca Mireia Urpí‐Sarda, 

PhD 

Rafael Llorach, PhD 

Facultat Farmacia 

UB 

8.5 (NOTABLE) 
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Títol TFM Especialitat Tutor/s Lloc Qualificació 

Age-related differences in the plasma kinetics of 
flavanols in rats 

Recerca Anna Arola / Begoña 
Muguerza 

Facultat de 
Química 

URV 

9.8 
(EXCEL·LENT) 

Effects of polyphenols from dealcoholized red wine on 

levels of circulating endothelial cells, endothelial 

progenitor cells and cellular adhesion molecules in 

subjects with metabolic syndrome: a randomized 

clinical trial 

Recerca Rosa María Lamuela / 

Ramón Estruch 

UB 9 

(EXCEL·LENT) 

Estancia práctica en el Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau de Barcelona 

Clínica Cristina Serrano Hospital de la 

SantaCreu i Sant 

Pau 

9 

(EXCEL·LENT) 

New bioactive molecules with DPP-IV target: a 

comparative assay between Vildagliptin and 

Pseudoephedrin 

Recerca Crsitina Valls URV 5.7 (APROVAT) 

Barrera intestinal, activitat fagocítica i resposta 

limfoproliferativa en rata durant la lactància 

Recerca Dra. Àngels Franch 

Masferrer 

Dra. Maria José 
Rodríguez Lagunas 

Facultat de 

Farmàcia 

Universitat de 
Barcelona 

 9.3 

(EXCEL·LENT) 

Factores de estilo de vida asociados al síndrome 
metabólico y a sus componentes en una población de 

profesionales o en formación relacionados con el área 

de la salud. 

Recerca Nancy Babio / Jordi 
Sala 

URV  9.4 
(EXCEL·LENT) 

Selection, characterization and dose optimisation of an 

antihypertensive hydrolysate derived from chicken by-

product 

Recerca Begoña Muguerza / 

Manuel Suárez 

URV 9.7 

(EXCEL·LENT) 

Avaluació de l’eficàcia d’un programa integral de 

l’abordatge de la prevenció del sobrepès i l’obesitat 

nfantil 

Recerca Carles Lerín Hospital Sant Joan 

de Déu 

8.8 (NOTABLE) 

Extending the shelf-life of sauces with natural 

preservatives 

Aliments 

saludables 

Edgar Salgad Griffith 

Laboratories 

9.2 

(EXCEL·LENT) 

Informe de prácticas en el Hospital de la SantaCreu i 

Sant Pau de Barcelona 

Clínica Gemma Navarro / 

Cristina Serrano 

Herrera 

Hospital de la 

Santa Creu i Sant 

Pau 

9 

(EXCEL·LENT) 

Aspectos antropométricos, fisiológicos, metabólicos y 

nutricionales en deportes de raqueta 

Aliments 

saludables 

Jaume Gimenez Nutritional 

Coaching SL 

9.1 

(EXCEL·LENT) 

Niveles de hepcidina sérica, estado en hierro y 

mutaciones en el gen hfe durante el primer año de vida 

en lactantes sanos españoles 

Recerca Nuria Aranda URV 9.3 

EXCEL·LENT 

Association between diet and lipid profile according to 
cardiovascular risk in healthy subjects from the cross-

sectional BIOCLAIMS study 

Recerca Rosa M. Valls / Rosa 
Solà 

URV 9.7 
(EXCEL·LENT) 

Revalorización de subproductos vitivinícolas: Obtención 

de hidrolizados antihipertensivos 

Aliments 

saludables 

Begoña Muguerza / 

Francisca Isabel Bravo 

CTNS 9.2 

(EXCEL·LENT) 

Evaluación del efecto del vino desalcoholizado en 

pacientes con síndrome metabólico 

Recerca Rosa María Lamuela / 

Ramón Estruch 

UB 9.2 

(EXCEL·LENT) 

Papel Fsp27 hepático en la Regulación del Metabolismo 

Lipídico en Periodos de Alimentación y Ayuno. 

Recerca Joana Relat UB 9.2 

(EXCEL·LENT) 

Asociación entre patrones alimentarios y riesgo de 

trastornos del comportamiento alimentario en 

adolescentes. 

Recerca Victoria Arija  URV  8.3 (NOTABLE) 

Informe de prácticas en el Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau de Barcelona 

Clínica Cristina Serrano Hospital de la 

SantaCreu i Sant 

Pau 

 9 

(EXCEL·LENT) 

Información, autopercepción y creencias de 

determinados usuarios sobre la salud general, cuidado 

del cuerpo, alimentación saludable y las dietas de 

adelgazamiento: resultados del proyecto Expert Line by 

Información, autopercepción y creencias de 
determinados usuarios sobre la salud general, cuidado 

del cuerpo, alimentación saludable y las dietas de 

Información, autopercepción y creencias de 

determinados usuarios sobre la salud general, cuidado 

del cuerpo, alimentación saludable y las dietas de 

adelgazamiento: resultados del proyecto Expert Line by 

Holmes Place. 

Aliments 

saludables 

Jordi Bonich Holmes Place 9.6 

(EXCEL·LENT) 

Modificación genética de hongos filamentosos Aliments 

saludables 

Marta Tortajada Serra Biópolis SL 9 

(EXCEL·LENT) 

  Aliments 

saludables 

    9 

(EXCEL·LENT) 

Las Pronatocianidinas disminuyen el contenido hepático 

de trigliceridos mediante un mecanismo dependiente 

de sirtuina 1en un modelo experimental de esteatosis 
en células HepG2 

Recerca Gerard Aragonès URV 9.7 

(EXCEL·LENT) 

Informe de estancia: Hospital Sant Joan de Deu, área 
de dietética 

Clínica Lola García/Alejandra 
Gutiérrez/Natàlia Egea 

Hospital Sant Joan 
de Deu 

8 (NOTABLE) 

Evaluación del mecanismo de acción del Tolvaptan para 

el tratamiento de hiponatremia usando aproximaciones 

in silico. 

Aliments 

saludables 

Cristina Segú Anaxomics Biotech 8.1 (NOTABLE) 

Font: Coordinació del TFM (novembre 2015) 
(1) L’estudiant va desenvolupar el TFM a l’empresa Alpina (major empresa làctea de Colòmbia) i va tenir l’oportunitat de 
perllongar les seves pràctiques fins desembre de 2015. Està previst que defensi el TFM a la convocatòria de gener de 2015. 
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Taula E6.24. Rendiment acadèmic per assignatura. Màster NIM (2014-15) 

Assignatura 
Tipus 

crèdit (1) 

Durada 

(2) 

Estudiants 

assignatura 

Notes Estudiants 

MATRÍC. HONOR EXCEL·LENT NOTABLE APROVAT SUSPENS NO PRESENTAT 

    núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

Microcomponents de la Dieta OB AN 46   2 4,3% 16 34,8% 25 54,3% 3 6,5%   

Nutrició i Fisiopatologia OB AN 48 1 2,1% 3 6,3% 21 43,8% 21 43,8% 2 4,2%   

Nutrició i Integració Metabòlica OB AN 49 1 2,0% 5 10,2% 15 30,6% 25 51,0% 1 2,0% 2 4,1% 

Perspectives de la Nutrició Molecular OB AN 47   32 68,1% 15 31,9%       

Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició 

Humana 
OB AN 46 1 2,2% 2 4,3% 37 80,4% 6 13,0%     

Treball de Fi de Màster TFM AN 54   42 77,8% 10 18,5% 1 1,9%   1 
1,9% 

Aliments Funcionals OP AN 15   3 20,0% 11 73,3%     1 6,7% 

Anàlisi Sensorial dels Aliments OP AN 4     4 100,0%       

Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament 

Alimentari 
OP AN 8 1 12,5% 3 37,5% 4 50,0%       

Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments OP AN 9 1 11,1% 5 55,6% 3 33,3%       

Bioinformàtica Aplicada a l'Epigenètica Nutricional OP AN 6 1 16,7% 2 33,3% 3 50,0%       

Capacitació per a l'Experimentació Animal OP 2Q 10   2 20,0% 8 80,0%       

Components Bioactius OP AN 8   1 12,5% 5 62,5% 2 25,0%     

Comunicació en la Recerca de la Nutrició OP 2Q 15   4 26,7% 9 60,0% 1 6,7%   1 6,7% 

Cultius Cel·lulars com a Model Experimental per 

Estudis Nutricionals 
OP AN 9   2 22,2% 7 77,8%       

Dieta Mediterrània i Salut: Aproximació Experimental OP AN 12 1 8,3%   8 66,7% 3 25,0%     

Disseny i Formulació de Nous Aliments OP AN 9     6 66,7% 3 33,3%     

Empresa Alimentària i Màrqueting OP AN 7   5 71,4% 2 28,6%       

Fisiologia OP AN 7 1 14,3% 1 14,3% 4 57,1% 1 14,3%     

Fonaments d'immunologia OP AN 13 1 7,7%   7 53,8% 4 30,8% 1 7,7%   

Funció dels Lípids en L'Alimentació i la Nutrició OP AN 5     2 40,0% 3 60,0%     

Genètica Molecular OP AN 22 1 4,5% 3 13,6% 9 40,9% 8 36,4%   1 4,5% 

Immunonutrició OP AN 14 1 7,1% 1 7,1% 10 71,4% 2 14,3%     

Interaccions Fàrmac-Nutrient OP AN 10   1 10,0% 7 70,0% 2 20,0%     

Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries OP AN 14 1 7,1% 2 14,3% 9 64,3% 2 14,3%     

Investigació Nutricional en la Síndrome Metabòlica OP AN 14   3 21,4% 6 42,9% 5 35,7%     

Legislació Alimentària OP AN 8   2 25,0% 6 75,0%       

Metabolòmica i Tractament de Dades OP AN 12   6 50,0% 6 50,0%       

Mètodes de Valoració del Consum Alimentari OP AN 4   4 100,0%         

Metodologia d'investigació Bàsica OP AN 9     7 77,8% 2 22,2%     
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Assignatura 
Tipus 

crèdit (1) 

Durada 

(2) 

Estudiants 

assignatura 

Notes Estudiants 

MATRÍC. HONOR EXCEL·LENT NOTABLE APROVAT SUSPENS NO PRESENTAT 

    núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

Nutrició i Càncer OP AN 15 1 6,7% 9 60,0% 4 26,7% 1 6,7%     

Nutrició i Cicle Vital OP AN 10 1 10,0%   7 70,0% 2 20,0%     

Nutrició i Obesitat OP AN 15     5 33,3% 10 66,7%     

Nutrició i Patologies OP AN 21 1 4,8%   19 90,5% 1 4,8%     

Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient OP AN 10   5 50,0% 4 40,0% 1 10,0%     

Nutrició i Risc Cardiovascular OP AN 14 1 7,1% 3 21,4% 10 71,4%       

Nutrició, Diabetis i Altres Malalties Metabòliques OP AN 15   11 73,3% 2 13,3% 2 13,3%     

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada OP AN 24 1 4,2% 1 4,2% 16 66,7% 5 20,8%   1 4,2% 

Polifenols i Nutrició OP AN 12 1 8,3% 2 16,7% 4 33,3% 4 33,3%   1 8,3% 

Política de la Nutrició OP AN 6 1 16,7% 4 66,7% 1 16,7%       

Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la Nutrició OP AN 6   2 33,3% 4 66,7%       

Quimioinformàtica Aplicada a la Recerca en Nutrició OP AN 4       3 75,0%   1 25,0% 

Quimioinformàtica Aplicada al Disseny d'Aliments 

Funcionals 
OP AN 4     1 25,0% 3 75,0%     

Regulació del Metabolisme OP AN 25 1 4,0% 3 12,0% 5 20,0% 14 56,0%   2 8,0% 

Seguretat i Eficàcia dels Aliments OP AN 7   4 57,1% 3 42,9%       

Seminaris de Recerca OP AN 28   12 42,9% 12 42,9% 4 14,3%     

Suport Nutricional en Situacions Especials OP AN 15   4 26,7% 9 60,0% 2 13,3%     

Tractament informàtic de Dades en Estudis 

Nutricionals 
OP AN 13 1 7,7% 4 30,8% 2 15,4% 6 46,2%     

Aliments CF AN 6 1 16,7% 4 66,7% 1 16,7%       

Dietètica i Dietoteràpia CF AN 9 1 11,1% 3 33,3% 5 55,6%       

Estadística Aplicada a la Nutrició CF AN 5       5 100,0%     

Senyalització Cel·lular CF AN 27 1 3,7% 4 14,8% 11 40,7% 8 29,6% 2 7,4% 1 3,7% 

Font: SINIA, Informe ACRM10 (11.11.2015) 

(1) OB-Obligatòries, OP-Optatives, TFM-Treball Fi de Màster, CF-Complements de Formació. 

(2) 2Q-Segon quadrimestre, AN-Anual.
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Taula E6.25. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits 

superats/crèdits matriculats)  - Màster NIM  

Assignatures 

Tipus 

crèdit 

(1) 

Taxa d’èxit Taxa de rendiment 

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

Quimioinformàtica Aplicada a la Recerca en Nutrició OP 100% 100% 100% 100% 75,0% 75,0% 

Senyalització Cel·lular CF 100,0% 100,0% 92,3% 97,0% 93,3% 88,9% 

Polifenols i Nutrició OP 100% 100% 100% 100% 100% 91,7% 

Regulació del Metabolisme OP 97,4% 100% 100% 92,7% 97,5% 92,0% 

Fonaments d'immunologia OP 100% 100% 92,3% 100% 95,8% 92,3% 

Aliments Funcionals OP 100% 100% 100% 100% 100% 93,3% 

Comunicació en la Recerca de la Nutrició OP 100% 100% 100% 100% 100% 93,3% 

Microcomponents de la Dieta OB 97,9% 100% 93,5% 95,8% 98,3% 93,5% 

Nutrició i Integració Metabòlica OB 97,9% 98,2% 97,9% 95,9% 96,4% 93,9% 

Genètica Molecular OP 97,1% 100% 100% 97,1% 93,1% 95,5% 

Nutrició i Fisiopatologia OB 97,8% 96,6% 95,8% 95,7% 95,0% 95,8% 

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada OP 100% 100% 100% 100% 95,8% 95,8% 

Treball de Fi de Màster TFM 100% 100% 100% 100% 98,0% 98,1% 

Fisiologia OP 100% 100% 100% 100% 85,7% 100% 

Mètodes de Valoració del Consum Alimentari OP 100% 100% 100% 100% 85,7% 100% 

Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la Nutrició OP 100% 100% 100% 100% 90,0% 100% 

Immunonutrició OP 100% 100% 100% 100% 92,9% 100% 

Dietètica i Dietoteràpia CF 100% 100% 100% 100% 94,1% 100% 

Aliments CF 100% 100% 100% 100% 94,4% 100% 

Seminaris de Recerca OP 100% 100% 100% 100% 96,3% 100% 

Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient OP 100% 100% 100% 80,0% 100% 100% 

Interaccions Fàrmac-Nutrient OP 100% 100% 100% 90,0% 100% 100% 

Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries OP 100% 100% 100% 93,8% 100% 100% 

Nutrició i Càncer OP 100% 100% 100% 93,8% 100% 100% 

Nutrició i Risc Cardiovascular OP 100% 100% 100% 93,8% 100% 100% 

Nutrició, Diabetis i Altres Malalties Metabòliques OP 100% 100% 100% 93,8% 100% 100% 

Suport Nutricional en Situacions Especials OP 100% 100% 100% 93,8% 100% 100% 

Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana OB 97,9% 100% 100% 97,9% 100% 100% 

Perspectives de la Nutrició Molecular OB 100% 100% 100% 98,0% 100% 100% 

Anàlisi Sensorial dels Aliments OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament 

Alimentari OP 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bioinformàtica Aplicada a l'Epigenètica Nutricional OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Capacitació per a l'Experimentació Animal OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Components Bioactius OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cultius Cel·lulars com a Model Experimental per Estudis 

Nutricionals OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dieta Mediterrània i Salut: Aproximació Experimental OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Disseny i Formulació de Nous Aliments OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Empresa Alimentària i Màrqueting OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Estadística Aplicada a la Nutrició CF 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Funció dels Lípids en L'Alimentació i la Nutrició OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Investigació Nutricional en la Síndrome Metabòlica OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Legislació Alimentària OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Metabolòmica i Tractament de Dades OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Metodologia d'investigació Bàsica OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nutrició i Cicle Vital OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nutrició i Obesitat OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nutrició i Patologies OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Política de la Nutrició OP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Font: SINIA, Informe ACRM08 (12.11.2015) 

(1) FB-Formació Bàsica, OB-Obligatòries, OP-Optatives, TFM-Treball Fi de Màster, CF-Complements de 

Formació. 
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Taula E6.26. Indicadors de resultats acadèmics  (Màster NIM) 

Indicador 
Estimació 
Verificació 

2012-13 2013-14 2014-15 

Taxa de rendiment acadèmic  97,9% 97,6% 97,6% 

Taxa de rendiment acadèmic a 1r 
curs 

 97,9% 97,5% 98,0% 

Taxa d’abandonament 5%   2,04% 

Taxa d'abandonament a 1r     

Taxa d'èxit  99,4% 99,6% 99,0% 

Taxa de graduació 90%   98,0% 

Titulats  42 49 51 

Taxa d’eficiència 87% 98,2% 99,2% 98,6% 

Durada mitjana dels estudis  1,00 1,20 1,17 

Font: SINIA, Informe ACRM05, ACRM07, ACRM09, ACRM11, ACRM12 (19.11.2015) 
 
 

Taula E6.27. Seguiment dels egressats (Màster en Nutrició i Metabolisme) 

Promoció Sexe ID Seguiment egressats 

2012-13 D 01 

Si que vaig entrar en el món laboral ara farà un any però no sé si es degut al màster o no ja que vaig 

continuar i continuo formant-me. La via que vaig fer va ser la clínica. Em va semblar un màster molt 

interessant al principi però malauradament no va complir amb les meves expectatives. Crec que hi havia 

moltes hores omplertes amb assignatures palla que es podrien haver utilitzat per ampliar altres 

assignatures o afegir-ne de noves, assignatures que resulten necessàries per al tractament dels pacients a 

diari. També em va semblar que li faltava molta organització i que el fet de haver de fer la meitat del 

màster en Tarragona i la meitat en Barcelona dificultava molt el bon seguiment, principalment perquè els 

horaris classes-trens no quadraven i havies de perdre classe si volies tornar a casa. Espero que en aquests 
anys hagueu pogut millorar aquests inconvenients. 

 D 02 
Después de terminar el máster seguí con el doctorado en Nutrición y Alimentación en la UB. Estoy en el 
equipo de la doctora María Izquierdo y estoy muy contenta, el próximo año termino. 

 D 03 
Actualment estic treballant de nutricionista a la unitat d'Endoscòpia de l'hospital Teknon de Barcelona. 

Suposo que el màster va ser un punt a favor perquè m'agafessin a la feina. 

 D 04 
Vaig fer l'especialitat de nutrició clínica i estic treballant en promoció de la salut, fent tallers i xerrades. Vaig 

fer un postgrau de Nutrició infantil. 

 D 05 

Efectivament vaig cursar el màster en Nutrició i Metabolisme 2012-2013 (itinerari nutrició clínica), i em vau 

atorgar el premi extraordinari final de màster. Tot just acabar el màster vaig entrar a treballar com a 

ajudant de recerca al departament de Nutrició i Bromatologia de la facultat de farmàcia de la UB. He estat 

treballant allà fins el setembre de 2015. Efectivament el màster et proporciona oportunitats de millorar el 

teu CV i per tant, per trobar feina. Paral·lelament he cursat un segon màster oficial a distancia de la UCAM 

en Administració i Gestió Avançada de Projectes, i l'acabaré aquest Novembre 2015. També he sol·licitat 

una beca FI-Generalitat de Catalunya per realitzar el doctorat en un Hospital, però fins el gener no tindré la 

resolució. Actualment, i per voluntat pròpia no treballo a la facultat de Farmàcia de la UB, per poder 

finalitzar el màster i per disposar d'un temps fins al gener que necessito, per descansar ja que aquests 3 
últims anys no he parat. I al gener 2016, sabré si podré iniciar el doctorat o si no m'ha estat concedida la 

beca, buscar una altra feina. 

2013-14 H 06 

En cuanto acabé el máster empecé a trabajar como delegado de visita médica experto en diabetes para 

MSD. La verdad es que los conocimientos adquiridos en el máster sobre la patología me ayudaron a 

conseguir el puesto. 

 D 07 

En finalitzar el màster de Nutrició i Metabolisme he continuat formant-me. Tot i que vaig cursar la branca de 

nutrició clínica, he decidit entrar al món de la investigació i m'he matriculat en el doctorat del mateix 

programa. Estic treballant amb la Dra. Victoria Arija al departament de Nutrició i Salut Pública de la facultat 

de medicina (Reus) de la URV. El tema en el que m'estic especialitzant és la importància de la nutrició 

durant l'embaràs sobre la salut i el desenvolupament del nen, a curt i a llarg termini, tant a nivell 

d'antropometria com neurològic. 

 D 08 
Le cuento que el master si me ha servido. principalmente  me ha permitido ampliar mi campo laboral e 

integrarme en la docencia universitaria en la carrera de Nutricion y dietética y de Enfermería de mi país. 

2014-15 D 09 
Em vaig especialitzar en l’itinerari de nutrició clínica i actualment estic buscant feina, de moment no està 

essent massa útil,  a veure si tinc sort en els pròxims dies. 

 D 10 

El Juny passat vaig acabar el Màster de Nutrició i Metabolisme amb especialitat en Nutrició Clínica. Des de 

llavors no he seguit formant-me, sinó que he estat buscant feina en el sector. Vaig trobar feina com a 
dietista a la cuina de l'Hospital de Mollet, contractada per ISS Soluciones de Catering. Em van fer un mes de 

formació però resulta que al final no em necessitaven així que ara seguiré buscant alguna altra feina. Això 

sí, almenys m'enduc l'experiència en el sector de la Restauració Col·lectiva, que no el coneixia.  

 D 11 

Actualmente me encuentro cursando un doctorado de Biomedicina en la Universidad Barcelona me he 

adjudicado una beca Conicyt de mi país (Chile) y por supuesto que el máster me sirvió en toda la 

adjudicación. 

 H 12 

Me especialicé en el itinerario de investigacion y ahora estoy trabajando pero estoy planeando lanzar un 

negocio virtual como consultor nutricional y de actividad física. También he seguido en contacto con el 

grupo de investigacion con el que hice mi trabajo de fin de máster y juntos hemos escrito un review para 

publicación en una revista de nutrición. Quiero seguir haciendo lo mismo con este grupo porque la 

investigacion aún me interesa. 

 D 13 

Vaig realitzar el màster en l’itinerari professionalitzador: nutrició clínica. El màster em va servir per enriquir 

coneixements professionals; ara per ara estic en busca activa en el món laboral. He treballat en suplències 

clíniques en hospital de tercer nivell, tinc experiència però en contractes temporals, projectes eventuals. 
Tampoc descarto poder formar part de grups d'investigació. Personalment considero que l'oportunitat de 

cerca de feina no la facilita el màster, sinó el fet de poder realitzar-ho ja és una gran oportunitat en si, per 

la formació, els coneixements que t'aporta i per enriquiment personal-professional que hi sumes en l'àmbit 

que hi tens i mostres passió. 

 D 14 
El meu itinerari d'especialització va ser el de Nutrició Clínica, no he continuat formant-me encara que sí vull 

iniciar un programa de doctorat el semestre que ve (febrer), i actualment estic treballant com a becària 
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Promoció Sexe ID Seguiment egressats 

d’investigació a l'Institut d'Investigació clínica INCLIVA (on duc a terme investigació en nutrició clínica). En 

el meu cas, el màster em va ajudar a obtenir aquesta feina. 

 D 15 
Actualmente estoy empezando el doctorado en la universidad de Barcelona, en un proyecto de compuestos 

bioactivos del sofrito del tomate 

Font: Elaboració pròpia (correu enviat a egressats en novembre de 2015) 
 

Taula E6.28 Satisfacció del professorat (Màster en Nutrició i Metabolisme) 

Participació Potencials Participants Participació (%) 

Màster Nutrició i metabolisme 59 39 66,1% 

Pregunta 

1.- Indiqueu la vostra categoria: 

CU TU Agregat/da Col•laborador/a Associat/da Visitant 

30,8% 38,5% 17,9% 2,6% 5,1% 5,1% 

2.- Indiqueu el nombre de crèdits que impartiu a la titulació: 

Mitjana Desviació màxima Desviació mínima 

3,46 19 0 

 Alt Normal Baix Molt Baix 

3.- Aspectes generals. 

El suport institucional (formació/consulta/unitats centrals) per al 
desenvolupament de l'activitat docent 

15,4% 66,7% 10,3% 7,7% 

La coordinació docent de la titulació 35,9% 56,4% 5,1% 2,6% 

L'adequació dels sistemes interns d'informació 21,1% 60,5% 18,4%  

La pertinença de la demanda de dades i evidències que heu 
rebut per als informes de seguiment i acreditació 

13,5% 67,6% 10,8% 8,1% 

4.- Indiqueu la vostra satisfacció amb: 

El perfil d'ingrés dels estudiants 23,1% 64,1% 12,8%  

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu pes) 42,1% 52,6% 5,3%  

El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) en 
la titulació 

43,2% 54,1% 2,7%  

L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, 
horaris, etc.) 

43,6% 43,6% 12,8%  

Les metodologies docents que heu utilitzat 48,7% 51,3%   

Les estratègies d'avaluació que heu utilitzat 48,7% 51,3%   

El treball i la dedicació dels estudiants 42,1% 42,1% 15,8%  

L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació del TFG 45,7% 51,4% 2,9%  

Els recursos docents disponibles 23,7% 57,9% 13,2% 5,3% 

Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels estudiants de les 
matèries que impartiu 

44,7% 55,3%   

5.- Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats de les titulacions: 

 20,5% 64,1% 15,4%  

6.- Observacions i comentaris (text lliure): 

Gràcies a l'assignatura que imparteixo que és obligatòria, tinc l’oportunitat de veure a tots els estudiants del 
MNiM. Això em dóna una informació global dels estudiants i del seu background. En la meva opinió, els 
alumnes que imparteixen el MNiM que provenen del Grau de Nutrició de la URV venen més preparats o si més 
no, el que explico, almenys els hi sona i el nivell sembla ser més alt. D'altra banda, i en majoria, la resta 
d'alumnes provenen de països de Sud Amèrica i la formació o el temari que imparteixen en el seu país és 
diferent al nostre ensenyament i venen més verds en quant al coneixement de la matèria. Però a favor 
d'aquesta majoria he de dir, que venen amb moltes ganes d'aprendre i l'actitud és molt positiva. 

Cal refer el pla docent, l'orientació, continguts i adaptació professional de tot el màster. Cal millorar la qualitat 
global (ja és bona, però) 

Dades corresponents a una assignatura optativa, amb molt pocs alumnes en els darrers anys 

Font: Enquesta de satisfacció del professorat sobre el procés d’acreditació M NiM (novembre 2015) 
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E6. Màster en Síntesi, catàlisi i disseny molecular 

 

Figura E6.4. Metodologies vs. Avaluació: Màster SCDM (2014-15) 
 

 
 
Font: Servei de Recursos Educatius URV (novembre 2015) 

 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 0% 1%

Activitats Teòriques
7% 36%

Activitats Pràctiques Pràctica guiada
37% 21%

Pràctica autònoma
17% 5%

Treball de Fi de Màster
10% 31%

Atenció Personalitzada
0% 3%

Proves
30% 3%

 FACULTAT DE QUÍMICA: Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular (2013) (Curs 2014-15)

Metodologies, Activitats Formatives i Sistema d'avaluació 
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Taula E6.29. Llistat dels TFM. Màster SCDM (2014-15) 
Títol TFM Tutor Qualificació Convocatòria 

Catalytic revalorization of glycerol to fuel additives Yolanda Cesteros 

(QFI/URV) 
8,5 Juny 2015 

Mechanistic insight into the reactions of six-coordinate Ru-acetate derivatives Feliu Maseras (ICIQ) 9,0 Juny 2015 

Towards understanding the interaction of POMs with proteins and their role as 

regioselective catalytsts for the peptide bon hydrolysis 

Jordi Carbó 

(QFI/URV) 
9,2 Juny 2015 

Synthesis of aziridine-containing monomers from 10-undecenoic acid Juan Carlos Ronda 

(QAQO/URV) 
8,64 Juliol 2015 

Synthesis of supported bifunctional NI/H+ catalysts and comparison of their 

catalytic activities in 1,2- and 1,3-propanediol formation 

Yolanda Cesteros 

(QFI/URV) 
8,0 Juliol 2015 

Synthesis, characterization and binding studies of super aryl-extended 

calix[4]pyrroles 
Pau Ballester (ICIQ) 9,4 Juliol 2015 

Theoretical study on carbon dioxide fixation with epoxides: cyclic carbonates and 

polycarbonates 
Carles Bo (ICIQ) 9,5 Juny 2015 

One-pot metal free regioselective diene aziridination/ring-openig. A general 

strategy for the synthesis of SK1 inhibitors 

Yolanda Díaz 

(QAQO/URV) 
9,1 Juliol 2015 

Ni-catalyzed reductive carboxylation of inactivated alkyl chlorides with CO2 Rubén Martín (ICIQ) 9,5 Juliol 2015 

Trapping photochemically generated hydroxyl-o-quinodimethanes by 

enantioselective organocatalysis 

Paolo Melchiore 

(ICIQ) 
9,4 Juliol 2015 

Ni-catalyzed borylation of C(sp2)-F bonds Rubén Martín (ICIQ) 9,5 Juny 2015 

Synthesis of Metal complexes bearing NHCarbene phosphite ligands Cyril Godard 

(QFI/URV) 
7,0 Juliol 2015 

Synthesis of isoflavanones by asymmetric palladium-catalyzed decarboxylative 

protonation 

Montserrat Diéguez 

(QFI/ICIQ) 
8,5 Juliol 2015 

Font: Coordinador del TFM (novembre 2015) 
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Taula E6.30. Rendiment acadèmic per assignatura. Màster SCDM (2014-15) 

Assignatura 

Tipus 

crèdit 

(1) 

Durada 
Estudiants 

assignatura 

Notes Estudiants 

MATRÍC. HONOR EXCEL·LENT NOTABLE APROVAT SUSPENS NO PRESENTAT 

    núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

Introducció a la Química Computacional OB Anual 15 1 6,7% 4 26,7% 7 46,7% 1 6,7% 2 13,3%   

Seminaris Multidisciplinaris OB Anual 15   12 80,0% 1 6,7%     2 13,3% 

Tècniques de Determinació Estructural OB Anual 15   5 33,3% 7 46,7% 2 13,3% 1 6,7%   

Treball de Fi de Màster TFM Anual 15   9 60,0% 4 26,7%     2 13,3% 

Caracterització de Sòlids i Superfícies OP Anual 3     2 66,7% 1 33,3%     

Catalitzadors de Tercera Generació OP Anual 10   4 40,0% 2 20,0% 4 40,0%     

Materials Polimèrics Nanoestructurats OP Anual 3 1 33,3%   1 33,3% 1 33,3%     

Mètodes de Síntesi i Anàlisi Sintètica OP Anual 9 1 11,1% 1 11,1% 4 44,4% 3 33,3%     

Mètodes Teòrics per Determinar l'Estructura 

Electrònica i Molecular 
OP Anual 4   1 25,0% 2 50,0%     1 25,0% 

Modelització Computacional en Catàlisi i Ciència de 

Materials 
OP Anual 4   1 25,0% 2 50,0%   1 25,0%   

Nanocatàlisi OP Anual 3     2 66,7% 1 33,3%     

Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia OP Anual 14   6 42,9% 2 14,3% 6 42,9%     

Química Supramolecular OP Anual 1     1 100,0%       

Síntesi Asimètrica OP Anual 9   2 22,2% 6 66,7%     1 11,1% 

Font: SINIA, Informe ACRM10 (11.11.2015) 

OB-Obligatòries, OP-Optatives, TFM-Treball Fi de Màster. 
(1) 1Q-Primer quadrimestre, 2Q-Segon quadrimestre.
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Taula E6.31. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment (crèdits 
superats/crèdits matriculats). Màster SCDM  

Assignatura 
Tipus crèdit 

(1) 

Taxa d’èxit 
Taxa de 

rendiment 

2013-

14 

2014-

15 
2013-14 2014-15 

Modelització Computacional en Catàlisi i Ciència de Materials OP 100% 75,0% 100% 75,0% 

Mètodes Teòrics per Determinar l'Estructura Electrònica i 

Molecular 
OP 100% 100% 100% 75,0% 

Introducció a la Química Computacional OB 100% 86,7% 93,8% 86,7% 

Treball de Fi de Màster TFM 100% 100% 93,8% 86,7% 

Seminaris Multidisciplinaris OB 100% 100% 100% 86,7% 

Síntesi Asimètrica OP 100% 100% 100% 88,9% 

Tècniques de Determinació Estructural OB 100% 93,3% 93,8% 93,3% 

Nanocatàlisi OP 100% 100% 75,0% 100% 

Catalitzadors de Tercera Generació OP 91,7% 100% 84,6% 100% 

Mètodes de Síntesi i Anàlisi Sintètica OP 91,7% 100% 91,7% 100% 

Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia OP 100% 100% 93,8% 100% 

Caracterització de Sòlids i Superfícies OP  100%  100% 

Materials Polimèrics Nanoestructurats OP  100%  100% 

Química Supramolecular OP  100%  100% 

Font: SINIA, Informe ACRM08 (12.11.2015) 
(1) OB-Obligatòries, OP-Optatives, TFM-Treball Fi de Màster. 

 

Taula E6.32. Indicadors de resultats acadèmics. Màster SCDM  

Indicador 
Estimació 
Verificació 

2013-14 2014-15 

Taxa de rendiment acadèmic  93,6% 89,8% 

Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs  93,6% 89,8% 

Taxa d’abandonament 10%   

Taxa d'abandonament a 1r    

Taxa d'èxit  99,0% 97,3% 

Taxa de graduació 90%   

Titulats  14 13 

Taxa d’eficiència 90% 100% 100% 

Durada mitjana dels estudis  1,00 1,00 

Font: SINIA, Informe ACRM05, ACRM07, ACRM09, ACRM11, ACRM12 (19.11.2015)  
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Taula E6.33 Satisfacció del professorat (Màster SCDM) 

Participació Potencials Participants Participació (%) 

Màster Síntesi, catàlisi i disseny molecular 31 11 40,7% 

Pregunta 

1.- Indiqueu la vostra categoria: 

CU TU Agregat/da Investigador/a PIF 

36,4% 9,1% 9,1% 36,4% 9,1% 

2.- Indiqueu el nombre de crèdits que impartiu a la titulació: 

Mitjana Desviació màxima Desviació mínima 

3,09 6 2 

 Alt Normal Baix Molt Baix 

3.- Aspectes generals. 

El suport institucional (formació/consulta/unitats centrals) per al 
desenvolupament de l'activitat docent 

18,2% 54,5% 18,2% 9,1% 

La coordinació docent de la titulació 54,5% 45,5%   

L'adequació dels sistemes interns d'informació 27,3% 45,5% 27,3%  

La pertinença de la demanda de dades i evidències que heu 
rebut per als informes de seguiment i acreditació 

18,2% 45,5% 27,3% 9,1% 

4.- Indiqueu la vostra satisfacció amb: 

El perfil d'ingrés dels estudiants 27,3% 54,5% 18,2%  

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu pes) 36,4% 63,6%   

El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) en 
la titulació 

36,4% 63,6%   

L'organització del desplegament del pla d'estudis (grups, 
horaris, etc.) 

45,5% 45,5% 9,1%  

Les metodologies docents que heu utilitzat 63,6% 36,4%   

Les estratègies d'avaluació que heu utilitzat 45,5% 45,5% 9,1%  

El treball i la dedicació dels estudiants 45,5% 45,5% 9,1%  

L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació del TFG 57,1% 42,9%   

Els recursos docents disponibles 40,0% 50,0% 10,0%  

Els resultats de l'aprenentatge obtinguts pels estudiants de les 
matèries que impartiu 

50,0% 50,0%   

5.- Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats de les titulacions: 

 27,3% 54,5% 18,2%  

6.- Observacions i comentaris (text lliure): 

This master reflects clearly the excellence in Chemistry. This idea of excellence is applied in the design and 
development of the subjects with the main experts for each matter. 

Font: Enquesta de satisfacció del professorat sobre el procés d’acreditació M SCDM (novembre 2015) 
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Taula E6.34. Seguiment dels egressats (Màster Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular) 
Seguiment egressats 2013-14 2014-15 

núm. % núm. % 

Ha iniciat el doctorat 

ICIQ 6 

85,7% 

5 

84,6% 

URV 4 3 

Univ. Nacionals (UAB) 1  

Univ. Estrangeres  2 

Altres 1  

Contractat/da projecte URV   1  

Ha tornat al seu país 1 7,1%   

Ha tornat al seu país i treballa 1 7,1%   

Sense Informació   2 15,4% 

Total  14 100% 13 100% 

Font: Coordinació del Màster SCDM (novembre 2015) 
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E6. Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació  

 

Taula E6.35. Satisfacció de responsables de titulació (Facultat de Química) 

Pregunta 

Satisfacció del responsable/coordinador 

G
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B
M
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M
(
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R
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1.- Utilitat del Sistema de Garantia de la Qualitat per: 

Dissenyar les propostes de les titulacions Normal Normal Normal Alta Normal Normal 

Fer el seguiment intern del desenvolupament de les titulacions Normal Normal Normal Alta Normal Normal 

Per a la millora i, si escau, modificació de les titulacions Alta Alta Normal Alta Normal Normal 

Preparar/disposar de les evidències per a l'acreditació Alta Alta Normal Alta Normal Normal 

2.- De la verificació a l'acreditació. Valoreu: 

El suport institucional (formació/consulta/unitats centrals) per a 
l'elaboració de l'autoinforme 

Normal Normal Alt Alt Normal Normal 

La utilitat per a la millora de la titulació dels informes de 
seguiment i d'acreditació 

Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

L'adequació i utilitat del feedback d'AQU en els diferents 
processos d'avaluació (VSMA) 

Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

El grau de col·laboració del professorat en l'aportació d'evidències 
pels informes de seguiment i acreditació 

Alt Baix Alt Alt Normal Normal 

L'adequació del perfil d'ingrés establert respecte al perfil dels 
estudiants matriculats 

Alt Alt Alt Alt Normal Normal 

3.- Satisfacció amb: 

L'estructura del pla d'estudis (matèries i el seu pes) Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

El perfil de competències (resultats d'aprenentatge previstos) de 
la titulació 

Alta Alta Normal Alta Alta Alta 

L'adequació de l'enfocament, l'organització i l'avaluació del 
TFG/TFM 

Alta Normal Alta Alta Alta Alta 

L'adequació de l'enfocament, organització i avaluació de les 
Pràctiques externes (si escau) 

Alta Normal     

El perfil del professorat que ha impartit les diferents matèries del 
pla d'estudis 

Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

4.- Percepció de la satisfacció del professorat amb el resultat final de la implantació de la titulació: 

Molt alta 1 2 3 4 Molt baixa  1 2 2 2 1 1 

Font: Enquesta de satisfacció del responsable/coordinador de les titulacions de la FQ (novembre 2015) 
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Annex 6. Taules per a la valoració final de la titulació 

Taula 6.1. Valoració del desenvolupament del Grau en Bioquímica i biologia molecular 
ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

 

Si 

Si, però cal 

una 

actualització  

No, cal 

una 
modificaci

ó 

    

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? 
 PM-01      

El pla d’estudis que consta a la memòria de la titulació, 

continua sent vigent? 
 PM-13      

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 
Adequat/ 

da 
Suficient 

Cal 

millorar 

Es compleixen 

especificacion

s de memòria 
verificada? 

Es 

propose

n 
millores? 

Observacions 

(*) 

Les 

millores 
impliquen 

modificaci

ó 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 Sí PM-06 No 

La demanda de la titulació és … X   Sí Sí PM-17 No 

El funcionament del procés d'accés i incorporació dels 

alumnes és... 
X   Sí Sí PM-04 No 

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants 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 són … X   Sí Sí 

PM-35 

PM-36 
PM-37 

No 

La disponibilitat i ús dels recursos docents virtuals és … X   Sí No   

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades a la titulació són, 

en global … 
X   Sí Sí PM-02 Sí 

Els mètodes i criteris d’avaluació emprats a la titulació 

són, en global … 
X   Sí Sí 

PM-14 

PM-38 
No 

La coordinació docent a la titulació és … X   Sí Sí PM-15 No 

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

distribució, és... 
    Si 

PM-10 

PM-11 
No 

El desenvolupament de l'activitat tutorial és …   X Sí Sí 

PM-30 

PM-31 

PM-32 

No 

El desenvolupament de les pràctiques externes és X   Sí No   

El funcionament de la mobilitat és …  X  Sí No   

El desenvolupament del Treball de Fi de Grau és X   Sí Sí PM-12 No 

El desenvolupament de les activitats d'orientació 

professional és … 
 X   Sí PM-33 No 

La satisfacció dels estudiants sobre el programa 
formatiu i el PDI és… 

X    Sí PM-26 No 

La satisfacció del personal acadèmic i de suport a la 

docència és … 
X    No   

8. Resultats 

Els resultats acadèmics 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   

9. Sistema de Garantia de Qualitat 

El SIGQ de la titulació és... X   Sí Sí PM-25 
Actualitzar 

SIGQ 

10. Visibilitat de la Facultat de Química 

La web del centre és...   X  Sí PM-16 No 

La presència a les xarxes socials és...   X  Sí PM-03 No 

 

Font: Responsable d’ensenyament i Direcció del Centre (desembre 2015) 

(*) Es fa referència a la identificació (ID) de proposta/es de millora corresponent/s de la Taula 5.1 (Pla de Millora de la Facultat de 

Química 2014-15) 
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Taula 6.2. Valoració del desenvolupament del Grau en Química 
ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

 

Si 
Si, però cal 

una 

actualització  

No, cal 

una 

modificaci

ó 

    

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? 
 PM-01      

El pla d’estudis que consta a la memòria de la titulació, 
continua sent vigent? 

 PM-13      

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 

Ade

qua

t/da 

Suficient 
Cal 

millorar 

Es compleixen 
especificacion

s 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 Sí 

PM-05 

PM-06 

PM-23 

No 

La demanda de la titulació és … X   Sí Sí PM-17 No 

El funcionament del procés d'accés i incorporació dels 

alumnes és... 
X   Sí No   

 La internacionalització dels estudiants és...   X  Sí 
PM-22 
PM-18 

PM-16 

Sí (PM-22) 

La resta No 

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants 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 són … X   Sí Sí 

PM-35 

PM-36 

PM-37 

No 

La disponibilitat i ús dels recursos docents virtuals és … X   Sí No   

7. Desenvolupament docent 

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

X   Sí Sí PM-02 Sí 

Els mètodes i criteris d’avaluació emprats a la titulació 

són, en global … 
X   Sí Sí PM-14 No 

La coordinació docent a la titulació és … X   Sí Sí PM-15 No 

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

distribució, és... 
    Si 

PM-10 

PM-11 
No 

El desenvolupament de l'activitat tutorial és …   X Sí Sí 

PM-30 
PM-31 

PM-32 

PM-39 

No 

El desenvolupament de les pràctiques externes és... X   Sí No   

El funcionament de la mobilitat és …  X  Sí No   

El desenvolupament del Treball de Fi de Grau és... X   Sí Sí PM-12 No 

El desenvolupament de les activitats d'orientació 

professional és … 
 X   Sí PM-33 No 

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu 
i el PDI és… 

X    Sí PM-26 No 

La satisfacció del personal acadèmic i de suport a la 

docència és … 
X    No   

8. Resultats 

Els resultats acadèmics obtinguts pels estudiants de la 

titulació són … 
 X  Sí Sí   

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   

L’estimació de taxa d’ abandonament   X No Sí PM-40 
Actualitzar 

taxa 

9. Sistema de Garantia de Qualitat 

El SIGQ de la titulació és... X   Sí Sí PM-25 
Actualitzar 

SIGQ 

10. Visibilitat de la Facultat de Química 

La web del centre és...   X  Sí PM-16 No 

La presència a les xarxes socials és...   X  Sí PM-03 No 

 

Font: Responsable d’ensenyament i Direcció del Centre (desembre 2015) 

(*) Es fa referència a la identificació (ID) de proposta/es de millora corresponent/s de la Taula 5.1 (Pla de Millora de la Facultat de 
Química 2014-15) 
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Taula 6.3. Valoració del desenvolupament del Màster en Nutrició i Metabolisme 
ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

 

Si 
Si, però cal 

una 

actualització  

No, cal 

una 

modificaci

ó 

    

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? 
 PM-01      

El pla d’estudis que consta a la memòria de la 
titulació, continua sent vigent? 

 
PM-13 
PM-41 

     

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 
Adequat/d

a 
Suficient 

Cal 

millorar 

Es compleixen 
especificacion

s de memòria 

verificada? 

Es 
propose

n 

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 PM-17 No 

El funcionament del procés d'accés i incorporació 

dels alumnes és... 
 X  Sí Sí 

PM-07 

PM-09 
No 

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants 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 Sí PM-27 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 Sí 

PM-35 

PM-36 
PM-37 

No 

Els serveis de  suport a la docència són … X   Sí No   

La disponibilitat i ús dels recursos docents 

virtuals és … 
X   Sí No   

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades a la titulació 

són, en global … 
X   Sí Sí PM-02 Sí 

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 de grups de classe és …  X   No 

Mantenir dos 

grups de teoria a 

les assignatures 
obligatòries 

 

El desenvolupament de l'activitat tutorial és …   X Sí Sí 

PM-08 

PM-28 

PM-29  

PM-31 

No 

El funcionament de la mobilitat és... X   Sí No   

El desenvolupament de les activitats d'orientació 
professional és … 

X    Sí PM-34  No 

La satisfacció dels estudiants sobre el programa 

formatiu és… 
X    Sí PM-26 No 

La satisfacció del personal acadèmic i de suport a 

la docència és … 
X    No   

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 … 
X   Sí Sí PM-42 No 

9. Sistema de Garantia de Qualitat 

El SIGQ de la titulació és... X   Sí Sí PM-25 
Actualitzar 

SIGQ 

10. Visibilitat de la Facultat de Química 

La web del centre és...   X  Sí PM-16 No 

La presència a les xarxes socials és...   X  Sí PM-03 No 

 

Font: Coordinació del Màster i Direcció del Centre (desembre 2015)  

(*) Es fa referència a la identificació (ID) de proposta/es de millora corresponent/s de la Taula 5.1 (Pla de Millora de la Facultat de 

Química 2014-15) 
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Taula 6.4. Valoració del desenvolupament del Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular 
ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

 

Si 

Si, però cal 

una 

actualització  

No, cal una 
modificació 

    

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? 
 PM-01      

El pla d’estudis que consta a la memòria de la 

titulació, continua sent vigent? 
 PM-13      

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 
PM-09 

PM-17 
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   

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 la titulació 

són … 

X   Sí Sí 

PM-35 

PM-36 

PM-37 

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 Sí PM-02 Sí 

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 de grups de classe és … X    Sí   

El desenvolupament de l'activitat tutorial és …   X Sí Sí 
PM-08 
PM-31 

No 

El funcionament de la mobilitat és … X   Sí No   

El desenvolupament del Treball de Fi de Màster 

és... 
X   Sí No   

El desenvolupament de les activitats d'orientació 

professional és … 
 X   No   

La satisfacció dels estudiants sobre el programa 
formatiu és… 

X    Sí PM-26 No 

La satisfacció del personal acadèmic i de suport a 

la docència és … 
X       

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 Sí PM-42 No 

9. Sistema de Garantia de Qualitat 

El SIGQ de la titulació és... X   Sí Sí PM-25 Actualitzar SIGQ 

10. Visibilitat de la Facultat de Química 

La web del centre és...   X  Sí PM-16 No 

La presència a les xarxes socials és...   X  Sí PM-03 No 

 

Font: Coordinació del Màster i Direcció del Centre (desembre 2015) 

(*) Es fa referència a la identificació (ID) de proposta/es de millora corresponent/s de la Taula 5.1 (Pla de Millora de la Facultat de 

Química 2014-15) 
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