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0. Dades identificadores  
 

Universitat UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Nom del Centre FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA 

Dades de contacte C/ Joanot Martorell 15 43480 Vila-seca  

Tèl.: 977297900 

A/E: ftg@urv.cat 
 

Responsables de l’elaboració 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 
Marta Nel-lo Andreu Degana RSIGQ 

Jesús Angla Jiménez 
Vicedegà 

Coordinador Pràctiques Externes grau 
Turisme 

Jordi Blay Boqué Secretari Facultat Coordinador Pla Acció Tutorial 

Joan Alberich González 
Responsable d’Ensenyament del Grau 
en Geografia i Ordenació del Territori 

Responsable d’Ensenyament 
Coordinador del Treball de Fi de Grau 
Coordinador de Mobilitat del grau 

Maria Misericòrdia Domingo 
Vernis 

Responsable d’Ensenyament del Grau 
en Turisme  

Responsable d’Ensenyament 
Coordinadora del Treball de Fi de Grau 
Coordinadora de Mobilitat del grau 

Maria Yolanda Pérez Albert Coordinadora del Màster en 
Planificació Territorial: Informació, 
Eines i Mètodes 

Coordinadora del màster i Coordinadora 
del Treball Fi de Màster 

Antonio Paolo Russo 
Coordinador del Màster en Tècniques 
d’Anàlisi i Innovació Turística 

Coordinador del màster, Tutor / 
Coordinador Pràctiques Externes i 
Coordinador del Treball Fi de Màster 

Aaron Gutiérrez Palomero Coordinador / Tutor Pràctiques 
Externes àmbit Geografia 

Coordinador / Tutor Pràctiques Externes 
àmbit Geografia 

Ma. Pilar Salvany Punsoda Cap de secretaria de la Facultat de Turisme i Geografia (FTG) 

Carme Múrcia Besada Responsable del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació del 
campus Vila-seca 

Núria Molné Vallvè Tècnica de suport a la qualitat docent de la FTG 

   
 
Titulacions impartides al Centre 
Denominació Codi 

RUCT 
Crèdits 
ECTS 

Any 
Implantació 

Rble. ensenyament/ 
Coordinador màster 

Grau en Geografia i Ordenació del Territori 
(2009) 

2500444 240 2009-10 
Joan Alberich González 

Grau en Turisme (2009) 
2500456 240 2009-10 

Maria Misericòrdia 
Domingo Vernis 

Màster en Planificació Territorial: 
Informació, Eines i Mètodes (2011) 

4312136 60 2011-12 
Maria Yolanda Pérez Albert 

Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística 

(2010) 
4312137 60 2010-11 

Antonio Paolo Russo 

 

Referència/data de la sol·licitud d’acreditació: 

 
Està previst sol·licitar l’acreditació del Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i 

Mètodes  abans del 01/06/2016, del Màster en Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística abans 

del 01/10/2016, del Grau en Geografia i Ordenació del Territori abans del 01/04/2017 i del Grau 

en Turisme abans del 13/05/2017, dates de venciment de les verificacions corresponents. 

Data d’aprovació:  

 
Autoinforme aprovat en primera versió per Junta de Facultat el 15 de juliol de 2015. 

mailto:ftg@urv.cat
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1. Presentació del centre 
 

La Facultat de Turisme i Geografia de la URV (FTG) va néixer com a Escola Universitària de 

Turisme i Oci amb la Diplomatura de Turisme el curs 2002-03. Des del curs 2009-10, amb la 

incorporació d’ensenyaments en l’àmbit de la geografia, l’ordenació i planificació del territori, i 

també amb el trasllat del Departament de Geografia al nostre centre, en el curs 2013-14, la FTG 

té la vocació de ser una institució de referència en la creació i transmissió del coneixement en 

aquestes dues disciplines, de gran rellevància en el context territorial en què ens trobem, com 

són el Turisme i la Geografia i l’Ordenació del Territori.  

La seva missió és impulsar un espai formatiu innovador amb una proposta docent d’utilitat per 

als ocupadors dels seus estudiants i amb l’objectiu de mantenir sempre el compromís amb el 

desenvolupament humà i professional dels seus alumnes. L’enfocament integral, la creativitat, 

l’orientació local i global, la qualitat i el compromís, l’equitat i la sostenibilitat, la cooperació i la 

competitivitat són elements claus en la seva estratègia de desenvolupament per al territori i pel 

conjunt de la societat.  

Els estudis de Turisme intenten donar resposta a la demanda social i empresarial d’experts i 

especialistes en aquest àmbit. Els coneixements adquirits permeten comprendre i exercir 

funcions de gestió directiva i estratègia en organitzacions turístiques, així com la presa de 

decisions en el context actual del turisme, i abordar aspectes essencials per al desenvolupament 

d’avantatges competitives, en relació a productes i destinacions.  

Els estudis de Geografia i Ordenació del Territori tenen l’objectiu de formar persones amb 

inquietuds per conèixer i millorar els espais geogràfics, i els prepara per donar respostes als 

requeriments de la societat en el àmbits de la planificació i gestió ambiental i del territori, del 

desenvolupament socioeconòmic, de les tecnologies de la informació geogràfica i de la societat 

del coneixement. Aquesta visió de la formació geogràfica incorpora un desenvolupament de 

noves eines i marcs dels coneixements teòrics i aplicats de l’anàlisi territorial, sense renunciar a 

una llarga i valuosa tradició disciplinar. 

Actualment, la nostra proposta acadèmica inclou tots els nivells existents en la formació reglada. 

Pel que fa als graus, grau en Turisme i el grau en Geografia i Ordenació del Territori, i pel que 

fa al postgrau, el màster en Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística, el màster en Planificació 

Territorial: Informació, Eines i Mètodes en procés d’extinció i substituït el curs 2015-16 pel 

màster interuniversitari en Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge 

Territorial (que coordina la Universitat de Granada)  i el màster en Canvi Climàtic: Reconstrucció 

Instrumental i Anàlisi, que finalment no s’ha activat per la poca demanda d’estudiants. Aquest 

últim ensenyament compta amb la participació del Centre de Canvi Climàtic de la URV (C3) i 

l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). A més, el cicle es completa amb el 

Doctorat en Turisme i Oci. 

La FTG va participar en el curs 2004-05 en el Pla pilot d’adaptació de les titulacions (aleshores 

la Diplomatura de Turisme) a l’Espai Europeu d’Educació Superior. I l’any 2008 va rebre el Premi 

Consell Social URV a la Qualitat Docent i la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent 

Universitària Catalana pel projecte “De la qualitat docent a la qualitat total: l’EEES com a 

estratègia per a un nou paradigma a l’EUTO”. 

D’acord amb aquestes necessitats formatives, en les quals, les aplicacions pràctiques dels 

coneixements adquirits tenen un pes important, l’espai físic de la Facultat s’ha anat transformant 

i ampliant, i actualment disposa de noves instal·lacions, inaugurades tot just fa quasi dos anys, 

dotades d’una sèrie de recursos i aules específiques com el Laboratori de Geografia Física, el 

Laboratori de Cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica, quatre aules d’informàtica, l’aula 

de simulació d’empreses turístiques i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 

(CRAI), que recentment, per la seva tasca, ha obtingut la certificació ISO 9001:2008. 

En els nostres ensenyaments les pràctiques externes són importants, perquè faciliten als 

alumnes l’apropament i la inserció al món laboral, i garanteixen el seu aprenentatge pràctic. 

http://masteres.ugr.es/magot/
http://masteres.ugr.es/magot/
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Cada any es compta amb un major nombre d’empreses i institucions col·laboradores del territori, 

enguany s’han ofert pels dos ensenyaments més de 300 places, que no només contribueixen a 

la formació dels nostres estudiants, sinó que el seu recolzament i suport també s’han 

materialitzat en aquests darrers anys, amb beques i ajuts com els de la Diputació de Tarragona, 

Port Tarragona o Càtedra DOW per alumnes que volien cursar el màster de Planificació Territorial 

de l’ensenyament de geografia; o el premi Port Aventura a la millor trajectòria acadèmica de 

turisme que es porta atorgant  des de l’any 2005 amb patrocini de PortAventura i que reconeix 

públicament l’excel·lència dels estudiants de Turisme facilitant-los la realització d’un projecte de 

desenvolupament personal, tot promovent els valors d’iniciativa, competència, lideratge, 

responsabilitat i compromís . 

També en aquests últims anys, s’ha col·laborat amb entitats o associacions dins del programa 

aprenentatge i servei, activitat que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de 

continguts, competències i habilitats. 

La Facultat de Turisme i Geografia es troba ubicada al Campus Educatiu i Esportiu de Vila-seca, 

on es concentren les estructures de formació, recerca i innovació turística del Campus 

d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) en l’àmbit del turisme. Hi trobem, a més de 

la Facultat, el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci (PCTTiO), un centre pioner dedicat a la 

transferència de coneixement en aquest sector amb el qui manté una estreta col·laboració.  El 

PCTTiO, impulsat en el 2006 per la Universitat Rovira i Virgili, l’Ajuntament de Vila-seca i la 

Federació d’Hostaleria de la Província de Tarragona, és un pol de Knowledge-economy que 

fomenta la I+D i innovació en turisme i genera coneixement per millorar la competitivitat del 

sector turístic i oci i acull en les seves instal·lacions a diferents associacions i empreses.  

Aquestes estretes relacions i complicitats amb els agents del territori ajuden, sense cap mena 

de dubte, a què la Facultat avanci i vagi més lluny com institució que cerca l’excel·lència en 

docència, recerca i transferència, i com agent que participa en el progrés i el desenvolupament 

de la societat. 

A continuació mostrem algunes dades representatives del centre i de la seva evolució: 
 

Taula 1. Evolució dels estudiants matriculats 

Titulació 

Estudiants matriculats  

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

GRAUS  

Geografia i ordenació del territori 30 60 84 115 116 115 

Turisme 75 134 204 255 313 343 

MÀSTERS  

Planificació territorial: informació, eines i mètodes    20 15 16 22 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística   15 20 12 25 19 

Total  105 209 328 397 470 499 

Data informes:11/12/2014 
Font: URV en Xifres. Informes: ACRG03 Número d’estudiants matriculats i ACRM03 Número d’estudiants matriculats
  

Taula 2. Evolució del nombre de titulats 

Titulació 
Titulats 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

GRAUS 

Geografia i ordenació del territori   9 16 

Turisme   26 32 

MÀSTERS 

Planificació territorial: informació, eines i mètodes   14 11 8 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística  12 17 8 19 

Total  12 31 54 75 

Data informe: 11/12/2014 
Font: URV en Xifres. Informes: ACRG11 Titulats de grau i ACRM09 Titulats de màster  
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Taula 3. Evolució del nombre de professorat amb docència 

Titulació 
Professors 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

GRAUS 

Geografia i ordenació del territori 17 39 65 62 

Turisme 22 49 84 83 

MÀSTERS 

Planificació territorial: informació, eines i mètodes   23 27 24 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística  13 25 38 37 

Total  52 136 214 190 

Data informe: 11/12/2014 
Font: Docnet, Informes de Seguiment, Informe de Centre, SINIA. 2013-14 ACRM13 i ACRG15_v2 
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2. Procés d’elaboració de l’informe  
 
Per elaborar l’autoinforme d’acreditació s’ha pres com a referència el procés PR-FTG-006 

Acreditació de Titulacions del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGQ) de la FTG, on 

s’especifica que en l’autoinforme es combinen dos nivell d’anàlisis: el del centre, la FTG,  i el 

dels ensenyaments a acreditar. En la seva d’elaboració podem diferenciar les següents fases: 

1. Recollida d’informació 

La recollida de la informació de tipus transversal a tota la URV que 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 per la TSQD de la FTG.  

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

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 de la informació relacionada amb la satisfacció dels diferents grups d’interès 

s’han utilitzat els instruments que es recullen en la taula 9 del present informe.  

2. Elaboració de l’informe 

La responsabilitat en l’elaboració del present informe ha estat assumida pel Comitè 

d’Avaluació Intern (CAI) tal i com es detalla en la taula inicial ”Responsables de 

l’elaboració”. On es comprova que hi ha participant tant representants de  PDI com de PAS. 

Quant a la participació dels estudiants, aquesta, en aquesta versió inicial, ha estat indirecta 

a traves de les seves opinions expressades en les diferents enquestes, com per la seva 

assistència a la Junta de Facultat en la qual s’ha aprovat.  

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 del Document de suport per a la realització d’autoinformes d’acreditació de la 

URV i de la revisió tècnica de l’autoinforme. 

Aquest informe s’ha estructurat de tal manera que les valoracions dels diferents estàndards 

s’han fet de forma comuna en els casos que ha estat possible, i diferenciada a través del nom 

de la titulació quan aquestes requerien de comentaris específics per a cada titulació.  

D’altra banda, pel que fa a les taules que justifiquen les valoracions, s’han elaborat un seguit 

annexos que recullen el gruix de les taules. 

3. Exposició pública 

Un cop elaborat l’autoinforme, en versió inicial, donat el calendari, meitats de mes de juliol, 

època en la qual no es desenvolupa activitat docent, es va considerar que la seva exposició 

pública no tindria cap garantia d’èxit i escassa participació, per la qual cosa es proposà 

posposar-ho al mes de setembre un cop iniciat el curs.  

Arribat aquest moment des de la FTG hem articulat diferents mecanismes per fer conèixer el 

contingut de l’autoinforme als diferents col·lectius de la nostra facultat. 

D’una banda, s’ha establert un període d’exposició pública, del 4 al 20 de setembre, a l’apartat 

de Garantia de 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 FTG (PAS, PDI, estudiants). A més, se’ls ha explicat als alumnes nouvinguts durant la 

Jornada d’Acollida del dia 7 de setembre, i a la resta dels estudiants de grau del centre en 

unes sessions informatives programades per comentar-los la possibilitat de cursar la doble 

titulació de Turisme i Geografia i ordenació del territori, proposta articulada per a l’any 

acadèmic 2015-16, i durant les quals, també se’ls informà de l’existència de l’Informe 

d’Autoavaluació per si estaven interessats en saber més sobre els ensenyaments del nostre 

http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/index.html
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centre i en fer les aportacions que consideressin adients. A tot ells se’ls va facilitar una adreça 

electrònica on fer les pertinents observacions. 

D’altra banda, la degana de la Facultat, n’ha fet un enviament a professionals, empreses i 

associacions col·laboradores i vinculades al centre, tant de l’àmbit del turisme, com de 

geografia i ordenació del territori. Així com al regidor de l’àmbit d’universitats de l’ajuntament 

de Vila-seca i a alguns egressats dels nostres ensenyaments. 

El resultat d’aquesta difusió ha suposat la detecció i correcció d’errors tipogràfics i d’enllaços 

a les taules, així com una millora i ampliació d’algun redactat, com és el cas del contingut del 

CRAI recollit en les pàgines 57, 58 i 59. 

4. Aprovació de l’informe 

La primera versió, enviada el 17 de juliol de 2015 va ser aprovada per Junta de Facultat el 

15 de juliol, com hem dit anteriorment, abans de l’exposició pública.  

Mentre que la versió definitiva incorpora les recomanacions d’AQU i les aportacions de 

l’exposició pública, i s’aprovarà per Junta de centre el dia 22 d’octubre 2015. Un cop aprovat 

per Junta de Facultat serà penjat al web en substitució de l’informe previ. 

5. Valoració qualitativa de l’autoinforme 

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

centre relacionats amb la docència dels diferents titulacions de la FTG. Durant el període 

d’elaboració i a través dels membres del CAI, tot el centre ha estat assabentat del procés i 

ha participat indirectament o directa 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 versió inicial, és una prova de l’acord general del centre amb el mateix. 
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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 complet 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”. 

 S’assoleix 

amb 

qualitat 

S’assoleix 

S’assoleix 

amb 

condicions 

No 

s’assoleix 
No aplica 

GGOT  X    

GTUR  X    

MPTIEM  X    

MTAIT  X    

 

Planificació i coordinació docent 

La planificació, programació i avaluació de les competències en el model docent de la URV es 

duu a terme en tres nivells de concreció diferents. 

Vídeo de la planificació docent a la URV 

En el primer nivell, el Projecte Formatiu de la Titulació es concreta amb la Memòria Oficial del 

Títol.  

Taula 4. Memòries de les titulacions de les quals es fa seguiment 

Titulació 

Memòria Oficial del Títol 

Resolució 
verificació 

Enllaç memòria del títol* 

Graus 

Geografia i Ordenació del Territori 
01/04/2009 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%
20QUALITAT/memoria_ggot_acreditacio_subsanada_-neta.pdf 

Turisme 13/05/2009 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%
20QUALITAT/memoria_gtur_acreditacio-neta.pdf 

Màsters  

Planificació Territorial: Informació, 
Eines i Mètodes 

01/06/2010 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIES_ENSENY
AMENTS/memo_mr_geo_veri_neta.pdf 

Tècniques d’Anàlisi i Innovació 
Turística 01/10/2010 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%
20QUALITAT/memo_mtait_sede_amb_modi_orientacio_subsana

da_neta.pdf 

*Els enllaços ens porten a les memòries vigents en el moment d’elaboració del present informe, moment en el qual 
estan enviades a modificació les memòries dels graus i del màster en Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística. 
Font: Elaboració pròpia 

En el segon nivell, es concreta d’una banda a través del Mapa de Competències, que és el pla 

d’estudis de la titulació en forma de competències.  

 Mapa de competències del grau en Geografia i Ordenació del Territori: 

 https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2121

&consulta=mapa_competencies&any_academic=2015_16 

 Mapa de competències de Turisme: 

 https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2120

&consulta=mapa_competencies&any_academic=2015_16 

 Mapa de competències de Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes: 

https://moodle.urv.cat/docnet/docencia/admin/usm/taules/taula_competencies.php 

http://vimeo.com/114335534
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_ggot_acreditacio_subsanada_-neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_ggot_acreditacio_subsanada_-neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_gtur_acreditacio-neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_gtur_acreditacio-neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_geo_veri_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_geo_veri_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memo_mtait_sede_amb_modi_orientacio_subsanada_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memo_mtait_sede_amb_modi_orientacio_subsanada_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memo_mtait_sede_amb_modi_orientacio_subsanada_neta.pdf
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2121&consulta=mapa_competencies&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2121&consulta=mapa_competencies&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2120&consulta=mapa_competencies&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2120&consulta=mapa_competencies&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/docencia/admin/usm/taules/taula_competencies.php
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 Mapa de competències de Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística: 

https://moodle.urv.cat/docnet/docencia/admin/usm/taules/taula_competencies.php 

I de l’altra banda amb les guies docents de les assignatures, publicades abans de la matrícula, 

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

d’avaluació, bibliografia, entre altres. 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=null&any_aca

demic=2015_16 

La situació de les guies docents a la FTG segons el percentatge de Guies Docents Adaptades 

als paràmetres de l’EEES per al curs 2013-14 és la següent: 

Taula 5. Percentatge de guies docents publicades 

Titulació 1r 2n 3r 4t %opt %Total 

Geografia i Ordenació del Territori 100% 100% 100% 100% 94,87% 97,18% 

Turisme 100% 100% 100% 100% 92,86% 95,71% 

Planificació Territorial: Informació, Eines 

i Mètodes  

100%    100% 100% 

Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística  100%    100% 100% 
Font: Informes DOCnet curs 2013-14 
 

Titulació 1: Grau Geografia i Ordenació del Territori 

Segons ens indica l’informe de DOCnet, pel curs que estem analitzant, estan publicades el 97% 

de les guies docents. Aquesta dada, però, ha de ser convenientment matisada, ja que entre les 

assignatures que s’imparteixen efectivament al grau durant el curs 2013-14, el percentatge de 

publicació de les guies docents és del 100% (69 assignatures), les assignatures la guia docent 

de les quals no està publicada són 2 assignatures optatives de caràcter anual que no s’ofereixen 

però que es mantenen de l’antiga llicenciatura per facilitar el reconeixement de crèdits per als 

possibles alumnes procedents d’aquesta via al mateix temps que facilita l’establiment de 

convenis dins els programes de mobilitat Erasmus i SICUE. 

Com s’ha anat comentant en els informes de seguiment anteriors, es considera molt positiu el 

fet que no hi hagi retards en l’elaboració de guies docents, i el percentatge de publicació de les 

assignatures impartides efectivament en la titulació sigui el 100%. 

Titulació 2: Grau Turisme 

En el nostre ensenyament, com en el cas anterior, també cal matisar les dades. Les guies docents 

no publicades del Grau de Turisme corresponen a dues assignatures del pla d’estudis que no 

s’imparteixen. Només estan actives perquè les han matriculat estudiants nostres que participen 

en programes de mobilitat a l’haver-hi correspondència temàtica amb assignatures de la 

universitat de destí. Per tant, es pot considerar que totes les assignatures que s’imparteixen al 

grau tenen la guia docent publicada. 

Tal i com mostra la taula 52 la major part dels alumnes del grau, coneixen, saben en què 

consisteixen i utilitzen les guies docents de les assignatures. 

Titulacions 3 i 4: Màster Planificació Territorial. Informació, Eines i Mètodes i Màster 

Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística 

En el cas del Máster TAIT de les 15 assignatures (8 obligatòries i 7 optatives), les 15 han estat 

publicades abans d’obrir-se el període de matrícula. I per al Màster PTIEM i per al curs que estem 

analitzant, les dades relatives a les guies docents són: de les 21 assignatures (8 obligatòries i 

13 optatives), les 21 també han estat publicades abans no s’obri el període de matrícula. Per 

tant, la valoració que fem és positiva; de cara als propers cursos, la coordinació vetllarà perquè 

les guies docents siguin degudament actualitzades i segueixin estant publicades totes abans no 

comencin la matrícula. 

https://moodle.urv.cat/docnet/docencia/admin/usm/taules/taula_competencies.php
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=null&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=null&any_academic=2015_16
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Amb la guia docent i el mapa de competències, el responsable de la titulació i el professorat 

distribueix les competències i els resultats d’aprenentatge a les assignatures d’acord amb la 

memòria verificada. Cosa que serveix per activar dinàmiques de coordinació docent en el disseny 

de les assignatures i avaluació per competències.  

En el tercer nivell, trobem el Pla de Treball, el qual és obligatori pels graus i opcional pels 

màsters. El Pla de Treball és una concreció de les activitats amb pes a la nota que l’estudiant 

haurà de dur a terme en una assignatura. Es desenvolupa en l’espai de docència de l’entorn 

virtual de formació de la URV (Moodle) i és d’us intern, una vegada l’estudiant s’ha matriculat. 

L’objectiu és buscar la distribució òptima del treball de l’estudiant pel que fa a càrrega de treball 

en el temps i on la coordinació docent n’és la clau. En el cas dels màsters del centre, tot i no fer 

ús de l’aplicació moodle -pla de treball- per planificar amb més detall l’indicat en la guia docent, 

sí que s’ha recomanat als professors detallar-ho en un document a disposició dels alumnes en 

l’espai moodle de l’assignatura. 

Amb el pla de treball, el responsable d’ensenyament extreu informació que li permet coordinar-

se amb el professorat a nivell acadèmic i d’assignatura. D’una banda, pot observar les càrregues 

de treball de l’estudiant a través d’un calendari amb les dates de lliurament. I de l’altra, pot 

observar si les activitats avaluatives donen resposta al perfil competencial de la titulació. (Veure 

figures 1 i 2). 

Les dades per al nostre centre per al curs que estem avaluant són: 

Taula 6. Estat dels plans de treball de les assignatures de grau 

Denominació Grau Total Publicats 
 % Total 
publicats 

No seguiment no 
publicat 

Actiu sense 
activitats 

Geografia i Ordenació del Territori 74 57 77,03% 1 16 

Turisme 75 69 92,00% 2 4 

Font: Informe Estat Plans de Treball de les titulacions Moodle curs 2013-14 

 

On els plans de treball “no seguiment no publicat” són aquells en què els professors hi han 

introduït activitats, però no els han enviat a seguiment,  ni els han publicat. I els plans de treball 

“actiu sense activitats” són els que no contenen cap activitat amb pes a la nota programada. 

Essent l’evolució dels Plans de Treball fets i publicats dels nostres graus la següent: 

Taula 7. Evolució plans de treball al llarg dels cursos 

Curs 

Grau Geografia i Ordenació del Territori Grau Turisme 

Total espais 
assignatures 

Total espais assignatures 
Total espais 
assignatures 

Total espais assignatures 

Publicats No publicats Publicats No publicats 

nº % nº nº nº %   

2009-10 12 5 41,67% 7 58,33% 12 5 41,67% 7 58,33% 

2010-11 22 15 77,00% 7 23,00% 25 16 64,00% 7 28,00% 

2011-12 32 32 100,00% 0 0,00% 35 33 94,29% 2 5,71% 

2012-13 70 53 75,71% 17 24,29% 67 63 94,03% 4 5,97% 

2013-14 74 57 77,03% 17 22,97% 75 69 92,00% 6 8,00% 

Font: Informes de seguiment cursos anteriors i Informe Estat Plans de Treball de les titulacions Moodle curs 2013-14 

 

Titulació 1: Grau Geografia i Ordenació del Territori 

El pla de treball, tal com indica el seu nom, és una eina que pretén detallar les activitats als 

estudiants mitjançant l’assignació d’una data de realització o d’entrega, de manera que la seva 

funció és doble: d’una banda, l’alumne coneix, a priori, quina serà la càrrega de feina cada 

setmana, i, de l’altra, des del punt de vista de la gestió com a responsable d’ensenyament, 

facilita la coordinació de les tasques i el seu calendari per tal que l’alumne no tingui concentrades 

totes les tasques en un determinat moment del calendari acadèmic. En aquest sentit, es 

considera molt positiu que, tal com mostra la taula 7, han augmentat tant els espais 

d’assignatures, com els plans de treballs publicats respecte al curs anterior.  
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En efecte, el nombre d’espais d’assignatures ha augmentat respecte del curs 2012-13 (s’ha 

passat de 70 a 74), mentre que el total de plans de treball no publicats s’ha mantingut estable 

(17 en ambdós casos), de manera que en termes percentuals, el nombre d’espais publicats ha 

augmentat dos punts percentuals (del 75,71% al 77,03%). 

Per tant, s’ha aconseguit augmentar el nombre d’espais amb plans de treball publicats (de 53 a 

57), fet que es considera positiu i que pot reflectir un major coneixement de l’eina del pla de 

treball i implicació en el seu ús per una proporció major de professorat. 

No obstant, per altra banda, el fet que el nombre absolut de plans de treball d’espais no publicats 

s’hagi mantingut estable pot reflectir una certa manca d’implicació o de responsabilitat per una 

part petita del professorat, malgrat els nombrosos recordatoris elaborats pel responsable 

d’ensenyament del Grau a principis de cada quadrimestre i en els consells d’ensenyament 

celebrats. 

Aquesta idea sembla confirmar-se pel fet que bona part dels plans de treball no publicats 

corresponen a assignatures d’altres plans d’estudis (Graus en Història i Història de l’Art) que 

s’ofereixen com a optatives en el Grau en Geografia i Ordenació del Territori per poder oferir les 

mencions corresponents. D’altra banda, afegir en aquest punt que els alumnes que es veuen 

afectats per aquesta situació són pocs perquè només són els que decideixen cursar la menció 

d’Història, Història de l’Art.  

Titulació 2: Grau Turisme 

Encara que mirant la taula 7 sembla que hi hagi un retrocés en la publicació dels plans de treball 

del nostre ensenyament (del 94% es passa al 92%), si ho mirem en termes absoluts, observem 

com han augmentat, tant els espais d’assignatures, com els plans de treball publicats respecte 

el curs 2012-13.  

Dins els plans de treball no publicats en el Grau de Turisme, cal tenir en compte que es computen 

els de les dues assignatures no impartides i un espai de proves de la tècnica de qualitat del 

centre.  

Els altres 3 espais corresponen a dues assignatures d’altres graus (una del Grau de Finances i 

Comptabilitat i una altra del Grau de Geografia i Ordenació del Territori), i a l’assignatura de 

Pràctiques Externes I del Grau de Turisme. Respecte aquesta última, es proposa com a millora 

per al proper curs que s’unifiqui el seu espai moodle amb el de Pràctiques Externes II. El 

contingut dels dos espais és similar i fins ara s’ha anat duplicant la informació en dos llocs, el 

que dificulta gestionar-los correctament i ha provocat que finalment un dels dos espais no hagi 

acabat publicant el pla de treball.  

El pla de treball és una eina que ha de servir a l’estudiant per tenir una visió compacta de la 

programació de les activitats avaluatives de les assignatures que té matriculades.  

A nivell de responsable d’ensenyament és útil quan s’ha de programar alguna sessió informativa, 

per veure les setmanes en què els alumnes tenen menys càrrega de treball. Com a inconvenients 

trobem el fet que no tots els professors creuen d’igual manera en aquesta eina i l’utilitzen de 

forma dispar. Per exemple, alguns professors indiquen en la definició de l’activitat el pes de la 

nota i en altres casos has d’entrar dins l’activitat per valorar el pes que té en la nota final.  

Per als dos  graus, igual com en anys anteriors, s’han enviat e-mails informant als professors de 

la possibilitat d’importar el pla de treball d’un curs a l’altre i la necessitat d’actualitzar-ne la 

informació (en especial les dates d’inici i lliurament de les diferents activitats). També s’ha ofert 

el suport de la Tècnica de Suport a la Qualitat Docent (TSQD) del centre per la seva elaboració, 

i s’han enviat e-mails recordatoris als professors per tal que publiquessin els plans de treball.  

 

Segons mostra la taula 52.1, la gran majoria dels estudiants dels dos graus coneixen que és el 

pla del treball, i són els estudiants de turisme els que l’utilitzen més.  
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Figura 1. Vista de calendari de pla de treball 

 
 

Figura 2. Vista competències de pla de treball 

 
A banda dels diferents mecanismes de planificació docent amb els que compta la URV, per tal 

de possibilitar un adequat desenvolupament docent de les nostres titulacions, la universitat dota 

els diferents centre de diversos mecanismes i instruments. En fem una referència a continuació. 

Un d’aquests mecanismes és el Programa de Formació i Avaluació per Competències de la URV 

(PFAC) aprovat per Consell de Govern el desembre de 2010 ha fet avançar a la URV en el 

desplegament del Model docent centrat en l’estudiant i definit a partir de competències. Aquest 

posa l’accent en l’avaluació de les competències.  

El curs 2010-11 s’inicia el desplegament del Programa de Formació i Avaluació per Competències 

on va participar de manera pilot la Facultat de Turisme i Geografia (amb l’assignatura d’Habilitats 

Professionals i Científiques, assignatura que presentem com a evidències pels graus de Turisme 

i el Programa Formatiu de Comunicació de la Facultat de Lletres amb el portafolis electrònic de 

la URV amb la plataforma Mahara (http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=29200). 

En seguiment d’aquest projecte, el 30 de gener de 2013 s’organitzà la “Jornada d’Innovació i 

Bones Pràctiques Docents, Cap a una avaluació del procés d’aprenentatge: El portafolis de 

competències”, amb l’objectiu de compartir experiències entre les titulacions de la URV. 

Posteriorment, durant el curs 2012-13 els centres, a partir d’aquestes experiències prèvies, van 

haver de definir el model de formació i avaluació per competències a seguir, comptant amb 

l’experiència acumulada, les jornades i el suport metodològic del SREd qui ha posat a disposició 

de tots els Centres, professors i responsables d’ensenyament els recursos i la formació específica 

orientats a l’avaluació per competències: 

http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=29200
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 Banc de Recursos i Instruments per l’Avaluació per Competències (BRICO). Aquí els 

professors poden trobar instruments per avaluar competències transversals i nuclears. 

 Banc de Recursos per a l’Aprenentatge (BRAC). Els estudiants poden trobar a BRAC 

instruments, recursos i cursos que li permetin desenvolupar competències transversals i 

nuclears. 

 

Donat que el pilot del portafolis amb el programa Mahara no va tenir els resultats esperats (ús 

generalitzat entre els alumnes com a eina per enriquir el currículum de l’estudiant) es va decidir 

no seguir endavant amb el projecte. 

Els principals motius pels quals el pla pilot de portafolis de competències no va tenir èxit són el 

fet que les evidències escollides no es percebien com a rellevants en les titulacions, ja que 

pertanyien a assignatures de formació bàsica o de programa formatiu comú dels dos 

ensenyaments i, per tant, no formarien part central del currículum d’un graduat. Va haver-hi 

poca participació per part dels estudiants, que van percebre el programa Mahara com una cosa 

aliena a la seva formació, i hi van haver dificultats i confusions en la gestió de les evidències 

tant per part dels professors, com dels alumnes, com dels tutors del pla d’acció tutorial. Si en el 

primer any el nombre d’evidències penjades al moodle van ser poques, al següent any tampoc 

hi va haver continuïtat per part dels estudiants que havien respost inicialment. Per la qual cosa, 

vam decidir no continuar amb aquest model.  

D’altra banda, el pla pilot de portafolis va contribuir a revisar la coherència de la planificació, 

programació, coordinació i desenvolupament de l’assignatura d’Habilitats Professionals i 

Científiques donat que hi participen 3 departaments diferents. 

Com alternativa, per part del Grau en Turisme, es va iniciar una ronda de reunions amb 

professors de l’ensenyament, per tal de revisar les competències i els resultats d’aprenentatge 

definits en les memòries, i veure com s’encaixaven en el desenvolupament de l’assignatura. Això 

ha permès redefinir el mapa de competències de la titulació, amb la incorporació de 

competències transversals i nuclears en aquelles assignatures en les que es treballen i s’avaluen, 

i incorporar o redefinir resultats d’aprenentatge per facilitar la comprensió per part de l’estudiant 

i ajustar-se a la realitat de l’aula.  

En el cas concret del Grau de Geografia i Ordenació del Territori, s’ha dut a terme un exercici, 

finançat a través de l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV, consistent en la revisió de les 

pràctiques realitzades al llarg del grau per tal d’obtenir una diagnosi sobre la situació d’aquesta 

titulació en relació amb l’exercici professional de la Geografia. Així, a través de la revisió de la 

documentació tècnica dels diferents documents de planificació territorial, urbanística i ambiental, 

de mobilitat generada, entre d’altres, s’han identificat de manera precisa les tasques realitzades 

en l’exercici de la professió de geògraf de cara a adequar les pràctiques del Grau en Geografia i 

Ordenació del Territori a l’exercici professional de la Geografia. Les conclusions del treball 

apuntaven cap a una gran concordança entre els exercicis pràctics del grau en Geografia i 

Ordenació del Territori i la tasca professional del geògraf. Així doncs, la part fonamental de la 

formació per a les tasques professionals dels geògrafs titulats es pot trobar al currículum pràctic 

del grau en Geografia i Ordenació del Territori. No obstant, es van trobar dos aspectes a 

esmenar: el primer, per millorar l’apartat pràctic de la formació és necessari polir la seva 

presentació formal, reformular alguns continguts i introduir aspectes poc tractats. I, el segon, 

per explicitar a les pràctiques la relació entre la seva realització i la tasca professional, aspecte 

que es pot estendre a l’elaboració del portafolis digital dels estudiants, objecte d’un altre projecte 

d’innovació docent. 

Pel que fa als mecanismes de coordinació docent del centre, en els graus recau en la figura del 

Responsable d’Ensenyament amb l’assistència del Consell d’Ensenyament i en els màsters, en 

el/la Coordinador/a de Màster. 

Tal i com recull la Normativa de Docència de la Universitat, correspon al Responsable de 

l’Ensenyament, sota la direcció del degà o degana, o director o directora del centre al qual 

l’ensenyament estigui adscrit, fer el seguiment de l’organització acadèmica de l’ensenyament. 
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En aquest àmbit, és el responsable de: a) Desenvolupar l’organització acadèmica de 

l’ensenyament corresponent. b) Coordinar els recursos humans i materials necessaris. c) Fer el 

seguiment de la qualitat i dels plans de millora de l’ensenyament. d) Vetllar per la publicitat 

adequada de la guia docent i el pla de treball dels ensenyaments. e) Vetllar per la coherència de 

la docència que s’imparteix amb les directrius generals i els plans d’estudis dels ensenyaments 

dels quals és responsable. f) Garantir l’atenció adequada a l’estudiantat, en tots els aspectes 

acadèmics i administratius. g) Vetllar pel compliment dels horaris previstos en els aularis 

predeterminats. h) Vetllar per la coordinació del professorat d’un curs que segueixi mètodes 

d’avaluació continuada. 2. Si el responsable d’ensenyament coneix de cap incompliment en 

matèria docent per part de personal acadèmic del seu ensenyament, ho ha de comunicar per 

escrit a la direcció del departament corresponent. Per a les seves funcions, el Responsable 

d’Ensenyament compta amb el suport del Consell d’Ensenyament.  

I com determina el reglament de la Facultat, el Consell d’Ensenyament assisteix el Responsable 

d’Ensenyament en l’exercici de les seves funcions. Les reunions del Consell d’Ensenyament 

serveixen per compartir experiències, com ara els resultats obtinguts, les metodologies docents 

o el sistema d’avaluació, també per coordinar continguts o establir activitats conjuntes entre 

vàries assignatures, així com per detectar problemes i prendre mesures per resoldre’ls. 

Per la seva banda, el/la Coordinador/a del Màster, tal i com també determina la Normativa de 

Docència de la Universitat, és el responsable de: a) Desenvolupar l’organització acadèmica i 

vetllar per la coherència de la docència del màster. b) Coordinar els recursos humans i materials 

necessaris. c) Fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora del màster. d) Vetllar per la 

publicitat adequada de la guia docent i els programes dels ensenyaments. e) Garantir l’atenció 

adequada a l’alumnat, en tots els aspectes acadèmics i administratius. f) Vetllar pel compliment 

dels horaris previstos en els aularis predeterminats. g) Col·laborar amb la resta de coordinadors 

en els màsters interuniversitaris, segons s’indiqui en el conveni. h) Col·laborar en els processos 

de captació, admissió i acollida. 2. Si el coordinador o coordinadora coneix de cap incompliment 

en matèria docent per part de personal acadèmic del màster, ho ha de comunicar per escrit a la 

direcció del departament corresponent. 3. Per a les seves funcions, els coordinadors compten 

amb el suport de l’òrgan responsable del programa de postgrau.  

Per ajudar en la seva tasca de coordinació docent, la URV posa a disposició de les titulacions les 

eines per a la planificació comentades anteriorment, la guia docent, el pla de treball, i a més, 

l’e-tutories.  

Amb la guia docent i el mapa de competències el professorat de la titulació distribueix les 

competències i els resultats d’aprenentatge a les assignatures d’acord amb la Memòria verificada 

cosa que serveix per activar dinàmiques de coordinació docent en el disseny d’aquestes 

assignatures tant en l’activitat docent, com en els continguts, com en l’avaluació de les 

competències corresponents donat que el Responsable de la titulació hi té accés a totes i revisa, 

junt amb la Tècnica de Qualitat del centre, l’elaboració i les modificacions de les guies abans de 

la seva publicació. Per aprofundir-hi encara més en aquest coneixement de la planificació i 

coordinació docent, com ja s’ha indicat anteriorment, el pla de treball concreta més les activitats 

amb pes a la nota previstes en les guies docents, perquè entre d’altra informació, detalla la data 

de lliurament, els resultats d’aprenentatge i els continguts que avalua, com s’avalua i amb quins 

criteris. 

A més, en el cas de la nostra Facultat, com s’ha explicat abans, les accions dutes a terme en 

ambdós graus per buscar una alternativa al portafolis digital (les reunions mantingudes per la 

Responsable del grau de Turisme amb els professors i el projecte d’innovació docent de revisió 

de les pràctiques del grau de Geografia i ordenació del Territori) han servit per coordinar més 

encara i dotar de major coherència els nostres ensenyaments de grau. 

Paral·lelament, el Consell de Direcció del centre, que es reuneix setmanalment, fa seguiment del 

bon funcionament del centre i de la docència que s’hi imparteix en el sentit que s’hi tracten, 

entre d’altres, les qüestions referent al desenvolupament dels diferents ensenyaments ja que hi 

són convocats, tant els Responsables d’Ensenyament, com els Coordinadors de Màster de la FTG. 
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Cal tenir present que la nostra Facultat es tracta d’un centre petit on el contacte és directe, fàcil 

i fluït. 

Un altre espai de coordinació, tal i com s’ha indicat en línies precedents, és l’e-tutories a Moodle. 

En aquest cas per la coordinació de l’acció tutorial.  Els usuaris d’aquest espai són: el coordinador 

del Pla d’Acció Tutorial (PAT) que accedeix a l’espai de Geografia i a l’espai de Turisme. Els tutors 

accedeixen a l’espai corresponent i la Tècnica de Suport a la Qualitat Docent que accedeix a tots. 

Consultar els següents enllaços: http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=39399 

http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=39400. Des d’aquests espais es facilita als 

tutors recursos d’acció tutorial i informació de la titulació que els pugui ser d’utilitat per a les 

tutories. Aquests espais també disposen dels fòrums necessaris per facilitar la comunicació dels 

tutors amb la Coordinació del PAT.  

D’altra banda, des de la Coordinació del PAT també es disposa d’un sistema virtual d’extracció 

d’informes sobre l’acció tutorial realitzada amb la finalitat de poder fer un seguiment i valoració 

de la mateixa (veure apartat estàndard 5 del present informe on es parla dels “Serveis 

d’orientació acadèmica” i en el qual més endavant hi entrarem). 

 

Perfil dels estudiants de la titulació 

 Estudiants de nou ingrés 

A. Perfil d’ingrés 

 

Titulació 1: Grau Geografia i Ordenació del Territori (taules 15-19) 

El Grau de Geografia i Ordenació del Territori ofereix 40 places de nou ingrés, xifra lleugerament 

superior al de places sol·licitades en primera opció (32), però molt inferior si s’amplia el criteri 

a les primeres, segones i terceres opcions (78 demandes). Finalment, el nombre definitiu 

d’ingressos ha estat de 30, amb un 86,67 % de primeres opcions. En aquest sentit trobem 

necessari reforçar les accions de promoció i captació per tal d’augmentar el nombre d’alumnes 

de nou ingrés, tenint en compte que pel curs que estem analitzant, no hi ha cap estudiant de 

nou ingrés resident a la província de Tarragona que cursi estudis de Geografia fora de la URV. 

(Veure taula 15) 

La principal via d’accés són les PAU, ja siguin de persones que cursen per primera vegada una 

carrera universitària (19) com aquells que n’han iniciat una prèviament (4), seguits de persones 

que provenen de la Formació Professional (3) o similars.  

I la majoria dels alumnes de nou accés matriculen entre 60 i 90 ects, només 4 de 26 (un 15% 

aproximat) entre 30 i 60.  

Titulació 2: Grau Turisme (taules 15-19) 

Al grau de Turisme s’ofereixen anualment 80 places, però en els últims anys el nombre 

d’ingressos ha estat més alt perquè la demanda ha estat superior. Tot i això, el percentatge 

d’ingressos en primera opció es situa al voltant del 77%, indicant que hi ha una part dels alumnes 

de nou ingrés que no ha escollit el centre o l’ensenyament en primera opció.  

El perfil d’accés es correspon amb l’indicat a la memòria del grau, prioritàriament vies 

concordants de PAU i assimilats i títols d’FP2, MP3 o CFGS o assimilats. La demanda en primera 

opció supera les places ofertades en els darrers anys. Tot i això, el percentatge d’ingressos en 

primera opció s’acaba situant al voltant del 75%. 

Malgrat que la nota de tall de la titulació és d’un 5, estem contents amb l’evolució de la nota 

d’accés promig. 

La majoria d’estudiants es matricula de 60 o més crèdits. Això concorda amb estudiants que 

provenen de CFGS amb matèries comuns al nostre ensenyament. 

Titulació 3: Màster Planificació Territorial. Informació, Eines i Mètodes (taules 20-22) 

http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=39399
http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=39400
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Al Màster PTIEM s’ofereixen 20 places. Tot i que els alumnes preinscrits superen sempre el total 

de places, no ha calgut fins ara aplicar criteris de selecció entre els alumnes que compleixen els 

requisits d’accés perquè finalment s’han pogut matricular tots. La matrícula de nou ingrés 

després d’una davallada en el segon any es va recuperant poc a poc. 

En les edicions fetes fins ara hi ha un equilibri entre estudiants provinents directament d’estudis 

de grau o llicenciatura, per una banda, i del món laboral, per l’altra. Això explica que hi hagi un 

percentatge significatiu d’alumnes matriculats a temps parcial, en compaginar estudis i feina, i 

això al seu torn és el que explica que el nombre de matriculats totals sigui prou superior al de 

nou ingrés. 

S’ha anat consolidant una presència d’alumnes procedents d’Amèrica Llatina, atrets pels 

continguts del màster. Certament un d’ells arriba vinculat a la beca per a estudiants estrangers 

que dota la URV, però en els cursos 13-14 i 14-15 s’han matriculat altres alumnes provinents 

d’Amèrica Llatina. 

Les titulacions d’ingrés són variades: domina la Geografia o la Geografia i Ordenació del Territori, 

però també hi ha alumnes llicenciats en enginyeria forestal, ambientals, enginyeria tècnica 

agrícola, antropologia, turisme o arquitectura.  

S’acompleix, doncs, l’objectiu de la memòria d’atreure perfils diversos, tant pel que fa a titulació 

d’origen, com pel que fa a experiència laboral, integrant tant llicenciats/graduats recents com 

gent provinent del món laboral que no havia tingut la oportunitat de cursar un màster de la seva 

especialitat a Tarragona i el seu entorn. 

En referència a la universitat d’origen dels alumnes de nou accés, es percep certa capacitat 

d’atracció de la nostra titulació en d’altres universitats. Si bé estem fent esforços promocionals 

dins la mateixa URV per captar alumnes dels nostres ensenyaments. 

Titulació 4: Màster Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística (taules 20-22) 

Al Máster TAIT s’hi ofereixen 20 places i enfront a un nombre de preinscrits que ha variat bastant 

amb la introducció del pagament per la preinscripció, se n’acaben admetent un nombre suficient 

sense haver de fer una selecció exclusiva. La majoria del estudiants estrangers es preinscriuen 

amb temps suficient per poder fer una comprovació de les titulacions per part de la Escola de 

Postgrau i Doctorat i avaluar el perfil d’ingrés per part de la Comissió Acadèmica del MTAIT que 

s’encarrega de la selecció; no obstant això, es constata que en molts casos d’estudiants 

extraeuropeus que han d’assolir formalitats burocràtiques al seu país d’origen (visats, avals, 

etc.) es triga molt, i de vegades, quan comença el curs no tot està a punt, cosa que produeix 

retards i en alguns casos destacats, l’abandonament del curs. El nombre d’estudiants amb títols 

estrangers no homologats i que per tant necessiten d’un procés d’avaluació, sovint complex, és 

d’un 40-70% cada any.  

El màster compta cada curs en, com a mínim, un estudiant d’origen llatinoamericà dotat de Beca 

Carolina, el qual se selecciona d’acord amb els criteris fixats per l’oficina de gestió de la beca i 

la comissió de gestió acadèmica del MTAIT en base a un procés a dues bandes, valorant títols 

d’accés, coneixements i interessos dels sol·licitants (cada any uns 300). 

El perfil d’ingrés dels estudiants admesos quant a estudis previs és suficientment extens per 

incloure tots les disciplines relacionades amb el turisme, la comunicació i la gestió d’empreses; 

a més, es valora l’experiència professional madurada en empreses i organitzacions turístiques. 

I fins i tot, dintre dels criteris de selecció (i de priorització / assignació de beques i ajuts) hi 

entren altres aspectes com ara la formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats 

de formació acreditades documentalment) relacionades amb el contingut del màster i les estades 

rellevants nacionals e internacionals. 

Finalment, a tots els sol·licitants se’ls requereix un coneixement adequat del castellà (i certificat 

en el cas d’estudiants estrangers) i un coneixement bàsic de l’anglès, condicions normalment 

assolides.     
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Un capítol a part mereixen els estudiants xinesos, que cada any cobreixen fins al 44% de les 

places. El perfil d’accés d’aquests estudiants és generalment d’estudis de filologia espanyola, la 

qual cosa garanteix un coneixement adequat de l’idioma vehicular del Màster TAIT, però al 

mateix temps, s’ha verificat com els coneixements de les disciplines d’ensenyament del Màster 

solen ser bàsics i, en molts casos, insuficients, com demostra la taxa de suspesos més alta de 

la mitjana en aquest col·lectiu. Tot i que generalment aquest col·lectiu demostra una bona 

capacitat per posar-se al nivell en els primers mesos, això segueix representant un problema en 

assignatures especifiques de caràcter tècnic; es creu important doncs posar en marxa accions 

de formació prèvies al començament del curs (cursos bàsics de turisme, estadística i geografia) 

que els permetin situar-se a un nivell comparable amb el d’altres estudiants des del 

començament del curs, a banda de l’especial atenció, tant de la coordinació del màster, com dels 

seus docents, que es presta a aquest col·lectiu per fer-ne un seguiment més acurat.  L’elevada 

presència d’aquest estudiants en el nostre ensenyament ve donada pel que dins de l’oferta 

acadèmica de màsters oficials de la URV el turisme els interessa particularment als xinesos 

perquè aquesta és una activitat emergent i estratègica en el seu país. A més, cal tenir present 

que la nostra universitat és una de les universitats públiques catalanes amb més presència 

d’aquests estudiants, possiblement com a resultat de l’acció estratègica de la nostra Universitat 

per captar estudiants d’aquesta nacionalitat. 

També destaca la presència d’estudiants de procedència de la mateixa URV, però escassament 

provinents del Grau de Turisme impartit a la FTG, encara que això es considera característic de 

les carreres turístiques que compten amb un alt nivell d’absorció al mercat laboral en el sector.  

B. Característiques personals i socials dels alumnes de nou ingrés 

 

Titulació 1: Grau Geografia i Ordenació del Territori (taules 23-25) 

El grau continua essent un ensenyament amb domini masculí, seguint la tendència de cursos 

anteriors (22). Pel que fa a l’edat, malgrat que el gruix d’estudiants té entre 18 i 21 anys, d’acord 

amb les vies d’accés principals comentades anteriorment, es valora positivament la captació 

d’alumnat major de 25 anys.  

Pel que fa a l’extracció social dels alumnes, en general els pares tenen estudis primaris o 

secundaris de forma molt majoritària i són treballadors qualificats de diferents sectors. Val a dir 

que es tracta d’un perfil que és el més comú entre la població catalana d’una certa edat. 

Titulació 2: Grau Turisme (taules 23-25) 

Els estudiants de nou ingrés són majoritàriament dones (66,7%) i amb menys de 22 anys 

(77,1%). Aquests percentatges es mantenen des de la implantació del grau.  

El nivell d’estudis dels pares té un perfil divers. Aproximadament un 40% dels pares i mares 

tenen estudis bàsics (estudis primaris, EGB o FP 1r grau), percentatges similars als anys 

anteriors. En referència als estudis universitaris, les xifres són més disperses i es situen entre 

un 11,3% en el cas de les mares, i un 16,5% en el cas dels pares. La informació creuada entre 

estudis del pare i de la mare, ens permet destacar en aquest curs un 13,4% amb pare i mare 

amb estudis d’EGB o FP1 1r grau. Es manté el mateix percentatge d’estudiants que tenen pare 

i mare amb estudis primaris (10,3%) i un 12,4% tenen pare i mare amb estudis de batxillerat o 

FP 2n grau. En referència al nivell d’estudis universitaris, hi ha 6 estudiants (un 6,2%) amb pare 

i mare diplomats, enginyers tècnics, doctors, llicenciats, enginyers o arquitectes.  

Pel que fa a l’ocupació, tant en el cas del pare com de la mare, la categoria principal d’ocupació 

és de la treballador qualificat en el sector serveis. En el cas de la mare, el percentatge és del 

27,8%, mentre que en el del pare és del 41,2%. A més, en un 16,5% dels casos tant el pare 

com la mare tenen aquesta mateixa categoria d’ocupació. En el cas de les mares en un 24,7% 

dels casos, els estudiants han respost l’opció “altres/NS/NC”. Dins la distribució d’ocupacions es 

constata una diversificació més alta en el cas del pare, destacant que un 10,3% són directors o 

gerents d’empreses o institucions públiques i també un 9,3% són treballadors qualificats del 

sector industrial.  
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Finalment, cal destacar que el percentatge d’estudiants que responen “sense definir” o 

“altres/NS/NC” tant en el cas del pare com de la mare és destacable. En el cas dels estudis dels 

pares i mares es situa al voltant del 20% i en el de les ocupacions al voltant del 35%. Igual com 

vam comentar en l’anterior informe de seguiment, aquest fet dificulta la valoració i la comparació 

respecte altres anys, ja que només es disposa d’una part limitada de la informació. Tot i això, la 

similitud de les dades d’un curs a un altre ens permet veure com es configura el perfil de 

l’estudiant de nou accés a la titulació.  

 

Titulació 3: Màster Planificació Territorial. Informació, Eines i Mètodes (taules 22-23) 

El Màster PTIEM té un cert equilibri entre homes i dones en la matrícula (8-5), tenint en compte 

que la titulació principal d’origen (Geografia) són uns estudis amplament dominats pel sexe 

masculí. Ja hem dit que hi ha un pes important de persones matriculades que provenen del món 

laboral, i això fa que l’edat mitjana dels alumnes sigui relativament elevada comparada amb 

altres màsters: més de la meitat tenen 27 anys o més. 

La seva procedència és variada: en el curs 13-14 dues persones van venir de Sud-Amèrica 

(Colòmbia i Veneçuela), tres del País Valencià i la resta de les comarques del Camp de Tarragona. 

Aquest fet s’ha anat repetint els diversos anys, i en el curs 14-15, s’observa l’increment de forma 

absoluta i relativa el nombre d’estudiants estrangers, a més de consolidar l’entrada d’alumnes 

procedents del grau propi de Geografia i Ordenació del Territori. Cal insistir que, en relació a la 

presència d’estudiants d’altres països, només en un dels casos això es justifica amb la dotació 

de beques per a estudiants estrangers. 

Titulació 4: Màster Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística (taules 22-23) 

El Máster TAIT acull un perfil d’estudiants majoritari de dones (al voltant del 70% en cadascun 

dels últims cursos), joves (majoria amb edats de menys de 24 anys) amb un altre grup secundari 

d’adults entre 30 i 39 anys que normalment són persones d’origen espanyol que es tornen a 

formar després d’una experiència laboral al sector turístic, o a l’atur. Cada any, el MTAIT acull 

un nombre molt limitat (1 o 2 com a màxim) d’estudiants a temps parcial que distribueixen el 

càrrec didàctic entre 2 anys, generalment per tenir una condició laboral durant els estudis.      

La distribució dels estudiants per país d’origen és força variada, amb una predominança 

d’estudiants estrangers. Això és bo quant a la demostrada capacitat d’atracció del nostre màster 

a l’estranger i al posicionament de la URV com referent internacional per els estudis turístics, 

però al mateix temps, mostra una insuficient capacitat de captació del màster per estudiants 

nacionals i sobre tot catalans; és possible que això requereixi accions addicionals futures tant 

de promoció interna com d’adaptació del currículum acadèmic a l’estat de la competència (amb 

uns 5 altres màsters en turisme oferts a les universitats catalanes públiques i privades) per 

reforçar el nínxol d’oferta pròpia.     

Entre les nacionalitats atretes destaca, com es deia abans, la xinesa. Després de procedència 

llatinoamericana, i en menor mesura, països de l’Est europeu i d’altres països de la UE 

(Alemanya, Portugal). 

Cada any el MTAIT acull també uns quants estudiants EU Erasmus que es matriculen en 1-2 

assignatures (italians principalment) i estudiants de doctorat o en estada doctoral que matriculen 

crèdits complementaris  (espanyols, turcs, mexicans...). La presència d’aquests estudiants, 

encara que sigui per un nombre limitat d’assignatures, generalment té efectes positius sobre el 

conjunt dels estudiants, ja que es tracta d’alumnes curiosos i proficients que venen d’un entorn 

divers del de la majoria dels altres estudiants. Per això, la nostra ambició és de continuar atraient 

aquest perfil d’alumne, amb accions de comunicació directa amb els centres d’origen i subratllant 

la rellevància de les assignatures del Màster TAIT per als seus recorreguts formatius.   
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C. Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació dels alumnes 

 

Per als estudiants de grau, els mecanismes habilitats per part de la Universitat i de la Facultat 

per facilitar la seva incorporació a la universitat són els següents: 

 Jornades de portes obertes. Jornades organitzades institucionalment per la URV per tal 

de donar a conèixer la Universitat Rovira i Virgili en el seu conjunt i el Centre en particular, 

a la vegada que els ensenyaments que s’hi imparteixen, així com les instal·lacions i els 

serveis que s’ofereixen.  

 Tutories de prematrícula. La matrícula dels estudiants el grau es realitza durant diferents 

dies. En el primer i darrer dia de la matrícula es fa una sessió d’uns 30-45 minuts que 

consisteix en una breu introducció dels estudis i especialment sobre aspectes pràctics a tenir 

en compte abans de començar les classes: On trobar la guia docent de les diferents 

assignatures i quins continguts es poden trobar, l’estructuració dels horaris de 

l’ensenyament, que són setmanals i en la que hi ha variacions en funció del grup de 

pràctiques, on obtenir informació sobre ajuts i beques... També es comenta la importància 

dels idiomes en la titulació i, la necessitat de planificar-se correctament per tal d’afrontar 

amb èxit les assignatures obligatòries de francès i anglès del 3r curs. En aquest punt, 

s’aprofita per recordar que en la jornada d’acollida es fa una prova de nivell per tal que siguin 

conscients del seu nivell d’anglès. També se’ls dóna una sèrie de recomanacions generals de 

la vida universitària (els beneficis de tenir un bon expedient acadèmic, la necessitat de 

complir amb els terminis administratius, la varietat d’activitats que proporciona la comunitat 

universitària, l’ús important del correu institucional d’estudiant,...). Finalment, se’ls convida 

a assistir i a participar en les jornades d’acollida de l’inici de curs. En el curs 2014-15 la 

Facultat ha participat en un pla pilot per tal d’automatitzar el procés de matrícula per als 

estudiants de nou ingrés. Això ha implicat que els estudiants no han fet la matrícula de 

manera presencial i, per tant, no s’han fet aquestes tutories prematrícula.   

 

 Jornada d’acollida. Cada curs es dóna la benvinguda als alumnes de nou accés el dia abans 

de començar les classes informant-los dels estudis i serveis a la seva disposició al centre i a 

la URV; es concreta més la informació donada en les jornades de portes obertes. Per al curs 

2013-14, la jornada va tenir lloc el 9 de setembre, repetint-se posteriorment el dia 

26/09/2014 pels alumnes matriculats més tard. 

 

Es fa una breu introducció dels estudis i especialment sobre aspectes pràctics a tenir en 

compte abans de començar les classes: On trobar la guia docent de les diferents assignatures 

i quins continguts es poden trobar, l’estructuració dels horaris de l’ensenyament, que són 

setmanals i en la qual hi ha variacions en funció del grup de pràctiques, on obtenir informació 

sobre ajuts i beques. També se’ls dóna una sèrie de recomanacions generals de la vida 

universitària (els beneficis de tenir un bon expedient acadèmic, la necessitat de complir amb 

els terminis administratius, la varietat d’activitats que proporciona la comunitat universitària, 

l’ús important del correu institucional d’estudiant,...). 

 Primera tutoria acadèmica. Primer contacte dels alumnes amb qui serà el seu tutor 

acadèmic al llarg del grau. El Pla d’Acció Tutorial del centre planifica aquesta primera tutoria 

a principis de novembre, un cop la matrícula està tancada i estan fetes les assignacions de 

tutors pels alumnes de nou accés. El que se sol comentar en aquesta trobada, entre d’altres 

temes, és en què consisteix el PAT i què suposarà per als estudiants. Donat que hi ha 

estudiants que en el segon any canvien de grau dins del programa formatiu, es procedeix a 

una reassignació de tutors entre els tutors del grau al qual accedeixen però del segon curs. 

 

La participació dels alumnes en els diferents jornades i activitats programades per ambdós 

ensenyaments per facilitar-los la seva incorporació a la universitat és desigual.  

En les jornades de portes obertes l’assistència no acostuma a ser gaire alta. La majoria dels 

estudiants encara no tenen clar si volen fer els graus que s’imparteixen al centre o cursar alguna 
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altra titulació. Tanmateix, l’interès existeix i sol haver-hi un diàleg profitós al final de la sessió. 

Cal fer referència de la bona acceptació i acollida de les jornades de portes obertes fetes el 

dissabte on els potencials alumnes acompanyats del seus pares mostren un gran interès.  

En la tutoria de prematrícula l’assistència és més elevada, però no és completa. Malgrat que es 

fan dues sessions en dies diferents per tal de facilitar-ne l’assistència, tenir fixada l’hora de 

matrícula a darrera hora del matí o en el dia en què no es fa la tutoria, dificulta l’assistència dels 

estudiants. En la matrícula del curs 2014-15, com s’ha comentat, s’ha participat en una prova 

pilot. Les matrícules s’han realitzat des de la secretaria del centre. S’ha preguntat als estudiants 

una sèrie de qüestions bàsiques (via d’accés, compatibilitats horàries, ...). S’ha triat un número 

a l’atzar a partir del qual s’ha iniciat la matrícula i s’ha fet l’assignació de grups de pràctiques de 

les assignatures assegurant-se que no hi hagi solapament amb els horaris i que tots 

corresponguin al mateix torn de classes (matí o tarda).  En funció de la via d’accés de l’estudiant, 

se l’ha informat de la documentació necessària a presentar al centre per tal d’acabar de 

formalitzar la matrícula. 

En la jornada d’acollida és on es produeix una major assistència dels alumnes, ja que és just a 

l’inici de curs. En ella s’expliquen de forma més detallada aspectes importants del centre i del 

desenvolupament de les titulacions. D’altra banda, un dels comentaris que ens fan arribar els 

alumnes en aquestes jornades és que reben molta informació en poc temps i que és difícil 

d’assimilar, però allargar-ho a més dies, tampoc ho consideren adient.  

En paral·lel, i donada la poca participació dels estudiants en general, en les diferents enquestes 

online que es fan a la nostra universitat sobre diferents aspectes, des de fa cursos, el centre 

opta per les enquestes presencials. Una d’elles és sobre la satisfacció amb la prematrícula, 

matrícula i acollida. Els resultats són els que es mostren en la taula 26 (26.1 i 26.2), i com es 

pot comprovar, amb una bona participació, cosa que fa que les conclusions extretes siguin 

rellevants. 

 

En general troben utilitat a les tutories de prematrícula i a la jornada d’acollida, si bé consideren 

que se’ls dóna massa informació, però trobem que és la imprescindible per començar a la 

universitat i també per conèixer l’entorn on es troben, i fer-ho en més dies no garantiria 

l’assistència. Per altra banda, no valoren tan bé la matrícula, es queixen bàsicament dels 

problemes informàtics i de les cues que de vegades es fan a secretaria. Pel que fa als problemes 

informàtics se succeeixen en els anys, en aquest sentit, el Servei de Gestió Acadèmica (SGA) ja 

intenta que no es repeteixin, però és inevitable que el sistema se saturi si hi ha un allau d’accions 

simultàniament. I pel que fa a les cues, des de secretaria s’intenta donar resposta a totes les 

preguntes que es formulen i això provoca que el temps d’atenció per persona es vegi 

incrementat.  

 

Pel que fa als màsters, per tal de millorar i incrementar el nombre d’alumnes matriculats, el 

centre formarà part del pla pilot d’ampliació del període de preinscripcions durant el mes de 

juliol. 

 

Titulació 1: Grau Geografia i Ordenació del Territori 

S’ha realitzat una sèrie de sessions informatives i d’orientació als estudiants de nou accés, al 

mateix temps que s’ha procurat actualitzar la informació de la web de forma constant per tal 

que tant les diferents normatives, com els tràmits administratius, o la informació sobre 

continguts, estiguessin sempre disponibles. 

Titulació 2: Grau Turisme 

La realització d’aquestes enquestes permet anar reformulant les sessions informatives per als 

estudiants de nou accés, centrant-se en informació bàsica rellevant i derivant continguts a altres 

sessions, o incorporant-los a les tutories o a la pàgina web de l’ensenyament. En termes 

generals, el menys valorat és el procés de matrícula pels diferents problemes tècnics i la 

complicació de la tria d’horaris (grups de seminari i de laboratori) dels nostres graus.  
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Titulació 3: Màster Planificació Territorial. Informació, Eines i Mètodes 

En aquest àmbit s’han realitzat accions similars en els diversos cursos. 

En primer lloc hi ha hagut la difusió i informació feta als alumnes i exalumnes de Geografia de 

la URV, incloent una reunió informativa per als que es llicenciaven en el curs anterior i la tramesa 

de cartes amb explicacions sobre el màster i referència a la web del centre per als exalumnes. 

També s’ha fet una difusió específica a col·lectius potencialment interessats de l’administració, 

com ara les àrees d’urbanisme dels ajuntaments de la província de Tarragona. 

S’ha procurat actualitzar la informació de la web de forma constant per tal que tant les diferents 

normatives com tràmits administratius o informació sobre continguts es poguessin disposar tan 

aviat com fos possible. 

En el procés previ a la matrícula, s’ha derivat en tots els casos els alumnes preinscrits a una 

tutoria amb el coordinador del màster, que de vegades s’ha efectuat de forma presencial, i de 

vegades, de forma virtual a través del correu electrònic. D’aquesta manera no s’han manifestat 

problemes greus a l’hora de la matrícula. 

En aquests anys hi ha hagut una relació força directa entre el professorat i l’alumnat del màster, 

especialment amb el coordinador/a, fet que creiem de gran importància a l’hora d’orientar o 

donar informació sobre els estudis i la pròpia universitat o entorn. Tanmateix, es va decidir en 

el curs 14-15 incrementar la relació amb el propi professorat del màster i també amb l’entorn 

territorial que al cap i a la fi resultava ser el destinatari de bona part dels treballs pràctics, 

especialment les sortides de treball. Amb aquesta idea d’incrementar el coneixement intern dins 

del màster, a principis de curs se celebrà una reunió-cafè on participaren tant els estudiants com 

els docents amb l’objectiu de conèixer-se entre ells. I d’altra banda, es van organitzar dues 

sortides específiques per a alumnes del màster a l’entorn territorial proper (Camp de Tarragona 

i Port).  

També a l’inici del curs i un altre cop durant el curs (en el curs 2013-14 coincidint amb la sessió 

informativa sobre pràctiques externes i treball de final de màster, en el curs 2014-15 al gener 

en una sessió específica) s’han efectuat reunions entre el coordinador i l’alumnat del màster per 

tal d’analitzar la marxa del mateix i els possibles problemes en el seu funcionament, a més 

d’informar sobre diferents aspectes. 

Titulació 4: Màster Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística 

El Máster TAIT organitza cada any una sessió d’acollida en coincidència amb el primer dia de 

classe. Tot i això, s’està plantejant pel futur estendre aquesta sessió en una jornada completa 

amb elements socials i lúdics per tal de facilitar la integració, especialment la dels estudiants 

estrangers.  

Abans del principi del curs, el coordinador del MTAIT es posa en contacte amb els nous estudiants 

amb tutories individuals per correu electrònic prèviament a la seva arribada, contestant a 

consultes de caràcter acadèmic o més aviat pràctic (ex. direccions, allotjament, organització del 

treball, etc.), i presencialment en el moment que arriben, sovint acompanyant-los a conèixer el 

centre i les seves instal·lacions.  

 Estudiants i matrícula 

 

Titulació 1: Grau Geografia i Ordenació del Territori (taules 28-30) 

Tenint en compte les dades, podem dir que en general continuen les pautes de tipus d’alumnat 

que ja marcava la llicenciatura i que s’ha anat comprovant i complint en cursos anterior. És a 

dir, un ensenyament amb predomini del sexe masculí, amb una mitjana d’edat una mica més 

elevada que altres ensenyaments de grau i procedents de diferents vies. 

Es manté, com ja s’ha comentat altres anys, un nombre significatiu d’alumnes amb edat superior 

a 20 anys, que treballen en general, cosa que fa augmentar el nombre d’alumnes que estudien 
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a temps parcial en relació a d’altres titulacions de grau, tot i això, tan sols 4 estudiants cursen 

el grau a temps parcial per al curs que estem analitzant.  

Quant a la procedència, hi ha una majoria àmplia d’estudiants que venen de Catalunya i, 

especialment, de la província de Tarragona.  

El procés de matrícula funciona relativament bé, tal com reflecteixen els resultats de l’enquesta 

del centre, i es troba acompanyat en tot moment, a més de la realització de les corresponents 

tutories d’assessorament i d’informació en les jornades d’acollida. 

Titulació 2: Grau Turisme (taules 28-30) 

L’ensenyament té un perfil clarament femení (actualment un 69,0% dels estudiants són dones), 

amb un 66,8% d’estudiants de menys de 23 anys, i un 89,5% amb 25 anys o menys. També hi 

ha estudiants amb edats superiors als 30 anys (3,5%). La major part dels estudiants provenen 

de la província de Tarragona (per damunt del 80%, en concret un 86,9%), situant-se en segon 

lloc la província de Barcelona. Dins les comarques de Tarragona, el 79,4% es concentren a les 

comarques del Tarragonès i el Baix Camp.  

Finalment, la gran majoria dels estudiants cursen l’ensenyament a temps complet, encara que 

en els darrers anys ha incrementat lleugerament el nombre d’estudiants que l’han cursat a temps 

parcial (8 en el curs 2013-14). Aquesta és una dada que s’ha de seguir ja que és possible que 

els estudiants dels darrers cursos trobin feina i el darrer any el cursin a temps parcial. 

Titulació 3: Màster Planificació Territorial. Informació, Eines i Mètodes (taules 27-29) 

Sobre el perfil dels alumnes, ja s’ha comentat en la secció anterior. I donat que el màster és 

d’un sol curs, la majoria dels estudiants, són de nou accés. Pel que el perfil d’aquests sol ser el 

que predomina en el perfil dels alumnes del màster. 

Sobre el procés de matrícula, en general funciona relativament bé. El període de preinscripció 

és prou ampli com per a permetre solucionar problemes administratius, i el contacte prematrícula 

que estableix el coordinador amb els alumnes preinscrits i l’atenció rebuda des de secretaria de 

la facultat són correctes. 

Tanmateix, cal dir que en el cas dels alumnes estrangers es presenten problemes derivats de 

l’època de realització dels tràmits administratius. En el cas del PTIEM hi va haver al juliol diverses 

demandes d’informació i de preinscripció per part d’alumnes sud-americans (per exemple, 

peruans que volien demanar beques estatals del seu país per venir a estudiar aquí) el tràmit de 

les quals va quedar forçosament paralitzat a l’agost per les vacances de la universitat i la 

reincorporació a mitjan setembre del personal específic de l’ Escola de Postgrau. Així, si els 

tràmits es fan en el període habitual (de març a juny) els alumnes estrangers no solen tenir 

problemes importants a l’hora de matricular-se, però si com passa en altres països, a causa de 

l’allargament del curs acadèmic en mesos d’estiu, hi afegim la durada dels tràmits administratius 

en el seu país, es necessita el mes d’agost per a avançar els tràmits, això pot derivar en la 

pèrdua de l’estudiant estranger interessat. Potser pel futur s’haurien de plantejar accions de 

seguiment més eficaces per part de la Escola de Postgrau i de l’ICenter.   

Titulació 4: Màster Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística (taules 27-29) 

Máster TAIT: veure secció anterior. Passa el mateix que en l’ensenyament de màster anterior. 

En procés de selecció, es nota cada any que hi ha un bon nombre d’estudiants que tot i demanar 

informació, i fins i tot preinscriure’s, no arriben a fer la matricula, i això no obstant, el seguiment 

que se’ls dóna. Com s’ha comentat anteriorment, potser caldria plantejar accions de seguiment 

més eficaces per part de la Escola de Postgrau i de l’Center.   

Procés de matrícula dels graus 

Sobre el procés de matrícula dels graus comentar que pel curs que estem analitzant el Servei 

de Gestió Acadèmica de la Universitat va posar en marxa una enquesta junt amb el procés 



 
 AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ FACULTAT DE TURISME I 

GEOGRAFIA 

 

25 
 

d’automatrícula, els resultats de la qual es troben en la taula 31 (31.1, 31.2 i 31.3) i les 

valoracions de la mateixa les mostrem a continuació.  

Les enquestes van ser realitzades via telefònica i presencialment durant el període de matrícula. 

Les enquestes telefòniques les va realitzar l’empresa ASTEL i les presencials, els estudiants 

becaris. 

Tant l’anàlisi general, com l’anàlisi dels comentaris rebuts pel SGA, com les conclusions i les 

recomanacions del Servei de Gestió Acadèmica a la URV (que són els apartats immediatament 

posteriors), estan extrets del “Informe d’enquestes de satisfacció dels usuaris d’automatrícula 

curs 2013-14”. Mentre que la valoració de l’automatrícula a la FTG l’ha feta la Cap de Secretaria 

de la nostra facultat. 

Anàlisi general fet pel SGA de les dades de la FTG 

Segons la taula 31.3, dels 82 estudiants matriculats a la FTG enquestats, les puntuacions en 

relació amb l’atenció i informació rebuda han estat del 7 al 10 amb un percentatge de 87,80% 

del total de respostes, seguit per un 8,54% i un 3,66% de les respostes dels rangs del 0 al 3 i 

del 4 al 6 respectivament. En relació amb la valoració del programa informàtic, un 60,26% de 

les respostes es troben situades en els rangs de major puntuació (del 7 al 10), seguit pels que 

han respost amb la menor puntuació, corresponents a un 19,23% i un 20,51% de les preguntes 

situades entre el 3 i el 6. Mentre que la valoració global del procés de matrícula ha estat valorada 

en un 62,20% dels enquestats amb puntuació del 7 al 10, seguit per un 29,27% i un 7,32% de 

les respostes en els rangs inferiors. 

Anàlisi dels comentaris dels enquestats en la FTG rebuts pel SGA  

Dels 69 comentaris rebuts en relació amb la informació rebuda per part de la URV,  5 mostren 

que la informació del web no és bona, així com destaquen els problemes de l’automatrícula. 

Del total de comentaris rebuts en relació amb el programa informàtic, 16 mostren respostes 

negatives sobre el programa informàtic utilitzat i la lentitud per fer la matrícula. La resta de 

comentaris mostren respostes positives destacant l’ajuda rebuda. 

Dels 67 comentaris obtinguts, 13 fan referència a les dificultats en relació amb el programa 

informàtic. 

Conclusions SGA per a tots els graus (taula 31.2) 

Un cop analitzats els resultats de les enquestes corresponents al període de matriculacions de 

grau 2013-14, la valoració del procés és satisfactòria, tant en general, com en els resultats 

obtinguts pels diferents centres.  

En particular, cal destacar el valor de les persones que participen en el procés, doncs els millors 

resultats corresponen a l’atenció i informació rebuda (mitjana de 7,97).  

D’altra banda, tenint en compte la incidència de col·lapse del programa, també cal destacar les 

puntuacions obtingudes a la pregunta sobre el programa d’automatrícula: mitjana del 7,01 

(desviació estàndard de 2,38). 

Les principals causes atribuïbles a les respostes amb menys puntuació en relació amb l’àmbit 

d’informació i atenció rebuda per la URV es corresponen, a la vista dels comentaris dels 

enquestats, principalment a la manca d’informació i claredat dels continguts a la web, així com 

a la necessitat d’una major antelació en les notificacions via correu informatiu. D’altra banda,  

cal destacar que els comentaris han estat fortament influenciats per l’experiència viscuda en 

l’execució del procés d’automatrícula. 

En relació a la pregunta de l’enquesta sobre la valoració del programa d’automatrícula hi ha uns 

percentatges significatius (respecte la mitjana global) desfavorables tenint en compte els 

comentaris formulats pels estudiants i la valoració numèrica. Aquest fet ha provocat desviacions 

de les respostes en funció del moment d’execució de les matrícules, destacant el col·lapse 
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informàtic del servei i la major o menor afectació per aquest, la lentitud del procés i la 

complexitat del sistema especialment en dates puntuals. 

Respecte a la valoració global del procés de matrícules del 2013-14, hi ha un nombre significatiu 

de respostes que contenen comentaris enfocats a la millora del procés d’automatrícula. 

Recomanacions de SGA a la URV 

En relació amb el procés de matrícula, a la vista de les respostes dels estudiants enquestats, es 

recomana: 

 La millora del procés informàtic d’automatrícula per tal d’evitar el col·lapse del procés i 

evitar desplaçaments innecessaris dels estudiants. En cas que es  produeixi algun error 

informàtic es recomana l’augment d’informació als alumnes. 

 Augmentar el nombre de dies del procés de matriculació, garantint que l’automatrícula 

estigui activa en un horari en el qual els usuaris puguin rebre assessorament. 

 Millora dels continguts de la pàgina web, especialment els continguts en castellà i 

continguts en relació amb la tramitació de beques i reassignacions 

 Augmentar el període de temps en què es fan les notificacions als estudiants via correu 

electrònic en relació amb els dies de matricula, recomanant algun sistema de justificant 

de recepció per part del receptor. 

 Mantenir l’assessorament personalitzat dels alumnes que realitzen l’automatrícula al 

centre d’ensenyament. 

 

Algunes de les recomanacions sobre el desenvolupament de properes enquestes són les 

següents: 

 Incorporar la data en què s’ha realitzat l’entrevista telefònica. 

 Dur a terme la formació als enquestadors davant les campanyes d’enquesta per tal de 

garantir l’homogeneïtat dels resultats i evitar influenciar als enquestats. 

 Definir uns camps de resposta per tal d’ubicar els comentaris lliures i afavorir el posterior 

anàlisi i evitar desviacions dels resultats. 

 Incorporar un sistema d’enquestes online a través del programa d’automatrícula o pàgina 

web. 

 

Valoració automatrícula curs 2013-14 FTG 

Pel que respecta als resultats d’aquesta enquesta per al nostre centre, ens ha sobtat la mitjana 

per sota la URV doncs la percepció que es té és bona. De fet en l’enquesta sobre satisfacció 

global que es passa als estudiants dels nostres graus manifesten majoritàriament que la 

matrícula ha estat fàcil. Per això hem analitzat també els resultats d’aquesta enquesta i una 

vegada revisat el “Informe d’enquestes de satisfacció dels usuaris d’automatrícula 2013-14” 

inscrits a la Facultat de Turisme i Geografia es pot comprovar que la puntuació dels usuaris a les 

tres preguntes formulades, és bona, exceptuant els dies 18 i 25 de juliol. Pel que fa a la pregunta 

sobre el programa informàtic, també hi ha una valoració negativa el dia 17 d’octubre. 

Pel que fa a les valoracions negatives del dia 18 de juliol, cal tenir en compte que des del dia 17 

al vespre i durant tot el dia 18, el sistema d’automatrícula va estar inactiu per deficiències en el 

sistema, cosa que pot explicar el valor tan baix que se li dóna a la satisfacció amb el programa 

informàtic aquell dia. 

D’altra banda, la valoració negativa del dia 17 d’octubre no s’hauria de tenir en compte ja que 

aquest dia només es va matricular un estudiant que també va tenir problemes amb el programa. 

Així doncs, si tenim en compte les valoracions anteriors, i si no es tinguessin presents les dades 

del dia 18 de juliol i del dia 17 d’octubre, les mitjanes de la nostra facultat serien més altes i 

més adients a la percepció que es té en el centre d’aquest servei. 

De cara al proper curs, es proposa com a millora adaptar l’enquesta que ja s’aplica al centre pels 

alumnes de nou accés incorporant les mateixes preguntes que formula l’enquesta del Servei de 
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Gestió Acadèmica per contrastar resultats, tenint en compte també el nivell de participació. I 

també oferir presencialment l’enquesta proposada pel SGA als alumnes que formalitzin 

l’automatrícula a les aules d’informàtica de la Facultat. 

A més, tenir en compte no només la data de l’entrevista telefònica, sinó també en quin moment 

ha tingut lloc la matrícula, doncs si aquesta és per la tarda en el mes de juliol, no hi ha ningú 

que pugui atendre els estudiants i el problema que es desprèn d’això no és per insuficiència 

d’atenció, sinó per carència de recursos i mitjans. 
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Resum de les propostes de modificació de la memòria 

Taula 8. Resum de les propostes de modificació de les memòries verificades de les 

titulacions acreditable 

Grau Geografia i Ordenació del Territori 

Modificacions realitzades 

Curs Identificació / Tipus 
Esta
t 

2012-
13 

S’incorpora al títol les mencions previstes en la memòria inicial com intensificacions i com minors, afegint 
a la memòria les taules corresponents a aquests matèries amb el detall de les assignatures que en 
formen part i s’especifica el número d’ECTS que l’alumne haurà de cursar per poder tenir una menció. 
 
S’aprofita que es modifica la memòria per incorporar, actualitzar i corregir els següents continguts: 
 S’actualitza el nom del Departament de Geografia (quan es va verificar la memòria era Unitat 

Predepartamental), el nom del centre, que d’Escola Universitària de Turisme i Oci, el curs 2011-12 
va passar a Facultat de Turisme i Geografia; i el d’Oficina de Relacions Internacions (ORI) que 
s’anomena ICenter.  

 S’actualitza el nombre de places de nou ingrés que per exigències de la DGU passa a ser de 40. 
 Es modifica el sistema de transferència i reconeixement de crèdits  per adaptar-lo al RD 861/210 de 

2 de juliol que modifica al RD 1393/2007 de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials. I s’actualitzen les dates de tràmits de la transferència i 
reconeixement de crèdits. 

 Es completa l’apartat amb l’orientació i seguiment en la assignatura del treball de fi de grau: 
TUTORIA DEL TREBALL DE FI DE GRAU.  

 S’incorporen: 
.Els Seminaris Interdisciplinaris dins del conjunt d’optatives, donant l’opció als alumnes de 
reconèixer fins a 6 ECTS en aquelles activitat organitzades pel centre i relacionades directament 
amb el pla d’estudis del títol.  
.El reconeixement professional en la memòria verificada per actualitzar el seu contingut donat que 
el centre ja té aprovada la normativa corresponent per al Grau en Geografia i Ordenació del Territori. 
.I l’anglès com a llengua d’impartició en algunes assignatures de las matèries de canvi climàtic i 
planificació territorial i desenvolupament local, i també en el TFG.  

 S’adapta la nomenclatura i el contingut de la competència nuclear C1 de la memòria verificada 
(Dominar en un nivell intermedi una llengua estranger, preferentment l’anglès) a l’actual contingut 
i denominació  (Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera (anglès, francès, alemany, 
italià i portuguès) per tal que es reconegui aquesta competència amb d’altres idiomes (francès, 
alemany, italià i portuguès) i no només l’anglès. 

 Es corregeix el nom d’una assignatura de la memòria verificada. Concretament, Introducció a la 
Sociologia (de la matèria Sociologia). En la memòria verificada figura Sociologia com a nom de 
l’assignatura també en la taula de la matèria, per contra en la taula 5.2 surt Introducció a la 
Sociologia. 

 S’afegeixen els requisits de matrícula de les Pràctiques Externes i del TFG junt amb l’enllaç a la 

normativa del Treball Fi de Grau.  
 També s’actualitza el professorat del departament de Geografia, que ha crescut amb el decurs dels 

anys des que es va verificar el grau i la taula del personal de suport. 
 Es detalla l’ampliació del centre. 
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2014-
15 

Un cop implantats el graus de Geografia i Ordenació del Territori i de Turisme, els respectius responsables 
d’ensenyament es van reunir amb el professorat de les assignatures comunes a tots dos graus per 
analitzar què s’avalua en cada assignatura i com. En el transcurs d’aquestes reunions, es va veure 
convenient depurar el que figurava a la memòria referent a competències i resultats d’aprenentatge per 
definir exactament què s’acaba avaluant i unificar-ho amb el establert en les guies docents. Això fa que 
la memòria del grau en Geografia i Ordenació i Territori s’hagi de modificar en aquelles assignatures del 
programa formatiu de grau que són comunes a ambdós ensenyaments. 
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S’actualitzen els noms de les persones associades a la sol·licitud ja que han canviat tant el representant 
del títol, com el representant legal de la universitat. 

Se subsana el quadre de text 4.2 complint la normativa general amb una descripció àmplia i detallada 
dels requisits d’accés i criteris d’admissió, reflectint la normativa pròpia de la universitat. 
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Grau Turisme 

Modificacions realitzades 

Curs Identificació/ Tipus  
Esta
t 

2012-
13 

S’incorpora al títol les mencions previstes en la memòria inicial com intensificacions i com minors, afegint 
a la memòria les taules corresponents a aquests matèries amb el detall de les assignatures que en 
formen part i s’especifica el número d’ECTS que l’alumne haurà de cursar per poder tenir una menció. 
S’aprofita que es modifica la memòria del grau per incorporar i actualitzar o corregir els següents 
continguts: 
 S’actualitza el nom del Departament de Geografia (quan es va verificar la memòria era Unitat 

Predepartamental), el nom del centre, que d’Escola Universitària de Turisme i Oci, el curs 2011-12 
va passar a Facultat de Turisme i Geografia; i el d’Oficina de Relacons Internaciona (ORI) que 
s’anomena ICenter.  

 Es completa l’apartat amb l’orientació i seguiment en l’assignatura del treball de fi de grau: TUTORIA 
DEL TREBALL DE FI DE GRAU.  

 Es modifica el sistema de transferència i reconeixement de crèdits  per adaptar-lo al RD 861/210 de 
2 de juliol que modifica al RD 1393/2007 de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials. I s’actualitzen les dates de tràmit de la transferència i 
reconeixement de crèdits. 

 S’incorporen: 
.Els Seminaris Interdisciplinaris dins del conjunt d’optatives, donant l’opció als alumnes de 
reconèixer fins a 6 ECTS en aquelles activitat organitzades pel centre i relacionades directament 
amb el pla d’estudis del títol.  
.El reconeixement professional en la memòria verificada per actualitzar el seu contingut donat que 
el centre ja té aprovada la normativa corresponent per al Grau.  
.I l’anglès com llengua d’impartició en algunes assignatures de les mencions del grau i com a llengua 
de redacció i defensa del treball de fi de grau.  

 S’adapta la nomenclatura i el contingut de la competència nuclear C1 de la memòria verificada 
(Dominar en un nivell intermedi una llengua estranger, preferentment l’anglès) a l’actual contingut 
i denominació  (Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera (anglès, francès, alemany, 
italià i portuguès) per tal que es reconegui aquesta competència amb d’altres idiomes (francès, 
alemany, italià i portuguès) i no només l’anglès. 

 S’estableixen els requisits de matrícula en les assignatures de, corresponents a dues de les mencions 
de la titulació.  

 Es corregeix el nom d’una assignatura de la memòria verificada. Concretament, Introducció a la 
Sociologia (de la matèria Sociologia). En la memòria verificada figura Sociologia com a nom de 
l’assignatura també en la taula de la matèria, per contra en la taula 5.2 surt Introducció a la 
Sociologia. 

 Es modifica el sistema de transferència i reconeixement de crèdits  per adaptar-lo al RD 861/210 de 
2 de juliol que modifica al RD 1393/2007 de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficiales.  

 I es corregeix el nombre d’hores de l’estància en pràctica. La matèria es de 24 ECTS, 12 per a cada 
assignatura de pràctiques, pel que cada assignatura ha de representar 300 hores de treball per al 
l’alumne, si de les 300 hores es descompten les tutories amb els respectius tutors i el temps de 
realització i exposició del treball, queden 275 per a exercir les pràctiques externes. S’adapta de la 
gestió de les assignatures de Pràctiques Externes al Real Decret 1707/2011, segons el qual, ara són 
necessàries tres còpies del conveni en lloc de quatre. I es senyala que és la Oficina de Suport al 
Deganat l’encarregada d’arxivar les còpies dels convenis de pràctiques firmades corresponents al 
centre. 

 S’afegeixen els requisits de matrícula de dues assignatures optatives de les mencions (gestió 
simulada d’empreses hoteleres i taller de disseny de productes turístics), de les Pràctiques Externes 
i del Treball de Fi de Grau, junt amb l’enllaç a la normativa Treball Fi de Grau de la URV. 

 Es detalla l’ampliació del centre. 
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2014-
15 

Per no generar confusions als alumnes, es modifica el nom de les assignatures de francès. De Francès 
Preliminar i Francès Intermedi, es passa a Francès Intermedi I i Francès II, respectivament. 
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D’una banda hem detectat l’interès dels estudiants del nostre grau en assignatures impartides en anglès 
i de l’altra, per tal de fer més atractiu el nostre grau als alumnes IN d’Erasmus, considerem convenient 
anar introduint assignatures impartides en aquest idioma. 

Un cop implantat el grau, la Responsable d’Ensenyament es va reunir amb el professorat del mateix per 
analitzar què s’avalua en cada assignatura i com. I en el transcurs d’aquestes reunions, es va veure 
convenient depurar el què es deia en la memòria referent a competències i resultats d’aprenentatge per 

definir exactament què s’acaba avaluant i unificar-ho amb l’establert en les guies docents. 

S’actualitzen els noms de les persones associades a la sol·licitud ja que han canviat tant el representant 
del títol, com el representant legal de la universitat. 
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Màster Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes 

Modificacions realitzades 

Curs Identificació / Tipus 
Esta
t 

2013-
14 

 Es modifica la memòria per eliminar l’assignatura OB de 3ECTS Orientació Professional i Ciutadania 
i transferir els crèdits al Treball de Fi de Màster i es fan tots els canvis necessaris per reflectir aquesta 
modificació, cosa que suposa: 
- Modificar la distribució de crèdits (taula 5.1), a l’eliminar una assignatura OB (de 33 crèdits es 

passen a 30), per la qual cosa el treball de fi de màster passa de 12 a 15 ECTS. I per ell 
s’actualitza i modifica la descripció del pla d’estudis (apart 5.1.2, incluïda la tabla 5.2). 

- Com a conseqüència de l’eliminació de l’assignatura OB Orientació Professional i Ciutadania, es 
modifica també el contingut del currículum nuclear de la URV. 

- I s’elimina la taula de la matèria OB de la qual es prescindeix (Orientació Professional i 
Ciutadania), es modifica la taula del treball fi de màster per adaptar-se als canvis sorgits per la 
supressió de l’anterior matèria OB i s’afegeix una nova taula amb assignatures optatives (canvi 
climàtic i planificació territorial). 

 A més, s’aprofita per actualitzar: 
 El nom del Departament de Geografia, que quan es va verificar la memòria era Unitat 

Predepartamental 
 El nom del centre. Abans era l’Escola Universitària de Turisme i Oci. 
 El curs d’implantació del màster, si bé en la memòria verificada es deia que seria el curs 2010-

11, finalment va ser el 2011-12.  
 L’òrgan d’admissió. 
 El sistema de transferència i reconeixement de crèdits per a adaptar-lo al RD 861/210 de 2 de 

juliol que modifica al RD 1393/2007 de 29 de octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials. I les dates de tràmit de la transferència i reconeixement de 
crèdits. 

 Els mecanismes de coordinació docent amb els que compta el títol. 
 I també el personal de suport.  
 Els recursos materials, doncs a banda de canviar el nom del centre, aquest  ha ampliat les seves 

instal·lacions. 
 I s’afegeixen: 

- Les  sortides professionals. 
- El reconeixement professional,  
- Crèdits complementaris per a titulacions tècniques que permeten l’accés al màster. 
- S’afegeixen els enllaços de la normativa de pràctiques externes i treball fi de màster tant de la 

URV com del centre 
- I l’anglès com a llengua d’impartició d’algunes assignatures optatives. 

 Es completa el sistema de suport als estudiants afegint l’orientació i seguiment en l’assignatura del 
treball de fi de màster: TUTORIA DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER i la orientació i suport a l’estudiant 
amb discapacitat. 

 I es modifica la temporització d’algunes assignatures, passen a ser anuals les següents assignatures: 
Pràctiques Externes, el Treball Final de Màster,  Dinàmica i problemàtica dels espais rurals i naturals 
i Dinàmica i problemàtica dels espais urbanitzats. 
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Màster Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística 

Modificacions realitzades 

Curs Identificació 
Esta
t 

2014-
15 

 Actualització de la memòria deguda al procés d’acreditació del títol, segons el qual la memòria ha 
d’estar a la SEDE quan aquest títol es va verificar mitjançant VERIFICA. Per aquest motiu s’ha 
procedit a introduir-la a la SEDE cosa que ha motivat algun canvi perquè en aquesta aplicació 
apareixen uns apartats que VERIFICA no presentava. 

 De pas s’ha aprofitat per introduir en la memòria del màster alguns canvis menors fruit de 
modificacions en el marc legal o adaptacions realitzades per millorar la implantació del títol, entre 
ells el canvi de nom d’Unitat Predepartamental de Geografia a Departament de Geografia i el del 
centre, que d’Escola Universitària de Turisme i Oci passa a ser facultat (Facultat de Turisme i 
Geografia), o l’ampliació del mateix. De manera que el canvi de nom de centre i departament afecta 
a tots aquells apartats on se citen, substituint l’un per l’altre. 

 Aprofitant el procés d’acreditació es presenten unes modificacions. 
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.S’afegeix la classificació ISCED doncs en VERIFICA no apareixia. 

.Es modifica la distribució de crèdits, en eliminar l’assignatura obligatòria Orientació Professional i 
Ciutadania (de 33 crèdits es passen a 30), per la qual cosa el treball de final de màster passa de 12 
a 15 ECTS. 

.S’actualitza la normativa de permanència. 

.S’ha actualitzat l’òrgan d’admissió.  

.Es completa el sistema de suport als estudiants afegint l’orientació i seguiment en l’assignatura del 
treball de finalització de màster: TUTORIA DEL TREBALL DE FINALITZACIÓ DE MÀSTER i l’orientació 
i suport a l’estudiant amb discapacitat. 

.S’ha modificat el sistema de transferència i reconeixement de crèdits per adaptar-ho al RD 
861/2010 de 2 de juliol que modifica al RD 1393/2007 de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.  
.S’actualitzen les dates de tràmit de la transferència i reconeixement de crèdits. 

.Es modifica la distribució de crèdits (taula 5.1), en eliminar una assignatura OB (de 33 crèdits es 
passen a 30), per la qual cosa el treball de final de màster passa de 12 a 15 ECTS. I per això 
s’actualitza i modifica la descripció del pla d’estudis (apartat 5.1.2, inclosa la taula 5.2). 

.S’actualitzen els mecanismes de coordinació docent amb els quals compta el títol. 

.També el nombre de còpies del conveni específic de col·laboració de pràctiques externes que de 4 
passa a 3. 
.Com a conseqüència de l’eliminació de l’assignatura OB orientació professional i ciutadana, es 
modifica el contingut del currículum nuclear de la URV. 
.S’elimina la taula de la matèria OB de la qual es prescindeix (orientació professional i ciutadana), 
es modifica la taula del treball fi de màster per adaptar-se als canvis sorgits per la supressió de 
l’anterior matèria OB. 
.S’afegeixen els enllaços de la normativa de pràctiques externes i treball fi de màster tant de la URV 
com del centre. 

.S’actualitzen els noms de les persones associades a la sol·licitud ja que han canviat tant el 
coordinador del màster (sol·licitant), com el representant del títol, com el representant legal de la 
universitat. 

Font: Elaboració pròpia 
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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”. 

Pel que fa a la informació pública, la Facultat  de Turisme i Geografia ha facilitat l’accés a la 

informació sobre la garantia de qualitat mitjançant la creació d’un apartat específic dins el web 

del centre (http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/index.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 i acreditació si s’escau, 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. 

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. 

Informació pública  

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.  

Afegir en aquest apartat que en l’Informe d’avaluació del seguiment del Grau en Turisme la 

comissió va considerar que “la informació pública al web sobre el desenvolupament operatiu de 

l’ensenyament és molt adequada, la informació està disponible i és visible per a tots els grups 

d’interès, la part de la informació associada a la titulació es troba accessible a les planes web de 

la Facultat i de la Universitat i el sistema d’agregació és coherent i de fàcil accés. Destacant fins 

i tot bones pràctiques”. 

I pel que fa a l’Informe d’avaluació del seguiment del Màster en Tècniques d’Anàlisi i Informació 

turística, la comissió va considerar que “la informació pública sobre el desenvolupament operatiu 

de l’ensenyament és molt adequada. La informació sobre el desenvolupament operatiu de 

l’ensenyament és completa i actualitzada. El desplegament dels continguts és coherent amb 

l’any d’implantació de la titulació. Part de la informació associada a la titulació es troba accessible 

a les planes web de la Facultat i de la Universitat. L’organització de la informació garanteix que 

tots els grups d’interès tinguin un fàcil accés als aspectes rellevants del desenvolupament 

operatiu de l’ensenyament, ja que la informació està presentada de manera clara, llegible i 

agregada”. Tot i això, es va recomanar incloure un enllaç a la pàgina web del Centre en la plana 

web de la titulació, cosa que ja s’ha solventat. I a més, es va suggerir completar la informació 

sobre el professorat, perquè es trobà a faltar el perfil acadèmic dels docents. Aquest és un 

problema de difícil solució ja que la informació dels professors la gestionen  els diferents 

departaments de la Universitat i el Servei de Recursos Humans. De fet ja s’ha traslladat a la 

Universitat en informes de seguiment anteriors i el Servei d’Informàtica de la URV junt amb el 

Gabinet Tècnic del Rectorat, els Departaments i RRHH estan treballant conjuntament per 

resoldre aquesta qüestió. De moment, mentre no arriba aquesta solució, en el web del centre, 

dins de cada ensenyament, hi ha un pdf amb informació sobre els diferents docents que hi 

imparteixen alguna assignatura al centre. 

Malgrat això últim, considerem que s’assoleix l’estàndard 2. 

 

 

http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/index.html
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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”. 

La FTG va participar com a centre pilot juntament amb la Facultat de Química, 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 (SIGQ 0.1) per part d’AQU Catalunya 

el 2009, així com la seva transportabilitat a la resta de centres. A més, la FTG també va participar 

en el programa experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i màster amb el seu 

Grau en Turisme durant el curs 2009-10. 

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 Turisme i 

Geografia (FTG) ha dissenyat i aprovat la seva Política de Qualitat i el Manual de Qualitat del 

Sistema Intern de Garantia de la Qualitat, on es defineixen i documenten els processos que 

conformen el Sistema Intern de Garantia Interna de la Qualitat del centre que es troba a 

disposició de tots els grups d’interès a través de la pàgina web del centre 

(http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/index.html).  

La degana designa el/la Responsable del SIGQ de la FTG (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. 

El Gabinet Tècnic de 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. 

Des de la implantació de les titulacions de grau a la nostra Facultat fins a l’actualitat, s’han 

assolit els objectius següents:  

- Definir i aprovar la Política de Qualitat de la Facultat de Turisme i Geografia, aprovada 

per Junta de Facultat el 01/07/2009. 

http://www.ftg.urv.cat/facultat/politicadequalitat.html 

- Dissenyar, aprovar i implantar el Manual de Qualitat de la Facultat de Turisme i Geografia, 

la versió 2.1 va ser aprovada per Junta de Facultat el 17/10/2012 i revisada per la 

Comissió Qualitat FTG en versió 2.2 el 15/07/2015 

(http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/sig_jul2

015.pdf). El disseny del SIGQ es va fer prenent com a base el model d’assegurament de 

la qualitat de la URV, aprovat en Consell de Govern i adaptant-lo a les característiques 

pròpies de la Facultat i les seves titulacions. 

- Crear un espai web on fer públics els documents relacionats amb el seguiment de la qualitat 

d’acord amb les directrius d’AQU Catalunya, 

http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/index.html 

 

Disseny i aprovació de les titulacions 

En el procés 1.1-01 Procés per garantir la qualitat dels programes formatius del SIGQ de la FTG 

es descriuen els mecanismes implantats a la URV i a la FTG per tal de garantir la qualitat dels 

seus programes formatius, així com el seu funcionament. 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 de la FTG. 

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 Facultat 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.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=AUDIT
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=ANECA
ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/MAQD.pdf
http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/index.html
http://www.ftg.urv.cat/facultat/politicadequalitat.html
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/sig_jul2015.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/sig_jul2015.pdf
http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/index.html
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La principal evidència de la idoneïtat d’aquest procés ha estat l’obtenció dels informes favorables 

de verificació dels graus i màsters que hi ha actualment implantats a la Facultat (veure taula 4). 

Seguiment i millora contínua de les titulacions 

El procés PR-FTG-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 d’una titulació és el/la responsable 

de la titulació. El/la responsable de portar a terme el seguiment de la qualitat del conjunt de 

titulacions de la Facultat, dels processos del SIGQ, així com dels aspectes globals de qualitat que 

afecten tota la Facultat, és el/la 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, 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, que constitueix el sistema d’informació 

de dades de la Universitat. 

El procés de seguiment de les titulacions a la URV s’estructura en tres nivells d’anàlisi: 

l’ensenyament, el centre i la Universitat. El model dissenyat identifica clarament els processos 

més significatius per al seguiment del desenvolupament dels ensenyaments i els indicadors més 

adequats per a valorar cada procés, tal com es pot veure en els diferents informes de seguiment.  

L’experiència dels darrers anys demostra que el SIGQ constitueix una bona eina per identificar 

aspectes que poden modificar-se i per planificar i dur a terme accions de millora contínua. El 

procés de seguiment de les titulacions ajuda als responsables de les titulacions a avaluar i retre 

compte dels resultats de les titulacions mitjançant l’anàlisi d’indicadors concrets. Aquest procés 

facilita l’elaboració dels informes de seguiment, la detecció de possibles modificacions de la 

memòria i permet fer una anàlisi global de desenvolupament de les titulacions i de la utilitat i 

adequació del SIGQ. El resultat final és el pla de millora de la Facultat que facilita la millora 

contínua de les titulacions.  

Els informes de seguiment de les titulacions i l’autoinforme d’acreditació de la FTG 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 P.1.1-01 “per garantir la qualitat dels programes formatius” del SIGQ de la FTG inclou 

un subprocés per la  “Modificació de titulacions” que 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 P.1.1-02 “Suspensió de titulacions” es detalla el procediment per 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-FTG-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-FTG-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 
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La Comissió de qualitat del centre és responsable de portar a terme les revisions del 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/la RSIGQ.  

Durant el curs 2014-15 ha estat revisat el Model Intern de Garantia de la Qualitat de la docència 

de la URV per un equip de treball format per un centre pilot (la Facultat d’Economia i Empresa) 

i les unitats de Qualitat i Planificació i de Suport Metodològic. En aquesta revisió també hi han 

participat t 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, 

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. 

 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 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 a les especificats del centre. Aquesta revisió s’està portant a terme seguint la 

planificació elaborada per la Unitat de Qualitat i Planificació de la URV i acordada pels centre, 

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 
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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 a les 

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. Es trobem doncs en procés de revisió 

que durarà fins el curs 2015-16 quan s’adaptarà completament al nou model. 

 

Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès i de 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 i millora de les titulacions. Aquests 

instruments es defineixen, quan n’hi ha, en cada un 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 dels procés del SIGQ “PR-FTG-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 “Procés de gestió d’incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions dels 

estudiants de grau i màster”. Segons indica aquest procés, els canal de recepció són tant la 

bústia web habilitada en l’espai de garantia de qualitat, com la bústia física que es troba en la 

consergeria del centre. Les queixes es recepcionen i la TSQD del centre les deriva al/la 

responsable corresponent, i segons sigui la naturalesa es tracta en consell de direcció, es resol 

directament o es readreça a la unitat de la universitat que li pertoca en cas que el tema no 

correspongui al centre. Les dades del curs que estem tractant es troben en la taula 61 i 

s’analitzen en la pàgina 54. 

Actualment el centre compta amb els següents instruments per a la recollida d’informació 

relacionada amb la satisfacció del diferents grups d’interès: 

Taula 9. Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès 

Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès 

Instrument Grau Màster Estat1 

Bústia de suggeriments X X Implantat 

Enquesta al professorat de la titulació* X X Implantat 

Enquesta al responsable d’ensenyament 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) X X Implantat 

Enquestes de valoració de l’activitat docent (enquesta SRH) X X Implantat 

Enquestes CAE sobre el servei d’orientació professional X X En disseny 

Enquestes de màster (coordinació, organització)  X Implantat 

Enquesta matrícula i acollida FTG X  Implantat 

Enquesta satisfacció global FTG X  Implantat 

Font: Elaboració pròpia 

*Implantat per a l’acreditació 

Els resultats de totes les enquestes s’incorporen al procés de Seguiment i millora de titulacions. 

Des del Vicerectorat d’Avaluació de la Qualitat s’ha iniciat un projecte que implica 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 calendaritzar 

adequadament cada enquesta. Aquest nou projecte és una línia prioritària del Pla de Qualitat 

2014-18 de la URV. 

Pel que fa al procés de recollida dels resultats, cal destacar la implantació SINIA, una aplicació 

web que agrupa tota la informació dels processos i resultats de la URV que poden ser d’interès 

per a la gestió universitària. SINIA 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 
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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. 

Per tot l’exposat anteriorment podem afirmar que el SIGQ de la FTG facilita el disseny, aprovació, 

desenvolupament  i acreditació de les titulacions, garanteix la recollida d’informació i resultats 

de cada procés, així com la satisfacció dels grups d’interès, dades que s’incorporen al procés de 

seguiment de les titulacions. L’anàlisi de les dades porta a l’elaboració del pla de millora que 

permet la millora continua de les titulacions i, si cal, la modificació de la memòria seguint el 

procés de modificació. 

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 FTG, 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 aquells altres que no existien i són necessaris. Pel 

que podem concloure que si bé és millorable, donades les circumstàncies, s’assoleix 

l’estàndard 3.  
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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”. 

 S’assoleix 

amb 

qualitat 

S’assoleix 

S’assoleix 

amb 

condicions 

No 

s’assoleix 
No aplica 

GGOT  X    

GTUR  X    

MPTIEM X     

MTAIT X     

 

Adequació i suficiència del professorat 

El professorat que imparteix docència a les titulacions de la FTG és suficient i adequat, d’acord 

amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants. En la majoria 

d’ensenyaments es compleixen els estàndards que estableixen un mínim d’un 50% de professors 

doctors per a graus i per a màsters professionalitzadors, i d’un 80% pels màsters de recerca. A 

destacar el Grau en Turisme, on no s’arriba al 50% degut al pes que tenen els professors 

associats en la titulació, però com es demostra en la taula 38, amb prou experiència professional 

per poder impartir classes en aquest ensenyament d’alt contingut professional. Mentre que en 

el cas dels màster, comentar l’impacte que té en els percentatges de doctor/no doctor 

l’assignatura transversal a molts màsters de la URV “Orientació Professional i Ciutadana” 

impartida per un gran nombre de docents, no doctors, doncs sovint es tracta de professors 

associats que tenen la seva feina principal en el sector productiu. 

La càrrega docent necessària per dur a terme els plans d’estudis proposats pel centre queda 

assumida per la plantilla actual de professorat dels departaments implicats en la docència del 

les diferents titulacions. L’organització i assignació de professorat per donar resposta a les 

necessitats dels diferents ensenyaments s’articula a partir del Pla d’Orientació Acadèmica que 

cada any elaboren conjuntament l’Equip de direcció del centre, els departaments implicats i el 

Vicerectorat de Política Acadèmica i Científica, i s’aprova en el Consell de Govern de la URV. 

En general, es considera que el perfil del professorat és adequat per impartir les titulacions i 

atendre els estudiants de la nostra facultat. Si bé, cal comentar que en el context actual de 

restricció pressupostària hi ha hagut un augment de la càrrega docent del professorat, cosa que 

podria comprometre la qualitat de les titulacions i que caldria redreçar en el futur. 

En el cas del Grau de Geografia i Ordenació del Territori, segons les dades 2013-14 del total de 

55 professors que imparteixen docència en el grau, el percentatge que correspon a professors 

associats és del 49%.  

Aquests professors a temps parcial, amb un perfil en la majoria dels cassos professionalitzador, 

no estan subjectes a acreditar la tasca de recerca feta, només els professors a temps complert.  

Definició d’investigador actiu de la URV (Consell Govern, 2005): “Es considera 

professor investigador actiu o professora investigadora activa en recerca aquell que 

en un període determinat, prou llarg però limitat, obté uns resultats que li permeten 

ser mereixedor d’una avaluació positiva segons els estàndards del seu àmbit de 

coneixement”. 

Val a dir que casi el 15% dels professors associats són doctors.  

Els 28 (51%) professors restants tots professors a temps complert són doctors, tenint tots ells 

l’acreditació d’investigador actiu ja sigui pels criteris establerts per la URV com perquè tenen un 

tram de recerca vigent. Concretament el 70% dels professors a temps complert tenen un o més 

trams de recerca.  
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En el cas de Turisme, dels 71 professors, el percentatge d’associats 61%, té un marcat perfil 

professionalitzador i tal com es recollia anteriorment no subjectes a acreditar la tasca de recerca, 

tot i que mencionar que el 12% té el grau de doctor.  

El  39% de professors restants són professors a temps complet i tot ells són investigadors actius. 

Més del 55% dels quals tenen un o més trams de recerca.  

A continuació entrem més en el detall dels diferents ensenyaments. 

Titulació 1: Grau Geografia i Ordenació del Territori (taules 34, 35, 36, 37 i 39) 

El personal docent del Grau de Geografia i Ordenació del Territori, format per 62 professors, és 

molt adequat si es té en compte la seva categoria: més de la meitat dels docents és doctor 

(58,06 %) i imparteix un valor encara superior de la càrrega docent (58,44%). A més, cal tenir 

en compte que la docència impartida per no doctors es concentra en les assignatures optatives 

i en tot cas el currículum dels professors justifica plenament la seva assignació, en tant que són 

professionals reconeguts que imparteixen assignatures plenament relacionades amb els seus 

camps de treball, i per tant creiem que suposen un valor afegit important a la titulació. No es 

preveuen canvis significatius en els pròxims anys.  

Pel que fa a la satisfacció de l’alumnat (taula 39), en general el grau compta amb resultats 

satisfactoris, amb una valoració global de 5,09 (sobre 7). Es valoren bé els professors i la seva 

tasca, tot i que es valora de forma més baixa la planificació del volum de treball (4,81). Uns 

altres aspectes que caldria millorar, segons els estudiants, és l’adequació de les instal·lacions 

(aules, laboratoris, etc.) per al desenvolupament dels estudis, cosa que amb l’ampliació del 

centre, ha millorat notablement. Aquest fet contrasta amb l’elevada satisfacció que el PDI fa del 

CRAI de la facultat, amb una nota per sobre del notable. 

La major part del professorat del Grau de Geografia i Ordenació del Territori pertany al 

Departament de Geografia. El nombre de professors d’aquest amb la condició d’investigador 

actiu és de 13, el total dels que hi poden aspirar a aquesta menció. Aquests i la resta del personal 

investigador pertanyen a dos grups de recerca: el Grup de Recerca Anàlisi Territorial i Estudis 

Turístics (GRATET) i el Grup de Recerca Centre en Canvi Climàtic (C3), considerats per la 

Generalitat de Catalunya com grups de recerca consolidats.  

El Grup de Recerca Centre en Canvi Climàtic (C3) desenvolupa accions i projectes de recerca 

d’abast internacional, i els seus resultats es donen a conèixer en publicacions periòdiques, 

monografies i fòrums nacionals i internacionals, amb una àmplia visibilitat entre la comunitat 

científica (veure la seva plana web http://www.c3.urv.cat/). Entre les tasques desenvolupades 

pel seus investigadors ressalten els treballs de transferència, assessoria científica i tècnica i 

formació especialitzada en centres internacionals. Els objectius del Centre en Canvi Climàtic 

destaquen la gestió i el rescat de bases de dades climàtiques, l’homogeneïtzació de les sèries 

climàtiques, el desenvolupament i organització de xarxes de referència, així com l’estudi dels 

riscos climàtics.  

El Grup de Recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) estudia els impactes de les 

activitats turístiques i recreatives en els paisatges i com aquestes accions generen noves formes 

de desenvolupament a escala local, regional, nacional i internacional. En les seves recerques 

s’apliquen eines i tècniques d’anàlisi geogràfica amb l’objectiu de comprendre els processos 

territorials a diferents escales. El Grup de Recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics 

desenvolupa projectes transferència relacionats amb la planificació territorial, la sostenibilitat i 

el desenvolupament local i regional. Els resultats de la seva recerca mostren una important 

visibilitat científica, mercès als resultats dels projectes de recerca competitius (veure la seva 

plana web http://www.globaltur.org/). 

Pel que fa a la recerca produïda per professors i investigadors del Departament de Geografia del 

curs 2014-2015, tots els paràmetres considerats, en forma d’ajuts, projectes, publicacions, tesis 

i contribucions a congressos, continuen una tendència de creixement, amb la perspectiva que 

proporciona les dades d’anys anteriors.  

http://www.c3.urv.cat/
http://www.globaltur.org/
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Finalment, més enllà del marc estrictament docent, diferents professors i investigadors del 

Departament de Geografia realitzen i participen en treballs universitaris, àmbits ciutadans i 

d’extensió universitària relacionats amb l’urbanisme, la planificació i ordenació del territori, del 

desenvolupament sostenible, del paisatge i la protecció dels espais naturals, de la delimitació 

territorial, o la generació i tractament de bases de dades climàtiques. També s’han incrementat 

les reflexions i intervencions sobre aspectes i problemàtiques territorials publicades per 

professors de geografia en els mitjans de comunicació locals i regionals. Un equip relativament 

reduït de docents i investigadors es responsabilitza de tasques de representació universitàries i 

no universitàries: directors i subdirectors de centre, departament i centre en Canvi Climàtic, 

delegat a Espanya de l’Organització Meteorològica Mundial, coordinadors de programes de 

doctorat i de màster, direcció del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, de la Càtedra 

Dow/URV de Desenvolupament Sostenible, responsables d’ensenyament, membres del Consell 

Rector de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, delegats i responsables de formació 

d’institucions internacionals i president de la Societat Catalana de Geografia. 

 

Titulació 2: Grau Turisme (taules 34, 35, 36, 37, 38 i 39) 

El professorat que imparteix docència en el grau de Turisme té perfil divers. No existeix cap 

Departament propi de turisme i són 7 els departaments implicats en la docència del grau, dels 

quals només el Departament de Geografia està establert a la Facultat de Turisme i Geografia, i 

de la resta de Departaments, són pocs els professors adscrits al centre. Tot i això, cal mencionar 

que la majoria de professors tenen anys d’experiència docent al centre, i que no és habitual que 

es produeixin canvis. 

Dels 83 professors que han impartit assignatures del Grau (cal tenir en compte que també estan 

incloses assignatures dels graus de geografia i ordenació del territori i de finances i comptabilitat 

que s’ofereixen com a optatives al grau de turisme), un 44,58% és doctor i imparteix un 41,05% 

de la càrrega docent. La mitjana d’edat del professorat és de 43,02 anys i un 43,37% són dones. 

El professorat a temps complet amb disposició de sol·licitar trams de docència i recerca és 

experimentat. Es tracta de 34 professors (30 dels quals són doctors) que acumulen 87 trams de 

docència i 25 trams de recerca (una mitjana de 2,6 trams de docència i 0,7 trams de recerca 

per docent). A més, 27 d’ells estan reconeguts com investigadors actius per la URV. D’altra 

banda, un 6,02% del professorat és personal en formació o investigador postdoctoral. La resta 

de professorat, un 53,01% és professorat associat. (Veure perfil professorat associat del grau 

de Turisme taula 38). 

Les assignatures de les mencions són impartides bàsicament per professorat associat. Es tracta 

de professionals del sector que amb la seva experiència aporten un valor afegit a l’aprenentatge 

dels estudiants. Mentre en la menció de gestió i direcció d’allotjaments turístics l’experiència es 

centra en l’àmbit hoteler principalment, en la menció de planificació i gestió de destinacions, es 

combina professionals de l’anàlisi de les destinacions turístiques amb professionals de l’àmbit 

públic i privat enfocats en el turisme.     

La resta d’assignatures optatives que ofereix l’ensenyament als seus estudiants (és a dir, sense 

comptar les que pertanyen a altres ensenyaments) també estan impartides per professorat 

associat. Únicament l’assignatura d’estudis en el marc de convenis de mobilitat, que és una 

optativa activada per poder reconèixer crèdits d’una altra universitat, i la de fonaments del 

turisme cultural, estan assignades a professors a temps complet. Pel caràcter específic de la 

majoria d’aquestes assignatures, l’experiència professional i docent del seu professorat i el 

reconeixement en les valoracions dels estudiants a aquest professorat (no només obtingut 

mitjançant les enquestes al PDI sinó també en les tutories acadèmiques) ens porten a valorar 

positivament l’aportació d’aquests professionals en la formació dels futurs graduats. Les 

assignatures optatives d’idiomes, tant d’anglès com de francès, també estan impartides per 

professorat associat. En aquest sentit, cal tenir en compte la pròpia estructura dels 

departaments, en la qual hi ha pocs professors a temps complet.  
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Si bé és cert que en algunes de les assignatures obligatòries de l’ensenyament podria semblar 

que no és necessària la figura d’un professor associat, la coherència de la seva activitat 

professional amb l’assignatura que imparteix dóna l’oportunitat als estudiants de tenir una visió 

més pràctica i propera de certs aspectes de l’assignatura que un professor a temps complet no 

pot tenir pel simple fet que no viu de primera mà els canvis que es produeixen en l’àmbit. 

Cal destacar, a part de la seva experiència, que hi ha 5 associats amb estudis propis de turisme. 

La càrrega docent del professorat associat també és molt diversa. Des de professors que 

realitzen només les pràctiques d’una assignatura, a professors que imparteixen una única 

assignatura del grau o dues força relacionades, o diferents grups d’una assignatura (cas dels 

idiomes) o professors que en el seu dia a dia analitzen el sector turístic i imparteixen diferents 

assignatures del grau centrades en l’anàlisi de les destinacions turístiques. 

Segons el que s’indica a la memòria del grau, “del 55% dels professors implicats en la docència 

del Grau en Turisme són doctors a temps complet, amb una mitjana de 14 anys d’experiència 

docent en turisme a nivell de Diplomatura i de Màster. Es preveu que prop del 40% d’aquests 

tinguin una dedicació del 100% en l’Escola de Turisme, mentre que el percentatge restant 

dedicarà un mínim del 40% de l’activitat docent al Grau en Turisme”. Actualment no es compleix 

aquest perfil docent, però és cert que de mica en mica es va tendint a consolidar un gruix de 

professors que imparteixen docència en el grau. Cal reajustar  

lleugerament l’equilibri entre professorat a temps complet i professorat associat, tenint en 

compte que el personal en formació està en procés d’elaboració de tesis doctorals.  

Com a proposta de millora respecte el perfil del professorat de la titulació, s’adreçarà als 

Departaments implicats en la docència, la petició que, en els casos en que les característiques 

de l’assignatura no demanin la figura d’un professional del sector, el professorat assignat tingui 

la condició de doctor.  

Els estudiants estan contents del professorat (taula 39), tal com mostra la puntuació mitjana de 

la seva activitat (5,33 sobre 7), encara que se situa lleugerament per sota del conjunt de la 

Universitat (5,5).  

Igual com en l’any anterior, tots els ítems del professor estant valorats per sobre 5. L’ítem més 

mal valorat continua sent el de la preocupació per part del professor d’estimular als estudiants, 

seguit de la claredat d’exposició.  

Mitjançant la intranet de la URV els responsables de l’ensenyament poden veure la valoració 

global del professorat del seu ensenyament. La informació que es proporciona és la mitjana i la 

desviació estàndard de la valoració del professor, lligat a la assignatura que imparteix. En aquest 

sentit, hi ha una limitació important en els casos de professors que imparteixen més d’una 

assignatura perquè surt la mateixa valoració i nombre d’enquestes en les diferents assignatures, 

quan les valoracions poden ser diferents en funció de l’assignatura i del perfil de l’alumne que 

respon. Per això proposem com a millora del procés d’elaboració d’enquestes del PDI de la URV 

que es pugui obtenir la informació desagregada del professor per assignatura impartida. Com a 

anàlisi d’aquesta informació destaca que hi ha molta diversitat de valoracions entre els 

professors i, en alguns casos, entre les opinions dels alumnes. Malgrat que la mitjana de 

l’ensenyament es situï en un 5,33 hi ha un 22,8% dels professors que obtenen puntuacions 

superiors a 6. Això implica que una part important del professorat és percebut pels estudiants 

com excel·lents. Un 70,18% del professorat té una puntuació mitjana superior a la indicada a 

l’ensenyament. A l’altra banda de les valoracions, tenim un 7,02% de professors que tenen 

puntuacions inferiors a 4. En aquests casos és on trobem una major desviació estàndard, el que 

implica que les opinions dels estudiants tenen un major grau de diversitat. Alguns d’aquests 

professors no han continuat la seva activitat docent al centre en el curs 2014-15.  

En general l’evolució de tots els ítems és positiva, igual com en el cas del centre i de la 

universitat, el que ens permet considerar que els estudiants valoren positivament la tasca del 

docent.  
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L’estudiant pot omplir les enquestes al professorat quan i on vulgui, durant el període fixat per 

respondre-les, mitjançant una aplicació a la intranet de la URV. La majoria dels estudiants no 

responen les enquestes perquè per ells no és una exigència i perquè no saben que és una 

informació que després s’analitzarà. A més, és evident que en el cas que un estudiant hagi tingut 

algun problema individual, tingui més incentius per omplir-la i mostrar el seu descontentament 

que un estudiant que no ha tingut cap problema. A nivell d’ensenyament, tampoc es poden 

treure moltes conclusions si el nombre d’enquestes és baix o si la desviació estàndard és elevada. 

De fet, dels 57 professors analitzats, n’hi ha 15 que han estat valorats amb menys de deu 

enquestes.  

D’altra banda, els Departaments també reben informació de les valoracions dels seus professors 

i són els que gestionen els resultats de les enquestes. A nivell de URV existeixen accions per 

aquells professors amb valoracions més baixes, com la necessitat que s’inscriguin a cursos de 

formació de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) per millorar la seva metodologia docent. 

D’altra banda la informació dels resultats de les enquestes s’inclou en les avaluacions dels 

quinquennis de docència dels professors.   

Quan el centre ha considerat que s’ha produït un problema rellevant amb un professor, s’ha 

posat en contacte amb el Departament implicat i li ha transmès la seva preocupació. En aquests 

casos, els Departaments actuen d’acord amb les premisses del centre i canvien el professor al 

curs següent. Aquest fet pot ser percebut com de poca utilitat de les enquestes, ja que els 

estudiants que no repeteixen no són conscients del canvi de professor. Tot i això, l’assignació 

del professorat la realitzen els Departaments en base a la proposta docent del centre i a no ser 

que sigui un cas particular no s’acostumen a produir molts canvis.   

Titulació 3: Màster Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes (taules 34, 35, 

36, 37 i 39) 

Creiem que el personal docent del màster és molt adequat si es té en compte la seva categoria. 

Més d’un 85% dels docents és doctor i els crèdits impartits per doctors pugen al 91% (De la 

taula 34 és la valoració que correspon a l’índex (2)). En aquestes xifres no es té en compte 

l’assignatura “Orientació professional i ciutadana”, que és de fet comuna a la majoria dels 

màsters de la URV i per això les xifres de la càrrega docent disponibles no corresponen al que 

correspondria estrictament al nostre màster, amb la qual cosa distorsionarien força els valors 

fins al curs 2013-14. En tot cas, tenint en compte que tan sols suposava 3 crèdits i que la major 

part de l’assignatura era impartida per doctors, les xifres resultants serien molt semblants. 

La docència impartida per no doctors es concentra en les assignatures optatives –només a la 

meitat- i en tot cas el currículum dels professors justifica plenament la seva assignació. Es tracta 

de professionals reconeguts que imparteixen assignatures plenament relacionades amb els seus 

camps de treball, i per tant creiem que suposen un valor afegit important a la titulació. No es 

preveuen canvis significatius en els pròxims anys. D’altra banda, els professors doctors tenen 

experiència investigadora, docent i de transferència en els continguts relacionats amb les seves 

assignatures. 

Pel que fa a la satisfacció de l’alumnat (taula 39), en general el PTIEM compta amb resultats 

satisfactoris, amb una valoració global superior a la URV (5,78 sobre 7, del nostre màster, per 

5,5 sobre 7, mitjana URV). Es valoren bé els professors i la seva tasca, tot i que es valora de 

forma més baixa la planificació del volum de treball (4,64 sobre 7). Aquest fet s’ha comentat 

amb el professorat en els darrers cursos i s’ha anat ajustant el volum de feina a les possibilitats 

de l’alumne, però cal tenir en compte dues coses: una, la dificultat de valorar bé la feina en 

hores per a l’alumne, més quan, com és lògic en un màster d’especialització, l’alumne tendeix a 

fer uns treballs o altres activitats posant-hi sovint un esforç més gran del que realment podria 

tenint en compte el seu temps disponible; dues, l’encara dificultosa assumpció per part de 

l’alumne de la càrrega de treball que suposa un crèdit: un curs de 60 crd. com el MPTIEM implica 

aproximadament vuit hores al dia de feina durant les setmanes lectives. Un altre element a tenir 

en compte era l’avaluació del màster que es produïa en una única convocatòria al juny i això 

podia fer que els alumnes allarguessin l’elaboració de treballs més temps del que era desitjable, 
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especialment en assignatures de la primera part de l’any. En el curs 2014-15, amb l’establiment 

com a quadrimestrals de la majoria d’assignatures, és d’esperar que això no sigui tan marcat.  

Titulació 4: Màster Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística (taules 34, 35, 36, 37 i 39) 

El professorat que imparteix docència al Màster TAIT procedeix dels 3 departaments implicats 

en aquest ensenyament (geografia, administració d’empreses, economia), cadascú aportant 

aproximadament el mateix nombre de professors i crèdits.   

Els docents són gairebé tots doctors (cobrint més del 95% dels crèdits, com en el cas anterior, 

de la taula 34 tenim en compte les dades de l’índex (2)), i el 40% (cobrint el 70% dels crèdits) 

són titulars d’universitat o catedràtics. A més, es compta amb un percentatge baix d’associats o 

doctorands que es reduirà ulteriorment el curs vivent atès a l’eliminació del pla d’estudis de 

l’assignatura OB Orientació professional i ciutadania (impartida principalment per professorat no 

doctor) i la seva substitució amb més crèdits en el Treball de Fi de Màster i amb activitats 

formatives i esdeveniments científics impartides pel Part Científic i Tecnològic de Turisme i Oci. 

El professorat implicat en docència presenta una experiència notable quant a publicacions, 

projectes de recerca dirigits i presència en xarxes internacionals (ATLAS, AGE, COODTUR, etc.) 

així com una qualificació alta en termes d’acreditacions i trams de docència i recerca aprovats.  

La càrrega docent coberta per professorat doctor és superior al 95% dels crèdits impartits al 

2013-14 (taula 35) tot i que aquest percentatge s’haurà de rebaixar d’acord amb les indicacions 

sobre docència no presencial i altres activitats formatives rebudes des de la URV.  

Pel que fa a la satisfacció de l’alumnat (taula 39), en general el màster compta amb resultats 

prou alts respecte a la mitjana de la URV (6,06 sobre 7, del nostre màster, contra 5,50 sobre 7, 

de mitjana de la URV) però s’ha de reforçar la resposta a les enquestes de valoració (només el 

30% de l’alumnat contesta).   

Els aspectes més valorats són ‘compleix amb l’horari de classe i d’atenció personalitzada fora de 

l’aula’ (6,29 pel MTAIT contra 5,86 URV), ‘en els plantejaments inicials de l’assignatura, 

especifica clarament els objectius, el programa i els criteris d’avaluació’ (6,16 contra 5,62 URV) 

i ‘manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els estudiants’ (6,15 contra 5,57 

URV), encara que en relació a tots els criteris avaluats el Màster TAIT obté notes mitjanes 

superiors a les dels ensenyaments de la  URV en el seu conjunt. (Els valors comentats en aquest 

paràgraf, són sempre sobre 7) 

Globalment es considera aquest professorat com el més adequat per oferir una formació de 

segon cicle variada, a l’altura de les ambicions del MTAIT de formar alumnes tant en aspectes 

científics – cosa que està garantida pel perfil acadèmic dels docents – com respecte a 

l’aprenentatge pràctic i a la possibilitat de desenvolupar el propi projecte formatiu amb un ull a 

la inserció laboral, ja que els mateixos docents tenen globalment una vinculació forta amb el 

teixit professional i administratiu del territori, un dels més importants des del punt de vista 

turístic del país i un dels casos de ‘bona pràctica’ per a molts alumnes que venen de fora.  

 Premis a la qualitat docent 

Un altre element d’incentiu i reconeixement a la qualitat docent són els Premis a la Qualitat 

Docent, convocats pel Consell Social de la URV per 15a vegada l’any 2015. 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. 

Suport al professorat 

La URV ofereix suport adequat i oportunitats per 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 Pla Estratègic de Docència (PLED). En aquest 

sentit, el PLED inclou dues línies estratègiques cabdals: 

 

http://wwwa.urv.cat/formacio_academica/10_pled/pled.pdf
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Estratègia 1.2. Dotar la Universitat d’una estructura de suport 

Estratègia 2.1. Dotar els professors d’eines i incentius perquè millorin l’acció docent 

 

Dins d’aquestes dues línies, s’han desenvolupat gran nombre d’actuacions i projectes. S’han 

activat els responsables d’ensenyament, s’ha dotat a cada centre amb la figura de tècnic de 

suport a la qualitat docent i es van posar en marxa consells d’ensenyament, tal i com s’ha 

detallat en els mecanismes de coordinació docent. 

Es proporciona al professorat suport tècnic i metodològic per part del Servei de Recursos 

Educatius, que treballa per tal d’afavorir el desenvolupament i implementació de processos 

d’ensenyament-aprenentatge de qualitat docent a la URV, promou la integració de les 

Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en l’activitat docent i, a la vegada, 

gestiona i vetlla per la qualitat de la producció audiovisual de la URV. Els diferents àmbits de 

treball són: àmbit metodològic (Avaluació per competències, programació, planificació i 

desenvolupament docent,  Pla d’Acció Tutorial i virtualització de la docència), àmbit audiovisual, 

tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació, i entorn virtual de formació. 

Un altre programa propi de la URV és el Pacte de Dedicació del PDI (PdD), element clau de 

coordinació i col·laboració per a la planificació docent. El PdD  és també un instrument que 

permet a cada departament regular de forma flexible la dedicació del seu personal docent i 

investigador i facilitar en el si d’aquest col·lectiu la distribució de les activitats que li són 

encomanades, tant pel que fa a l’encàrrec docent, com a la resta d’activitats que cal 

desenvolupar per a l’assoliment dels seus objectius. D’aquesta manera, també esdevé un 

instrument de rendició de comptes i de reconeixement de la feina realitzada pel PDI.  

El PdD ha estat reconegut externament com una bona pràctica. Va obtenir el Premio a las Buenas 

Prácticas de Gestión Interna, concedit pel Ministerio de Administraciones Públicas el 2006. I 

forma part de 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. 

Per la seva banda, els canvis metodològics i d’estructura acadèmica de les titulacions derivades 

del procés de convergència a l’EEES han comportat una adaptació dels recursos orientats a 

facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumne, entre ells, els informacionals. En aquest sentit el 

Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili va aprovar (juliol de 2008) la creació, per a 

cada campus, dels Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), els quals 

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 (TAC), amb l’objectiu de:  

 concentrar i rendibilitzar els serveis de recolzament a la comunitat universitària. 

 potenciar el treball en equips polivalents que contribueixin a la millora de la gestió de la 

informació i el coneixement 

 ser més competitius i eficients en la gestió  

 contribuir a l’educació informacional de la comunitat universitària, especialment dels 

estudiants. 

 

És per això que els CRAI contenen espais de treball individuals i col·lectius que permeten als 

estudiants, docents i investigadors, aprofitar tots els recursos d’informació disponibles i al seu 

abast, i també, rebre sessions formatives. A més, s’hi troba el que s’anomena la Factoria, on el 

professorat troba l’assessorament i el suport necessari per incorporar aquestes tecnologies a les 

seves activitats acadèmiques. I també l’Espai l’Autoaprenentatge de Llengües (EAL), en el qual 

tant els professors, com la resta de la comunitat universitària, troben suport a l’aprenentatge 

lingüístic, ja sigui de forma presencial, o en línia (anglès, català i espanyol).   

Afegir que la URV disposa des de l’any 2013 d’un sistema de gestió de la qualitat, certificat sota 

els requeriments de la norma ISO 9001:2008, per al Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i 

la Investigació. L’àmbit d’aplicació de la certificació ha estat el següent: 

http://www.sre.urv.es/web/
http://www.sre.urv.es/web/
http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/norm_pacte_ded.htm
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
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 Gestió de recursos i la prestació de serveis de suport a l’aprenentatge, la recerca, la 

docència i la Tercera Missió. 

 Atenció i informació a l’usuari. 

 Gestió de recursos documentals. 

 Gestió del préstec. 

 Disseny i impartició d’accions formatives. 

 Suport a l’investigador. 

 Suport a la docència i l’aprenentatge. 

 Gestió dels espais i equipaments.   

 

En concret, el CRAI del nostre campus s’ha certificat al mes de novembre de 2014. 

A la Facultat de Turisme i Geografia, el nou CRAI del Campus és un entorn comú de tots els 

serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb la 

informació i les TIC a la disposició de tota la comunitat universitària. En l’apartat de l’estàndard 

5 es descriuen les instal·lacions i els serveis del nostre CRAI (vegeu també les taules 59 i 60). 

Durant el curs 2013-14 s’han inaugurat les noves instal·lacions del CRAI Vila-seca. El fet de 

passar d’un espai reduït a disposar d’un ampli espai en el nou edifici (la planta baixa i el 

soterrani), disposar d’equipament per poder treballar tranquil·lament en grup i autònomament, 

motiven que les opinions de satisfacció siguin molt altes, a diferència de les opinions de cursos 

anteriors. Totes les queixes s’han reconvertit en elogis.  

El nivell de satisfacció del PDI envers el CRAI és elevat, com mostra la darrera enquesta portada 

a terme entre els usuaris PDI. El professorat valora molt positivament tant el personal,  com les 

instal·lacions, els equipaments, els recursos documentals i els serveis del CRAI. Per al cas del 

CRAI Vila-seca les dades de satisfacció del PDI les trobem a les taules 40, 41. 

Els responsables d’ensenyament dels graus en fan una valoració molt positiva dels resultats 

obtinguts en l’enquesta de satisfacció del PDI respecte de les instal·lacions i els serveis oferts 

pel CRAI. 

Per la seva banda, els coordinadors de màster valoren molt positivament l’aportació dels serveis 

del CRAI per al professorat i als estudiants. Tot i això, es segueix denotant una escassa propensió 

dels estudiants, i en el cas del Màster TAIT sobretot els estrangers, a treure profit de l’oferta 

d’aquests serveis, la qual cosa fa que es reforcin en el futur les accions demostratives sobre 

aquest potencial d’auxili a l’estudi.   

En el Servei Lingüístic, el professorat i tota la comunitat universitària troben suport i 

assessorament per al coneixement i el perfeccionament de llengües, que és cada vegada més 

necessari en la docència, la investigació, el món laboral i les relacions universitàries (català, 

espanyol, anglès, francès i italià). Aquest Servei també assessora en matèria lingüística 

(consultes lingüístiques i terminològiques, i correcció i traducció de textos). I facilita la 

normalització lingüística promovent l’ús del català a la Universitat. 

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 la obtenció del Complement 

Autonòmic per Mèrits Docent (CAMD), i també al Complement Bàsic de Docència (CBD) de la 

URV, que són dos elements de reconeixement i d’incentiu força importants. 

 Formació i innovació per a la millora de la pràctica docent  

El professorat de la URV disposa també del suport de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), 

que és l’organisme encarregat de promoure accions de millora de la formació i innovació docent. 

És un col·laborador actiu del desenvolupament de les polítiques universitàries relatives a la 

innovació i a la millora de la qualitat de la docència, especialment a través de la formació del 

professorat, però també en d’altres camps, com la innovació i la recerca educativa. 

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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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, Pla Específic de Formació i Ajuts per al desenvolupament d’accions de formació 

externa i de terceres llengües. 

El Pla General (P.G.) de Formació inclou activitats anuals de formació permanent del 

professorat, com cursos, tallers, seminaris de treball, etc., amb l’objectiu de: 

 Facilitar l’accés del professorat universitari a la formació permanent. 

 Establir una cultura de formació permanent entre el professorat universitari i millorar la 

qualitat de la docència, la recerca i la gestió. 

 Oferir una formació de caràcter general que incideixi en temes comuns o interessos 

generals per al professorat de la Universitat. 

El Pla Específic (P.E.) de formació comprèn les activitats relacionades amb demandes 

específiques que provenen dels departaments i dels centres de la Universitat. En aquest sentit 

es pretén: 

 Facilitar ajuda i recursos per donar resposta a les necessitats que sorgeixen dels 

interessos de cada col·lectiu. 

 Analitzar les demandes específiques de cadascun d’aquests col·lectius. 

 Establir llaços de comunicació entre l’ICE i els diferents centres i departaments de la 

universitat. 

 

Figura 3. Evolució oferta cursos i assistents  

 
Font: Institut de Ciències de l’Educació 

Taula 10. Detall cursos PROFID, Pla general. Curs 2013-14 

Àmbit Nre. Cursos oferts Nre. Inscripcions 
Nre. 
Assistents 

Acció institucional de la URV 7 20 18 

Desenvolupament docent i investigador  9 133 110 

Docència universitària    17 230 213 

Eines per al treball docent 30 559 453 

Gestió universitària  3 41 40 

Idiomes  12 120 86 

Jornades 1 59 41 

Salut i prevenció de riscos laborals 21 283 169 

Anul·lats 2 - - 

TOTAL 102 1.445 1.130 

Font: Institut de Ciències de l’Educació 
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Durant el curs 2013-14, al nostre centre, i pensant en l’acreditació, es va organitzar el curs 

PROFID Avaluació per competències a la Facultat de Turisme i Geografia impartit pel 

Servei de Recursos Educatius en forma de seminaris de treball adreçats, preferentment, als 

responsables del procés d’acreditació i docents de les assignatures acreditables dels graus i 

màsters de la FTG, incloses les Pràctiques Externes i els Treballs de Fi de Grau i de Fi de Màster.  

El curs va servir per posar en comú aspectes del desenvolupament de la docència d’aquestes 

assignatures i destacar bones pràctiques que podrien ser d’interès per a la resta d’assignatures. 

També va ser útil per reflexionar sobre l’estructura i continguts de cadascun dels espais moodle 

de les diferents assignatures. 

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, cada any, 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. Aquestes ajudes representen, doncs, la possibilitat de 

configurar grups i xarxes de professors que promoguin la innovació i la investigació docent, 

relacionada amb la millora dels processos i estratègies d’aprenentatge, l’avaluació i l’adequació 

dels ensenyaments a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 

 Projectes d’innovació docent dels professors del Departament de Geografia 

Des del Departament de Geografia s’han presentat i obtingut diversos projectes d’innovació 

docent finançats per l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV, que tenen en comú la recerca 

de la qualitat i la millora en diversos aspectes del Grau de Geografia i Ordenació del Territori, a 

més d’aquells que tenen com a objectiu l’establiment de vincles encara més estrets amb els 

centres i l’alumnat d’educació secundària (taula 42). Així, entre els primers cal destacar dos 

projectes concrets, un de relacionat amb la revisió de les pràctiques realitzades al llarg del grau 

i la seva adequació amb la pràctica professional com a geògraf i, l’altre, en el disseny d’un 

portafoli professional a mode de currículum digital per als alumnes del grau. En tots dos casos, 

el grau d’assoliment dels objectius dissenyats i la satisfacció dels resultats obtinguts ha estat 

molt elevada. Pel que fa als projectes que tenen com a objectiu l’establiment de vincles més 

estrets amb l’ensenyament de secundària, en el marc de sengles projectes d’innovació docent, 

s’han posat en marxa les olimpíades de Geografia de Tarragona i s’han elaborat unes fitxes per 

facilitar l’elaboració de treballs d’investigació de secundària en matèria geogràfica. 

 Accions de mobilitat per al professorat 

Des del Centre Internacional es programa, es fa difusió i gestiona la mobilitat internacional de 

l’estudiantat, PAS i PDI dels programes Erasmus, MOU, Study abroad, freemover. 

Els objectius del Centre Internacional són incrementar la visibilitat internacional de la URV, 

potenciar la internacionalització de la nostra comunitat universitària i, finalment, atreure 

estudiants i personal internacional d’alta qualificació. A través d’aquesta unitat es gestiona, de 

manera centralitzada, la documentació i la informació de tots els processos implicats amb la 

internacionalització de la URV. Dóna suport als estudiants, PDI i PAS de la URV que surten a 

realitzar estades internacionals, i fa de finestreta única per al preestudiant, estudiant i personal 

visitant internacional durant la seva estada a la URV. 

Si bé el professorat implicat en la docència dels nostres ensenyaments no es mou amb els 

programes gestionats per l’ICenter, sí que sobretot els docents del Departament de Geografia 

fan moltes accions de mobilitat que queden recollides en la taula 43. La valoració que en fem 

del nivell i volum de la mobilitat del professorat és molt satisfactori, amb un nombre molt 

important d’estades de contingut científic i acadèmica tant en l’àmbit nacional com internacional. 

 Personal de suport a la docència (taula 44) 

El personal de suport a la docència és molt important pel bon funcionament de l’ensenyament i 

és un valor afegit a tenir en compte en l’anàlisi de la seva qualitat. De fet, tot el centre està al 

servei del desenvolupament correcte de les titulacions que s’hi desenvolupen. Des del 

recolzament que es rep, tant a estudiants com a professors, per part del personal de consergeria 

http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/relacions_internacionals/index.html
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(per exemple, explicant als professors nouvinguts com funciona l’equipament docent de les 

diferents aules o orientant als alumnes en aspectes varis del centre), com la tasca que fa 

secretaria en el procés de matrícula o en el de signatura d’actes, fins als tècnics d’informàtica 

del centre, oficina de suport a deganat, tècnica de suport a la qualitat docent, personal de 

biblioteca o becaris de col·laboració.  

Tot i això, el fet de no disposar d’un tècnic informàtic a temps complert (actualment es 

comparteix amb un altre centre de la universitat, situat a Reus) implica que no es pot garantir 

la resolució ràpida d’un imprevist en aquest àmbit.   

En els primers cursos hi havia hagut un problema en relació a la disponibilitat de vigilància a les 

hores d’accés lliure a l’aula de SIG, cosa que s’ha solucionat amb la presència de becaris del 

Departament de Geografia. Si bé que en moments puntuals del curs, quan coincideixen hores 

de docència a l’aula de SIG (tant de grau com de màster) amb puntes de treball dels alumnes, 

es poden produir situacions de major demanda de l’aula que no sempre es poden cobrir, però 

que en general, no representa un greu problema. 

El personal tècnic de suport és de dues persones per a tots els ensenyaments del centre. Tot i 

desenvolupar una feina excel·lent resulta insuficient pel volum d’accions i iniciatives que es fan 

des del centre. Sempre que sigui possible l’increment d’aquest personal tècnic de suport, la 

promoció, captació i qualitat en la gestió docent i acadèmica se’n veurà beneficiada.   
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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”. 

 S’assoleix 

amb 

qualitat 

S’assoleix 

S’assoleix 

amb 

condicions 

No 

s’assoleix 
No aplica 

GGOT X     

GTUR X     

MPTIEM X     

MTAIT X     

Serveis d’orientació acadèmica: Pla d’acció tutorial (PAT) 

 

El SIGQ de la URV estableix els processos de seguiment i avaluació del PAT (P.1.2-02.a Procés 

d’orientació a l’estudiant –GRAU i P.1.2-02.b.- Procés d’orientació a l’estudiant –màster) 

dibuixant així un marc comú on es concreten uns indicadors, unes evidències a recollir, unes 

accions a realitzar i uns agents a intervenir. Ara bé, la posada en pràctica en cada centre pot 

implicar algunes variacions i concrecions dins del mateix marc.  

En el cas de la nostra Facultat el sistema de tutorització dels alumnes de graus queda recollit en 

el PAT del centre que s’actualitza cada curs, sobretot el que fa referència a la seqüència de les 

accions previstes (per a més informació consultar l’enllaç següent) 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-

16_ok.pdf . En aquesta seqüència es diferencia la tutoria pròpiament dita, que recau en mans 

dels tutors, de les sessions informatives previstes a nivell de curs per a cada ensenyament, i s’hi 

inclouen també en aquest procés d’acompanyament les tutories de seguiment, tant de les 

pràctiques externes, com les del treball de fi de grau o de màster. 

D’altra banda, afegir com ja s’ha dit anteriorment, que el centre disposa d’un sistema virtual 

d’extracció d’informes sobre l’acció tutorial realitzada amb la finalitat de poder realitzar un 

seguiment i valoració de la mateixa, i a més de dos espais comuns de tutoria 

(http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=39399 

http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=39400), un per a cada grau per tal de 

gestionar-ne de manera més adequada la particularitat de cada ensenyament amb els seus 

tutors corresponents. També, per tal de facilitar la gestió dels espais de tutories entre tutors i 

alumnes, s’ha simplificat el contingut dels espais comuns, i cada document s’encapçala amb el 

nom del curs a que es destina, i a banda de penjar-lo en l’espai comú, s’envia als tutors afectats 

per ajudar en l’actualització del seu espai amb els seus estudiants tutoritzats. 

A continuació presentem els resultats relacionats amb el desenvolupament del PAT al nostre 

centre. Abans, però comentar que fins al curs 2013-14 el PAT del centre només recollia el 

seguiment dels estudiants de grau, i pel 2015-16 es definirà de manera formal el procés de 

tutorització en l’entorn del màster 

(http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-

16_ok.pdf), entenent que al ser ensenyament de només un curs i referir-se a alumnes de màster, 

amb major grau de maduresa i problemàtiques diferents als estudiants de grau, els seu 

seguiment també ha de ser diferent. Tanmateix, la idea és que els instruments de seguiment de 

les tutories (e-tutories, enquestes de satisfacció, etc.) siguin els mateixos que per als graus, 

però amb matisos diferents com ara que el coordinador és qui fa les funcions del tutor de màster, 

amb la particularitat que té una feina intensa prèvia a l’inici de curs, en el moments de captació 

i de prematrícula i fins hi tot. I com en els graus, la tutoria acadèmica inclou també el seguiment 

i acompanyament que es fa del alumnes en les Pràctiques Externes i Treball Fi de Màster. 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf
http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=39399
http://moodle.urv.cat/moodle/course/view.php?id=39400
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf


 
 AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ FACULTAT DE TURISME I 

GEOGRAFIA 

 

50 
 

Les accions que la FTG ha realitzat per tal d’orientar a l’alumnat a través del PAT, a banda de 

les tutories pròpiament dites, són les que es detallen en les taules 45 i 46.  

En referència al nombre d’estudiants a tutorar per cada professor, com s’observa en la taula 47, 

pot semblar que el nombre és elevat (més de 20 en els dos graus), però cal tenir present que el 

centre va decidir el curs 2012-13, que com els estudiants participen més en les sessions 

informatives que en les tutories, aquestes segones serien voluntàries i una al curs; per la qual 

cosa considerem que el volum d’estudiants per tutor és adequat. 

Quant a la participació en les tutories, taula 48, aquesta és una mica superior al 20%, un punt 

per sobre, els de geografia. Amb el temps, hem vist com aquest indicador ha anat baixant. 

Mentre que la participació en les sessions informatives, en general, es manté (veure taules 45 i 

46). En general, entenem que no és gaire problemàtic el nivell d’assistència a tutories fora de 

les sessions informatives. Les dimensions del centre asseguren un contacte gairebé diari més o 

menys informal amb el professorat, tutors i responsables d’ensenyament que sovint no queda 

reflectit en els instruments de seguiment però que facilita la difusió d’informació d’interès i la 

resolució de dubtes per a l’alumnat. 

 

Pel que fa al tipus de tutories, el gruix és presencial en ambdós casos i destaquen com a 

temàtiques més recurrents la planificació, les necessitats formatives i també les pràctiques 

externes (taules 49 i 50). Afegir que l’ús del moodle tutories està estès amb tota normalitat 

entre tutors i alumnes, cosa totalment comprensible doncs tant uns com els altres estan 

acostumats a treballar amb aquesta plataforma virtual (veure taula 51).  

 

En referència a la satisfacció dels estudiants, com ja s’ha tractat en informes de seguiment 

anteriors (de fet és una proposta de millora plantejada en el curs 2012-13), donada la poca 

participació en les enquestes en general, el centre opta per les enquestes presencials mentre la 

Universitat no proposi un model que millori els nostres resultats. Per això, a final de cada curs, 

es passa una enquesta de satisfacció global als alumnes de grau (veure model annex 6 i els 

resultats en la taula 52). Per al curs que estem analitzant es van recollir 22 enquestes d’alumnes 

del grau en geografia i ordenació del territori (22 de 116, 18,48%) i 77 del grau de turisme (77 

de 313, un 24,60%). 

 

L’enquesta planteja 24 preguntes per cobrir d’alguna manera els diferents aspectes sobre els 

quals se’n vol tenir coneixement. Hi ha unes preguntes de perfil de l’alumne i després se li 

demana valori aspectes com la planificació dels ensenyaments (guies docents i plans de treball), 

instal·lacions i PAT. Sobre la tutoria acadèmica els alumnes manifesten el següent: 

- Els alumnes de geografia enquestats tots saben qui és el seu tutor, el 90% ha realitzat una 

tutoria (19 estudiants) i d’aquests, el 95% l’ha trobat d’utilitat. I els assistents a les sessions 

informatives gairebé  tots les han trobat interessants. 

- Pel que fa als estudiants del grau de turisme, el 91% dels enquestats coneix el seu tutor (70) 

i d’aquests, un 62% ha realitzat alguna tutoria (48). Dels que han realitzat alguna tutoria, el 

70% ha trobat que ha estat útil. A més, els que han assistit a les sessions informatives, 

també les han trobat interessants. 

 

Pel que fa a les preguntes obertes, els alumnes del grau de geografia i ordenació del territori 

creuen que un aspecte positiu és el nombre reduït d’alumnes que hi ha classe i també valoren 

positivament el professorat. Per contra, es queixen sobre alguna assignatura que troben a faltar 

al pla d’estudis, cosa difícil de solucionar en un entorn de contenció com l’actual. 

Mentre que els estudiants de turisme valoren positivament les sortides laborals i la facilitat de 

trobar feina en aquest àmbit. Alguns alumnes també destaquen els continguts apresos. I 

mostren el seu descontent amb la falta d’assignatures d’idiomes i unes infraestructures 

insuficients, com els principals aspectes negatius de la titulació. Sobre el tema idiomes, més que 

ampliar el coneixement de més llengües es mirarà de millorar l’aprenentatge de les existents. 

En aquest sentit s’està pensant en ofertar un curs de francès per tal que els alumnes tinguin uns 

coneixements mínims, canviar de nom de les assignatures de francès per no portar a equívocs i 
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mirar d’oferir més assignatures en anglès. I respecte a les instal·lacions, les queixes que 

tradicionalment hi havia ja no es donen gràcies a l’ampliació del centre. 

En relació a al satisfacció dels estudiants a les pràctiques externes, es poden veure els resultats 

de les enquestes en la taula 66, (66.1 i 66.2) i per a cada grau s’analitzen els resultats en 

l’apartat corresponent a l’estàndard 6 (veure pàgines 68-69 i 74). Així com pel treball fi de grau, 

la seva satisfacció es valora també en l’estàndard 6 quan es parla d’aquesta assignatura també 

per a cada grau, i que en el cas de Turisme, es comenten les dades de la taula 68 (pàgines 71 i 

75). 

Pel que fa a la valoració dels tutors (taula 53), valoren, en general, de manera positiva tant la 

difusió que es fan de les diferents accions, com la planificació de les mateixes i les sessions 

informatives previstes. Si bé consideren que es podria millorar la seva formació, alguns es 

queixen del desconeixement d’aspectes acadèmics, però des del centre creiem que aquests 

dubtes el tutor els ha de derivar a el/la responsable de grau, així com derivar a la secretaria del 

centre les qüestions administratives. D’altra banda, també es lamenten, com cada curs, de la 

poca participació, també en general, dels alumnes en la tutoria acadèmica. És per això que el 

centre prefereix aprofundir en les sessions informatives perquè tenen més participació i els 

alumnes també les troben més interessants. També troben de manera recurrent curs rere curs 

que es podria millorar, encara que no quedi recollit en l’enquesta, el reconeixement de la tasca 

del tutor, cosa que cada curs es trasllada a la universitat. Entenem que en el context actual de 

retallades no canviarà aquest aspecte, però no per això ho deixarem de plantejar. 

Orientació i inserció professional 

A nivell institucional, el Centre d’Atenció a l’Estudiant, 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. Mitjançant accions 

i programes formatius, es vol que l’estudiant pugui assolir i utilitzar estratègies, habilitats i 

coneixements adients per planificar i implementar el seu desenvolupament professional i 

personal.  

Ocupació URV ofereix:  

- Orientació individual per a estudiants de totes les disciplines acadèmiques i els nivells de 

grau, màster i doctorat poden rebre assistència individual per part de la tècnica 

d’orientació professional. Són sessions en privat de dos tipus: cita llarga, amb cita prèvia 

o cita exprés, en el mateix dia (veure més informació a l’espai Orientació individual). 

- Tallers d’orientació, sessions de formació en grup que poden versar sobre diverses àrees, 

amb l’objectiu de millorar el potencial dels estudiants i aconseguir un desenvolupament 

integral per assolir un futur professional exitós (consultat programa a Tallers d’Orientació) 

- Publicacions. Recursos, per ajudar els estudiants, com a futurs graduats, en tot el procés 

de recerca d’ocupació. Per exemple: Guia d’orientació per a l’ocupació, Recursos 

d’orientació per la recerca d’ocupació, Recursos bibliogràfics per a trobar feina (a través 

del CRAI) (veure més informació a l’espai Publicacions) 

- Un servei d’intermediació laboral mitjançant una plataforma de gestió de les oportunitats 

professionals: el portal de la Borsa de Treball. Un cop registrats al portal, poden accedir 

als processos de selecció de les empreses i entitats que col·laboren amb la Borsa de 

Treball de la URV.  

- Un servei de gestió i promoció de pràctiques externes en empreses i institucions. 

- Organització d’altres accions de foment de la inserció laboral dels graduats de la URV com 

ara el Fòrum de l’Ocupació Universitària. 

 

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 cosa que serà molt útil per a la millora continuada d’aquestes activitats.   

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/serveis_universitaris/orientacio_professionals/oindividual.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/Tallers2.html
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/orientacioe.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/RECURSOS%20PARA%20LOS%20ESTUDIANTES%20SOBRE%20ORIENTACION%20PROFESIONAL%2003032015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/CAE/oprofessional/RECURSOS%20PARA%20LOS%20ESTUDIANTES%20SOBRE%20ORIENTACION%20PROFESIONAL%2003032015.pdf
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/buscarfeina.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/publicacions.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/borsa_treball.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/practiques/index.html
http://www.urv.cat/forumocupacio
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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 dues estructures: l’Observatori de 

l’Ocupació i el Centre d’Atenció als Estudiants. La primera estructura sota la responsabilitat del 

Vicerectorat d’Universitat i Societat, té com 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 un objectiu de, 

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 de d’èxit. 

Pel que fa a la FTG, al curs 2013-14 vam considerar interessant organitzar tallers d’orientació 

per als nostres estudiants de grau i màster adaptats als nostres àmbits d’ensenyament, per la 

qual cosa, en col·laboració amb el Servei Ocupació URV i la tècnica d’orientació professional 

d’aquest servei vam dissenyar tres tallers. Un  sobre com fer un currículum interessant per a les 

empreses i les sortides professionals en l’àmbit de la geografia i planificació del territori per 

alumnes de grau i màster (codi FTG14_01); un altre, també sobre com fer un currículum 

interessant per a les empreses, però per a l’àmbit del turisme i per alumnes de grau i màster 

(codi FTG14_02);  i un tercer més pràctic, adreçat a tots, sobre com superar amb èxit una 

entrevista professional (veure taula 54). 

La resposta dels nostres alumnes, com es veu en la taula 55 va ser escassa. Possiblement sigui 

per culpa de les dates, al mes de juny ja queden pocs alumnes al centre i és època d’exàmens, 

motiu pel qual, de cara a properes edicions mirarem d’avançar les dates i reforçar-ne la difusió, 

tant dels tallers, com dels serveis que ofereix Ocupació URV. Fins i tot, cabria la possibilitat 

d’incloure la presentació del Servei dins d’una sessió d’una assignatura troncal de primer curs 

en la qual, entre d’altres qüestions es parla del currículum i l’entrevista (l’assignatura Habilitats 

Professionals i Científiques). Una possibilitat seria posar l’enllaç d’aquest servei al web del centre 

i informació a l’espai comú de tutories perquè els tutors l’importen al seu espai per tal que els 

alumnes tinguin aquesta informació més a l’abast. I inclús, demanar a la tècnica que estableixi 

un dia, encara que sigui al mes, per tenir Sessions d’orientació individual amb cita prèvia al CRAI 

del nostre campus per fer més visible aquest servei al nostre centre i perquè els nostres 

estudiants no s’hagin de desplaçar a altres campus per tenir cites individuals. 

Mobilitat dels estudiants (taula 56) 

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 la URV compta amb un Pla integral d’acollida d’estudiant 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). 

A més la FTG compta amb la figura del coordinador de mobilitat de grau, que coincideix amb el 

responsable d’ensenyament, en el cas dels graus, i amb el coordinador de màster, en aquests 

ensenyaments. El coordinador de mobilitat és un professor que supervisa els estudis que cursa 

l’alumne, els tutoritza i en fa seguiment; és una tasca de caire acadèmic. A més, la cap de 

http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/observatoriocupacio/index.html
http://www.urv.cat/cae/
http://www.urv.cat/mobility/
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secretaria de la Facultat dóna suport en aquell vessant més administratiu, en concret en el cas 

dels estudiants out, verifica que s’hagin matriculat correctament i hagin marcat l’opció 

“mobilitat” en la matrícula, i quan arriben les qualificacions de les altres universitats, les 

introdueix a l’assignatura corresponent; respecte als in, formalitza la seva matrícula i passa les 

notes a la coordinació de mobilitat perquè aquesta la faci arribar a la universitat corresponent. 

En referència a la mobilitat dels estudiants del Grau de Geografia i Ordenació del Territori 

(mobilitat OUT), la valoració és satisfactòria, amb un nombre creixent tant de convenis, com 

d’estades a l’estranger per part dels nostres alumnes. Per contra, la mobilitat IN és millorable, 

en el benentès que la realització de la major part de les classes en llengua catalana dificulta la 

captació d’estudiants estrangers. 

 

Aquest curs 2013-14 onze estudiants del Grau de Turisme han gaudit d’una estada de mobilitat. 

Dues en un Erasmus pràctiques, una en el programa MOU (a la universitat Paulista del Brasil), 

dues en el programa SICUE (a la universitat de Barcelona), i 8 en el programa Erasmus Estudis. 

Els destins d’aquest últims han estat universitats d’Àustria, Bèlgica, Escòcia, Holanda i Itàlia). 

Les opinions dels estudiants a la tornada sempre són molt positives, tant per aspectes acadèmics 

com personals. Un dels estudiants que ha realitzat una estada anual d’Erasmus estudis, ha 

sol·licitat per al proper curs una mobilitat d’Erasmus pràctiques. Creiem que la mobilitat és un 

aspecte molt positiu per la formació dels estudiants. 

Els principals aspectes que preocupen als estudiants, en general, respecte la mobilitat, és el 

nivell d’idioma que s’exigeix i el factor econòmic. Respecte el nivell d’idioma, cal indicar que és 

molt variat entre els estudiants: alguns encara es presenten amb la idea d’anar a aprendre un 

idioma, però també hi ha estudiants que es presenten amb un nivell avançat de la llengua de la 

universitat de destí. D’altra banda, cal reconèixer que les reduccions continuades en els ajuts a 

la mobilitat no incentiven l’increment de sol·licituds. 

En referència als estudiants IN, durant aquest curs hem acollit a 5 estudiants procedents 

d’Àustria, Anglaterra, Croàcia i Holanda. S’observa que el nombre d’estudiants que venen amb 

un nivell d’espanyol mitjà és cada vegada menor i que la majoria d’estudiants busquen 

assignatures impartides en anglès. Si volem tenir més estudiants de mobilitat IN caldrà que 

revisem l’oferta d’assignatures que poden escollir. En el consell d’ensenyament es pot comentar 

amb el professorat la possibilitat d’impartir la seva assignatura en anglès.  

El nombre de convenis en el grau en Turisme també ha crescut al llarg d’aquests cursos, i seguim 

treballant en aquesta direcció. De la mateixa manera, s’han adaptat els documents de les 

pràctiques externes a l’anglès per als tutors d’empresa, ja que valorem  molt poder-les fer a 

l’estranger perquè trobem que és un valor afegit per l’aprenentatge dels estudiants.   

Pràctiques externes 

L’estada en pràctiques d’un estudiant en empreses o institucions es formalitza mitjançant la 

subscripció d’un conveni de cooperació educativa. Aquest conveni el subscriu la Universitat i 

l’entitat col·laboradora, i l’estudiant, amb la seva signatura, accepta els compromisos previstos. 

El servei encarregat de gestionar els convenis a la URV és la Secretaria general amb el suport 

del Gabinet Jurídic, tots dos integrats per membres del PAS. 

Per a les pràctiques externes curriculars se n’explica el seu funcionament en l’estàndard 6, 

detallat per a cada ensenyament. I a més, se n’entra en detall com a bona pràctica del Grau de 

Turisme. 

En el cas de les pràctiques externes extracurriculars dels ensenyaments, les ofertes es gestionen 

des de la Borsa de Treball, servei que ofereix el CAE. 
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Recursos materials 

La Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili es localitza al municipi de 

Vila-seca, a la província de Tarragona. És un centre de nova planta que consta de dos edificis. 

El més antic va ser construït l’any 2004 (Edifici A) amb l’objectiu d’acollir la titulació oficial de 

turisme de la URV. El segon immoble (Edifici B) ha entrat en funcionament el curs 2013-14. La 

seva construcció respon a les necessitats d’espai associades a la transformació del títol de 

Diplomatura de Turisme de 3 anys a Grau de Turisme de 4 anys, a la implantació dels estudis 

de Grau en Geografia i Ordenació del Territori a la Facultat des del curs 2009-10, al 

desenvolupament de dos programes formatius de Máster (el Máster en Tècniques d’Anàlisis i 

Innovació Turística al curs 2010-11 i al Máster en Planificació Territorial: Informació, Instruments 

i Mètodes al curs 2011-12), i a la relocalització en la Facultat del Departament de Geografia, fins 

al moment ubicat a la Facultat de Lletres. En definitiva, l’augment significatiu de l’activitat docent 

i del número d’estudiants, junt amb l’arribada al centre del Departament de Geografia, ha obligat 

a ampliar de manera substancial les instal·lacions. 

Més detalladament, l’Edifici A alberga l’espai destinat al personal d’administració i serveis de la 

Facultat: consergeria, secretaria del centre, agent multimèdia i oficina tècnica de suport al 

deganat. Així mateix, en aquest edifici es troben els despatxos per al professorat i investigadors; 

sales de reunions; l’Aula Magna o sala d’actes, totalment equipada amb una capacitat de 80 

persones, i aules de diferent grandària situades en la primera planta de l’edifici entre les quals 

destaquen 4 aules informatitzades,  estant una d’elles dotada de programari específic de 

Sistemes d’Informació Geogràfica (vegeu la taula 57). Com ja hem dit, des del curs 2013-14 

aquest edifici alberga també el Departament de Geografia (despatxos per a professors i personal 

investigador, inclosos els becaris de recerca en formació, sales de reunions, aula de formació del 

departament, aules de projectes i laboratori de cartografia). 

L’Edifici B, a més d’albergar el Centre de recursos per a l’aprenentatge i la recerca (CRAI) del 

Campus Vila-seca, els serveis i les instal·lacions del qual es detallen més endavant, acull 

fonamentalment la resta d’aules i altres serveis. El CRAI se situa al soterrani i la planta baixa, 

mentre que els espais destinats a aules estan a la primera i segona plantes. S’han projectat 

aules de diferents dimensions i capacitat, totalment condicionades a nivell informàtic i àudio, per 

cobrir les necessitats docents del centre (vegeu taula 59). Cal dir que tots els ordinadors 

existents a les aules de formació compten amb els programes adequats per seguir els continguts 

formatius especialitzats dels cursos que s’imparteixen. Els equips informàtics de recerca estan 

dotats també amb programari específic d’anàlisi qualitativa i quantitativa, així com cartogràfic i 

d’anàlisi territorial. Entre totes aquestes aules cal destacar alguna de docència específica com 

un laboratori de geografia física, una aula de cartografia i l’aula d’empresa simulada dotada amb 

12 ordinadors.  

Tots dos edificis compten amb connexió sense fil i xarxa LAN, amb wifi i punts de xarxa en totes 

les aules, despatxos i CRAI. 

A més de les aules o espais formatius on els alumnes poden dur a terme els seus estudis i 

activitats formatives, el Departament de Geografia, compta amb un Laboratori de recerca en 

matèria de Cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica. Aquest és un servei del Departament 

de Geografia que recolza la recerca i la docència universitària, així com a l’administració pública 

i empreses privades que ho requereixen, en els camps de la cartografia i els Sistemes 

d’Informació Geogràfica. El laboratori constitueix un espai de treball amb l’equipament més 

innovador per a l’elaboració de cartografia i l’anàlisi de la informació geogràfica, i ofereix suport 

tècnic i material, fonamentalment als grups de recerca de la universitat. Des de la seva creació 

ha participat i col·laborat en diferents projectes desenvolupant les eines SIG d’última generació 

per a l’anàlisi del territori. Per a més informació consultar la taula 58 i l’enllaç: 

http://www.urv.cat/dgeo/laboratori-cartografia/. 

Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) 

Pel que respecta al CRAI, que està situat des del curs 2013-14 a l’Edifici B de la Facultat (com 

ja s’ha anunciat anteriorment), inclou espais de treball individual i col·lectiu que permeten als 

http://www.urv.cat/dgeo/laboratori-cartografia/


 
 AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ FACULTAT DE TURISME I 

GEOGRAFIA 

 

55 
 

usuaris i, especialment als investigadors, aprofitar tots els recursos d’informació disponibles, i 

també, la possibilitat de rebre sessions formatives a càrrec del professorat en grups reduïts, 

elaborar treballs en equip, etc. Concretament les instal·lacions del nostre CRAI són les que 

apareixen en la taula 59 i les dades d’ús en la 60. 

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 9001:2008. La Carta de Serveis 

(http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/carta_serveis_crai.pdf) i la Política de qualitat 

(http://www.urv.cat/media/upload//arxius/crai/politicaqualitatcrai.pdf) 

recullen els objectius del sistema i els compromisos de qualitat objectivables i mesurables, que 

han estat assolits el 2013 i el 2014. És el primer CRAI de l’Estat Espanyol 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 de recursos documentals 

 Gestió del préstec 

 Disseny i impartició d’accions formatives 

 Suport a l’investigador 

 Suport a la docència i l’aprenentatge 

 Gestió dels espais i equipaments 

El CRAI del Campus Vila-seca ofereix unes completes instal·lacions de 670 m2, amb 255 llocs de 

treball, que suposen una ràtio d’1 lloc de treball per cada dos estudiants del Campus. Ofereix 

espais còmodes preparats per a l’estudi, la formació, el treball en equip, el treball amb ordinador 

i programari específic per a les titulacions que s’imparteixen al Campus, zones de lectura i de 

descans. L’horari d’obertura de les instal·lacions és de 56 hores setmanals, de 8’30 a 20h els 

dies laborables, i es complementa amb l’accés ininterromput als serveis i recursos virtuals 

mitjançant la pàgina web del CRAI. 

El catàleg dels serveis que ofereix és: 

 Informació general i d’acolliment a la universitat 

 Suport a la formació del professorat 

 Accés a fons especialitzat en Turisme i matèries afins. La Biblioteca posseeix un fons 

de 21.200 títols en paper, dels quals 218 són títols de revistes. A més a més del fons 

digital, unes 550 revistes i més de 1.500 llibres electrònics i accés a la BDC (Biblioteca 

Digital de Catalunya).  

 Biblioteca dipositària de l’OMT (Organització Mundial de Turisme). Des de març del 

2005, té accés a tota la E-library i a totes les publicacions electròniques de la OMT 

(més de 1100 llibres, a més de literatura grisa especialitzada en Turisme). 

 Accés i formació de bases de dades generals de recerca (Scopus, ISI Web of 

Knowledge, CSIC) i especialitzades en Turisme tant a nivell nacional com  

internacional (LeisureTourism, Cab e-books, Biblioteca Digital de l’OMT, Canal 

Estudios Turespaña, etc). 

 Disponibilitat d’accés remot per facilitar la recerca des de qualsevol ubicació. 

 Préstec gratuït de documentació de les altres biblioteques del CSUC (Consorci de 

Serveis Universitaris de Catalunya) 

 Laboratori d’idiomes 

 Cerca activa de treball 

 Sales d’estudi 

 Servei informàtic per a usuaris amb ordinadors de lliure disposició 

 Creació i elaboració de materials docents i multimèdia 

 Servei de reprografia (fotocopiadora d’autoservei) 

 Lectors i reproductors en diversos suports 

 Cursos de formació per a doctorands (bases de dades, gestors de bibliografies, 

formació específica per a investigadors, etc) 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/carta_serveis_crai.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/politicaqualitatcrai.pdf
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 Wifi 

 Videoconferència 

 Connexió a recursos electrònics des de fora de la URV 

 Factoria: assessorament tècnic i tecnològic i programari específic per a l’edició 

d’imatge, vídeo i so per tal de millorar els treballs acadèmics 

 Préstec de càmeres de foto i vídeo, ordinadors portàtils, e-readers, auriculars i 

gravadores d’àudio. 

 

Durant l’any 2014, el CRAI Campus Vila-seca ha rebut 41.730 usuaris i s’han realitzat 10.323 

préstecs de documents, 1.177 préstecs d’espais de treball en grup i 7.164 d’equips informàtics 

i audiovisuals. Aquestes dades suposen una ràtio de 22 préstecs per cadascun dels estudiants 

potencials del Campus. 

El CRAI facilita l’accés a la bibliografia recomanada pels professors. Quan el professor introdueix 

un document recomanat a la guia docent, automàticament es genera un correu electrònic dirigit 

al CRAI per a què es pugui comprovar si està disponible o es pugui adquirir en cas de ser 

necessari. El CRAI garanteix la disponibilitat d’un nombre suficient d’exemplars per a atendre la 

demanda dels alumnes. Des de la web del CRAI pot consultar-se la bibliografia bàsica disponible 

per a una determinada assignatura, i també des de la plataforma Moodle hi ha un enllaç a 

l’apartat de bibliografia bàsica del CRAI amb la finalitat que l’estudiant pugui consultar la 

disponibilitat en tot moment i accedir al document final en cas que sigui electrònic. 

En relació a les activitats de suport a l’adquisició de competències informacionals, el CRAI 

Campus Vila-seca va realitzar, durant el 2014, 12 sessions de formació presencial per a 

estudiants de grau i màster. Aquestes sessions presencials es complementen amb guies i 

tutorials virtuals, disponibles a la web, que també contribueixen a millorar l’aprenentatge 

autònom i a capacitar els usuaris per al màxim aprofitament dels recursos d’informació. 

El nivell de satisfacció dels usuaris en l’atenció presencial i telefònica rebuda va assolir una 

mitjana de 9’40  en les enquestes dutes a terme trimestralment l’any 2014. En el cas del Personal 

Docent Investigador (PDI), la mitjana de satisfacció general amb els serveis del CRAI va assolir 

un 8’50 en l’enquesta realitzada el desembre de 2013. Finalment, en relació als recursos 

documentals, en una enquesta realitzada el juny de 2013, el 88% dels estudiants va afirmar que 

trobava allò que necessitava per als seus estudis al catàleg bibliogràfic de la URV. (Veure taula 

60). 

Les queixes que tradicionalment es repetien sobre les instal·lacions ja no es donen gràcies a 

l’ampliació del centre, en general els alumnes estan contents (mirar taula 52). Si bé sí que 

segueix havent-hi una petició de bar per a la Facultat, cosa que no depèn ni molt menys del 

centre i que s’està tractant tant amb la Universitat, com amb l’Ajuntament de Vila-seca. 

Pel que fa al curs analitzat, com es pot observar en la taula 61, la de registre de les incidències, 

les queixes dels alumnes es centren en: 

- El mal funcionament de les fotocopiadores i màquines dispensadores que tenen a la seva 

disposició, queixa que es trasllada a les empreses concessionàries per tal que millorin el 

seu servei de manera continuada, perquè els problemes són freqüents. 

- Algun aspecte acadèmic que el/la responsable de cada grau intenta solucionar. 

- Alguna qüestió del CRAI a la qual la responsable intenta resoldre, o si més no, respondre. 

- O sobre tutories, que també es mira d’arreglar. 

 

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. 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 d’ensenyament-aprenentatge. Dins de 

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

comunicació, incloent webconferències i publicació de notes personalitzada. 

A més, l’Entorn Virtual de formació de la URV estén les funcionalitats de la plataforma Moodle 

amb un mòdul propi de Planificació de les activitats, com ja hem explicat quan valoràvem 

l’estàndard 1 i citàvem el Pla de Treball, eina que facilita l’avaluació i la interacció dels docents i 

els estudiants.  Moodle, a més, integra el sistema Adobe Connect, el qual permet, des de 

qualsevol aula virtual la retransmissió de classes per videoconferència en directe, així com la 

seva posterior visualització. I en paral·lel als espais de docència, s’ha inclòs també dins de 

l’entorn l’espai virtual de tutories, permetent d’aquesta manera el contacte a distància entre 

tutor i estudiants tutoritzats. 

I 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 

una proposta institucional de recomanacions d’ús de la plataforma, que treballant aspectes de 

planificació, publicació de continguts, activitats d’aprenentatge i comunicació i seguiment de 

l’estudiant, permet ser ampliada per iniciativa pròpia del professorat interessat en explotar en 

profunditat totes la potencialitat que l’ofereix el Moodle.  

Per poder garantir aquest ús de qualitat de la plataforma, el professorat compta amb: 

 Documentació actualitzada de la plataforma, amb vídeos explicatius de les principals 

funcionalitats. Es pot trobar informació sobre els conceptes clau del Moodle a la URV, 

(http://moodle.urv.cat/wiki/Professor_novell). 

 Cursos de formació en format SPOC (SmallPrivative Online Course): Primers passos amb el 

Moodle, Moodle I i Moodle II activats a traves del PROFID. Concretament: 

 PROFI065: 101 Introducció al Moodle de la URV: curs d’iniciació adreçat al professorat 

novell i professorat sense experiència amb la plataforma (5 hores). 

 PROFI043: Introducció a l’Entorn Virtual de Formació (Moodle I): curs introductori en el 

qual es treballen les activitats i recursos més utilitzats a un espai (15 hores). 

 PROFI044: Entorn Virtual de Formació. Més enllà dels aspectes bàsics (Moodle II): adreçat 

al professorat que coneix l’eina  i vol aprofundir i conèixer nous tipus d’activitats i recursos 

(15 hores). 

 

Aquests cursos són en modalitat a distància i proporcionen al professorat la possibilitat de 

dedicar les hores de treball que suposen cada curs, en els moments que ells consideren adient 

al llarg de tot el quadrimestre. A destacar que el curs “101 Introducció al Moodle de la URV (5 

hores)” és un curs que es posa en marxa per primera vegada, especialment destinat al 

professorat sense experiència amb la plataforma, útil, per exemple per als professors de nova 

incorporació, que no coneixen el Moodle. 

I com que als cursos només s’hi pot inscriure professorat ja contractat per la URV, es mantindran 

actius fins a finals de juliol i es tornaran a obrir a inicis del primer quadrimestre del proper curs, 

per facilitar la participació dels professors novells. 

 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-e 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.  

 

L’ús de l’espai moodle tant per part dels alumnes com del professorat, en el Grau de Geografia 

i ordenació del territori, és en general satisfactori, amb un percentatge de seguiment moderat 

entre els primers i elevat entre els segons. (Veure taula 62) 

http://moodle.urv.cat/wiki/Professor_novell
http://www.ice.urv.cat/moduls/formacio/index.php?file=mostrarCursProfid&id=65
http://www.ice.urv.cat/moduls/formacio/index.php?file=mostrarCursProfid&id=43
http://www.ice.urv.cat/moduls/formacio/index.php?file=mostrarCursProfid&id=44
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En el cas del Grau de Turisme, s’indica que hi ha hagut dues aules virtuals que no han estat 

actives. Aquestes aules es corresponen amb assignatures del pla d’estudis que no s’imparteixen. 

Només estan actives perquè les han matriculat estudiants nostres que participen en programes 

de mobilitat al haver-hi correspondència temàtica amb assignatures de la universitat de destí. 

Per tant, es pot considerar que totes les assignatures que s’imparteixen al grau tenen un espai 

moodle actiu.  

L’ús del moodle com a recurs docent està totalment normalitzat i és complert, com ho demostra 

que tots els espais estan oberts i són actius en tots els anys on s’ha fet el seguiment de la 

titulació. Malgrat això, cal tenir en compte que les dades que inclou la taula no són reals, ja que 

la informació es basa en el codi de l’assignatura i inclou informació d’aules virtuals d’assignatures 

d’altres ensenyaments (grau de finances i comptabilitat i grau de geografia i ordenació del 

territori), que s’ofereixen als nostres estudiants però que molt pocs les matriculen.  

Tant el percentatge de professors com d’estudiants actius segueix una tendència decreixent però 

aquestes dades són molt genèriques i no permeten una anàlisi clara de l’ús que es fa del moodle 

en les diferents assignatures del grau. Per exemple, en les assignatures de determinats 

departaments, sobretot si el professor que la imparteix és associat, consten també com a 

professor els coordinadors de l’assignatura, que no accedeixen de manera regular a l’espai. A 

més, l’ús que es pot fer del moodle és molt variat i depèn del tipus d’assignatura, del grau de 

coneixement dels professors de les possibilitats que ofereix l’entorn,... Mentre en alguns casos 

serveix simplement com a repositori de documents, en altres hi ha definides activitats que 

requereixen accessos més o menys regulars a l’espai de l’assignatura.  

Respecte als estudiants del Grau de Turisme, un 79,74% es pot considerar actiu, és a dir, 

accedeix com a mínim una vegada a la setmana al campus virtual. En funció de les assignatures 

que tingui matriculades, del tipus d’ús que es faci del moodle en aquestes assignatures, de si és 

repetidor o no,... l’accés de cada estudiant a l’entorn virtual és variat.  

L’ús del moodle dins de les assignatures del màster PTIEM és complet, com ho evidencia el fet 

que tots els espais són actius. Això no vol dir que tothom n’usi totes les possibilitats, ja que això 

depèn del tipus d’assignatura, d’activitats a fer i del coneixement més profund o menys que es 

pugui tenir de l’eina. En tot cas, considerem que aquest coneixement és més que suficient i que 

tant professors com alumnes s’han acostumat a treballar en aquesta plataforma. 

La gran majoria d’alumnes hi accedeixen amb regularitat, tot i que amb variacions segons les 

matèries, ja que n’hi ha que requereixen entrades gairebé cada setmana i d’altres que poden 

espaiar més l’accés, almenys durant algunes parts del curs. Pocs alumnes en queden al marge 

ja que, pel que fa als usos més estesos, d’una banda l’aportació de documents i material del 

professor és relativament contínua i, de l’altra, la introducció de tasques per part de l’alumne és 

també repartida al llarg del curs.  

Respecte als professors, un 31% no es considera actiu, però cal tenir present que la distribució 

al llarg del curs de les assignatures fa que no ocupin en cap cas tot el període docent (anual en 

totes les assignatures), amb la qual cosa és obvi que en molts casos hi ha força setmanes del 

curs en què no cal entrar en l’espai moodle de l’assignatura.  

Pel que fa al MTAIT, tot i que el màster és de caràcter presencial, la utilització del moodle es 

consolida com l’eina de comunicació i de suport a la docència més utilitzada tant per part dels 

estudiants, com per part del professor. Hi ha estudiants que no han tingut contacte previ amb 

el moodle, tot i així, no s’ha detectat cap incidència important en la seva utilització. 

Tal i com se senyala en la taula 62, les aules virtuals disponibles per la nostra titulació durant el 

curs acadèmic valorat, han estat 29 i totes actives. Del total d’usuaris amb rol de professor dins 

de les aules virtuals de la titulació, s’ha connectat regularment a l’aula virtual el 60 %, i 

d’estudiants el 79%. La interpretació que fem d’aquestes dades és que els professors utilitzen 

el moodle tot i que hi ha assignatures, com per exemple Treball Fi de Màster o Pràctiques 

Externes, on estan incorporats tots els possibles tutors de projectes i pràctiques, que en el cas 

de no estar designats finalment com a tutors, no s’activen en l’assignatura, aquest fet pot 

explicar que baixi el percentatge de connexió per part de professorat, ja que els professors no 
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assignats com a tutors segueixen actius en la plataforma docent. D’altra banda, l’assignatura 

Orientació Professional i Ciutadania, oferta a diferents màsters de la URV, també disposa d’aula 

virtual, però en aquest cas, la coordinació del màster no en té cap coneixement directe del seu 

desenvolupament ni funcionament, ni dels professors vinculats, així com de l’ús que en fan de 

la plataforma virtual, fet que a més explica el nombre de 428 estudiants, que lògicament no són 

els reals del màster, però sí d’aquesta assignatura. 

Afegir que malgrat les dades comentades, la docència compartida d’una assignatura fa que una 

mateixa aula contingui diferents titulacions i això pot desvirtuar les dades a nivell de titulació, 

cal tenir en compte, llavors, el caràcter orientatiu dels percentatges de ‘actius’.   
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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”. 

 S’assoleix 

amb 

qualitat 

S’assoleix 

S’assoleix 

amb 

condicions 

No 

s’assoleix 
No aplica 

GGOT  X    

GTUR  X    

MPTIEM  X    

MTAIT  X    

Resultats d’aprenentatge  

 

 Evidències del desenvolupament de l’ensenyament 

El comitè extern d’avaluació accedeix a les evidències del desenvolupament de l’ensenyament a 

través de l’enllaç http://moodle.urv.net/moodle amb un usuari i contrasenya que li 

proporcionarà la URV. 

El comitè accedeix als espais Moodle de les assignatures seleccionades per a l’acreditació amb 

tota la informació que els professors comparteixen amb els alumnes, entre altres aspectes clau 

que la titulació ha considerat incloure, com els espais de coordinació del PAT esmentats 

anteriorment per a cada grau. En els espais de cada assignatura hi ha: 

 La guia docent i el pla de treball: On es troba la informació respecte als resultats 

d’aprenentatge, les activitats formatives i els sistemes d’avaluació. En aquest vídeo hi ha 

una breu explicació de com es trasllada la planificació de les assignatures als estudiants de 

la URV. 

Vídeo de la planificació docent a la URV 

 L’espai ‘Evidències per a l’acreditació’: Recull de les execucions dels estudiants, de manera 

que es cobreix tot l’espectre de les qualificacions obtingudes. Aquest espai de recull 

d’evidències no és visible pels estudiants. 

 Elecció de les assignatures per a l’acreditació 

D’acord amb els criteris de la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficial de Grau i Màster 

de cara a la recollida d’evidències del desenvolupament de l’ensenyament s’han seleccionat les 

següents assignatures: 

Taula 11. Assignatures acreditables 

 
Codi de 

l’assignatura 
Nom de l’assignatura ECTS Tipologia 

Geografia i 
Ordenació del 
Territori 

21214006 Espais i societats 6 Formació bàsica 

21214102 Tècniques d’informació geogràfica i turística 6 Obligatòria 

21214118 Marc de la planificació territorial 6 Obligatòria 

21214221 Topics in Geography 3 Optativa 

21214401 Pràctiques externes 12 Pràctiques Externes 

21214301 Treball fi de grau 18 Treball fi de grau 

Turisme 

21204007 Habilitats professionals i científiques 6 Formació bàsica 

21204105 Espais i recursos turístics 6 Obligatòria 

21204107 Geografia de les destinacions turístiques 6 Obligatòria 

21204224 Gestió i processos de producció en restauració 6 Optativa 

21204215 Planificació sostenible de les destinacions turístiques 6 Optativa 

PE I 21204401 
PE II 21204402 

Pràctiques externes 
12 
12 

Pràctiques Externes 

21204301 Treball fi de grau 6 Treball fi de grau 

Planificació 
Territorial: 

21625103 Tècniques de prospectiva territorial 5 Obligatòria 

21625105 Dinàmica i problemàtica dels espais rurals i naturals 5 Obligatòria 

http://moodle.urv.net/moodle
http://vimeo.com/114335534
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2120&assignatura=21204107&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16
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Codi de 

l’assignatura 
Nom de l’assignatura ECTS Tipologia 

informació, 
eines i 
mètodes 

21625301 Treball fi de màster 12 Treball fi de màster 

Tècniques 
d’Anàlisi i 
innovació 
turística 

21615101 Anàlisi conjuntural i de noves tendències turístiques 5 Obligatòria 

21615102 Desenvolupament i gestió de productes específics 5 Obligatòria 

21615301 Treball fi de màster 12 Treball fi de màster 

Font: Elaboració pròpia 

 

A continuació, exposarem els motius que ens han dut a triar les assignatures acreditables per a 

cadascuna de les titulacions. 

Titulació 1: Grau Geografia i Ordenació del Territori 

La selecció de les assignatures escollides pel Grau de Geografia s’ha fet d’acord amb el criteri 

bàsic que evidencien competències clau de la titulació, a més de ser representatives de cadascun 

dels quatre cursos en què s’organitza el grau. Això explica perquè de les quatre assignatures, 

n’hi ha una (la de primer curs) que correspon a Formació Bàsica, dues (de segon i tercer curs) 

de caràcter obligatori i una última (de quart curs) de tipus optatiu. A més, seguint les directrius 

de l’AQU, s’han seleccionat les dues assignatures corresponents a treball de fi de grau i 

pràctiques externes: 

1. Espais i societats. Assignatura de segon quadrimestre de primer curs, dins de la formació 

bàsica del grau i comuna amb el Grau de Turisme (6 ECTS). 

 

L’assignatura, de caràcter teòric i pràctic, es planteja com una introducció a la geografia 

regional a partir de l’estudi de les principals àrees del món, tot analitzant les característiques 

demogràfiques, econòmiques, socials i culturals. Al mateix temps, es pretén que l’alumne 

conegui les principals fonts estadístiques i d’informació per tal de realitzar dita anàlisi. 

El seu sistema d’avaluació és un bon exemple de combinació de diferents metodologies. Així, 

d’acord amb la programació del curs la seva avaluació consistia en: 

 Un treball, on l’alumne demostra que és capaç d’obtenir dades i analitzar i exposar 

informació sobre qualsevol país del món utilitzant les principals fonts estadístiques i 

documentals: 20% sobre el total de la nota. 

 Presentació de resultats del treball a classe: 10% sobre el total de la nota. 

 Resolució de problemes o exercicis pràctics, amb l’anàlisi i la recerca de fonts 

estadístiques mundials i regionals,  elaboració d’indicadors i cartografia 

sociodemogràfica, relacionats amb el treball de curs, i l’anàlisi i el comentari d’altres 

materials i aspectes relacionats amb el curs: 30% sobre el total de la nota. 

 Prova mixta d’avaluació dels continguts teòrics de la primera meitat del curs: 25% 

sobre el total de la nota 

 Prova mixta d’avaluació dels continguts de les presentacions dels grups de treball. 

15% sobre el total de la nota. 

 

2. Tècniques d’informació geogràfica i turística. Assignatura de primer quadrimestre de 

segon curs, de caràcter obligatori tant per al Grau de Geografia i Ordenació del Territori com 

per al grau de Turisme (6 ECTS). Es considera una assignatura clau dins del grau perquè els 

estudiants hi desenvoluparan els conceptes teòrics i pràctics de les tècniques bàsiques de 

representació gràfica i cartogràfica, una de les eines bàsiques en la tasca professional de la 

geografia. 

 

L’assignatura té un contingut pràctic molt elevat (50% de les sessions), que es palesa en tot 

un seguit d’activitats que es realitzen setmanalment. Segons la temporització de cada curs, 

això significa de 12 a 14 sessions pràctiques. Les activitats pràctiques s’organitzen en tres 

blocs: realització de gràfics, realització de mapes, i lectura i ús de documents cartogràfics. 
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Quant a nombre de sessions, les activitats més importants són les referents a gràfics i mapes 

(4 i 6 sessions, respectivament). El sistema d’avaluació seguit fins enguany s’organitzava en 

donar un pes, proporcional a la dificultat o dedicació, a cada activitat. A banda es realitzava 

un examen pràctic, de caràcter optatiu, amb un pes equivalent al 10% de la nota del bloc 

pràctic.  

 

Pel curs 2015-2016 es proposa una millora docent centrada en la reorganització de les 

activitats pràctiques. En concret, es proposa augmentar el pes proporcional de les activitats 

relatives a lectura i ús de documents cartogràfics, i llevar-lo de les activitats centrades en 

realització de gràfics i mapes. Per altra banda, es proposa incrementar el pes de l’examen 

pràctic a un 40% de la nota del bloc pràctic i centrar-lo únicament en continguts relatius a 

elaboració de gràfics i mapes. 

3. Marc de la planificació territorial. Assignatura de primer quadrimestre de tercer curs, de 

caràcter obligatori al Grau de Geografia i Ordenació del Territori (6 ECTS). 

 

La seva importància radica en el fet que l’objectiu principal de l’assignatura és el coneixement 

dels instruments de planejament territorial a Catalunya, dels seus fonaments teòrics, i de la 

seva aplicació pràctica, un dels àmbits que, segons l’enquesta realitzada pel Col·legi de 

Geògrafs, ocupa un major nombre de professionals de la Geografia. 

 

D’acord amb la planificació del curs, té un important percentatge de sessions teòriques (70 

hores), que es combina amb un nombre igualment important de debats (30 hores) i de 

realització de treball (30 hores). Aquesta combinació de conceptes teòrics i aplicació pràctica 

té el seu reflex en les metodologies d’avaluació, que combinen la realització de proves mixtes 

amb l’elaboració d’un treball. 

4. Topics in Geography. Es tracta d’una assignatura de tipus optatiu (com totes les que 

s’ofereixen a quart curs, excepte el treball de fi de grau  i les pràctiques externes) de 3 crèdits 

i que és comuna a les dues mencions que el Grau de Geografia i d’Ordenació del Territori 

ofereix a partir d’assignatures pròpies: la menció en Planificació territorial i desenvolupament 

local i la menció en Canvi climàtic i medi ambient. 

 

L’assignatura presenta, a més, la singularitat que s’imparteix en llengua anglesa ―i, per tant, 

contribueix a garantir l’assoliment de la competència lingüística dels nostres estudiants―, en 

tant que es construeix a partir de xerrades, conferències i tallers pràctics que imparteix 

professorat estranger convidat per a l’ocasió (ja sigui en el marc de convenis Erasmus, o bé, 

a partir d’altres fórmules de col·laboració interuniversitària) sobre les seves principals línies 

d’investigació. En conseqüència, l’assignatura varia cada curs i, per aquest motiu, oferim la 

possibilitat que l’alumnat la pugui cursar en dos anys acadèmics diferents (s’ofereixen, 

alternativament, les assignatures Topics in Geography I i Topics i Geography II). 

 

Degut a ala seva particular configuració, l’avaluació de l’assignatura recau en la seva totalitat 

en les ressenyes de les xerrades o la resolució dels exercicis pràctics ―en llengua anglesa― 

plantejats per cada un dels professors que hi han impartit docència. 

 

Titulació 2: Grau Turisme 

 

En el cas del Grau de Turisme, s’han escollit assignatures dels diferents cursos de la titulació, 

mostrant el procés d’aprenentatge de l’estudiant, des d’una formació més genèrica a 

l’assoliment de competències professionals.  

 

Del primer curs s’ha escollit l’assignatura d’Habilitats professionals i científiques. 

Assignatura de formació bàsica de 6ECTS on intervé professorat de diferents departaments 

(economia, geografia i gestió d’empreses). Com s’ha comentat en l’estàndard anterior, va 

formar part del pla pilot de portafolis de competències i gràcies a aquella experiència es va 
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reestructurar, per fer-la més coherent en continguts i no en funció de la docència del 

professorat. Es tracta d’una assignatura transversal, ja que ha de marcar les pautes per 

elaborar treballs i fer presentacions orals en tota la titulació. De fet, les pautes que es donen 

per l’elaboració de treballs i presentacions orals es traslladen a la resta de professorat de la 

titulació per tal que les tinguin en compte. L’aprenentatge de les competències que es 

treballen en aquesta assignatura ha de permetre una continuïtat al llarg de la titulació, que 

finalitzi en l’elaboració del treball de fi de grau.  

 

Aquesta assignatura es desenvolupa en el primer quadrimestre del primer curs dels dos graus, 

en el qual en general s’observa un menor rendiment acadèmic dels estudiants com a 

conseqüència del procés d’adaptació a la universitat. Potser pel seu contingut una part dels 

alumnes considera que és una assignatura fàcil. Tot i això, hi ha activitats que s’han d’anar 

presentant regularment. Tal com s’indica a la guia docent de l’assignatura, la no presentació 

a les proves o d’alguns dels exercicis plantejats, implica que no es pot avaluar l’assignatura 

en primera convocatòria. A més, es requereix un nota mínima de 4 en cada examen per poder 

fer mitjana. Aquest fet, juntament amb casos d’estudiants que presenten exercicis 

erròniament resolts o a vegades plagiats, provoquen que les taxes de rendiment i èxit de 

l’assignatura no siguin molt elevats. El contingut de l’assignatura no és complexa, però 

necessita que l’alumne s’impliqui en el seu aprenentatge. Cal remarcar que a l’hora de les 

revisions, els alumnes accepten sense protestes significatives els resultats obtinguts. 

 

En el segon curs, trobem assignatures instrumentals comunes amb el grau de geografia i 

algunes específiques de l’àmbit de l’empresa que seran útils per al futur graduat. D’entre les 

quals s’ha escollit l’assignatura obligatòria, també de 6ECTS, Espais i recursos turístics, 

perquè és una assignatura on es treballen conceptes i fonaments de l’àmbit turístic i amb la 

qual es dóna resposta a la necessitat que tenen els futurs professionals del turisme de 

comprendre la rellevància que té l’organització de l’espai en la competitivitat i l’èxit de les 

destinacions turístiques.  

 

Del tercer curs, l’assignatura escollida és la de Geografia de les destinacions turístiques. 

Igual com en el segon curs, a tercer hi ha dues assignatures instrumentals comunes amb el 

grau de geografia, es completa la formació en l’àmbit de l’empresa, es cursen les obligatòries 

d’anglès i francès i es realitza la primera assignatura de pràctiques externes. L’assignatura 

escollida és obligatòria, de 6ECTS i vol aportar eines i procediments per a l’anàlisi de la situació 

actual del turisme mundial, mitjançant la identificació de modalitats de turisme, així com dels 

impactes ambientals, econòmics, socials i culturals que es generen a cada regió. 

 

Del quart curs s’han escollit dues assignatures optatives, ja que a quart les úniques 

assignatures obligatòries són el Treball de fi de grau i les Pràctiques externes II. El grau de 

turisme té una vocació clara per formar professionals del sector. Per aquest motiu, dins el 

propi ensenyament s’ofereixen dues mencions: Planificació i gestió de destinacions, d’una 

banda, i Gestió i direcció d’allotjaments turístics, de l’altra. S’ha escollit una assignatura de 

cadascuna de les mencions, per mostrar la maduresa de l’aprenentatge dels estudiants i la 

culminació de l’ensenyament del grau.  Per a la primera de les mencions, l’assignatura 

escollida és Planificació sostenible de les destinacions turístiques, i per a la segona 

Gestió i processos de producció en restauració, ambdues, com hem dit optatives i de 

6ECTS cadascuna. La primera dóna eines i procediments per a l’avaluació de destinacions i el 

disseny de processos de planificació sostenible de l’activitat del turisme mitjançant la 

comprensió i desenvolupament metodològic dels diferents tipus de planificació i l’anàlisi de 

singularitat de les diferents tipologies de destinació. Mentre que la segona capacita per dirigir 

i organitzar la producció i el servei de restauració en establiments d’allotjament, determinant 

ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, complint els objectius 

econòmics i seguint els protocols de qualitat establerts. 
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Titulació 3: Màster Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes 

En el cas del màster PTIEM, les assignatures triades són, seguint les indicacions d’AQU dues 

assignatures obligatòries i la del Treball de Fi de màster. 

 

Les assignatures són, com mostra la taula 11, “Dinàmica i problemàtica dels espais rurals 

i naturals” i “Tècniques de prospectiva territorial”. En el primer cas correspon a una 

assignatura que aporta uns continguts més de coneixements teòrics, mentre que en el segon 

és una assignatura de l’àmbit de tècniques. Al marge d’això, l’assignatura “Dinàmica...” és 

una de les que avalua amb més diversitat d’activitats avaluatives, que comprenen lectures, 

treballs, ús de TIG i presentacions; en el cas de l’assignatura “Tècniques...” s’ha triat perquè 

el seu contingut i avaluació comprèn les diferents fases que es treballen en tota planificació 

territorial: anàlisi, diagnòstic, prospectiva i estratègies. 

 

Titulació 4: Màster Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística 

Les assignatures escollides en el Máster en Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística són tres 

assignatures obligatòries: Anàlisi conjuntural i de noves tendències turístiques, 

Desenvolupament i gestió de productes específics i el Treball de fi de màster. 

Aquestes tres assignatures són representatives del tipus de competències  que els estudiants 

assoleixen en el Máster. La primera, de caràcter més tècnic i amb un alt contingut de treball 

guiat pel docent la primera, de caràcter més estratègic i amb un alt contingut de treball 

autònom de l’estudiant dota els estudiants de coneixements i instruments tècnics que 

permeten fer diagnòstics i previsions de les destinacions turístiques. La segona fa un especial 

incís en la innovació i la rellevància que aquesta té en el sector turístic, presentant instruments 

i tecnologies per facilitar la gestió de la innovació i les tendències actuals en l’àmbit online, 

amb un caràcter més estratègic i un alt contingut de treball autònom de l’estudiant. Mentre 

pel que fa al TFM, la diferenciació entre un tipus de treball ‘professionalitzador’ que en 

representa la continuació amb respecte al treball fet en les pràctiques externes i un treball 

d’investigació orientat al seguiment de la carrera formativa amb un tercer cicle o una carrera 

investigadora representa una dimensió clau en la estructura del curs que s’adreça a diferents 

públics.  

Titulació 1: Grau  de Geografia i Ordenació del Territori 

 

Valoració del desenvolupament de la titulació: 

 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups (taules 63 i 64) 

Tal i com s’ha comentat en els diferents informes de seguiment relatius a cursos precedents, en 

termes generals, les metodologies docents són prou variades i adequades a les assignatures del 

Grau de Geografia i Ordenació del Territori. Hi ha un equilibri entre les diferents metodologies 

(sessions magistrals, pràctiques a l’aula, seminaris, sortides i altres activitats), amb força pes 

de les sessions pràctiques. 

 

Com es mostra a la taula 63, el nombre d’hores teòriques (el 42%) és similar al nombre d’hores 

pràctiques (44%), fet que remarca el caràcter pràctic i aplicat del Grau de Geografia i Ordenació 

del Territori. Per aquest motiu, durant el curs 2014-15 el Departament de Geografia ha sol·licitat, 

i se li ha concedit, la consideració d’augment en el grau d’experimentalitat del Grau de Geografia 

i Ordenació del Territori. 

 

Aquesta vocació queda reflectida igualment en el sistema d’avaluació, ja que un 60% recau 

igualment sobre les activitats pràctiques. No hi ha cap assignatura on l’avaluació consisteixi 

únicament en un examen final. En algunes s’avaluen treballs, resolució de problemes, exercicis 

a l’aula ordinària i les presentacions/exposicions. Respecte les proves d’avaluació, bàsicament 

es combinen proves objectives tipus test i proves de desenvolupament. La resta de metodologies 
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també s’usen, però en menor mesura. Això mostra una clara diversitat de metodologies que són 

positives per a l’ensenyament. (Veure taula 64) 

 

Entre aquestes tasques pràctiques, cal destacar el gran nombre de sortides de treball de camp 

que es realitzen al llarg del grau: moltes de les assignatures obligatòries i bàsiques inclouen 

sortides de mig dia o de dia sencer, per tal d’aplicar sobre el territori els conceptes teòrics, o bé, 

per recollir mostres, evidències, etc. que després seran emprades en les sessions teòriques o 

pràctiques (per exemple, la recollida de mostres de sòl per ser analitzades al Laboratori de 

Geografia Física). Igualment, cal recordar que a quart curs es programa una assignatura optativa 

(i que els estudiants poden cursar dos cops al llarg del grau) que consisteix en la realització 

d’una sortida de treball de camp de cinc dies de durada. 

 

Finalment, el nombre d’alumnes per assignatura és més que correcte i permet impartir les 

matèries amb total aprofitament per part de l’alumnat, i més, tenint en compte que molts grups 

de teoria es distribueixen amb un nombre elevat (de fins a 6 grups) a l’hora de realitzar les 

sessions pràctiques, fet que permet millorar la docència i el procés d’aprenentatge. 

 

Per tal de millorar i ajustar les pràctiques realitzades al llarg del grau amb les tasques 

professional de geògraf, durant el curs 2013-14 es sol·licità i fou concedit un projecte d’innovació 

docent per part de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili en què 

participaren conjuntament professorat del Departament de Geografia i del Col·legi de Geògrafs.  

En concret, el projecte pretenia avaluar les pràctiques de les assignatures del Grau en Geografia 

i Ordenació del Territori per tal d’obtenir una diagnosis sobre la situació d’aquesta titulació en 

relació amb l’exercici professional de la Geografia; revisar la documentació tècnica dels diferents 

documents de planificació territorial, urbanística i ambiental, de mobilitat generada, entre 

d’altres; per identificar de manera precisa les tasques realitzades en l’exercici de la professió de 

geògraf; i adequar determinades pràctiques del Grau en Geografia i Ordenació del Territori a 

l’exercici professional de la Geografia.  

 

La realització d’aquests objectius comportà la generació d’una base de dades amb la recopilació 

i classificació de les pràctiques realitzades en el Grau en Geografia i Ordenació del Territori i 

presents a l’entorn virtual moodle, la recopilació de documentació tècnica i legislativa relativa a 

l’ordenació del territori i planificació, i la identificació de les tasques realitzades en l’exercici de 

la professió de geògraf. 

 

Les conclusions finals del treball realitzat foren les següents: 

 Les pràctiques curriculars consideren important la recerca i l’obtenció d’informació. 

 Les diferents tipologies i nivells d’exercicis estadístics són un aspecte molt positiu de 

la formació en aquestes tècniques. També es realitzen pràctiques relacionades amb 

la qualitat de les dades i dels indicadors i la seva homogeneïtat. 

 L’ensenyament assegura l’ús d’un programari adaptat a cada una de les parts 

pràctiques. 

 Les consideracions sobre el desenvolupament i la sostenibilitat són presents a la 

formació pràctica, així com l’anàlisi dels riscos i vulnerabilitats territorials. 

 El nombre de pràctiques i exercicis que estudien, analitzen i desenvolupen aspectes 

relacionats amb diferents documents de planificació és important i destacat. Es 

parteix de la diagnosi per plantejar desenvolupaments territorials, es realitzen 

propostes d’ordenació a partir de les previsions de necessitats i es desenvolupen 

tècniques de regionalització. 

 

La comparació entre els documents de planificació i d’ordenació del territori i el conjunt 

d’exercicis pràctics del grau en Geografia i Ordenació del Territori mostra una gran concordança 

formal que hem de ressaltar. Així doncs, la part fonamental de la formació per a les tasques 

professionals dels geògrafs titulats es pot trobar al currículum pràctic del grau en Geografia i 

Ordenació del Territori. 
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Igualment, s’identificaren aspectes que es podien millorar amb dos objectius. El primer, per 

millorar l’apartat pràctic de la formació és necessari millorar la seva presentació formal, 

reformular alguns continguts i introduir aspectes poc tractats. I, el segon, per explicitar a les 

pràctiques la relació entre la seva realització i la tasca professional, aspecte que es pot estendre 

a l’elaboració del portafolis digital dels estudiants, objecte d’un altre projecte d’innovació docent. 

A continuació s’exposen un conjunt de recomanacions per assolir els objectius que aquest 

projecte d’innovació docent va plantejar i resultat, tant de l’anàlisi realitzat, com del consens 

entre els membres de la comissió, professors del grau de Geografia i Ordenació del Territori i 

representants del Col∙legi de Geògrafs. 

 

 Recomanacions de caràcter formal: 

o Els exercicis i activitats pràctiques de les assignatures haurien de figurar a l’entorn 

virtual Moodle. 

o Cadascuna de les pràctiques, exercicis i activitats s’hauria de presentar en un 

format uniforme, o fitxa, encara per definir. Aquesta hauria d’incloure el nom de 

l’assignatura, el seu codi, el nom dels docents, les assignatures relacionades, el 

numero de l’activitat, el seu títol, la data de realització, els objectius, les tasques 

i procediments. Els resultats dels exercicis haurien de presentar-se també amb un 

seguit de recomanacions: índex previ, numeració de pàgines, figures i mapes, 

entre d’altres. Les dates de lliurament es poden assenyalar directament en el pla 

de treball de l’assignatura. 

o Sobre el context de la planificació i ordenació del territori a les pràctiques del grau. 

En general hi ha un ampli nombre d’exercicis relacionats amb tasques derivades 

de l’elaboració de documents de planificació territorial. Caldria indicar a les fitxes 

de les activitats les correspondències. Per algunes assignatures optatives no 

hauria de comportar dificultats. 

 Recomanacions de contingut: 

o Introduir més exemples geogràfics en els exercicis pràctics d’algunes 

assignatures. 

o Algunes tasques derivades de la diagnosi i la construcció d’escenaris de futur 

demanen conèixer i realitzar projeccions demogràfiques que s’haurien de 

desenvolupar en alguna assignatura. 

o Les parts purament procedimentals de l’apartat pràctic tenen massa 

protagonisme. Manquen elaboracions escrites i comentaris de la realitat dels 

fenòmens territorials. Introduir la interpretació de resultats en alguns exercicis 

gràfics, cartogràfics i estadístics. 

o Introduir la realització de documents de síntesi amb tècniques de disseny gràfic i 

la incorporació de diferents formes d’expressió gràfica i escrita. 

o Realitzar documents cartogràfics de localització dels espais geogràfics, més enllà 

dels aspectes temàtics concrets. 

o Augmentar la relació entre els continguts relatius al marc físic del territori i les 

pràctiques específiques de planificació i ordenació territorial. 

o Recomanar dins de l’assignatura de Treball de Camp l’elaboració de documents de 

síntesi amb la presentació de resultats sobre l’àmbit territorial i els fenòmens 

analitzats. Una bona fórmula seria l’elaboració de pòsters explicatius per grups. 

o Introduir el coneixement dels textos legals que regulen els diferents instruments 

de planificació i ordenació del territori, tant de contingut com metodològics. Els 

treballs pràctics haurien de justificar, si s’escau, el seguiment o no d’aquests 

criteris. 

o Realitzar i elaborar un document en forma de guia de propostes de millora, amb 

les recomanacions derivades de la diagnosi i la discussió dels continguts pràctics 

del grau, d’ús dels docents. 
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La posada en pràctica d’aquest recomanacions ha de permetre millorar el nivell de satisfacció 

dels estudiants sobre les activitats i metodologies docents (taula 39), ja que els resultats 

obtinguts en aquests aspectes estan lleugerament per sota de la mitjana de la universitat. Així, 

la valoració de l’ítem “Les activitats docents s’ajusten als objectius, continguts, sistema 

d’avaluació i competències que preveia la guia docent” obté un 5,11 de puntuació mitjana, 

mentre que la valoració de “La metodologia d’ensenyament s’adequa als objectius de 

l’assignatura” és del 4,87. En general, la crítica principal que fa l’alumnat és la d’un volum de 

feina elevat en un bon nombre d’assignatures del grau. 

 

 Pràctiques externes (taula 65) 

La borsa d’empreses i institucions col·laboradores per a la realització de les pràctiques externes 

es considera adequada quant a volum i diversitat, tot i que està en procés constant de revisió i 

actualització. Així, el coordinador de les pràctiques del grau realitza la cerca d’empreses i 

institucions d’interès i valida la idoneïtat de les places que, en iniciar el curs acadèmic, seran 

oferides als alumnes per a la realització de les seves pràctiques externes.  

 

El coordinador de pràctiques és també el responsable del procés d’adjudicació de places als 

diferents estudiants a partir dels àmbits d’interès preferencials exposats per aquests i els criteris 

de priorització establerts per la normativa del centre 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/normativa_pe_ft

g_2013_14.pdf .  

 

A més d’aquest procediment habitual, els estudiants tenen la possibilitat de cercar de forma 

autònoma una empresa per realitzar-hi les seves pràctiques, sempre que es tracti d’una empresa 

que no formi part prèviament del conjunt d’organitzacions col·laboradores abans mencionades. 

En aquest cas, l’estudiant informa al coordinador d’aquesta possibilitat i aquest s’encarrega de 

verificar les característiques de l’estada i valorar la seva idoneïtat en relació als objectius 

formatius del màster.  

 

Durant la realització de les pràctiques l’estudiant té assignat un tutor extern. Aquesta és la 

persona que realitza la funció de tutoria dels alumnes dins de l’empresa o institució on es 

realitzen les pràctiques externes. L’estudiant té assignat també un tutor acadèmic de pràctiques 

encarregat del seu seguiment, que és el coordinador de pràctiques. A més, els dos tutors formen 

part del procés d’avaluació de l’estudiant. 

 

Pel que fa al funcionament i coordinació de l’assignatura, com en cursos anteriors, ha estat 

globalment correcta. El professor coordinador de les pràctiques ha actuat en tots els casos com 

a tutor acadèmic, el que ha facilitat i agilitzat les tasques de seguiment i avaluació dels alumnes.  

 

Els passos són els següents, en general: 

• Novembre: reunió específica amb els alumnes per explicar el funcionament de les 

pràctiques externes. Se’ls facilita un qüestionari on han d’indicar les seves preferències 

a l’hora de fer l’assignatura.  

• Desembre-Febrer: Els alumnes retornen ple el qüestionari al professor, que 

adjudica d’entrada l’empresa o institució que millor s’adapta a cada cas. L’alumne fa un 

primer contacte amb l’entitat, prèvia comunicació a aquesta per part del coordinador, i si 

està d’acord amb el plantejament proposat, ho comunica al professor i aquest recull les 

dades necessàries per a la signatura del conveni específic. En la gran majoria dels casos 

la tria de l’empresa o institució per a la realització de les pràctiques ha estat basada en 

la borsa facilitada en iniciar el curs per part del professor coordinador de pràctiques, tot 

i que s’ha donat algun cas d’alumnes que proposen entitats, acceptades pel professor 

responsable. 

• Març-Juny: un cop signat el conveni i fixat el període de pràctiques, la gran majoria 

dels alumnes opten per fer-les durant el període d’abril a juny, ja que no hi ha sessions 

presencials de cap assignatura. Amb tot, l’assignatura és anual i de fet es pot cursar 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/normativa_pe_ftg_2013_14.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/normativa_pe_ftg_2013_14.pdf
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durant tot el curs, sempre amb l’acord del coordinador de pràctiques. Els alumnes 

redacten un informe de seguiment de pràctiques a la meitat del període (60 hores) i un 

al final, d’acord amb un model pautat que se’ls facilita. 

• Juny: redacció i presentació de la memòria de pràctiques en sessió oberta. Les 

característiques de la memòria s’indiquen en document específic que es penja a Moodle. 

 

Enquestes de satisfacció dels estudiants: 

S’han realitzat des del primer curs que s’iniciaren de les pràctiques externes (2012-13) –

s’adjunta còpia del model d’enquesta en l’annex 6-. S’ha mantingut el mateix format i contingut 

del qüestionari  per poder permetre una lectura evolutiva del grau de satisfacció (és anònim i es 

realitza en acabar les pràctiques). 

Com a novetat, el curs 2014-15 s’ha introduït també un qüestionari als tutors externs, per rebre 

una valoració global del funcionament de les pràctiques, més enllà de la valoració habitual 

associada a la qualificació de l’estudiant. A més, el qüestionari inclou referències al grau de 

valoració de les competències professionals del geògrafs en l’àmbit professional, qüestió que és 

clau per optimitzar l’ocupabilitat dels nostres graduats. 

Valoració final resultats de les enquestes (curs 2013-14): 

Podem estructurar els resultats dels qüestionaris dels estudiants en tres àmbits: integració de 

les pràctiques externes en el continguts dels estudis de Geografia, valoració de les tasques 

desenvolupades a l’empresa i contribució de les pràctiques externes en la formació i orientació 

professional de l’estudiant. (Veure taula 66.1) 

Pel que fa a la integració de les pràctiques externes en el continguts dels estudis de Geografia, 

els alumnes destaquen per sobre de la resta de qüestions que les activitats realitzades a través 

de les pràctiques han suposat un complement útil en la seva formació com a geògrafs (atorgant-

li una valoració numèrica mitjana de 8,2 sobre 10). En les preguntes obertes es destaca com a 

especialment positiu que els estudis de Geografia incorporin les pràctiques externes i que 

aquestes tinguin una dimensió prou important al pla d’estudis. Per contra, l’aspecte més crític 

(encara que amb una valoració mitjana de 7,7 sobre 10) és la dificultat per aplicar els 

coneixements adquirits a través del Grau amb un nivell profund. A les preguntes obertes, els 

alumnes apunten majoritàriament que això és degut a la tendència a realització de tasques 

menys exigents dins de l’empresa especialment durant les primeres setmanes de la seva estada. 

La valoració de les tasques desenvolupades a l’empresa ha estat desigual. Més enllà del que 

pugui apuntar la mitjana de puntuació obtinguda a través de les preguntes tancades, a diferencia 

d’altres punts del qüestionari, en aquest s’ha produït una important dispersió en les valoracions. 

Així, mentre que la valoració sobre el grau de adequació de les tasques eren les adequades al 

seu nivell de formació s’ha situat a un 6,9 sobre 10, la percepció del valor de la seva aportació 

a l’empresa com a geògraf ha assolit una 8,4 sobre 10. A partir de les preguntes obertes es pot 

contrastar que aquestes dades s’expliquen perquè les expectatives dels alumnes vers allò que 

desenvoluparien a les empreses estaven lleugerament per sobre d’allò que finalment han 

realitzat. Malgrat això, un comentari recurrent dels qüestionaris i els debats posteriors ha estat 

que els estudiants ha percebut la utilitat i el valor d’allò que ells aportaven als respectius equips 

de treball.  

Finalment, pel que fa a la contribució de les pràctiques externes a la seva formació i orientació 

professional, els alumnes principalment destaquen la consolidació de les següents habilitats 

professionals (en preguntes de respostes obertes): resolució de problemes complexos, treball 

amb equips pluridisciplinaris, desenvolupament de l’esperit crític, reforç de la capacitat d’anàlisi 

i diagnosi ràpida, capacitat de desenvolupar diverses tasques alhora, increment de la disciplina 

de treball, millora en l’ús de les TIC i habilitats concretes vinculades a cartografia i gestió de 

dades estadístiques. Per contra, existeixen valoracions contraposades (forta dispersió de les 

valoracions numèriques) respecte a la seva utilitat per ajudar a decidir el seu futur professional 

(6,6 sobre 10) o orientació de la propera formació de postgrau (5,7 sobre 10). 
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La visió de les empreses, expressada a través de la valoració que fa el tutor extern, també 

mostra resultats interesants i útils per l’anàlisi i millora de les pràctiques. En primer terme, cal 

destacar que una tercera part de les empreses o administracions públiques amb les que s’ha 

col·laborat, no havien treballat anteriorment amb geògrafs. Això fa que les pràctiques externes 

puguin servir, també, per incrementar la visibilitat dels geògrafs professionals. Les tasques 

realitzades pels alumnes han estat valorades de forma positiva pels tutors (valoració mitjana 

global propera al 7,5), destacant especialment les habilitats vinculades amb l’elaboració de 

diagnosis locals, l’ús de les TIC aplicades a l’anàlisi territorial i la cartografia. Malgrat tot, en 

termes generals, la principal habilitat reconeguda és la capacitat de treballar en registres 

diferents que permet una ciència com al geografia a cavall de les ciències de la terra i les ciències 

socials. 

Els resultats d’aquesta avaluació plantegen diversos aspectes a perfeccionar en la implementació 

de les pràctiques externes. Aquests són: la informació prèvia transmesa als alumnes de les 

tasques a desenvolupar a l’empresa i la correlació d’aquesta amb les seus àmbits d’interès 

preferencial, l’ampliació del ventall d’empreses col·laboradores (en línia amb el necessari 

increment de la visibilitat de la geografia professional) i la presa de consciència per part 

d’aquestes del seu paper clau en la formació professional dels estudiants (el qual s’ha de traduir 

amb la tipologia de tasques que els assignen) i, finalment, el reforç de les tutories com a eina 

de suport a les pràctiques i orientacions formatives i/o professionals. 

 Treball fi de grau (taula 67) 

El nombre d’alumnes matriculats al treball de fi de grau fou de 21, malgrat que finalment han 

estat només 16 els treballs finalment defensats (5 al mes de juny i els 11 restants el mes de 

setembre), amb una taxa de rendiment (% de treballs presentats sobre treballs matriculats) del 

76,2%.  

La totalitat dels 16 treballs de fi de grau han estat tutoritzats per 9 professors a temps complert 

del Departament de Geografia. Aquest fet és destacable ja que la temàtica analitzada en aquests 

treballs ha estat tan àmplia com és el propi coneixement geogràfic, cosa que demostra un variat 

perfil de coneixement del professorat del citat departament. En concret s’han presentat treballs 

en el camp de la geografia de la població i la demografia, el medi ambient, el canvi climàtic, els 

sistemes d’informació geogràfica aplicats a la planificació territorial, els estudis d’impacte 

ambiental, la geografia del turisme, les xarxes de transport, la diagnosi territorial i el 

desenvolupament local (vegeu la taula 67). 

 

El desenvolupament de l’assignatura fou el següent: 

1. Es dissenyà un qüestionari previ per tal que els alumnes matriculats poguessin definir les 

seves preferències sobre la temàtica sobre la qual elaborar el treball de fi de grau (novembre). 

2. En funció de les preferències expressades i de la disponibilitat de professorat en el Pla 

d’Ordenació Acadèmica del Departament, es féu una proposta consensuada d’assignació 

d’alumnat al professor tutor (desembre). 

3. S’establí un calendari de tutories, amb la programació d’un mínim de cinc tutories al llarg de 

tot aquest procés: 

 a. Mes de febrer: Una primera per a centrar el tema i definir la bibliografia o la recerca de 

dades i una segona per definir l’esquema del treball 

b. Mesos de març i abril. Dues reunions més per fer el seguiment del desenvolupament del 

treball, en l’última de les quals calia presentar un primer esborrany del text. 

c. Mes de maig: una reunió per al tancament del treball i la preparació de la presentació. 

4. Per deixar evidència de la realització de tot aquest procés, es dissenyà un formulari que cada 

tutor havia de remetre al coordinador de l’assignatura en què s’informava del desenvolupament 

de cada una de les tutories realitzades. 

5. Igualment, es crearen tres formularis més  per als següents processos administratius: 

 a. Fitxa de treball de fi de grau, per a la seva dipositació a la secretaria de la Facultat 

 b. Informe del tutor previ a l’avaluació 

c. Sol·licitud d’avaluació 
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6. Les presentacions del treball de fi de grau davant del tribunal avaluador es realitzaren la 

primera setmana del mes de juny davant un tribunal format per tres membres. Per tal de garantir 

l’homogeneïtat de criteris d’avaluació, el responsable d’ensenyament del grau formà part de tots 

els tribunals. 

 

Com a complement de les tutories acadèmiques de seguiment del treball de fi de grau, des del 

CRAI de la Facultat de Turisme i Geografia s’organitzà una sessió informativa sobre bases de 

dades i citacions bibliogràfiques. 

 

Per homogeneïtzar els criteris d’avaluació entre els diferents tutors, s’han establert dos 

mecanismes de control: 

1. En primer lloc, el coordinador de l’assignatura (que coincideix amb el responsable 

d’ensenyament del grau, figura per defecte com a membre de cadascun dels tribunals que avalua 

tant la presentació oral, com la memòria escrita de tots els estudiants matriculats a l’assignatura. 

2. S’ha dissenyat una rúbrica, comuna amb el Grau de Turisme, que defineix, quantifica i 

homogeneïtza els paràmetres que cal avaluar tant en l’avaluació del seguiment de les tutories 

realitzades al llarg del treball de fi de grau, com de la presentació oral. En concret, els aspectes 

que aquesta rúbrica contempla són els següents: 

1. Seguiment de les tutories: 

a. Assistència i compliment de les tutories establertes pel tutor (valors d’1 a 4) 

b. Grau de preparació de les reunions per part de l’alumne (valors d’1 a 4) 

c. Grau d’aprofitament de les reunions (valors d’1 a 4) 

d. Grau de seguiment de les indicacions aportades en les reunions (valors d’1 a 4)  

e. Nombre de reunions presencials amb l’estudiant     _______ 

f. Valoració de la comunicació no presencial amb l’estudiant (poca/normal/molta) 

g.    Nombre de revisions totals o parcials del treball 

2. Valoració de la presentació oral del treball de fi de grau (valors d’1 a 4) 

a. Exposició del treball (50%) 

i. Introdueix el tema de forma adient 

ii. Presenta amb claredat objectius i les parts del treball 

iii. L’organització de l’exposició és clara (successió lògica i coherent dels 

arguments o de la informació) 

iv. Els arguments són raonats i concloents 

v. L’exposició es centra en les idees principals del treball i no en aspectes 

secundaris 

vi. És capaç d’elaborar un discurs breu i coherent que comuniqui els resultats 

i conclusions del treball 

b. Respostes a les qüestions plantejades (10%) 

i. Resolt satisfactòriament i amb coneixement les qüestions que se li 

plantegen 

ii. Analitza, valora i respon de manera breu i concisa les preguntes que se li 

formulen 

c. Habilitat de comunicar (20%) 

i. Manté una postura desimbolta correcte i una gesticulació natural 

ii. Produeix un text oral gramaticalment correcte 

iii. El to i el volum de veu són correctes per una presentació en públic 

iv. Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic 

v. Té capacitat per fer atractiu el tema a qui l’escolta 

d. Temps de l’exposició (10%) 

i. Distribueix el temps de l’exposició entre introducció, cos central i 

conclusions 

ii. S’ajusta al temps total concedit per la presentació (15-20 minuts) 

iii. Ajusta el temps de resposta al nombre de preguntes formulades i al temps 

restant d’exposició 

e. Presentació (10%) 
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i. La quantitat de text (mida lletra i gràfics) en les diapositives és adequada 

ii. La presentació és visualment atractiva 

f. Observacions i valoració general del treball (només a nivell informatiu) 

 

La valoració dels estudiants sobre el desenvolupament del treball de fi de grau: 

Com ja s’ha comentat en algun altre apartat d’aquest informe, encara que formalment es tracta 

d’una assignatura del segon quadrimestre de quart curs, abans d’arribar a aquest període es fan 

dues sessions prèvies a càrrec del responsable d’ensenyament, que alhora, és el responsable de 

l’assignatura. Una primera, a finals de tercer curs, prèvia a la matrícula, on s’informa del 

contingut i els objectius de l’assignatura, així com de les pràctiques externes i les assignatures 

optatives de quart curs; i una altra a mitjans del primer quadrimestre de quart curs, ja dirigida 

als alumnes matriculats, on s’informa del calendari, el desenvolupament i el sistema d’avaluació 

de l’assignatura i on es facilita als estudiants el qüestionari per formular les propostes de treball 

de fi de grau a partir del qual es farà l’assignació del corresponent tutor acadèmic. Aquesta 

assignació es fa a finals del mes de novembre, de manera que l’alumne que ho desitgi, ja pot 

començar a treballar encara que formalment no s’hagi donat inici al segon quadrimestre. Durant 

aquest, el tutor acadèmic fa el seguiment del desenvolupament del treball, amb una seqüenciació 

mínima de cinc tutories (dues al març, dues a l’abril i una al maig). 

 

Malgrat que formalment no es realitzen enquestes de satisfacció entre l’alumnat, el nombre 

d’alumnes de l’assignatura i els mecanismes d’assignació i seguiment ―que impliquen un 

nombre alt de reunions i tutories, ja sigui amb el coordinador de l’assignatura o bé de manera 

particular amb el tutor acadèmic― permeten conèixer la valoració molt positiva que els 

estudiants fan de l’assignatura i dels resultats obtinguts. 

 

Així, a partir d’aquest diàleg constant, tenim coneixement que des de l’alumnat es valora molt 

positivament aquesta temporització de la concreció del tema i del seguiment del treball, ja que 

els permet tenir un horitzó temporal molt ben definit sobre el material que s’espera tenir en tot 

el procés de realització del treball de fi de grau. Un altre aspecte molt ben valorat és que, en tot 

moment, l’elecció de la temàtica a treballar parteix de l’alumne i, en funció de les preferències, 

disponibilitat, etc. , se li assigna un tutor acadèmic (i no pas a la inversa). Creiem que això ha 

de ser així ja que el treball de fi de grau ha de sintetitzar els coneixements i els interessos que 

l’alumne ha anat adquirint durant el seu aprenentatge durant els quatre anys de grau i, per tant, 

no deixa de ser un projecte personal, fet que, sovint, és el millor dels incentius. 

 

Per altra banda, un bon indicador és igualment el reconeixement extern que alguns dels treballs 

presentats han obtingut, en forma de concessió de guardons en el marc de tots premis dels 

treballs de fi de grau i màster en l’àmbit de la Geografia, com són el Premi Lluís Casassas que 

convoca la Societat Catalana de Geografia i el Premi Jordi Amorós que concedeix la delegació 

catalana del Col·legi de Geògrafs juntament amb l’Associació de Geògrafs Professionals de 

Catalunya. 

 

 Indicadors acadèmics (taules 69, 70 i 71) 

Les taxes (tant de rendiment acadèmic com la taxa d’èxit) són força elevades, i presenten, en 

general, una tendència positiva respecte dels cursos anteriors. El promig de durada dels estudis 

és lleugerament superior als 4 anys, en part degut al nombre, si bé reduït, d’alumnes que ja es 

van matricular a temps parcial ja que es trobaven treballant. No obstant, el cert és que amb el 

tipus d’alumnes que es matriculen no hi ha gaire problemes de seguiment i compliment de les 

assignatures d’acord amb les demandes del professor, en part gràcies a la  tutorització i 

proximitat dels docents. 

Més en concret, la valoració dels indicadors de rendiment acadèmic del Grau de Geografia i 

Ordenació del Territori són positius, en tant que des de la implantació del grau són creixents, 

fins a assolir una taxa del 83,39% el curs 2013-14. També és positiu el balanç de la taxa 

d’eficiència, amb valors en tot moment superior al 95%. 
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Menys positiva és el valor de la taxa d’abandonament. En tot cas, i tot i que es treballa 

activament per tal de reduir-la, cal tenir en compte una sèrie de factors: en primer lloc, el valor 

queda força determinat per alumnes que, havent iniciat els seus estudis en geografia, canvien a 

segon curs de grau dins el mateix programa formatiu, per passar a cursar estudis del grau de 

turisme (cal tenir en compte que, com se sap, el primer curs és comú a ambdues titulacions). 

En sentit invers, també es produeix aquest transvasament, de manera que les xifres 

d’abandonament no són, en realitat, tant elevades. En segon lloc, cal tenir en compte l’efecte de 

la crisi econòmica, que determina que, tal com s’ha detectat, alguns alumnes abandonin els 

estudis per motius econòmics. 

Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació 

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. Al mateix temps, el 

responsable 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 i quines són les bones pràctiques i 

punts forts. (Taula 79.1) 

Finalment creiem que tant les característiques com el funcionament del grau en Geografia 

Ordenació del Territori són molt bons, tant d’acord amb els resultats objectius com amb els 

comentaris de professors i alumnes. 

Els resultats de l’enquesta de satisfacció duta a terme entre el professorat del Grau de Geografia 

i Ordenació del Territori (taula 80) són molt positius, ja que els 21 professors que van participar 

a l’enquesta avaluen positivament (amb valors mitjans per sobre de 2,5) tots i cada un dels 

aspectes sobre els quals es pregunta. Entrant amb més detall a cada un dels aspectes valorats, 

la màxima satisfacció té a veure amb qüestions sobre el reconeixement i la motivació, on es 

valora principalment el bon ambient existent no tan sols entre el professorat, sinó també amb 

la resta de la comunitat universitària (PAS i alumnat). 

Igualment es valora molt positivament la gestió i la comunicació duta a terme des de la Facultat 

de Turisme i Geografia, en tots els seus àmbits (gestió dels càrrecs acadèmics del centre, la 

tasca de la tècnica de suport a la qualitat docent i de la secretaria), així com les instal·lacions 

on s’imparteix la docència. 

Finalment, igualment ben valorada, però una mica per sota de les anteriors, hi ha els aspectes 

directament relacionats amb la docència; per una banda, la grandària dels grups de teoria i de 

pràctiques obtenen puntuacions (sobre 5) de 3,57 i 3,95; mentre que els aspectes amb una 

pitjor valoració (però igualment per sobre de 2,5) són els que tenen a veure amb l’actitud de 

l’alumnat, sobretot en relació al seu nivell d’assistència tant a les classes teòriques com 

pràctiques i a les tutories. 

Titulació 2: Grau de Turisme 

Valoració del desenvolupament de la titulació: 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups (taules 63 i 64) 

Les metodologies docents són variades. D’acord amb la taula 63, un 41% de les hores de 

l’estudiant són d’activitats teòriques, mentre que un 44% són d’activitats pràctiques, bé amb 

pràctica guiada o amb pràctica autònoma, el que proporciona a l’ensenyament un aprenentatge 

basat en un fonament teòric però sense descuidar l’aprenentatge pràctic. Aquestes metodologies 

s’adeqüen al sistema d’avaluació, en el que un 44% d’ús és per les proves i un 53% d’avaluació 

de les activitats pràctiques. 

 

En els diferents informes de seguiment s’analitzen de manera detallada les metodologies docents 

de les assignatures amb docència regular al grau de turisme. Respecte el temps de dedicació de 

l’estudiant, la sessió magistral es situa en primera posició (aproximadament un 39,0% del temps 

total), seguit de la resolució de problemes i exercicis a l’aula ordinària (9,9%) i els treballs 

(8,9%). Un 8,3% del temps de dedicació de l’estudiant correspon a les proves avaluatives i el 
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temps restant, un 33,9%, el representen altres metodologies docents amb menys 

representativitat. En moltes de les assignatures es requereix la realització d’algun treball. Aquest 

és un indici clar de la importància que té la cerca d’informació rellevant, la capacitat de síntesi i 

l’expressió escrita, per al desenvolupament professional de l’estudiant. Tot i això, cal tenir en 

compte que en alguns casos els treballs són simplement el recull de pràctiques del curs, sobretot 

en els primers cursos.  

 

No hi ha cap assignatura on l’avaluació consisteixi únicament en un examen final. En algunes 

s’avaluen treballs, resolució de problemes, exercicis a l’aula ordinària i les 

presentacions/exposicions. Respecte les proves d’avaluació, bàsicament es combinen proves 

objectives tipus test i proves de desenvolupament. La resta de metodologies també s’usen, però 

en menor mesura. Això mostra una clara diversitat de metodologies que són positives per a 

l’ensenyament.  

 

A grans trets es pot analitzar com varia l’ús de les metodologies docents al llarg de la titulació 

(taula 64). Si en els primers dos cursos la sessió magistral té un pes important en termes d’hores 

de dedicació per part de l’estudiant en els darrers cursos es redueix considerablement. És una 

clara mostra que per a l’aprenentatge és necessari inicialment una major presència del professor, 

a través de les classes magistrals i del treball dels conceptes bàsics, mentre que en cursos 

posteriors, on el nombre d’estudiants per assignatura és menor, el percentatge de presència del 

professor a l’aula és més baix, evidenciant un nivell major d’autonomia per part de l’estudiant 

davant del seu procés d’aprenentatge. Un altre exemple és l’elaboració de treballs i les 

presentacions/exposicions que es realitzen. En els primers cursos hi ha una dedicació menor que 

en els darrers, on els treballs passen a tenir major rellevància. Aquesta és una tendència ja 

apuntada en els anteriors informes de seguiment i evidencia com l’alumne pot mostrar més 

clarament les seves habilitats i coneixements a mesura que n’adquireix més i guanya maduresa 

personal. 

 

Els estudiants també valoren positivament les metodologies docents utilitzades (taula 39). En 

les preguntes de l’enquesta al PDI corresponent a les assignatures cursades, s’obté una mitjana 

de 5,21 sobre 7 en la pregunta referent a si la metodologia d’ensenyament s’adequa als objectius 

de l’assignatura i un 5,39 en la de si les activitats docents s’ajusten als objectius, continguts, 

sistema d’avaluació i competències que preveia la guia docent.  

 

Si bé les matrícules dels primers cursos és elevada, els desdoblaments en grups de seminari i 

de pràctiques de laboratori permeten fer un seguiment més individualitzat de l’estudiant. 

Aquests desdoblaments no es donen en totes les assignatures, i la majoria van associats a l’ús 

de les aules d’informàtica, que tenen una capacitat màxima d’uns 28 estudiants. En les 

assignatures de les mencions, el nombre de matriculats és normalment inferior als 30 estudiants, 

cosa que valorem molt positivament. 

 Pràctiques externes(taula 65) 

Les pràctiques externes són una de les especificitats que destaca la titulació com instrument 

facilitador per posar en pràctica els coneixements que s’adquireixen al grau. L’assignatura de 

Pràctiques Externes I (12 ECTS) figura al 3r curs del pla de estudis del grau en turisme i es va 

implantar en el curs 2011-12 i l’assignatura de Pràctiques Externes II (12 ECTS) consta en el 4t 

curs del pla de estudis del grau en turisme. En total són 24 ECTS. En aquest apartat es valoren 

les assignatures de pràctiques, però la informació de la seva gestió es detalla a l’apartat 

corresponent a bones pràctiques.  

La informació pública sobre les Pràctiques externes es troba al següent enllaç:  

http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/grauenturisme/practiquesexternesalgrauenturisme/inde

x.html  

http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/grauenturisme/practiquesexternesalgrauenturisme/index.html
http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/grauenturisme/practiquesexternesalgrauenturisme/index.html
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Existeixen unes normes internes de les assignatures de pràctiques que regulen tots els processos 

que han de portar a terme els estudiants per a la realització de l’assignatura. Es poden consultar 

al següent enllaç:  

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/INFORMACIO%20PER%20A%20ALU

MNES/normes_internes_funcionament_practiques_externes.pdf  

 Empreses on s’han fet pràctiques  

• Número d’empreses proposades per la universitat: 57 (amb 200 propostes) 

• Número d’empreses proposades pels estudiants: 19 (amb 22 propostes)  

 Tipologia de pràctiques externes:  

• Número de pràctiques curriculars: 102 

 Agents implicats:  

• Número de tutors acadèmics: 5  

• Número de tutors professionals: 70  

• Número d’estudiants: 110  

 

A part dels 102 estudiants, cinc estudiants han realitzat pràctiques fora de l’àmbit de la URV: 

dues dins el programa Erasmus Pràctiques (a Font Romeu (França)) i tres dins acords acadèmics 

en el marc de convenis de mobilitat (dues dins el programa SICUE i una dins el programa 

Erasmus Estudis). Una altra estudiant va sol·licitar el reconeixement d’activitat professional 

prèvia i se li va reconèixer l’assignatura de P.E. I i l’assignatura de P.E. II en la modalitat de 

matricular-se i fer el seguiment acadèmic, per la qual cosa surt com a matriculada a l’assignatura 

de P.E. II però no ha estat necessari assignar-li lloc de pràctiques ni signar cap conveni. La resta 

respecte als 110 matriculats són estudiants que finalment no han seguit els processos de 

l’assignatura. 

Una part important dels estudiants fan pràctiques en l’àmbit de l’hoteleria, tant a establiments 

hotelers pròpiament dits com a la seu de cadenes hoteleres, encara que també hi ha estudiants 

fent-les en organismes públics, oficines de turisme, agències de viatges, parcs temàtics, 

càmpings i altres. 

Tal com mostren les enquestes de satisfacció de les pràctiques externes omplertes pels 

estudiants, les opinions són molt positives (taula 66.2). Només en les preguntes referents a si 

l’oferta d’empreses on poder fer les practiques és prou variada i adequada i a si l’estudiant 

considera que les practiques han estat útils per aplicar alguns dels coneixements adquirits en el 

seu ensenyament, hi ha un cert percentatge d’estudiants que estan en desacord. Tot i això, es 

detecta que un nombre important d’estudiants decideixen fer les pràctiques de les dues 

assignatures en un mateix tipus d’empresa (per exemple dues agències de viatges diferents), 

enlloc de provar pràctiques en diferents àmbits del sector turístic. Aquest tipus d’elecció es 

incongruent amb l’opinió expressada i és un dels principals motius pels quals els estudiants 

consideren que no hi ha prou varietat d’oferta. 

En el curs acadèmic 2014-15 s’han unificat els espais moodle de les assignatures de pràctiques 

per facilitar-ne la gestió, tant de l’estudiant com del tutor acadèmic. A més, s’ha estructurat de 

tal manera que les diferents evidències de les pràctiques queden recollides en el propi espai, 

subdividit per tutors així l’estudiant només veu el bloc que correspon al seu tutor acadèmic i el 

mateix tutor només veu el seu bloc, no el de la resta de tutors. Només el coordinador de les 

pràctiques té una visió general de tot l’espai i dels diferents blocs. Malgrat que ha estat 

interessant treballar d’aquesta manera, per al curs 2015-16 es tornarà a subdividir l’espai per 

tal que la graella de qualificacions de cada estudiant sigui clara (per als estudiants que han 

cursat les dues assignatures al mateix curs, les notes de la graella era una combinació entre les 

notes de les dues assignatures). Tot i això, es mantindrà l’estructura d’aquest curs en els dos 

espais.  

 

 

 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/INFORMACIO%20PER%20A%20ALUMNES/normes_internes_funcionament_practiques_externes.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/INFORMACIO%20PER%20A%20ALUMNES/normes_internes_funcionament_practiques_externes.pdf
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 Treball fi de grau (taula 67) 

El treball de fi de grau es regula per la normativa del treball de fi de grau (TFG) de la Facultat 

de Turisme i Geografia: 

El treball de fi de grau es regula per la normativa del treball de fi de grau (TFG) de la Facultat 

de Turisme i Geografia: 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/TREBALL%20DE%20FI%20DE%20GRAU/normati

va_tfg-ftg.pdf 

 

La normativa dóna el marc per al desenvolupament de l’assignatura (és una normativa comuna 

als graus de turisme i ordenació del territori), però els aspectes concrets es troben a la guia 

docent. L’assignatura figura al segon quadrimestre del 4t curs del pla de estudis del grau en 

turisme i es va implantar en el curs 2012-13.  

 

Treballs matriculats: 50 

Treballs presentats i aprovats: 35 

 

Els àmbits en els quals es desenvolupen els TFG són molt variats: des dels que es centren en 

creació o anàlisi d’empreses turístiques (professionals del turisme), als que analitzen el patrimoni 

turístic d’una zona, o la seva promoció turística o estudien l’àmbit del turisme sectorial. La 

temàtica del treball la trien els estudiants i els tutors tenen com a tasca donar-li un enfocament 

i estructura acadèmica, dinamitzant i facilitant el procés d’aprenentatge de l’estudiant. 

 

La informació pública del TFG es troba a la guia docent: 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2120&assign

atura=21204301&any_academic=2014_15&any_academic=2014_15 

 

Durant el curs 2013-14 dotze professors han participat en la tutorització de treballs de fi de grau 

(la coordinadora de l’assignatura, la responsable d’ensenyament, no tutoritza cap treball).  

 

D’aquests, tots són professors a temps complet menys una associada que és doctora en Turisme. 

Un 91,6% són doctors, i entre ells acumulen 30 trams docents i 11 de recerca. Hi ha hagut 

diversitat en quan a nombre de treballs a tutoritzar. Cadascun dels Departaments implicats 

(Economia, Empresa i Geografia) han tutoritzat 17 treballs. La majoria de tutors han tutoritzat 

entre 2 i 4, encara que algun tutor ha tingut una major assignació, en casos de no tenir molta 

docència en el segon  quadrimestre.  

 

Per tal que les valoracions dels tutors del TFG siguin el més homogènies possible, s’utilitzen les 

rúbriques per les qualificacions de la memòria escrita i la presentació explicades en el Grau de 

Geografia i Ordenació del Territori. A més, també, com en l’altre grau del centre, en aquesta 

segona activitat avaluativa, la coordinadora de l’assignatura forma part de tots els tribunals per 

vetllar per la coherència de les qualificacions. Una vegada calculades les qualificacions finals, 

s’envien desglossades a tots els tutors per si tenen alguna consideració a afegir.     

 

Les enquestes omplertes pels estudiants que han presentat el TFG mostren que estan molt 

satisfets amb la seva tasca (taula 68). Un 71,43% considera que, a part de les reunions, les 

respostes als seus dubtes han estat ràpides i adients. Un 66,67% considera que el nombre de 

revisions totals o parcials del treball han estat suficients (un 25,92% considera que han estat 

moltes). En termes qualitatius, un 65,38% opina que les indicacions han estat interessant i un 

34,62% normals. Un 40,74% dels estudiants estan satisfets amb el tutor i més de la meitat 

(51,8%) n’estan molt satisfets. 

 

D’acord a la normativa del treball de fi de grau (TFG) de la Facultat de Turisme i Geografia tots 

els treballs són individuals. Això ens permet valorar individualment les competències 

transversals i nuclears fixades a l’assignatura. 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/TREBALL%20DE%20FI%20DE%20GRAU/normativa_tfg-ftg.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/TREBALL%20DE%20FI%20DE%20GRAU/normativa_tfg-ftg.pdf
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2120&assignatura=21204301&any_academic=2014_15&any_academic=2014_15
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2120&assignatura=21204301&any_academic=2014_15&any_academic=2014_15
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Estem pendents de poder dipositar els TFG al repositori institucional de la URV. Aquest és el 

primer curs en que la URV ha facilitat el procediment per fer-ho. El problema que ens hem trobat 

és no saber bé el mecanisme (com i a qui facilitar la documentació, si han de ser tots els treballs 

o només els que han obtingut una qualificació superior a 8, qui revisa que la documentació sigui 

correcta, …). D’altra banda, hi ha estudiants que envien la documentació incomplerta i és 

complicat contactar-los quan el TFG era la única assignatura que els faltava per acabar la 

titulació.  

 

La taxa de rendiment del TFG és baixa (68,63%). Hi ha estudiants que els costa realitzar el 

treball perquè els requereix marcar-se uns objectius i un calendari de realització propi. No són 

conscients de la feina que representa realitzar el treball i durant el quadrimestre es centren en 

les assignatures presencials o amb les pràctiques. D’aquests, la majoria acaben demanant 

endarreriment de la convocatòria per tenir més temps per fer-lo, però aquests mesos d’afegit 

no són suficients per elaborar un TFG en condicions. 

 

 Indicadors acadèmics (taules 69, 70 i 71) 

El rendiment acadèmic ens permet visualitzar les qualificacions de les diferents assignatures de 

l’ensenyament. Dels resultats de la taula 69 s’extreu una dada molt preocupant per 

l’ensenyament: el nombre d’estudiants de primer curs que no es presenten ni a la primera ni a 

la segona convocatòria. En totes les assignatures de primer hi ha un mínim d’11 estudiants que 

no s’han presentat a la primera convocatòria. En la segona convocatòria el valor és de 15 

estudiants. Això comporta que aquest mínim de 15 estudiants per assignatura seran repetidors 

el proper curs o abandonaran la titulació en cas que no compleixin la normativa de permanència 

o ho decideixin per ells mateixos. En els anteriors cursos acadèmics no s’havia produït aquest 

fet tant generalitzat. 

Malgrat aquestes dades preocupants, també cal destacar que en el primer curs, i en la resta de 

la titulació, hi ha qualificacions altes que cal destacar. En les assignatures de primer curs s’han 

posat 7 matrícules d’honor i 19 excel·lents. En el conjunt de la titulació s’han posat 20 matrícules 

d’honor i 82 excel·lents. Tot i això, les dades de la taula 68 permeten comprovar que no es tracta 

d’un ensenyament amb qualificacions inflades i que cada assignatura marca l’exigència 

necessària per ser aprovada.  

En referència a les taxes d’èxit i de rendiment (taula 70), s’observen fluctuacions i pautes al 

llarg dels anys. Comparat amb el curs 2012-13 les taxes d’èxit han empitjorat. Si en aquell any 

hi va haver 3 assignatures del grau amb taxes inferiors al 80%, aquest curs s’ha duplicat. Aquest 

índex tracta de mesurar el grau en que els estudiants que segueixen una assignatura (els 

presentats) acaben aprovant. S’observa que en les assignatures dels últims cursos, tant les taxes 

de rendiment com les d’èxit són elevades, fruit de la motivació i del grau de maduresa de 

l’estudiant. Per contra, en el primer i en el segon curs, les taxes acostumen a ser inferiors. 

Aquest any, per l’efecte dels no presentats, algunes taxes de rendiment de primer curs es situen 

per sota el 60%. Hi ha un conjunt d’assignatures que es mantenen any rere any en el grup 

d’assignatures amb les taxes més baixes. Es tracta d’assignatures de caràcter teòric i formal 

(com són principis d’economia, economia mundial i estructura dels mercats turístics). Dues 

d’elles són de primer curs. Per tant, per una banda pot haver-hi l’efecte d’adaptació a la 

universitat però per l’altra també hi ha un problema en el grau de coneixements previs dels 

estudiants per poder seguir adequadament l’assignatura. El fet que el primer curs sigui de 

formació bàsica, comú a l’ensenyament de geografia i sense una visió clara del que és la resta 

de l’ensenyament, pot decidir abandonar aquests estudis sobretot a aquells estudiants que no 

tenen clar que volen formar-se com a professionals del turisme. Bé perquè es van matricular 

amb la idea que el sector turístic genera ocupació o perquè es pensaven que l’ensenyament no 

tenia el contingut formal propi d’una titulació universitària. 

La taula 71 mostra l’evolució dels indicadors dels resultats acadèmics de les titulacions de la 

Facultat. Amb el ple desplegament del grau en el curs 2012-13, la taxa d’èxit sembla situar-se 

al voltant del 90%. La sèrie no és prou llarga com per extreure conclusions fermes i la veritat és 
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que algunes dades encara van variant i no són iguals que en informes anteriors (per la definició 

pròpia de les taxes). S’observa clarament un efecte primer curs, en el que les taxes de rendiment 

acadèmic són més baixes, en certa mesura marcada per la taxa d’abandonament. En els últims 

anys, la taxa de rendiment de la titulació es situa 5 punts per sobre de les del primer curs.  

La memòria verificada del grau dóna una estimació de la taxa de graduació del 51%, de la taxa 

d’abandonament del 14% i de la taxa d’eficiència del 90%. En aquest curs 2013-14 s’obtenen 

les primeres dades al respecte. La taxa d’abandonament és d’un 28,75% molt superior a 

l’estimada, però també marcada, sobretot, per l’abandonament al primer curs. Aquesta mateixa 

taxa afecta a la de graduació, que se situa lleugerament per sota l’estimada (43,42%). D’altra 

banda, la taxa d’eficiència, que mesura el grau d’èxit dels estudiants en acabar els estudis havent 

consumit únicament els crèdits previstos al pla d’estudis és superior al 90% en l’any de graduació 

de la cohort corresponent (96,71% en la cohort 2009-10 i 95,24% en la del 2010-11).  Encara 

és molt aviat per treure una conclusió d’aquestes xifres.                      

Indicadors d’inserció laboral  

La primera promoció del grau va finalitzar els seus estudis en el curs 2012-13. Encara és molt 

aviat per poder valorar la inserció laboral dels graduats. Tot i això, com a aproximació, en la 

taula 78 es mostren les dades obtingudes a partir de la consulta als estudiants de les promocions 

2012-13 i 2013-14. De les respostes obtingudes, s’extreu que més de la meitat estan treballant 

i que un percentatge elevat ho fa en el sector (87,5% en el cas de la promoció 2012-13 i un 

75% en la promoció 2013-14). 

Per aprofundir en la magnitud de la inserció laboral en els estudis universitaris de turisme, 

s’analitzen les dades corresponents a la darrera promoció de la diplomatura en turisme (2010) 

de la URV. (Veure taules 72-77) 

Un 86,36% dels diplomats d’aquesta promoció estan ocupats, mentre que només un 4,55% 

estan inactius. Aquestes xifres són millors que la mitjana de les universitats considerades, 

situant-se en tercera posició, tant pel que fa a percentatge d’estudiants ocupats com pel que fa 

a menor percentatge d’estudiants inactius. Destaca que només un 40,91% dels estudiants van 

començar a treballar abans de finalitzar la carrera, però un 34,09% van començar a fer-ho 

durant els 3 primers mesos després d’haver acabat. Es tracta d’un ensenyament on el nou 

professional no es queda en la primera feina que troba. Dels diplomats de la URV un 81,82% 

han canviat de feina (la mitjana del sistema català és del 74,71%). Un 34,09% van trobar la 

primera feina a partir de contactes, però un percentatge important (el 27,27%, segona posició 

entre les universitats analitzades) la va trobar a través de les pràctiques realitzades durant els 

estudis. La majoria de contractes són temporals (47,73%) amb durades diverses de contracte. 

La majoria de diplomats de la promoció 2010 treballen en el sector privat (88,64%) i 

principalment a la província de Tarragona (68,18%). Respecte les seves opinions, destaca que 

un 61,36% repetiria la mateixa carrera i que un 81,82% ho faria a la mateixa universitat (el 

segon percentatge més alt). A la URV és on hi ha el major percentatge de diplomats que han 

continuat els seus estudis. Un 50% ho han fet cursant màsters, la majoria fora de la URV (encara 

que el percentatge d’estudiants que han continuat estudiant a la URV és el tercer més elevat, 

un 18,92%). En termes de mobilitat, la URV és la universitat en la que un major percentatge de 

diplomats de la promoció 2010 han fet mobilitat durant els estudis (un 36,36%), essent més 

reduïda la mobilitat laboral. Una part important d’aquesta mobilitat (un 76,92%) s’ha fet en 

l’àmbit internacional. 

Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació 

La responsable d’ensenyament valora positivament la utilitat del SIGQ (taula 79.2) ja que 

especifica clarament els diferents processos implicats en el desenvolupament del grau i permet 

identificar les evidències que permeten fer un seguiment i elaborar propostes de millora 

contínua, tant de l’ensenyament com del propi centre. La implicació institucional en el procés de 

l’acreditació també és important ja que ha creat tota una estructura al servei dels centres i els 
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ensenyaments per la seva millora contínua. També han estat útils els feedbacks d’AQU en els 

informes de seguiment. Finalment, està satisfeta amb els aspectes més generals del grau. 

El professorat de la titulació, en general, està satisfet amb la planificació docent (taula 80). Cal 

reconèixer que el fet de disposar de desdoblaments de pràctiques i haver d’ajustar els horaris a 

les assignatures que disposen de sortides dificulta l’elaboració dels horaris i motiva que la opinió 

en la organització de la docència sigui més baixa que en la resta d’ensenyaments de la titulació. 

L’ítem més mal valorat és la grandària dels grups de teoria però presenta una desviació elevada, 

ja que és diferent la valoració que poden fer els professors de primer curs que la de les optatives 

de 4t. 

Valoren positivament les instal·lacions i infraestructures i la gestió i a comunicació, només 

penalitzen (amb divergències d’opinions) la consergeria del centre, que aquests darrers anys ha 

tingut canvi de personal. La motivació i el reconeixement són dels ítems més ben valorats. Al 

tractar-se d’un centre amb dimensions reduïdes possibilita una bona relació entre tot el personal 

que treballa al centre i una relació propera amb l’alumnat. Finalment, en la percepció de la tasca 

docent, les mitjanes són inferiors. Destaca l’ítem relacionat amb el grau de coneixements previs 

dels estudiants per seguir adequadament la matèria, que obté una puntuació mitjana en 2,88 

amb una desviació estàndard de 0,73. Això pot representar un problema en la planificació de 

l’activitat docent ja que exigeix al professor l’aportació de mecanismes perquè els estudiants 

puguin seguir adequadament les assignatures.  

Titulació 3: Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes 

 

Valoració del desenvolupament de la titulació: 

 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups (taula 63) 

Tal i com s’ha comentat en els diferents informes de seguiment, creiem que en termes generals 

les metodologies docents són prou variades i adequades a les assignatures. Hi ha un equilibri 

entre sessions magistrals, pràctiques a l’aula, seminaris, sortides i altres activitats, amb força 

pes de les metodologies pràctiques com correspon a un màster en bona part orientat a qüestions 

d’aquest tipus. S’han solucionat alguns errors en les guies docents que apareixien l’any passat. 

El nombre d’alumnes per assignatura és correcte i permet impartir les matèries amb total 

aprofitament per part de l’alumnat, tot i que en alguna optativa el professorat opina que el grup 

sol ser reduït, sobretot si no apareix tot l’alumnat a classe, fet que es reflecteix en la taula 80. 

De tota manera, en cap cas es donen problemes per excés d’estudiants i es pot fer un seguiment 

força acurat del treball de cadascun. La presència dels estudiants a l’aula i a les tutories es 

considera correcta. 

Tal i com s’aprecia en la taula 39, hi ha hagut certament un problema sobre el dimensionament 

de la feina de les assignatures, excessiu per a part dels alumnes, que s’ha anat moderant amb 

els cursos. Aquest sobredimensionament respon en part a les activitats proposades pels 

professors i especialment al fet que hi ha un únic període d’avaluació al juny, amb la qual cosa 

determinats treballs o pràctiques poden allargar-se en el temps si el professor dóna permís, 

solapant-se la seva execució amb l’inici de noves assignatures que requereixen, al seu torn, 

temps per a fer les pròpies activitats. Però també ha provingut sovint del fet que els alumnes, 

especialment en els primers cursos efectuats, no tenien clara la implicació de treball que 

suposava una càrrega de 60 crèdits, i en tot cas sovint l’interès per fer al màxim de bé les feines 

ha fet que s’hi destinés més temps del que caldria. En tot cas, s’ha millorat d’una banda perquè 

alguns dels professors han refet parcialment les activitats de forma que ocupen menys temps i 

s’evita en bona part la superposició de tasques, i perquè també s’informa des de l’inici els 

alumnes del significat en termes de feina de 60 crèdits ECTS. D’altra banda, en el curs 2014-15 

la conversió en assignatures quadrimestrals de la majoria de matèries ha fet que la feina de les 

primeres assignatures del curs no s’allargués més enllà de gener, amb la qual cosa també ha 

millorat situació. De tota manera, algun alumne encara ha comentat de forma puntual l’excessiu 

pes de les activitats en determinats moments del curs, en comentaris personals.  
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En la mateixa enquesta als alumnes els resultats de la qual es presenten en la taula 39, es pot 

comprovar que en general els alumnes del Màster PTIEM consideren que les metodologies 

docents i d’avaluació són correctes, tal i com ho demostra el fet que les respostes donades a 

l’enquesta donen valors alts o molt alts, similars o en general superiors, a la mitjana de la 

universitat. 

Una de les qüestions que s’havien plantejat al llarg d’aquests anys ha estat donar als alumnes 

la possibilitat d’accedir a informació d’interès per als continguts del màster al marge de les 

assignatures. Si en altres anys s’informava dels cursos que es feien a la Facultat, a la URV o en 

altres instàncies (per exemple, Col·legi de Geògrafs) sobre temes d’interès, en el curs 2014-15 

s’han organitzat dos cursos a la pròpia FTG adreçats especialment a alumnes de màster: un  curs 

sobre avaluació ambiental de plans i programes i un altre sobre el software lliure QuantumGis, 

molt ben valorats pels alumnes.  

D’altra banda, i d’acord amb les orientacions de la URV en aquesta qüestió, en els cursos 2013-

14 i 2014-15 diverses assignatures han dut a terme treballs dins el marc de l’Aprenentatge-

Servei. En concret, diverses pràctiques orientades a treballs d’interès per a la l’entitat Prioritat, 

que gestiona la candidatura del Priorat com a Paisatge Cultural Patrimoni de la Humanitat davant 

de la Unesco. Així, en el curs 13-14 des de l’assignatura “SIG i teledetecció aplicats a planificació” 

es va realitzar un mapa de qualitat visual del paisatge del Priorat, i en l’assignatura “Dinàmica i 

problemàtica dels espais rurals i naturals” es va realitzar un informe sobre l’impacte territorial 

d’un projecte de línia d’alta tensió en el Priorat. El primer exercici es va repetir introduint una 

revisió dels criteris de realització en el curs 14-15. Aquest tipus de treball, al marge del fet de 

donar suport a entitats sense ànim de lucre, és interessant per a l’alumne perquè veu aplicacions 

concretes del seu treball i el connecta amb el territori i el dia a dia de la tasca relacionada amb 

els seus estudis. Per més informació sobre el programa Aprenentatge Servei consultar el següent 

enllaç:  http://www.urv.cat/aprenentatgeservei/index.html 

 Pràctiques externes (taula 65) 

Per a la realització de les pràctiques externes es compta amb una borsa d’empreses i institucions 

col·laboradores que és revisada i actualitzada anualment. El professor coordinador de pràctiques 

del màster en Planificació Territorial (com passa amb el Grau de Geografia i Ordenació del 

Territori) realitza la cerca d’empreses i institucions d’interès i valida la idoneïtat de les places 

que, en iniciar el curs acadèmic, seran oferides als alumnes per a la realització de les seves 

pràctiques externes. El coordinador de pràctiques és també el responsable del procés 

d’adjudicació de places als diferents estudiants a partir dels àmbits d’interès preferencials 

exposats per aquests i els criteris de priorització establerts per la normativa.  

A més d’aquest procediment habitual, a l’igual que en grau, els estudiants tenen la possibilitat 

de cercar de forma autònoma una empresa per realitzar-hi les seves pràctiques, sempre que es 

tracti d’una empresa que no formi part prèviament del conjunt d’organitzacions col·laboradores 

abans mencionades. En aquest cas, l’estudiant informa al coordinador d’aquesta possibilitat i 

aquest s’encarrega de verificar les característiques de l’estada i valorar la seva idoneïtat en 

relació als objectius formatius del màster.  

Durant la realització de les pràctiques l’estudiant té assignat un tutor extern. Aquesta és la 

persona que realitza la funció de tutoria dels alumnes dins de l’empresa o institució on es 

realitzen les pràctiques externes. L’estudiant té assignat també un tutor acadèmic de pràctiques 

encarregat del seu seguiment, que és el coordinador de pràctiques. A més, els dos tutors formen 

part del procés d’avaluació de l’estudiant.  

En la guia docent s’expliquen les característiques de l’assignatura. 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2162&assign

atura=21625211&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16 

D’altra banda, la normativa del reconeixement professional es troba penjada a la web del centre: 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/REC%20ACTIV%20PROFESSIONAL/c

rit_recon_activit_prof_mastergeo.pdf 

http://www.urv.cat/aprenentatgeservei/index.html
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2162&assignatura=21625211&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2162&assignatura=21625211&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/REC%20ACTIV%20PROFESSIONAL/crit_recon_activit_prof_mastergeo.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/REC%20ACTIV%20PROFESSIONAL/crit_recon_activit_prof_mastergeo.pdf
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El funcionament de l’assignatura és similar, doncs, a les pràctiques de grau. Tanmateix, en el 

cas del MPTIEM hi ha diferències sensibles en relació a aquelles. En primer lloc, les pràctiques 

de màster tenen un espectre de llocs a cobrir forçosament més reduït que les de grau, tenint en 

compte que se centren en la planificació territorial. En segon lloc, mentre en les pràctiques de 

grau es procura que les tasques que s’assignen als alumnes comprenguin recollida i elaboració 

de dades i en menor mesura redacció d’informes o ús de TIG, en el cas de les pràctiques de 

màster, es procura que predominin les tasques d’intervenció en l’elaboració d’informes o plans 

(incloent si cal recollida i elaboració de dades) o el disseny i ús de sistemes d’informació 

geogràfica per a l’anàlisi del territori i elaboració de cartografia complexa. 

Durant el curs acadèmic 2013-14, 9 alumnes del màster han realitzat les seves pràctiques 

curriculars en 6 empreses o institucions diferents: Ajuntament de Vila-seca (àrea de Medi 

Ambient), Cambra de Comerç de Tarragona, Limonium-SLU, Autoritat portuària de Tarragona, 

Gabinet Gaudí-SL i Ajuntament de Reus (àrees de Medi Ambient i Habitatge). Cal dir que el 

nombre d’alumnes que cursen l’assignatura permet oferir destinacions variades i ajustades a les 

inquietuds de cada alumne, amb la qual cosa les institucions i empreses poden variar 

sensiblement d’un curs a un altre. 

Pel que fa al funcionament i coordinació de l’assignatura, com en cursos anteriors, ha estat 

globalment correcta. El professor coordinador de les pràctiques ha actuat en tots els casos com 

a tutor acadèmic, el que ha facilitat i agilitzat les tasques de seguiment i avaluació dels alumnes. 

Els passos són els següents, en general: 

 Novembre: reunió específica amb els alumnes per explicar el funcionament de les pràctiques 

externes. Se’ls facilita un qüestionari on han d’indicar les seves preferències a l’hora de fer 

l’assignatura.  

 Desembre-Febrer: Els alumnes retornen ple el qüestionari al professor, que adjudica 

d’entrada l’empresa o institució que millor s’adapta a cada cas. L’alumne fa un primer 

contacte amb l’entitat, prèvia comunicació a aquesta per part del coordinador, i si està 

d’acord amb el plantejament proposat, ho comunica al professor i aquest recull les dades 

necessàries per a la signatura del conveni específic. En la gran majoria dels casos la tria de 

l’empresa o institució per a la realització de les pràctiques ha estat basada en la borsa 

facilitada en iniciar el curs per part del professor coordinador de pràctiques, tot i que s’ha 

donat algun cas d’alumnes que proposen entitats, acceptades pel professor responsable. 

 Març-Juny: un cop signat el conveni i fixat el període de pràctiques, la gran majoria dels 

alumnes opten per fer-les durant el període d’abril a juny, ja que no hi ha sessions presencials 

de cap assignatura. Amb tot, l’assignatura és anual i de fet es pot cursar durant tot el curs, 

sempre amb l’acord del coordinador de pràctiques. Els alumnes redacten un informe de 

seguiment de pràctiques a la meitat del període (60 hores) i un al final, d’acord amb un 

model pautat que se’ls facilita. 

 Juny: redacció i presentació de la memòria de pràctiques en sessió oberta. Les 

característiques de la memòria s’indiquen en document específic que es penja a Moodle. 

 

El seguiment amb els estudiants es du a terme amb tutories presencials, correu electrònic i per 

l’espai virtual moodle assignat a les pràctiques externes. L’estada i l’execució de les pràctiques 

externes s’ha dut a terme d’acord amb les tasques i horaris definits als respectius convenis. 

La coordinació amb les diferents empreses i institucions, així com amb els tutors externs, ha 

estat sempre satisfactòria. En pràcticament tots els casos les entitats han traslladat la seva 

valoració molt positiva de les tasques realitzades pels nostres alumnes i han manifestat el seu 

interès per poder continuar col·laborant amb el nostre Departament en properes edicions del 

màster. També els alumnes, en pràcticament tots els casos, han manifestat en les memòries de 

pràctiques i en les tutories de seguiment d’aquestes una opinió altament positiva de les tasques 

realitzades i les empreses d’acollida. Entenem que en aquest cas hi ajuda una comunicació molt 

directe amb l’estudiant en el dia a dia, més enllà de les tutories específiques o els informes de 

seguiment o memòries que elaboren. 
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L’avaluació final depèn de l’informe que realitza el tutor d’empresa al final del període de 

pràctiques, el seguiment de les tutories per part de l’alumne i la memòria presentada al final. 

Tot el procés a nivell de centre es regeix per una normativa específica de pràctiques de màster 

que es va començar a aplicar el curs 2013-14. La coordinació de pràctiques també proporciona 

als alumnes un document sobre funcionament de les pràctiques del màster PTIEM, disponible a 

l’espai Moodle de l’assignatura. 

 

 Treball fi de màster (taula 67) 

El Treball fi de Màster és el projecte que s’ha de desenvolupar amb l’objectiu d’aplicar els 

coneixements en l’àmbit d’interès professional o acadèmic de l’estudiant. La informació i 

documentació necessària per a la realització del projecte ha de ser obtinguda per l’estudiant i 

valorada pel tutor acadèmic que s’assignarà individualment per a cada projecte. Es valora tant 

el contingut del treball, com la seva originalitat, com també la defensa que en fa del mateix, i 

l’actitud i disposició de l’alumne. 

 

Es distingeixen dos tipus de treball de final de màster en funció de l’orientació 

professionalitzadora o investigadora. En el primer cas, els treballs s’orienten més a informes 

sobre algun tema o problemàtica sobre el qual s’hagi treballat a les pràctiques externes, tot i 

que aportant material i feina nova, evidentment. En el segon cas, es tracta de treballs amb un 

esquema més clàssic de treball d’investigació, amb una discussió teòrica i metodològica més 

acurada. 

 

Per tenir més informació sobre l’assignatura es pot consultar la seva guia docent. 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2162&assign

atura=21625302&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16 

 

El nombre de TFM va variant en funció del nombre de matriculats de cada any que ho fan a 

temps parcial o a temps complet. Mentre el 2012-13 es van presentar 12 TFM, el 2013-14 van 

ser 7, de 9 matriculats. Fins ara tots han estat individuals. Una part significativa (2013-14: 4 de 

7) es relacionen amb les pràctiques externes efectuades. El nombre de tutors acadèmics 

lògicament també varia d’un any per l’altre, el curs 2013-14 n’hi ha hagut 4, però l’any anterior 

la xifra era de 8. Inicialment el coordinador de pràctiques s’havia fet càrrec de la tutorització 

dels TFM de tipus més professionalitzador, però a partir del 2012-13 es va optar per repartir la 

feina entre més professors atesa la feina que va suposar la direcció dels treballs. Els treballs han 

estat dirigits essencialment pels professors de les assignatures obligatòries, però també en 

diversos casos han estat professors d’optatives, sempre amb el títol de doctor. 

 

Les línies de recerca han estat diverses, sempre en relació amb l’anàlisi i planificació territorial i 

donant importància a l’ús d’eines i metodologies específiques d’acord amb l’orientació del 

màster, especialment la utilització de SIG i cartografia. Alguns temes tractats en el curs 2013-

14 han estat: anàlisi i planificació d’equipaments públics, planificació d’espais buits en entorns 

urbans, planificació del desenvolupament rural, aplicació metodologies de valoració de qualitat 

visual en espais naturals, polítiques d’habitatge urbanes i anàlisi i impacte de noves 

infraestructures de mobilitat.  

 

Els alumnes tenen a la seva disposició unes orientacions elaborades pel coordinador sobre 

l’estructura, continguts i aspectes formals dels treballs de final de màster, que són exposades 

en una reunió específica entre el coordinador i els alumnes. Per a l’elecció del tema de treball es 

compta amb una petita enquesta que es facilita als alumnes i que també està penjada a l’espai 

Moodle de l’assignatura. I a més, els alumnes disposen així mateix d’una guia per a l’elaboració 

del màster penjada a l’espai Moodle de l’assignatura. 

 

Pel curs que estem analitzant, els estudiants van optar per presentar el TFM majoritàriament al 

setembre. El cert és que els alumnes prefereixen la convocatòria de setembre perquè hi ha 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2162&assignatura=21625302&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2162&assignatura=21625302&any_academic=2015_16&any_academic=2015_16
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interès en treballar bé els temes triats i això els permet anar millor de feina al tram final del 

curs. En dos casos no es va presentar treball, per raons alienes al màster que van fer que en els 

mesos finals no es pogués disposar de temps suficient per fer el TFM. 

 

El contingut dels treballs, en general, es considera satisfactori. Al marge de l’inici de la feina, 

una mica tard en relació a l’òptim, no acostuma a haver-hi problemes seriosos de seguiment de 

l’estudiant. Per mirar de millorar l’inici de la feina i també per a facilitar el procés d’estructuració 

del TFM en el curs 14-15 s’ha fet una sessió de tutoria col·laborativa oberta a tots els professors 

i alumnes del màster, en què cada alumne presentava l’esquema, continguts i metodologia 

previstos a utilitzar en el seu TFM però sense incidència en la nota final; la sessió creiem que ha 

estat útil tant per les observacions efectuades en cada cas com per la necessitat dels alumnes 

d’ordenar i exposar els diferents punts a desenvolupar del propi treball, qüestió que de vegades 

els alumnes poden retardar si depèn exclusivament del tutor. La presentació i defensa pública 

es va fer en diferents sessions en funció de la disponibilitat del professorat que formava part del 

tribunal (compost per tres professors doctors del màster en cada cas). 

 

 Indicadors acadèmics (taules 69, 70 i 71) 

Les taxes són molt altes bàsicament perquè l’alumnat de màster sol tenir un gran interès en el 

que estudia i gairebé sempre és present a la docència presencial. 

 

Si el promig de durada dels estudis és d’1,75 és bàsicament perquè hi ha un percentatge 

important d’alumnes que es van matricular a temps parcial ja que es trobaven treballant; el cert 

és que amb el tipus d’alumnes que es matriculen no hi ha gaire problemes de seguiment i 

compliment de les assignatures d’acord amb les demandes del professor. La tutorització i 

proximitat dels docents, accentuada en relació als graus a causa de la major presència de treballs 

i pràctiques, acaba d’afavorir aquest fet. Sí que s’han donat alguns casos d’alumnes a temps 

complet que s’han deixat el TFM per al curs següent (2 al 2013-14, com es pot veure en el 

quadre 69), però en aquests casos ha estat per qüestions privades de cada alumne i no per 

qüestions de planificació acadèmica. 

 

Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació 

Pel que fa a la satisfacció en relació al procés d’acreditació en general es pot considerar bona 

(taula 79.3). Tot i que de vegades ha resultat complicat de fer, el SIGQ permet tenir especificats 

i sistematitzats els passos a seguir en l’elaboració dels materials necessaris per als diferents 

processos. Tot i amb això, en alguns casos cal interpretar o consultar els serveis de la universitat 

per tal d’aclarir qüestions. 

D’altra banda, a l’hora d’elaborar els informes de seguiment i l’autoinforme per a l’acreditació 

s’ha pogut fer creiem que de forma correcta, com en el cas anterior, de vegades era difícil 

interpretar les demandes o continguts a posar. En el cas dels informes de seguiment és cert que 

en general, tot i canviar les xifres d’un any a l’altre, les valoracions varien poc, en la seva 

majoria, cosa que fa que es torni una feina relativament repetitiva. Però entenem que és útil per 

a detectar disfuncions o problemes i ajuda a concretar i fer el seguiment de millores.  

Valorem també positivament la col·laboració del professorat bé sigui en les reunions específiques 

de màster (consells d’ensenyament) o en accions concretes relacionades amb 

l’acreditació/verificació/seguiment. 

Finalment creiem que tant les característiques com el funcionament del màster PTIEM han estat 

molt bons, tant d’acord amb els resultats objectius com amb els comentaris de professors i 

alumnes. (Veure taules 39 i 80) 
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Titulació 4: Màster en Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística 

Valoració del desenvolupament de la titulació: 

 

 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups (taula 63) 

Respecte a les metodologies d’avaluació utilitzades al MTAIT, destaquen l’alta incidència 

d’activitats pràctiques (i especialment autònomes, tant en percentatge d’adopció a les 

assignatures com d’hores de dedicació dels estudiants), així com les hores dedicades a Treball 

de Fi de Máster (que augmentaran en el curs 2015-16 com hem especificat abans, amb la 

introducció de 3 crèdits addicionals associats a activitats formatives impartides pel Parc Científic 

i Tecnològic de Turisme i Oci dins del marc de l’assignatura del Treball de Fi de màster).  

Globalment la coordinació del màster i el professorat valora que aquest corpus metodològic és 

adequat, encara que es podria reforçar amb metodologies més actives, com ara sortides per 

visitar llocs i organitzacions rellevants per al contingut de les assignatures, o tallers pràctics 

impartits per docents invitats de perfil professional, dintre del vincle estret representat pel 

pressupost del curs, però també com s’ha dit anteriorment, aprofitant activitats organitzades pel 

centre, la Universitat o el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci ubicat en el mateix campus.  

Cal subratllar que els 2 itineraris d’especialització en què està organitzat l’ensenyament inclouen 

grups petits a les assignatures optatives, i això té una certa repercussió en la possibilitat 

d’organitzar treball pràctic autònom dels estudiants.  

Pel que fa a la valoració que dels alumnes (taula 39), com passa amb el Màster PTIEM, en general 

els estudiants consideren que les metodologies docents i d’avaluació són correctes i adequades, 

tal i com ho demostra el fet que les respostes donades a l’enquesta donen valors alts o molt 

alts, similars o en general superiors, a la mitjana de la universitat i fins i tot a les valoracions 

que es fan en els graus de la Facultat. 

 Pràctiques externes (taula 65) 

L’assignatura de Pràctiques Externes va a càrrec del coordinador del Màster i s’ofereix com 

assignatura optativa de 5 crèdits. L’assignatura té un pes important al TAIT, caracteritzant 

l’itinerari escollit com a ‘professionalitzador’ en les formes de promoció del Màster quant a la 

seva sortida laboral (els que no l’escullen segueixen un itinerari que es caracteritza com ‘de 

recerca’). Les pràctiques en el màster representen un projecte especial de recerca aplicada 

mentre que les del grau tenen coma objectiu integrar-se en la ‘rutina’ de l’empresa i sovint, una 

primera presa de contacte amb el món laboral. 

L’activitat de pràctiques externes del MTAIT compta amb una cartera considerable d’empreses i 

organitzacions turístiques col·laboradores públiques i privades del territori (agències de viatges, 

tour operators, patronats, hotels, cambres de comerç, instituts de recerca i consultors 

principalment), amb qui es firmen convenis (veure taula 65). Al començament del curs aquestes 

organitzacions es contacten per demanar-los la disponibilitat d’acollir estudiants per un període 

de pràctiques de 120 hores (5 crèdits) que generalment ocupa la part final del curs (6-9 

setmanes) després de les assignatures del segon semestre i abans de la presentació del TFM. A 

les que contesten favorablement s’envia més informació i es demanen les seves preferències en 

quant al perfil d’estudiant (en la base de l’àmbit d’activitat i les tasques que es proposen). 

Paral·lelament el coordinador realitza un seguiment de les preferències dels estudiants que 

matriculen aquesta assignatura (mitjançant un qüestionari) i realitza un ‘matching’. Els 

estudiants són invitats a posar-se en contacte amb les organitzacions escollides i fer una primera 

tutoria presencial amb qui s’indica com tutor professional per presentar-se, posar-se d’acord 

sobre el pla de treball i signar el conveni específic.  

Generalment les experiències són positives i molt ben valorades pels estudiants, encara que es 

denota una creixent dificultat de resposta per part de les organitzacions associades, sobretot les 

més petites, que es creu que ve donada per la curta durada de l’estada, insuficient per integrar-

se satisfactòriament a projectes en curs. Ens plantegem obviar aquest problema en el futur amb 
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una activitat més eficaç al començament del curs d’il·lustració a les organitzacions associades 

dels perfils dels estudiants i dels avantatges potencials que es poden esperar de l’acollida 

d’estudiants en pràctica.  

 

 Treball fi de màster (taula 67) 

El Treball de Fi de Màster és una assignatura OB al Màster TAIT de 12 crèdits i 300 hores de 

treball autònom de l’estudiant, tutoritzada per un dels docents del màster procedent d’un dels 

tres departaments implicats en el ensenyament. (generalment s’intenta fer un repartiment 

igualitari dels crèdits entre els 3 departaments a raó dels POA dels docents implicats).  

Els alumnes tenen a la seva disposició unes orientacions elaborades pel coordinador sobre 

l’estructura, continguts i aspectes formals dels treballs de final de màster, que són exposades 

en una reunió específica entre el coordinador i els alumnes. 

El TFM pot ser de dos tipus. El primer el fan els estudiants que no matriculen l’assignatura de 

pràctiques externs i té un contingut i una estructura més aviat típics del treballs de recerca 

propedèutics a una carrera d’estudis doctorals. El segon tipus s’adequa al treball fet pels que 

cursen l’assignatura de pràctiques externes, reforçant-ne el marc teòric i desenvolupant-ne el 

contingut empíric. Ambdós tipus de treballs s’avaluen tant en els aspectes substancials com 

formals i la nota final és complementada per la nota de la presentació que es fa públicament i 

presencialment (encara que s’admet la possibilitat de fer presentacions remotes per skype) a 

final de curs. És possible demanar l’endarreriment fins al setembre amb resultats de vegades 

excel·lents  

Durant els anys s’han presentat molts TFM, com hem dit, de vegades amb reultats excel·lents 

(veure Taula 67 per l’any acadèmic 2013-14). Els millors TFM se seleccionen per participar al 

concurs per obtenir un premi al millor TFM que concedeix REDINTUR, la xarxa universitària de 

postgraus en Turisme per a la cooperació en l’estudi, l’intercanvi d’experiències i la proposta 

d’actuacions amb vista al compliment de les exigències derivades de l’EEES, en l’àmbit dels 

estudis oficials de postgrau en matèria de turisme, avançant en la cooperació en la docència, en 

la investigació i en la mobilitat d’estudiants, així com per col·laborar en la millora contínua de 

l’aplicació de l’EEES a cada universitat. Des que es va llançar aquest concurs, dos TFM dels 

estudiants del TAIT han estat seleccionats en la terna finalista, rebent una distinció i la publicació 

d’una versió editada dels seus treballs a la web de REDINTUR.  

Els alumnes que suspenen el TFM (només el 5% al any acadèmic 2013-14) són invitats a tornar-

se a matricular l’any següent i repetir el procés de redacció del TFM.  

 

 Indicadors acadèmics (taules 69, 70 i 71) 

El rendiment acadèmic dels estudiants del nostre màster és generalment alt, amb un percentatge 

aproximadament del 90% d’assignatures superades positivament i un percentatge del 10% 

d’excel·lents. En el cas d’alumnes que suspenguin UNA assignatura, el docent té la facultat de 

convocar proves de recuperació. 

La taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i la taxa de rendiment (crèdits 

superats/crèdits matriculats) per l’any 2013-14 han sigut respectivament del 96,3% i del 88,3%, 

taxes que s’han mantingut gairebé constants al llarg dels últims anys. Aquestes taxes són altes 

també en comparació amb altres estudis de postgrau de la URV, encara que a nivell més 

qualitatiu valorem que es poden millorar els resultats en quant a les notes finals dels TFM. Això 

planteja la necessitat de fer més eficient el procés d’assignació de tutors i projectes de TFM des 

de la primera fase del curs, amb un esforç més intens de tutorització per part del coordinador 

per tal de comprendre els punts forts i els interessos dels estudiants.  

Resultats de satisfacció relacionats amb el procés d’acreditació (taula 80) 

Pel que fa a al Máster TAIT, encara que s’hagi de tenir en compte el grau molt pobre de 

participació a l’enquesta, destaquen a  la taula 79 uns resultats de nivell de planificació docent 

notablement per damunt de la mitjana de la Facultat de Turisme i Geografia i consistentment 
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per damunt dels altres ensenyaments impartits al centre; la mateixa tendència s’observa amb 

referència a la valoració d’instal·lacions i infraestructures, encara que es troba que podria 

millorar l’avaluació dels espais destinats al professorat; a l’àmbit de la gestió  i comunicació, 

amb un resultat una mica fluix pel que fa al funcionament de la consergeria del centre. Els 

resultats són bons a l’apartat de motivació i coneixement, tot i que amb resultats pitjors a la 

resta de la FTG pel que fa a la relació general amb els alumnes; i es queden per damunt de la 

mitjana de la FTG a l’apartat de percepció de la tasca docent, excepte als ítems de ‘Participació 

dels estudiants a classe en les activitats docents’, i de ‘Grau de coneixements previs dels 

estudiants per seguir adequadament la matèria’, on el resultat de l’enquesta als professors del 

MTAIT és baix i lleugerament més baix que a la FTG. Aquest últim aspecte no fa res més que 

confirmar l’avaluació que s’ha fet en apartats anteriors, especialment en relació amb els 

estudiants d’origen xinès (típicament procedents de graus humanístics i sense experiències 

prèvies d’estudis turístics i altres matèries relacionades con ara la geografia o l’estadística), i 

que insta a la direcció acadèmica del màster a revisar i millorar els mecanismes d’avaluació dels 

currículums dels estudiants per fer-ne una selecció acurada, però al mateix temps pot suggerir 

la necessitat de revisar el contingut d’algunes assignatures de caràcter més tècnic si es vol 

preservar la capacitat d’atracció d’aquest ensenyament per alguns mercats emergents.  

Facultat de Turisme i Geografia 

 

 Indicadors d’inserció laboral 

En referència al seguiment de la inserció laboral dels nostres estudiants, el centre ha començat 

una acció per permetre conèixer quina és la situació laboral dels nostres egressats, i a la vegada 

s’ha aprofitat el contacte per muntar una base de dades que ens ha de permetre en el futur 

poder establir contacte amb els nostres exalumnes, i qui sap, si fins i tot, establir una associació 

dels mateixos. 

Tal com hem comentat anteriorment, el que s’ha dut a terme fins al moment des de la secretaria 

de la Facultat ha estat establir contacte telefònic amb els titulats de grau dels cursos 2012-13 i 

2013-14 per demanar-los si estan treballant, o estudiant; i de pas s’aprofita per confirmar 

l’adreça electrònica de contacte per poder seguir comunicant-nos amb ells. 

D’aquestes trucades es desprenen els resultats de la taula 78 on es comprova que els titulats de 

turisme troben feina més fàcilment que els de geografia i ordenació del territori, que la majoria 

dels que no tenen feina estan estudiant, i bona part dels que treballen, ho fan en el sector. 

Aquest, com hem dit, és un primer pas; s’ha establert contacte amb els egressats i hem 

confirmat com podem seguir contactant amb ells per seguir preguntar-los aquells aspectes que 

ens interessin, com ara la satisfacció amb els estudis realitzats, per exemple. I com dèiem 

anteriorment, per potser crear en un futur l’associació d’exalumnes del nostre centre. A més, la 

idea és extendre-ho als ensenyaments de màster. Al moment actual la possibilitat d’acomplir 

amb aquest objectiu en el àmbit del TAIT és limitada per les restriccions d’accés a les dades 

personals dels estudiants egressats per fer-ne un seguiment adequat, tenint en compte que 

molts d’ells són estudiants estrangers amb qui és difícil mantenir un contacte quan acabin els 

seus estudis. Per aquest motiu, un primer intent de conèixer les seves sortides professionals ha 

fracassat, amb una taxa de resposta molt baixa a un qüestionari que es va enviar des de la 

Facultat l’any 2014. Tot i això, està previst posar en marxa un procediment per permetre establir 

aquests contactes personals al moment de la formalització de la matrícula. Així mateix l’extensió 

de la presència de la Facultat a les xarxes socials permetrà mantenir els contactes amb antics 

alumnes. A nivell personal, els professors que mantenen relacions amb antics alumnes tenen un 

cert coneixement de les sortides laborals dels estudiants locals. Així es pot apreciar positivament 

que un bon nombre d’ells han pogut desenvolupar-se professionalment en el sector turístic i en 

l’administració pública catalana.  
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4. Valoració final, propostes de millora i bones pràctiques 

Valoració final 

 

Actualment el Centre disposa del seu propi SIGQ aprovat, ha designat un Responsable de 

Qualitat 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, les Memòries 

Verificades, i els Informes de Seguiment de les titulacions (IST) i de centre (ISC), entre d’altres, 

en l’apartat de Garantia de Qualitat en el web de la Facultat 

(http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/index.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.  

En referència a les valoracions sobre les titulacions veure taula 81 i els comentaris que segueixen 

La valoració final del Grau de Geografia i Ordenació del Territori és positiva, tal com es 

desprèn tant de les opinions expressades pels estudiants en les diferents enquestes i tutories 

realitzades com de les valoracions fetes pel professorat que hi imparteix docència. Així, es 

considera que tant els resultats d’aprenentatge com les competències assolides per l’alumnat 

són les adequades per a la seva inserció laboral, fet reforçat per la molt bona valoració de 

l’assignatura de pràctiques externes. Igualment, es valoren molt positivament les instal·lacions 

i recursos disponibles per la docència, percepció que es veu reforçada per una metodologia 

docent correcta, que permet el desdoblament dels grups de teoria en nombrosos grups de 

pràctiques que faciliten un millor procés d’aprenentatge. (Taula 81.1) 

 

No obstant, hi ha alguns aspectes que caldria millorar, com són l’increment del nombre d’alumnat 

que, tot i ser creixent respecte de les primeres promocions matriculades, encara es troba 

lleugerament per sota del que seria desitjable. Per altra banda, caldria aconseguir reduir la taxa 

d’abandonament i, en aquest sentit, es proposa la posada en marxa d’un itinerari curricular amb 

el grau de turisme que permeti a l’alumnat obtenir una doble titulació en ambdós graus en un 

període de temps lleugerament superior als quatre anys. Finalment, l’increment de les xifres de 

mobilitat es planteja com un darrer repte, i amb aquest fi es treballa per ampliar el nombre de 

convenis existents amb universitats estrangeres, si bé la llengua d’impartició de les nostres 

assignatures ―català o castellà, majoritàriament― actua, sovint, com un fre de cara a l’arribada 

d’estudiants estrangers. L’augment d’assignatures impartides en llengua anglesa ha de 

significar, a curt termini, un impuls per a incentivar la mobilitat internacional i un ajut al procés 

global d’internacionalització. 

La valoració del desenvolupament del Grau de Turisme és positiva. La revisió de les 

competències que s’ha fet aquest curs ha permès constatar que realment es treballen i s’ajusten 

al procés d’aprenentatge de l’estudiant. El perfil de l’estudiant de turisme es correspon amb el 

descrit a la memòria del grau. Les metodologies docents i el sistema d’avaluació de les 

assignatures s’adeqüen al grau de maduresa de l’estudiant i són més variades i comporten major 

autonomia a mesura que s’avança en el grau. La grandària dels grups, amb desdoblaments de 

grups de pràctiques, permet un seguiment més personal i facilita l’aprenentatge. L’estudiant ha 

après a considerar l’entorn virtual de formació com un element més d’aprenentatge (tant per 

l’aportació de continguts, com per la transmissió de les activitats o la consulta dels plans de 

treball). El Pla d’acció tutorial es mostra com una eina útil per la comunicació entre els estudiants 

i el centre i/o tutor, i les pràctiques externes, juntament amb les mencions del grau són dels 

aspectes més ben valorats per als estudiants. El personal acadèmic és adequat per al 

desenvolupament del grau. Combina professorat amb experiència docent i de recerca amb 

http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/index.html
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professionals que aporten la seva experiència al procés d’aprenentatge. En un àmbit com el 

turisme, en el que contínuament es produeixen canvis a nivell de mercat, disposar de 

professionals que transmetin aquesta realitat als estudiants aporta un valor afegit que saben 

valorar. Els estudiants també valoren l’ampli ventall de coneixements que aporta el grau, el que 

els dóna una major flexibilitat per trobar feina.  

No obstant, sempre hi ha aspectes que cal millorar. El principal problema observat en aquest  

informe d’acreditació és l’alt abandonament dels estudiants al primer curs. Cal revisar i analitzar 

cadascun dels casos d’abandonament per veure si es tracta de casuístiques particulars o 

realment hi ha un desajust entre les expectatives dels estudiants i el que ofereix l’ensenyament. 

En tot cas, donat l’estret vincle entre els ensenyaments de turisme i geografia, i amb l’objectiu 

de fer més atractiva l’oferta del centre i reduir l’abandonament, es proposa treballar per oferir 

una doble titulació en aquests dos àmbits.    

La resta de qüestions van sorgint amb el propi desenvolupament del grau i són les que es 

presenten en els informes de seguiment, i es van donant resposta per tal de procedir a la millora 

contínua de tot el procés. (Taula 81.2) 

 

La valoració global del Màster PTIEM és bona, tant pel que fa a resultats obtinguts com pels 

comentaris de professors i alumnes. Tanmateix, és cert que el nombre d’estudiants es troba per 

sota dels valors que es demanen per part de les autoritats acadèmiques i això ha fet plantejar 

un canvi a ser possible per al curs 2015-16. En aquest sentit, s’ha arribat a un acord amb la 

Universidad de Granada, amb qui s’està en converses per a establir un doctorat en Geografia, 

per a fer un màster interuniversitari  sobre anàlisi i gestió del territori, amb un cos d’assignatures 

obligatòries virtuals i una especialitat en cada seu del màster. En el cas de la URV, i tenint en 

compte els bons resultats, al nostre entendre del MPTIEM, vam optar per recollir la majoria dels 

continguts en l’especialitat a desenvolupar presencialment a la FTG de la URV. D’aquesta manera 

s’espera  millorar la ràtio d’alumnes sense perdre el cos central dels continguts que s’han anat 

impartint aquests anys en el MPTIEM. (Taula 81.3) 

Per que fa el Màster TAIT, quant a la avaluació dels aprenentatges es valora el bons resultats 

dels estudiants articulats entre competències de tipus diferents i la possibilitat d’oferir pràctiques 

externes rellevants com oportunitat d’inserció laboral.  

Quant a la internacionalització, valorem bé la capacitat de captació externa de l’ensenyament 

encara que aspirem a una major capacitat de penetració al mercat EU, possibilitat limitada per 

el idioma vehicular del MTAIT; ens plantegem doncs la possibilitat d’oferir o bé complements 

formatiu en castellà des del I-Center. S’han fet esforços considerables per promocionar el Máster 

a l’exterior mitjançant la xarxa de relacions personals, acadèmiques i professionals del 

professorat de la FTG i dels departaments i grups de recerca vinculats a ell; no obstant això 

caldrà tornar a plantejar aquesta política de promoció externa a nivell de URV centralitzant i 

racionalitzant accions promocionals.   

Tanmateix cal destacar la creixent dificultat d’atraure estudiants procedents de Catalunya – ni 

tan sols graduats en turisme de la URV - i en menor mida des de la resta d’Espanya, aspecte 

que té molt a veure amb les característiques pròpies del mercat del treball en el sector turístic 

local i nacional (que demana nivells d’especialització més aviat baixos), cosa quel produeix una 

situació de baix valor afegit percebut per l’estudiant a l’hora d’obtenir una titulació de postgrau; 

i amb la cada vegada més intensa competició entre les universitats catalanes, on un factor clau 

en la capacitat d’atraure estudiants i d’assolir estàndards d’alta qualitat dels resultats s’ha 

demostrat que és oferir un Máster en Anglès, desenvolupar-lo en xarxes consolidades com ara 

programes Erasmus Mundus, i estendre la xarxa d’empreses i institucions associades més enllà 

del sistema local. Per això aquesta sembla de moment la millor opció estratègica de 

supervivència del Máster TAIT de cara al futur, l’orientació cap a un públic internacional on es 

podran avaluar, si calen, accions especifiques de creació de xarxes que permetin estabilitzar la 

captació i enfortir la capacitat professionalitzadora del TAIT en un marc internacional.  
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Per que fa la Interacció investigació-docència, es valora que és també bona al’incloure en el 

professorat diferents professors que tenen responsabilitats i un llarg recorregut com líders en la 

recerca a nivell nacional i internacional en els seus camps. Si que es pot fer una petita objecció 

sobre el professorat del nostre ensenyament en el sentit que hi podria haver per part seva una 

mica més d’implicació d’alguns dels professors en la coordinació del màster, qüestió a comentar 

tant als implicats com als departaments corresponents. (Taula 81.4) 

 

Propostes de millora 
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Taula 12. Propostes de millora 
PLA DE MILLORA DE LA FTG 

JUNY 2015 

Titulació 
implicada 

Àmbit de 
la millora 

Punts febles 
detectats 

Propostes de 
millora 

Accions aportar a 
terme 

Prioritat Responsable/s Qüestió a adreçar 
a la URV? S / N 

Modifica 
memòria? 

Indicadors 
seguiment 

Estàndard 1: Qualitat programa formatiu 

Graus Matrícula Procés de matrícula 
de grau URV 

Millorar el procés informàtic 
d’automatrícula per tal d’evitar el col·lapse 
i evitar desplaçaments innecessaris dels 
estudiants.  
Augmentar la informació als alumnes. 
Augmentar el nombre de dies del procés de 
matriculació, garantint que l’automatrícula 
estigui activa en un horari en el que els 
usuaris puguin rebre assessorament. 
Millorar els continguts de la pàgina web, 
especialment els continguts en castellà i 
continguts en relació amb la tramitació de 
beques i reassignacions 
Augmentar el període de temps per fer 

notificacions als estudiants via correu 
electrònic, recomanant algun sistema de 
justificant de recepció pel receptor. 
Mantenir l’assessorament personalitzat 
dels alumnes que realitzen l’automatrícula 
al centre d’ensenyament. 
Incorporar la data en què es realitza 
l’entrevista telefònica. 
Formar els enquestadors per garantir 
l’homogeneïtat dels resultats i evitar 
influenciar als enquestats. 
Definir uns àmbits per tal d’ubicar els 
comentaris lliures i afavorir el posterior 
anàlisi i evitar desviacions dels resultats. 
Incorporar un sistema d’enquestes online a 
través del programa d’automatrícula o 
pàgina web. (1) 

Alta Servei de Gestió 
Acadèmica 

Sí No Índex de 
satisfacció 
amb el 
procés de 
matrícula 

Graus Matrícula Cues a secretaria 
per matricular-se 

En el curs 2014-15 la Facultat ha participat 
en un pla pilot per tal d’automatitzar el 
procés de matrícula per als estudiants de 
nou ingrés. (2) 

Mitja SGA, secretaria No No No aplica 

Graus Matrícula Diversitat 
d’enquestes per 
aquest concepte 

Adaptar l’enquesta FTG a la SGA per 
comparar resultats. (3) 

Mitja Secretaria, 
TSQD 

No No Nombre 
d’enquestes 
contestades 
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GGOT Captació / 
promoció 

Baix nombre 
d’alumnes de nou 
ingrés 

Establir vincles més estrets amb 
l’ensenyament de secundària: 
. Posar marxa les olimpíades de Geografia 
de Tarragona. 
. Facilitar l’elaboració de treballs 
d’investigació de secundària en matèria 
geogràfica. 
Oferir una doble titulació per fer més 

atractiu l’ensenyament. (4) 

Alta Departament de 
Geografia, 
Responsable 
d’Ensenyament i 
professors 

No No Nombre 
d’alumnes 
matriculas 

GGOT Metodologi
es 

Currículum pràctic Polir la seva presentació formal, reformular 
alguns continguts i introduir aspectes poc 
tractats en les pràctiques. 
Elaboració del portafolis digital dels 
estudiants. (5) 

Alta Responsable 
d’Ensenyament i 
professors 

No No No aplica 

GTUR PE / 
planificació 
docent 

Duplicitat 
d’informació i de 
feina 

Unificar els espais moodle de les 
assignatures de pràctiques externes del 
grau. (6) 

Mitja Sí, demanar-ho 
al SREd 

No No  No aplica 

Màsters Captació / 
matrícula 

Demora en la gestió 
dels tràmits 
administratius  
d’alguns dels 
estudiants 
estrangers 

Potser pel futur s’haurien de plantejar 
accions de seguiment més eficaces per part 
de la Escola de Postgrau i del ICenter 
Més accions de difusió  interna /externa de 
l’oferta de màsters de la URV. (7) 

Alta Consell de 
direcció, 
Coordinació 
Màster, EPD i 
ICenter 

Sí en la part que li 
correspon a l’EPD i a 
l’ICenter 

No Nombre de 
matriculats 

Màsters Matrícula Baix nombre de 
matriculats 

Ampliació del període de preinscripcions 
durant el mes de juliol. (8) 

Alta Servei de Gestió 
Acadèmica, 
Secretaria de la 
Facultat, 
Coordinació dels 
màsters 

No No Nombre de 
matriculats 

Màsters Planificació 
docent 

Manca de pla de 
treball 

Concretar amb més detall l’indicat en les 
guies docents. (9) 

Mitja Coordinació 
Màster i 
professors 

No No No aplica 

MPTIEM Matrícula Baix nombre de 
matriculats 

Programar un nou màster interuniversitari 
amb la Universidad de Granada. (10) 

Alta Coordinació 
Màster 

No Sí, 
substancial 

No aplica 

MTAIT Perfil 
ingrés 

Manca de 
coneixements 
teòrics bàsics en 
turisme pels 
estudiants xinesos 

Si es manté el perfil d’entrada d’un gruix 
considerable d’estudiants xinesos caldrà 
posar en marxa accions de formació prèvies 
al començament del curs (cursos bàsics de 
turisme, estadística i geografia) que els 
permetin situar-se a un nivell comparable 
amb el d’altres estudiants des del principis 
de curs. (11) 

Mitja Consell de 
direcció i 
Coordinació 
Màster 

No Sí, 
substancial 

No aplica 
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MTAIT Acollida Integració dels 
alumnes, 
principalment els 
estrangers 

Ampliar la jornada d’acollida a amb 
elements socials i lúdics. (12) 

Baixa Consell de 
direcció i 
Coordinació 
màster 

No / Sí en l’apart de 
la informació de la 
URV 

No No aplica 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

FTG Informació 
PDI 

AQU en resposta a 
l’informe de seguiment 
del màster TAIT 
destaca que manca 
informació sobre el 
perfil acadèmic del PDI 

De moment, mentre no arriba aquesta 
solució, en el web del centre, dins de 
cada ensenyament, hi pengem un pdf 
amb informació sobre els diferents 
docents que hi imparteixen alguna 
assignatura. (13) 

Alta Gabinet Tècnic 
del Rectorat,  
Departaments i 
RRHH 

Servei d’Informàtica 
de la URV, Gabinet 
Tècnic del Rectorat,  
Departaments i 
RRHH  

No No aplica 

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

FTG Processos 
SIGQ 

Manca dels processos de 
Definició, revisió i 
millora del SIGQ, i el 
d’Acreditació de les 
titulacions. I mancances 
en el procés de i millora 
de titulacions 

Donat el poc marge de temps per 
adaptar-nos al nou model de SIGQ de 
la universitat, el que hem fet ha estat 
incorporar els processos que mancaven 
al nostre SIGQ, el qual ja havia esta 
actualitzat diversos cops. 
El nostre objectiu és adaptar-nos tan 
aviat com sigui possible a aquest nou 
SIGQ per poder-lo certificar. (14) 

Alta Gabinet Tècnic 
del Rectorat, 
Consell de 
direcció, TSQD 

Sí, Gabinet Tècnic 
del Rectorat 

No No aplica 

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

FTG No 
desagregació 
de la 
satisfacció PDI 

Traslladar a la Universitat la necessitat de tenir desagregada la 
informació de les enquestes del PDI per assignatura, i no 
només per professor.  (15) 

Mitja RRHH RRHH No No aplica 

FTG Recursos Manca d’un 
informàtic a temps 
complet 

Traslladar un cop més aquesta 
mancança a la Universitat. (16) 

Alta Gerència Sí No No aplica 

GTUR PDI No assolir el 50% del 
PDI doctor 

Adreçar-se als Departaments implicats 
en la docència, la petició que, en els 
casos en que les característiques de 
l’assignatura no demanin la figura d’un 
professional del sector, el professorat 
assignat tingui la condició de doctor. 
(17) 

Alta Responsable del 
Grau de 
Turisme, 
Departaments 
implicats en la 
seva docència 

No No Nombre i 
percentatg
e de PDI 
doctor 

MPTIEM Càrrega 
docent 
assignatures 

En edicions anteriors 
del màster alumnes 
s’havien queixat de 
l’excessiva càrrega 
de treball d’algunes 
assignatures 

Des de la coordinació es va parlar amb 
el professorat i s’ha replantejat la 
distribució en el temps d’algunes 
assignatures. (18) 

Mitja Coordinació 
Màster i 
professors 

No No Taxa de 
rendiment 
/ èxit 
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MTAIT Perfil professor Percentatge de 
professorat doctor 

No tenir en compte l’assignatura 
transversal de la URV “Orientació 
Professional i Ciutadania”. (19) 

Alta Consell de 
direcció, 
Coordinació 
Màster i TSQD 

No Sí  No aplica 

MTAIT Planificació  Molta càrrega 
docent sobre el 
professorat 

Reduir la 
presencialitat 
dels docents. 

Fer participar els 
estudiants en més 
accions, tallers, 
seminaris.... 
organitzats per la 
URV, FTG, 
PCTTO.(20) 

Mitja Coordinació 
Màster 

No No No aplica 

MTAIT Satisfacció 
amb PDI 

Poca participació 
dels alumnes en les 
enquestes del PDI 

Insistir des de la coordinació en la 
participació dels alumnes en aquesta 
enquesta. (21) 

Mitja Coordinació 
Màster 

No No No aplica 

Màsters Satisfacció 
amb CRAI 

Poc aprofitament 
dels alumnes de les 
opcions i recursos 
que ofereix el CRAI 

Mostrar als estudiants els recursos que 
tenen a la seva disposició al CRAI del 
campus. (22) 

Alta Coordinació 
Màster i Cap 
CRAI Campus 

No No No aplica 

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

FTG Orientació 
profession
al 

Desconeixement per 
part dels estudiants del 
servei Ocupació URV 
Poca participació en els 
tallers organizats 

Informar els estudiants de l’existència 
d’aquest servei via tutors, sessions 
informatives i tallers, canviant les dates 
d’aquests. 
Demanar a la tècnica tingui cites 
individuals al centre. 
Incloure la presentació del Servei dins 
d’una sessió de l’assignatura troncal de 
primer curs Habilitats Professionals i 
Científiques. (23) 

Mitja Coordinació 
PAT, servei 
Ocupació URV, 
tutors, CRAI i 
TSQD  

No No Nombre 
assistents,  
particupaci
ó 

FTG Tutories Reconeixement tasca 
tutors 

Traslladar un cop més a la universitat 
el descontent amb el poc 
reconeixement que es fa de la tasca 
dels tutors. (24) 

Alta Coordinació PAT Sí No No aplica 

FTG Recursos Manca de bar Traslladar un cop més a la universitat 
el descontent amb el fet de no tenir 
servei de bar, i més havent-hi un edifici 
en el campus educacional de Vila-seca. 
(25) 

Alta Degana Gerència i 
Ajuntament de Vila-
seca 

No No aplica 
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URV Recursos 
docents 
virtuals 

Desconeixement de la 
plataforma moodle per 
part dels professors 
novells 

Sol·licitar formació al Servei de 
Recursos Educatius. (26) 

Mitja Responsables 
d’Ensenyament,  
Coordinadors de 
Màster, 
professors  i 
TSQD 

Sí, SRE No Nombre de 
participant
s 

Graus Mobilitat No alumnes de mobilitat 
IN 

Oferir més assignatures en anglès per 
fer més atractiu el grau als alumnes 
estrangers. (27) 

Alta Responsable 
d’Ensenyament i 
professors 

No Sí, no 
substancial 

Nombre 
d’alumnes 
IN 

GTUR Mobilitat Rellevància de les 
pràctiques externes en 
el nostre grau (24 
ECTS)  i de la mobilitat 

Potenciar poder executar els Pràctiques 
Externes a l’estranger. (28) 

Mitja Responsable 
d’Ensenyament i 
Coordinador de 
Pràctiques 

No No Nombre 
d’alumnes 
cursant PE 
fora 

GGOT Metodologi
es, 
resultats 
d’aprenent
atge, 
sistema 
d’avaluació 

Posar en comú el que 
diu la memòria en 
aquests aspectes i el 
que finalment es fa en la 
pràctica 

Revisar les competències i resultats 
d’aprenentatge avaluats i les 
metodologies i sistema d’avaluació 
utilitzat en les assignatures del grau 
que no són comunes amb el Grau en 
Turisme. (29) 

Alta Responsable 
d’Ensenyament, 
professors i 
TSQD 

No Sí, 
substancial 

No aplica 

GTUR Coneixeme
nt d’altres 
llengües 

Equívocs amb el nivell 
de francès 

Oferir un curs de francès bàsic 
Canviar el nom de les assignatures de 
francès. 

Informar els estudiants dels recursos 
en francès que estan a la seva 
disposició al CRAI. (30) 

Alta Consell de 
direcció, RE,  
Departament 

Filologies 
Romàniques 

No Sí No aplica 

Descontent dels 
alumnes amb el nivell 
d’idiomes 

Impartir més assignatures en anglès 
Que els diferents professors 
introdueixin bibliografia o activitats a 
fer en anglès. 
Informar els estudiants dels recursos 
en anglès que estan a la seva disposició 
al CRAI . (31) 

Alta Professors Grau No Sí Nombre 
d’assignatu
res 
impartides 
en anglès 

Màsters Tutories Manca de definició 
formal de la tasca que 
es fa tutoritzant els 
alumnes de màster 

Posar sobre el paper la feina que ja es 
fa de seguiment dels alumnes de 
màster. (32) 

Mitja Coordinació de 
PAT 

No No No aplica 

MTAIT Pla 
d’Estudis 

Descontent dels 
alumnes amb 
l’assignatura 
d’Orientació 
Professional i Ciutadania 

Modificar el pla d’estudis de 
l’ensenyament traient aquesta 
assignatura OB de 3 ECTS i passar-los 
al TFM. (33) 

Alta Consel de 
direcció, 
Coordinació 
Màster i TSQD 

No Sí  No aplica 

Estàndard 6: Qualitat dels programes formatius 



 
 AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ FACULTAT DE TURISME I 

GEOGRAFIA 

 

94 
 

FTG Egressats Manca de contacte amb 
els egressats del centre. 
Desconeixement de la 
situació laboral dels 
nostres egressats. 

Aconseguir els contactes amb els 
egressats i establir mecanismes de 
comunicació. (34) 

Alta Secretaria No No Base de 
dades amb 
els 
contactes 

GGOT PE Recollir amb més detall i 
concreció la valoració 
dels tutors externs 
sobre l’estada de 
pràctiques externes de 
l’alumne i les tasques 
desenvolupades. 

Elaborar un qüestionari de satisfacció 
pels tutors externs i passar-los-hi. (35) 

Mitja Coordinador 
Pràctiques 
Externes, tutors 
externs 
Pràctiques 
Externes 

No No No aplica 

GGOT PE Incerteses, demores i 
indecisisons per part 
d’alguns alumnes a 
l’hora de triar / 
començar les 
pràctiques. 

Millorar la 
informació prèvia 
transmesa als 
alumnes de les 
tasques a 
desenvolupar a 
l’empresa i la 
correlació 
d’aquesta amb les 
seus àmbits 
d’interès 
preferencial 

Amb una tutoria 
individual després 
de completar la 
fitxa de 
priorització. (36) 

Mitja Coordinador 
Pràctiques 
Externes  

No No No aplica 

GGOT PE Necessitat d’ampliar el 
nombre i ventall 
d’empreses 
col·laboradores 

Visites i reunions del Coordinador de 
Pràctiques amb les empreses i els 
tutors externs per tal de que aquests 
prenguin consciència de la 
transcendència que tenen per a 
l’ensenyament i per als alumnes. (37) 

Alta Coordinador 
Pràctiques 
Externes 

No No No aplica 

GGOT PE Necessitat d’augmentar 
la visibilitat de la 
geografia professional 

Alta Coordinador 
Pràctiques 
Externes 

No No No aplica 

GGOT PE Presa de consciència per 
part de les empreses del 
paper clau que juguen 
en la formació 
professional dels 
estudiants. 

Alta Coordinador 
Pràctiques 
Externes 

No No No aplica 
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GGOT PE Reforçar el paper de les 
tutories de pràctiques 
externes com a eina de 
suport a les mateixes 
pràctiques i també  
orientacions formatives 
i/o professionals 

Augmentar el nombre de tutories. (38) Mitja Coordinador 
Pràctiques 
Externes 

No No Nombre de 
tutories 

GGOT Desenvolu
pament 
docent 

Molta càrrega de treball 
en l’assignatura de 
TIGIT 

Reorganització de les activitats 
pràctiques. (39) 

Mitja Professors de 
l’assignatura  

No No Nombre de 
pràctiques 

GTUR PE L’enquesta de 
satisfacció està pensada 
per als alumnes dels dos 
graus i els de GGOT 
tenen una de pròpia 

Reformular l’enquesta només per al 
grau de Turisme. (40) 

Mitja Coordinador 
Pràctiques 
Externes / TSQD 

No No No aplica 

MPTIEM Planificació Problemes de 
sobredimensionament 
de la feina de les 
assignatures, excessiu 
per a part dels alumnes, 
que s’ha anat moderant 
amb els cursos.  

Refer  la planificació docent amb 
activitats que ocupin menys. 
Informar els alumnes del significat en 
termes de feina de 60 crèdits ECTS. 
Conversió en assignatures 
quadrimestrals la majoria de matèries 
ha fet que la feina de les primeres 
assignatures. (41) 

Mitja Coordinació 
Màster i 
professor 

No No aplica No aplica 

MPTIEM Treball Fi 
de Màster 

Retard en l’inici del 
treball per part dels 
alumnes 

Facilitar i 
agilitzar l’inici 
del Treball Fi 
de Màster. 

Realització de la 
tutoria col·laborativa 
amb la presentació 
de l’esquema, 
continguts i 
metodologies en una 
sessió conjunta amb 
alumnes i 
professors.(42) 

 
Alta 

Coordinació 
Màster i 
professors 

No No No aplica 

MPTIEM Treball Fi 
de Màster 

Sobrecàrrega de feina  
pel Coordinador de 
pràctiques perquè 
s’havia fet càrrec de la 
tutorització dels TFM de 
tipus més 
professionalitzador. 

Es va optar per repartir la feina entre 
més professors atesa la feina que va 
suposar la direcció dels treballs. Els 
treballs han estat dirigits 
essencialment pels professors de les 
assignatures obligatòries, però també 
en diversos casos han estat professors 
d’optatives, sempre amb el títol de 
doctor. (43) 

Mitja Coordinació 
Màster i 
professors 

No No Nombre de 
tutors del 
TFM en el 
perfil 
profession
alitzador 
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MTAIT Pla 
d’Estudis 

Capacitat d’atracció del 
màster 

Revisar el contingut d’algunes 
assignatures de caràcter més tècnic si 
es vol preservar la capacitat d’atracció 
d’aquest ensenyament per alguns 
mercats emergents i replantejar les 
metodologies optant per aquelles més 
actives. (44) 

Alta Coordinació 
Màster i 
professors 

No No No aplica 

Replantejar l’ensenyament cap a un 
públic internacional. (45) 

Alta Coordinació 
Màster, Consell 
de direcció i 
professors 

No Sí, 
substancial 

No aplica 

MTAIT Planificació  Metodologies docents Reduir la 
presencialitat 
dels docents. 

Fer participar els 
estudiants en més 
accions, tallers, 
seminaris.... 
organitzats per la 
URV, FTG, PCTTO. 
(46) 

Mitja Coordinació 
màster 

No No No aplica 

MTAIT Pràctiques 
Externes 

Dificultat per trobar 
ràpidament una 
empresa per acollir 
alumnes del nostre 
màster en pràctiques 

Al començament del curs mostrar a les  
organitzacions associades els perfils 
dels estudiants i els avantatges 
potencials d’acollir els nostres 
estudiants en pràctiques. (47) 

Alta Coordinació 
màster / 
Empreses i 
institucions 
col·laboradores 

No No No aplica 

MTAIT Coordinaci
ó docent 

Hi podria haver per part 
seva una mica més 
d’implicació d’alguns 
dels professors en la 
coordinació del màster, 

Comentar-ho als professors implicats i 
als seus departaments. (48) 

Alta Coordinació 
màster / 
Professors / 
Departaments 

No No No aplica 
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Seguiment del pla de millora anterior 

Taula 13. Seguiment millores proposades en l’informe de seguiment curs 2012-13 
Centre 

Àmbit  
millora 

Punt feble detectat Proposta de millora Seguiment 

Promoció 

Desconeixement en el 
propi municipi de 
l’existència 
d’ensenyaments 
universitaris 

Organitzar visites al centre dels instituts de 
Vila-seca. 

Realitzat i amb èxit d’assistència i activitats. Veure relació de les activitats organitzades en 
els cursos 2013-14 i 2014-15 en l’apartat de captació de les memòries acadèmiques que a 
continuació  mostrem l’enllaç: 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIA/memoriaanual20142015.pdf 
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/secretaria/memoria1314/
pdf/3209.pdf 

Desenvol
upament 
docent de 
l’ensenya
ment 

Falta d’una normativa 
pròpia de Pràctiques 
Externes del centre 

Redacció d’una normativa de Pràctiques 
Externes de la FTG. 

A nivell de centre, i d’acord amb les directrius de la URV, s‘ha implantat un protocol 
sistematitzat de gestió de convenis, incorporant la signatura d’un conveni marc empresa-
URV i els annexos que es deriven per a cada estudiant que faci unes pràctiques. I també s’ha 
definit la normativa segons els paràmetres marcats per la URV, aprovada, plenament vigent 
i a disposició de tots els membres de la comunitat universitària des del curs 2013-14.  
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/INFORMACIO%20PER%20A%20A
LUMNES/normativa_pe_ftg_2013_14.pdf 

Necessitat de definir el 
procediment, 
funcionament i avaluació 

del Treball de fi de grau i 
Treball fi de màster 

Definir el procediment, funcionament i 
avaluació del Treball de fi de grau i Treball fi 
de màster cosa que permetrà que de cara a 
cursos posteriors els alumnes ja puguin 
disposar de la informació més concreta des de 
l’inici de curs. 
Redacció de la normativa de TFG / TFM de la 
FTG. 

Al llarg del curs 2013-14 es van definir i concretar les guies d’elaboració, tant del TFG, com 
del TFM per tal de clarificar als alumnes el seu funcionament. I al mateix temps, també 
s’elaboraren les normatives seguint els paràmetres marcats per la URV, aprovades, 
plenament vigents i a disposició de tots els membres de la comunitat universitària. 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/TREBALL%20DE%20FI%20DE%20GRAU/norm
ativa_tfg-ftg.pdf 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/TREBALL%20FI%20DE%20MASTER/normativa
_tfm_ftg_cat.pdf 

Recursos 
/ espais 
 

Queixes dels alumnes 
tancament de la 
biblioteca a les 18h  

Negociar amb la Cap del Servei de Biblioteques 
per ampliar l’horari d’obertura del centre. 

Per tal de facilitar l’accés al nostre CRAI a tots els estudiants de la FTG s’ajusta cada curs 
l’horari d’obertura d’aquest servei a l’horari docent dels diferents ensenyaments de la nostra 
Facultat. 

Queixes dels alumnes 
que troben les 
instal·lacions insuficients 

El curs vinent estarà operativa l’ampliació del 
centre. 

El curs 2013-14 es va iniciar en un nou edifici ampliat i remodelat, amb unes instal·lacions 

adequades a les necessitats del conjunt de l’oferta formativa de la nostra Facultat.  
L’ampliació ha incrementat la dotació d’aules i laboratoris i ha permès ubicar-hi el Centre de 
Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) del Campus Vila-seca, mentre que la 
reforma de l’antic edifici ha permès ubicar-hi les instal·lacions del Departament de Geografia 
(secretaria, despatxos i seminaris) i la dotació de dues aules d’informàtica docents 
addicionals. I en el curs 2014-15 es va inaugurar l’aparcament del Campus. 

Queixes dels alumnes 
amb la connectivitat de 
campus amb el transport 
públic insuficient 

Modificació de l’horari de finalització del màster 
en 15 minuts per tal facilitat l’ús del transport 
públic. 

Modificats els horaris de classe del màster per ajustar-lo als horaris del servei públic i així 
facilitar l’assistència dels estudiants a totes les hores docents. 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIA/memoriaanual20142015.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/secretaria/memoria1314/pdf/3209.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/secretaria/memoria1314/pdf/3209.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/INFORMACIO%20PER%20A%20ALUMNES/normativa_pe_ftg_2013_14.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/INFORMACIO%20PER%20A%20ALUMNES/normativa_pe_ftg_2013_14.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/TREBALL%20DE%20FI%20DE%20GRAU/normativa_tfg-ftg.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/TREBALL%20DE%20FI%20DE%20GRAU/normativa_tfg-ftg.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/TREBALL%20FI%20DE%20MASTER/normativa_tfm_ftg_cat.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/TREBALL%20FI%20DE%20MASTER/normativa_tfm_ftg_cat.pdf
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Lentitud de la connexió 
dels ordinadors pels 
protocols de seguretat 
URV 

Revisió/reducció del temps que es triga en la 
connexió del ordinadors de les aules seguint 
els protocols de la URV. 

Amb la intervenció del Servei de Recursos Informàtics de la URV i de l’agent multimèdia s’ha 
arribat a reduir el temps d’obertura dels ordinadors docents (els que fan servir els professors 
per les seves exposicions a l’aula) reduint-se el marge a un màxim de cinc minuts.  

Servei de Bar i Cafeteria 
deficient 

Oferir millores del servei de Bar i Cafeteria. 

En aquest punt el centre poc pot fer a banda de traslladar el malestar dels nostres alumnes i 
professors a les persones competents en la problemàtica plantejada. Per una banda, el que 
fa al vènding del centre, des de la Facultat s’han tramés constants queixes sobre el servei 
ofert en les màquines expenedores que tenim a la FTG, donat que aquesta qüestió ve 
gestionada des de la gerència de la URV, concretament des de l’oficina de contractació. 
Amb l’ampliació de les instal·lacions de la Facultat i dins del Campus Educatiu es va construir 
un edifici on es tenia que ubicar el bar, donant servei no només a la FTG sinó a tot el campus. 
El curs 2014-15 la Universitat va treure un concurs públic per a la seva explotació però va 
quedar desert. A dia d’avui encara s’està negociant amb Gerència de la URV una solució.  

No disposar d’un tècnic 
informàtic a temps 
complet  

Adreçar-ho a la universitat. 

Aquest és un tema recurrent en els diferents informes de seguiment tant de titulació, com de 
centre, que s’han anat elaborant en aquests anys, perquè és una qüestió que encara està 
pendent resolució i que curs rere curs, traslladem a la Universitat. Des del seu començament,  
la Facultat compta amb un agent multimèdia que compartim amb un altre centre de la URV, 
tenint present que vam començar com Escola Universitària on s’impartia un diplomatura i 
una màster de 2 anys, i ara, som una Facultat, on a banda de la incorporació del Departament 
de Geografia, s’hi imparteixen dos graus i diferents màsters, per la qual cosa, hi ha moments 
que l’informàtic té puntes de feina molt considerables. 

Internaci
onalitzaci
ó  

Inexistència de paquets 
formatius dirigits a 
potencials estudiants 
estrangers.  

Disseny de propostes d’study abroad. 

En el curs 2013-14 per tal d’internacionalitzar l’oferta formativa de la FTG es dissenyaren els 
següents cursos adreçats a estudiants estrangers dins el programa Study Abroad: NIMBY 
(not in my backyard), Analysis and Diagnosis of Territorial Conflicts in Southern Catalonia; 
Enoturismo, Más que una Experiencia, i Prácticas en el Sector Turístico, tots tres d’una durada 
de quatre setmanes a realitzar durant el període estival. També una proposta semestral amb 
continguts curriculars de l’àmbit de Turisme i Geografia adreçada a estudiants del Tecnológico 
de Monterrey (Mèxic). 
Així com en el curs 2014-15 es defineix en el marc del Pla estratègic d’internacionalització 
(PEI) de la URV 2014-19, el Pla d’internacionalització de la Facultat de Turisme i Geografia. 
Document que pretén ser una guia de les activitats relacionades amb la internacionalització 

de la FTG. 
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Baix nombre de convenis 

de mobilitat 
Contactar amb possibles partners. 

Al llarg dels cursos 2013-14 i 2014-15 el centre ha tramitat la signatura de convenis de 
mobilitaa acadèmica amb les universitats següents per tal de fer més visible el nostre centre 
a estudiants IN i fomentar la mobilitat dels OUT oferint-los-hi més opcions: 
–Centre Universitari de Formació i Recerca Jean-François Champollion (Albi, França) 
– Universitat d’Ege, Bornova IZMIR (Turquia) 
–Universitat de Nàpols Federico II (Itàlia) 
–Universitat Nacional Oberta i a Distància (Colòmbia) 
–Universitat Nacional Autònoma de Mèxic 

–Universitat François Rabelais de Tours (França) 
–Universitat Harokopio (Grècia) 
–Universitat Viña del Mar (Xile) 
–Universitat de l’Oest d’Escòcia (Regne Unit) 
–Universitat Comunitària de la Regió de Chapeco (Brasil) 
–Universitat Federal Toulouse Midi-Pyrénées (França) 
–Universitat de Ginebra (Suïssa) 
–Universitat de París-Sorbona – París IV (França) 

Qualitat 

Necessitat de revisió del 
SIGQ per valorar la seva 
adequació per fer el 
seguiment de la titulació 

Revisió dels processos del SIGQ propis del 
grau. 

Durant els cursos 2013-14 i 2014-15 un grup de treball ha anat revisant els diferents 
processos i Manual de Qualitat que conformen el SIGQ de la FTG per tal que pugui garantir 
adequadament la qualitat de les nostres titulacions. 

No hi ha oferta de 
formació per al 
professorat a la Facultat 
(avaluació de 
competències, 
metodologies 
docents,...) 

Realitzar cursos de formació per al pdi al 
centre. 

Per tal que els professors que imparteixen assignatures dels nostres ensenyaments puguin 
millorar la seva activitat docent s’han organitzat a la FTG diferents cursos. Concretament 
són: 
-Curs Tecnologies aplicades a la docència. Recursos disponibles a la URV, més enllà del 
Moodle. 
-Curs Avaluació per Competències a la Facultat de Turisme i Geografia. 
-Curs Gestor de Referències Bibliogràfiques: Mendeley.  
- Qualitat docent: repensant la titulació 

Poca participació dels 
alumnes en les diferents 
enquestes de satisfacció 

online 

Reformulació de les enquestes de satisfacció, 
reduint-ne el nombre i fent-les presencials. 
Traslladar-ho a la universitat perquè és una 

problemàtica que es repeteix en totes les 
titulacions. 

Donada la poca participació en les enquestes online, el centre ha optat per les enquestes 
presencials mentre la Universitat no proposi un model que millori els nostres resultats. Per 
això, com ja s’ha explicat en  l’informe, a principis de curs, es passa als estudiants de nou 

accés una petita enquesta sobre la satisfacció en l’accés, i final de cada curs, es passa una 
enquesta de satisfacció global als alumnes de grau (veure models annex 6).  

La inserció dels alumnes 
al món laboral 

Fer difusió del servei d’orientació professional 
de la URV i organitzar un taller al centre dirigit 
als estudiants. 

En el curs 2014-15 es va presentar el Servei dins d’una sessió d’una assignatura troncal de 
primer curs en la qual, entre d’altres qüestions, es parla del currículum i l’entrevista 
(l’assignatura Habilitats Professionals i Científiques) incorporant-ho ja dins de la seva 
programació de continguts per a cursos veniders. També es va posar una pestanya a enllaços 
d’interès en el nostre web que hi condueix directament, com també incorporar informació 
d’aquest servei a l’espai comú de tutories perquè els tutors l’importen al seu espai per tal 
que els alumnes ho tinguin més a mà. 

Grau 
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Tutories 

Poca participació dels estudiants de 1r curs en les 
tutories i en l’ús del portafolis de competències 

Replantejar-se l’ús i 
aplicació del 
portafolis, aplicant-
lo en assignatures 
on els alumnes hi 
trobin més 
aplicabilitat. 

Desestimat l’ús en el GTUR i replantejament en GGOT, com ja s’ha dit, en el marc d’un 
projecte d’innovació docent, els objectius del qual eren el disseny definitiu d’un portafoli, amb  
l’estructura de competències completada, juntament amb la millora de la guia i altre material 
de suport per al usuari/estudiant. Per promoure la utilització del portafoli es va organitzar un 
taller dirigit als estudiants per solucionar la problemàtica detectada en relació a la elaboració 
del portafoli per part dels estudiants de la FTG que consideraven que la seva utilitat era 
escassa i que el seu ús era complex degut a la metodologia i programari emprat, i per 
demostrar la finalitat del portafoli i el seu fàcil ús. 

Poca participació dels estudiants de 1r curs en les 
tutories  

Avançar en la 
mesura del possible 
l’assignació dels 
tutors de 1r curs per 
poder iniciar abans 
el procés de les 
tutories. 

 
Per tal de fer més conscients als estudiants de nou accés d’aquest procés de seguiment a 
llarg del grau, es reforça la informació que es dóna a la Jornada d’Acollida sobre la tutoria 
acadèmica. I aquesta mirem que comenci tan aviat sigui possible, tenint en compte que fins 
l’octubre hi ha matrícules. Un cop aquestes estan tancades, es fa l’assignació dels tutors als 
alumnes de nou accés, es fa públic penjant els llistats en els taulers habilitats per informació 
per alumnes i els tutors de primer convoquen la primera tutoria per conèixer els seus 
tutoritzats. 
 
S’ha de dir que malgrat aquests esforços costa que els estudiants entenguin la importància 
de la tutoria acadèmica, i per tant, facin ús de les tutories pròpiament dites, per contra, i 
com ja s’ha anat comentant al llarg del present informe, sí que participen en les sessions 
informatives programades al llarg dels graus i que també formen part del Pla d’Acció Tutorial 
(PAT) de la FTG. 

Tan aviat estigui feta 
les assignacions dels 
tutors, penjar-les al 
taulell del hall de 
l’entrada del centre. 

Poca participació dels estudiants en les tutories de 
grup convocades pels tutors 

Com que els 
alumnes participen 
més en les sessions 
informatives de curs 
previstes en el Pla 
d’Acció Tutorial del 
centre, potenciar-les 
i reduir el nombre de 
tutories de grup amb 
el tutor, deixant clar 
als alumnes que 
sempre que ho 
necessitin podran 
sol·licitar tutories 
individuals amb el 
seu tutor. 

En general, entenem que no és gaire problemàtic el nivell d’assistència a tutories fora de les 
sessions informatives. Les dimensions del centre asseguren un contacte gairebé diari més o 
menys informal amb el professorat, tutors i responsables d’ensenyament que sovint no queda 
reflectit en els instruments de seguiment però que facilita la difusió d’informació d’interès i 
la resolució de dubtes per a l’alumnat. A banda, del ja dit sobre que es consideren més que 
acceptables els nivells d’assistència a les sessions informatives programades en la seqüència 
del PAT. 

No reconeixement suficient de la feina del tutor 
Traslladar-ho a la 
URV. 

Com de d’altres qüestions, aquesta, reiteradament es trasllada a les unitats corresponents 
de la Universitat perquè segueix faltant el degut reconeixement de la feina que suposa ser 
tutor d’estudiants de grau segons marquen les directrius del PAT.  
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Poca operativitat de l’espai comú de tutories de 
centre 

Crear un espai comú 
de tutories per 
ensenyament, en 
lloc d’un espai per 
centre. 
Simplificar-ne el 
contingut per 
agilitzar.  

Per fer que l’Espai Comú de Tutories que abasteix de contingut els espais del tutors sigui més 
àgil per aquests, la FTG té un espai comú per a cada grau per així poder gestionar de manera 
més adequada la particularitat de cada ensenyament amb els seus tutors corresponents. De 
la mateixa manera, per tal de facilitar la gestió dels espais de tutories entre tutors i alumnes, 
s’ha simplificat el contingut dels espais comuns, i cada document s’encapçala amb el nom del 
curs a que es destina, i a banda de penjar-lo en l’espai comú, s’envia als tutors afectats per 
ajudar en l’actualització del seu espai amb els seus estudiants tutoritzats. 

 
Geografia i ordenació del territori 

Àmbit  
millora 

Punt feble detectat Proposta de millora 
 
Seguiment 

Matriculats 

Augment dels alumnes matriculats al 
grau de geografia que passen al grau 
de turisme 

Es continuarà treballant sobretot en tutories 
per tal d’evitar que creixi en els cursos 
propers, amb la potenciació de les mencions 
respectives. 
Oferta d’una doble titulació a partir 
d’assignatures de tots dos graus. 

En procés de realització aprofundint més en els vincles entre les dues 
titulacions de grau millorant i incidint la informació sobre les mencions 
d’especialització que s’ofereixen en cada grau construïdes a partir 
d’assignatures pròpies de l’altra i, a curt termini, l’oferta d’un itinerari (en 
termes de confecció d’horaris, d’informació a l’alumnat...) de doble titulació. 

La ràtio home/dona és insuficient 

Difusió del grau entre l’alumnat femení, en 
col·laboració amb l’Observatori de la Igualtat 
de la URV, a semblança del projecte “Girl 
Day” que realitzen l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria (ETSE) i l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Química (ETSQ). 

El que finalment s’ha fet, tal i com es mostra al començament d’aquesta 
taula, ha estat emfatitzar la difusió i captació d’alumnes de nou accés per al 
nostre grau, amb accions centrades principalment, en el públic objectiu de 
secundària, i el que hem observat, per exemple per al curs 2015-16 és que 
ha augmentat el percentatge de presència femenina en el nostre 
ensenyament fins a situar-se prop del 35%, front el 25% de cursos anteriors. 

Queixes dels alumnes sobre el 
programari dels ordinadors de les 
aules SIG que va lent i està poc 
actualitzat 

Renovació i ampliació del nombre de 
llicències.   

En alguns casos s’han renovat determinades llicències de programes 
informàtics i en d’altres, s’han substituït per programaris lliures de codi 
obert, segons s’ha trobat més convenient per a cada assignatura, i sempre 
pensant en fer-ho més accessible als nostres estudiants. 

Mobilitat 
Baixa participació en els programes de 
mobilitat 

Realització d’una sessió informativa sobre les 
possibilitats de mobilitat per personal de 
l’ICenter de la URV a la FTG. 
Ampliar el nombre de convenis firmats 
Ampliar el nombre d’assignatures del grau 
ofertades en llengua anglesa. 

Realitzada la millora parcialment perquè sí que cada curs s’organitza aquesta 
sessió informativa, i com es detalla en aquesta mateixa taula han augmentat 
el nombre de convenis de mobilitat amb d’altres universitats per promoure 
la mobilitat dels nostres estudiants; però per d’altar banda, l’oferta 
d’assignatures en anglès del nostre ensenyament continua essent la 
mateixa. Si bé tenim l’objectiu que vagi en augment. 

Desenvolupam
ent docent de 
l’ensenyament 

Adequació millorable de les pràctiques 
realitzades durant el grau amb 
l’exercici professional del geògraf 

S’ha sol·licitat i concedit per l’ICE de la URV 
un projecte d’innovació docent que ha 
permetre identificar les pràctiques 
realitzades durant el grau i valorar la seva 
adequació a les tècniques, instruments i 
eines usades en els documents de 
planificació territorial més habituals. 

Com que es considera que les Pràctiques Externes són una qüestió 
estratègica de la FTG s’ha demanat un nou projecte d’innovació docent per 
reforçar la gestió d’aquestes a nivell de centre. 
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Fi de la implantació del grau 

Revisar les competències i resultats 
d’aprenentatge avaluats i les metodologies i 
sistema d’avaluació utilitzat en les diferents 
assignatures del grau. 

Realitzada parcialment, només per les assignatures comunes amb el grau de 
turisme, pendent en la resta d’assignatures, dins del procés transversal a 
nivell d’universitat de reestructuració dels ensenyaments oficials de la URV. 

Poca assistència en les presentacions 
dels treballs de fi de grau 

Més difusió i més efectiva del calendari de 
defensa dels treballs. 

Es fa difusió del calendari de defensa dels treball fi de grau per diferents vies 
(rètols, web, professorat...), però amb tot i això, el nombre d’assistents 
continua sent baix. 

 
 

Turisme 

Àmbit  
millora 

Punt feble detectat Proposta de millora 
 
Seguiment 

Promoció 
Desaparició del Premi PortAventura a la millor 
trajectòria acadèmica degut a l’extinció de la 
Diplomatura de Turisme  

Recuperar per al Grau en Turisme el Premi 
PortAventura a la millor trajectòria acadèmica de 
turisme de la URV. 

S’ha recuperat. Durant el curs 2013-14 s’ha donat 
el premi a la millor trajectòria acadèmica de 
turisme de la URV de la promoció 2009-12. 

Desenvolupament 
docent de 
l’ensenyament 

Queixa formulada pels alumnes referent a la 
poca varietat d’oferta de pràctiques externes i la 
semblança entre les pràctiques externes I i II 

Distinció entre les pràctiques que s’ofereixen en 
cadascuna de les assignatures de pràctiques externes 
en el llistat d’ofertes de cadascuna de les assignatures. 

En el curs 2013-14 es va realitzar aquesta distinció, 
però al curs 2014-15 s’ha tornat a unificar. El fet de 
separar les pràctiques va provocar que algunes 
empreses es quedessin sense alumnes quan en 
l’altra assignatura podia haver-hi alumnes 
interessats. Es valora que la intenció de les 
pràctiques és tenir la oportunitat de fer pràctiques 
diferents, sense establir graduacions en les tasques 
realitzades. 

Més adequació de les tasques que es fan a 
l’empresa de pràctiques externes amb 
l’ensenya-ment de grau 

Es treballa amb les empreses, per tal que les 
pràctiques siguin adequades a l’ensenyament i les que 
no s’hi avenen se les exclou de l’oferta.  

En la proposta de pràctiques s’incideix en la 
necessitat que l’estudiant passi per dos 
departaments o àrees funcionals de l’empresa. S’ha 
desestimat alguna proposta que no complia aquests 
requisits. 

Molts canvis de grups de matrícula per 
solapament de classes 

Organitzar una sessió informativa al mes de juliol per 
explicar als futurs alumnes de 2n, 3r i 4t del grau els 
horaris i el funcionament de la matrícula. 

Es va realitzar la sessió informativa, però el nombre 
d’assistents va ser molt reduït. Per aquest motiu la 
Responsable d’Ensenyament ha inclòs els aspectes 
relacionats amb els grups de pràctica de la 
matrícula en la sessió informativa de les optatives 
de 2n curs prevista en el PAT ja que és en aquest 
curs quan comencen l’automatrícula. 

Problemes de nivell en les assignatures 
d’idiomes 

Fer proves de nivell d’idioma abans de la matrícula. 

A nivell oficial hi ha el problema de vincular la prova 
de nivell amb l’aplicatiu de matrícula. Es va enviar 
un missatge als estudiants demanant que 
acreditessin el seu nivell abans de la matrícula, bé 
amb un document o fent la prova de nivell que vam 
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planificar. El marge de temps va ser reduït i molts 
poc estudiants van respondre.  

Demanda de coneixements de rus per poder 
treballar en l’àmbit del turisme a la Costa 
Daurada i sol·licitud dels alumnes del grau de 
poder tenir aquests coneixements  

Organitzar un curs de rus “turístic” i estudiar la 
possibilitat que serveixi als alumnes per reconèixer 
l’activitat dins l’assignatura de seminaris 
interdisciplinaris. 

Es va fer amb èxit (es van haver d’activar dos 
grups) i es va fer la proposta d’oferir per al curs 
2014-15 un segon nivell. 

Dificultat d’oferir diversitat d’optatives als 
estudiants del grau en turisme 

Oferir dues assignatures optatives de Turisme, de 3 
ECTS cadascuna, una d’elles per formar part d’una 
menció en turisme ofertada pel grau d’Enologia. 

Les assignatures activades són: Gestió 
d’esdeveniments turístics i planificació i gestió de 
l’enoturisme que en el curs 2014-15 han tingut una 
matrícula superior als 20 alumnes. 

Necessitats de revisió amb la finalització de la 
implantació del grau 

Revisar les competències i resultats d’aprenentatge 
avaluats i les metodologies i sistema d’avaluació 
utilitzat en les diferents assignatures del grau 

Revisades les assignatures de 1 a 3r curs i afegides 
competències transversals i nuclears que es 
treballen i s’avaluen a l’assignatura. 

Tornar a impartir l’assignatura de gestió 
simulada d’empreses hoteleres a la Facultat, en 
un únic espai per a tots els estudiants  

Tenir en compte en les distribucions dels espais de la 
Facultat després de l’ampliació, la localització de 
l’empresa simulada. 

S’ha habilitat específicament un espai del nou 
edifici per fer-ho possible.  

 

   
Planificació territorial: informació, eines i mètodes 

Àmbit  
millora 

Punt feble detectat Proposta de millora 
 
Seguiment 

Demanda i accés Demanda escassa 
Millora de la difusió i la informació del màster 
Implantació noves beques i difusió d’aquestes. 

S’ha integrat el Departament i centre en les xarxes 
socials i s’ha publicitat entre els alumnes de grau i 
els exalumnes de l’ensenyament. També s’han 
creat nous ajuts de matrícula amb el suport de 
l’Autoritat Portuària de Tarragona i de la càtedra 
Dow de la URV. Essent el resultat d’aquestes 
accions un petit augment del nombre d’alumnes 
que s’espera sigui més elevat en cursos posteriors. 

Recursos / espais 
Algun software dels ordinadors de les aules SIG 
que va lent i cal actualitzar-lo 

Actualitzar el software. 
S’ha actualitzat el software d’aquesta aula per 
facilitar-ne la docència que s’hi fa. 

Desenvolupament 
docent de 
l’ensenyament 

Tot i que ha millorat respecte al curs anterior 
encara s’observen certes puntes de càrrega de 
treball excessiva per l’alumne 

Estudiar la possibilitat de fer ús de l’eina “pla de 
treball” dels graus. 

S’ha demanat als professors d’incloure un esquema 

detallat de les activitats del curs en el moodle de 
l’assignatura per tal que els alumnes puguin 
planificar-se millor el seu temps d’estudi, i per al 
curs 2014-15, ha estat implementat en totes les 
assignatures del màster. 

Queixes dels alumnes sobre l’assignatura 
“Orientació professional i ciutadana” 

Treure l’assignatura i passar els crèdits i les 
competències al Treball Fi de Màster 
Des de la coordinació informar als alumnes del 
servei d’orientació professional que ofereix la URV. 

Modificació de memòria consolidada, com s’explica 
en la taula 8 d’aquest informe. 
Informació donada i a disposició dels alumes, i 
tallers realitzats al centre, com ja s’ha explicat en 
l’informe. 
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Tècniques d’anàlisi i innovació turística 

Àmbit 
millora 

Punt feble detectat Proposta de millora 
 
Seguiment 

 
 
URV 

Millora de la comunicació de l’oferta de màsters de 
la URV 

Millorar les accions de comunicació a diferents fòrums 
i mitjans de comunicació per donar a conèixer l’oferta 
de màsters de la URV. 

Es fa conèixer l’oferta a les xarxes socials 
mitjançant els nous accounts Facebook i Twitter 
de la FTG, fins i tot a través del PCTTO amb qui 
curs rere curs hi ha més vinculació. 
Es dóna més visibilitat dels nostres ensenyaments 
a nivell de web FTG (per exemple  
http://www.ftg.urv.cat/noticies/148/) i també a 
nivell d’URV. A més de la participació activa dels 
responsables de màster en les accions de difusió 
que du a terme la URV.  
I també s’han intensificat els mailings a 
exalumnes, egressats i institucions del territori. 

Millora de la comunicació de l’oferta de màsters de 
la URV entre centres 

Millorar les accions de comunicació per donar a 
conèixer l’oferta de màsters de la URV en els diferents 
centres propis. 

Es promou el MTAIT des de l’escola de postgrau a 
tots els centres.  

Manca d’informació visible del PDI de la titulació 
dels 3 departaments 

Que la universitat estableixi el contingut d’aquesta 
informació i habiliti el flux d’informació necessari per 
poder disposar obertament d’aquestes dades 
actualitzades. Una possibilitat és que en el docnet es 
posi el link quan s’indiquen els docents de 
l’assignatura. 

Com s’ha explicat en l’apartat de l’estàndard 2, 
aquest és un problema de difícil solució ja que la 
informació dels professors la gestionen  els 
diferents departaments de la Universitat i el 
Servei de Recursos Humans. De fet la Universitat, 

el Servei d’Informàtica de la URV, el Gabinet 
Tècnic del Rectorat, els Departaments i RRHH 
estan treballant conjuntament per resoldre 
aquesta qüestió. De moment, mentre no arriba 
aquesta solució, en el web del centre, dins de 
cada ensenyament, hi ha un pdf amb informació 
sobre els diferents docents que hi imparteixen 
alguna assignatura al centre. 

Problemes/lentitud en els pagaments de les 
beques de la Fundación Carolina  

Demanar a la universitat que estableixi un protocol 
d’atenció als alumnes estrangers definint clarament 
les responsabilitats quan es detecten errades en els 
pagaments de les beques per millorar el procés 
d’accés. 

No es van detectar problemes en l’última edició. 
Malgrat això, s’ha traslladat aquest problema als 
serveis corresponents. 

Pèrdua de les beques en casos d’abandonament 
d’estudiants que hagin obtingut una beca de la 
URV 

Demanar un mecanisme per reassignació d’una beca 
quan l’estudiant que n’ha de gaudir abandona 
l’ensenyament. 

No es van detectar problemes en l’última edició. 
Amb tot i això, s’ha traslladat aquesta qüestió a 
les unitats corresponents. 

http://www.ftg.urv.cat/noticies/148/
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Protocol d’inici de col·laboració d’una empresa 
oferint pràctiques externes als alumnes URV 

Definició d’un protocol de gestió únic, especialment 
indicat quan les empreses s’ofereixen a diferents 
centres URV. 

Com s’ha comentat anteriorment, a nivell de 
facultat, i d’acord amb les directrius de la URV, 
s‘ha implantat un protocol sistematitzat de gestió 
de convenis, incorporant la signatura d’un 
conveni marc empresa-URV i els annexos que es 
deriven per a cada estudiant que faci unes 
pràctiques. 

Quan un alumne abandona, segueix tenint accés 
al moodle de les assignatures matriculades 

Tan aviat es confirmi l’abandonament dels estudiants, 
denegar-li l’accés al moodle i als serveis de la 
universitat. 

Es va traslladar al Servei de Recursos Educatius 
de la URV, que és qui gestiona la plataforma 
moodle el problema i ja està resolt. 

Desenvolupament  
docent  
de l’ensenyament 

Queixes de l’horari de l’assignatura Orientació 
professional i ciutadania 

Modificació de l’horari segons propostes que facin 
Escola de Postgrau i Doctorat i recomanar als alumnes 
del màster el grup més adient i menys incompatible 
amb el màster. 

No es van detectar problemes en l’última edició. 
Tot i això, tal com s’indica en la taula 8, s’ha 
eliminat aquesta assignatura del pla d’estudis 
d’aquest ensenyament. 

Oferta de l’optativitat en un mateix dia 

Redefinir els horaris de l’ensenyament per oferir les 
dues especialitats a la vegada degut a que no es 
aprofitat pels estudiants de manera oficial. D’aquesta 
forma es buscarà una millor cohesió i visibilitat del 
grup de màster. També hi haurà millor concentració 
del període de pràctiques i desenvolupament del TFM. 

S’han assolits aquests objectius modificant els 
horaris en el sentit indicat. 

No defensa pública dels TFM professionalitzador Defensa pública dels TFM dels dos perfils. 

A fi de donar més rellevància a aquest fet se n’ha 
fet difusió per diferents vies, fins i tot a nivell de 
web de FTG. 

http://www.ftg.urv.cat/noticies/149/ 

Internacionalització 
La visibilitat internacional del programa de màster 
a tots nivells 

Iniciar contactes internacionals per tal de buscar 
possibilitats de dobles titulacions i mobilitat 
d’estudiants i professors. 

S’ha estès la promoció internacional del Máster 
TAIT amb xarxes acadèmiques i professionals. 
Com també s’han inclòs els ensenyaments de 
màster en els nous convenis ERASMUS signats. 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ftg.urv.cat/noticies/149/
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Bones pràctiques 

 

A continuació comentem el que considerem són bones pràctiques dels nostres ensenyaments. 

 

Titulació 1: Grau Geografia i Ordenació del Territori 

Mostrem la didàctica de diferents assignatures del grau que torbem que poden resultar 

interessants pels alumnes i per estendre a d’altres ensenyaments. 

Assignatura: Instruments de gestió d’espais protegits i de paisatge 

El curs 2014-2015 l’assignatura Instruments de gestió d’espais protegits i de paisatge 

(21204232) es va impartir mitjançant la metodologia docent d’aprenentatge cooperatiu. 

L’estructura i els continguts docents de l’assignatura no han canviat respecte la metodologia 

convencional desenvolupada en cursos anteriors. Sí ha canviat, tanmateix, la manera d’enfocar 

l’assignatura i d’afrontar la participació de l’alumnat.  

La seqüència que se segueix des d’enguany es basa a augmentar el protagonisme del treball de 

l’alumnat. Els alumnes treballen per grups de 3-4 integrants. A l’inici de cada sessió es comenten 

uns aspectes generals del tema a tractar i es reparteixen materials de treball per a cada equip. 

Aquests materials consisteixen en articles breus de revistes, notícies de diari, recursos web o 

mapes. A partir d’unes indicacions que serveixen com a pauta de treball, cada equip extreu els 

continguts docents de cada document, els elabora i els comparteix amb la resta de companys. 

Cada grup segueix el mateix procediment i, al final de la sessió, es genera un debat on es posen 

en relació les aportacions de cada grup de treball. Cada alumne es nodreix dels continguts 

generats pel seu grup, pels altres grups i pel debat comú. 

Els resultats obtinguts el curs 2014-2015 han estat molt satisfactoris i animen a continuar 

treballant amb aquesta metodologia docent en cursos posteriors. L’alumnat s’implica de manera 

molt significativa amb l’assignatura i els temes treballats,  i participa de forma activa en els 

debats de classe. En tot el procés destaca de manera particular el treball amb mapes, ja que 

permet que l’alumnat extregui informació i derivi conclusions importants a partir de documents 

cartogràfics, és a dir, a partir de documents propis del geògraf. Durant el curs 2015-2016 es 

pretén incloure una sessió de cartografia participativa dins del bloc pràctic de l’assignatura.   

Assignatura: Cursos de Qgis 

A l’ensenyament de Geografia i Ordenació del Territori es treballa amb diferent programari propi 

de la Geografia i la Cartografia, com ara Mapviewer, MiraMon, Idrisi o ArcGis. Des del curs 2013-

2014 es dona a conèixer, addicionalment, el programa Qgis.  

Qgis és un programa sig lliure i gratuït, de gran difusió en els darrers anys a causa de la seva 

elevada versatilitat, fàcil ús i accés gratuït. Per tal de propiciar un accés de l’alumnat a aquest 

programa que no comportés una pèrdua de contacte amb altre programari, es va decidir realitzar 

cursos introductoris de Qgis de forma no curricular. Fins a la data se n’han realitzat cinc: juliol 

de 2014 i febrer, març, maig i juny de 2015. Dos han estat organitzats directament pel 

Departament de Geografia, un s’ha realitzat a través d’un acord amb l’ICE de la URV, un altre 

amb el Col·legi de Geògrafs i un darrer amb el Col·legi d’enginyers i pèrits agrònoms de la 

demarcació de Tarragona. 

Totes les edicions han tingut molt bona acollida per part dels participants. 

Altres cursos 

L’experiència positiva dels cursos de Qgis ha animat els professors del Departament de Geografia 

a organitzar altres cursos no curriculars que permetin adquirir una formació complementària a 

la que el grau ofereix de forma reglada.  
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Per al curs 2015-2016 s’ha previst realitzar un curs per conèixer les funcionalitats del programari 

Inskape, un programa lliure i gratuït de dibuix vectorial; aquest curs es troba obert a tots els 

estudiants dels ensenyaments de la FTG, però focalitza en els dels cursos inicials, perquè és en 

aquest nivells on pot resultar de més utilitat. També s’ha dissenyat un altre curs sobre com 

realitzar cartells de difusió científica, que es dirigeix, principalment, a alumnes dels darrers 

cursos de grau i de màster. 

Titulació 2: Grau Turisme 

Com s’ha comentat anteriorment, concretament en l’apartat de l’Estàndard 6, on en el 

subapartat corresponent es fa una valoració de les Pràctiques Externes i la seva rellevància en 

el nostre ensenyament i s’avança que la gestió la considerem una bona pràctica resultat dels 

anys d’experiència acumulada ja des de la Diplomatura de Turisme. Així doncs a continuació fem 

una breu valoració dels diferents apartats claus en la realització de les PE:  

 Selecció del lloc de pràctiques  

Tot i que es tracta d’una assignatura de segon quadrimestre, les pràctiques poden fer-se al llarg 

del curs acadèmic, des del mes d’octubre fins al mes de maig, ambdós inclosos.  

En tot cas, per a entrar en el procés d’assignació de llocs de pràctiques, és necessari lliurar el 

formulari de les assignatures de Pràctiques Externes a l’inici de curs, dins el termini establert al 

calendari de les assignatures.  

Existeixen tres procediments d’assignació:  

 Procediment ordinari (via 1): La facultat publica a l’inici del curs un llistat de propostes de 

pràctiques de les empreses col·laboradores del centre. Aquest llistat es publica al tauler 

d’anuncis i a l’espai moodle de l’assignatura. Els alumnes trien entre les propostes de 

pràctiques fetes per les organitzacions col·laboradores per al curs acadèmic. El coordinador 

de pràctiques del centre assigna les diferents propostes als estudiants en funció d’aquesta 

elecció i de nota mitjana del seu expedient acadèmic.  

 Cerca de l’empresa per part de l’alumne (via 2): L’alumne pot cercar una empresa específica 

on fer les seves pràctiques. En aquest cas, haurà de tractar-se d’una empresa que no figuri 

en aquesta base de da-des publicada.  

 Reconeixement d’un lloc de treball desenvolupat durant el curs (via 3): En el cas de 

l’assignatura Pràctiques Externes II, si un alumne treballa a una empresa del sector turístic 

durant el curs acadèmic, pot demanar que se li reconegui aquest treball com a pràctiques. 

En tot cas, caldrà que l’alumne sol·liciti aquest reconeixement aportant l’original i fotocòpia 

del contracte de treball. El fet de reconèixer el treball d’un alumne com a pràctiques no 

l’eximeix de desenvolupar el procés acadèmic de l’assignatura (visites al tutor acadèmic, 

informes de seguiment, realització i exposició del treball final de l’assignatura, etc.).  

 

Als dos últims casos, una vegada acceptada la sol·licitud de l’estudiant s’obre un termini, per a 

concretar el projecte formatiu d’aquets alumnes amb les empreses de referència.  

Tot aquest procés d’assignació del lloc de pràctiques i la resta de processos de l’assignatura, 

com l’assignació de tutors i el desenvolupament posterior de l’assignatura i la seva avaluació 

s’expliquen una sessió informativa que es duu a terme a l’inici del curs acadèmic i que és 

d’assistència obligatòria per als estudiants matriculats a les assignatures. També queden fixats 

anualment en el calendari de l’assignatura que es publica amb la guia docent de les assignatures 

de pràctiques externes, al web del centre i a l’espai moodle de cadascuna de les assignatures. 

Finalment, es va informant detalladament a l’espai moodle de les assignatures durant el 

desenvolupament del curs. 

D’altra banda, al setembre de 2011 es van aprovar els criteris per al reconeixement de 

l’experiència laboral i professional en el grau en turisme. Aquesta via permet que als estudiants 

que acrediten un mínim de experiència laboral i en determinats categories professionals se’ls 

reconegui un nombre determinats de crèdits del grau, dintre dels quals es trobes prioritàriament 

les assignatures de Pràctiques Externes. 
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(http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/REC%20ACTIV%20PROFESSIONAL/

criteris_reconeixement_activitat_profesional_grau_turisme.pdf)  

 Mecanismes de coordinació amb l’empresa  

La coordinació amb les empreses col·laboradores es fa a dos nivells, un primer nivell de 

comunicació entre coordinador de pràctiques i l’entitat col·laboradora i un altre a nivell de tutors, 

tutor acadèmic i tutor d’empresa.  

El coordinador de pràctiques es coordina amb les empreses i institucions en tot el referent a la 

Xarxa d’Organitzacions Col·laboradores i la oferta de projectes formatius de pràctiques.  

El coordinador de pràctiques externes també atén consultes individualitzades d’aquells alumnes 

que requereixin orientació per triar l’empresa o institució on volen realitzar l’estada o tenen 

dubtes del tipus d’activitat o departament on volen fer-les (o simplement s’interessen pel 

desenvolupament de les mateixes).  

Una vegada un estudiant té assignat una proposta de pràctiques, la coordinació amb l’empresa 

passa a realitzar-se a nivell dels tutors acadèmic, assignat pel centre, i d’empresa. Ambdós 

tutors es responsabilitzaran de fixar el pla de treball de cada estudiant partint de les tasques 

establertes a la proposta de pràctiques assignada a l’alumne dintre de les quals el centre demana 

que l’estudiant passi per al menys dos departaments o àrees funcionals de l’empresa. També 

hauran de fer un seguiment de les pràctiques efectuades i participen conjuntament en la 

valoració de les pràctiques de l’estudiant valorant i comentant els informes fets pels estudiants 

i emplenant els seus propis informes de valoració. Per la seva banda, el tutor acadèmic farà un 

mínim de tres tutories amb l’estudiant durant les pràctiques. 

 Seguiment de l’estudiant  

Donat que el desenvolupament de l’assignatura no es correspon amb el d’una assignatura 

ordinària que es basa en l’assistència a classe, existeixen dues modalitats d’activitats 

d’acompanyament i seguiment de l’estudiant.  

En primer lloc les assignatures de pràctiques externes compten amb tota una seqüència 

d’activitats informatives per tal que l’estudiant que cursa les assignatures de pràctiques externes 

pugui seguir correcta-ment el seu desenvolupament, aquesta seqüència és la següent:  

 Durant el segon quadrimestre dels curs anterior a aquell en que es cursa l’assignatura, hi ha 

fixada, a la seqüència de tutories del PAT de centre, una sessió informativa sobre les 

assignatures de pràctiques externes. 

 Al començament de curs, en la data fixada cada any al calendari de l’assignatura hi ha una 

sessió informativa d’assistència obligatòria per a tots els alumnes matriculats a l’assignatura, 

en la qual s’informa de tots el processos vinculats a l’assignació de tutors i llocs de pràctiques, 

el desenvolupament posterior de les pràctiques i l’avaluació de l’assignatura.  

 

A més d’aquestes activitats informatives, els estudiants disposen d’un mecanisme de seguiment 

de l’assignatura al que intervenen tres agents:  

 El coordinador de les assignatures s’encarrega de desenvolupar les sessions informatives de 

les assignatures. També s’encarrega del contacte amb les empreses i institucions per a 

assegurar l’existència de llocs de pràctiques adequades per a tots els estudiants matriculats 

a les assignatures i de la seva assignació als estudiants i de l’assignació de tutors acadèmics 

i de empresa per a cada estudiant. Finalment, el coordinador de pràctiques externes atén, 

durant tot el curs, consultes individualitzades per a garantir l’orientació dels estudiants i la 

resolució de les incidències que es puguin detectar durant la realització de les pràctiques.  

 La coordinació i seguiment dels estudiants, una vegada tenen un lloc de pràctiques assignat, 

es realitzarà a través del tutor acadèmic de la universitat i del tutor extern de l’empresa o 

institució. El tutor extern, nomenat per l’empresa, acompanya a l’estudiant en la seva estada 

a l’empresa, li marca el pla de treball i supervisa la realització de les activitats formatives de 

l’estudiant durant l’estada de pràctiques. També intervé en l’avaluació de l’estudiant, per a 

això, des de l’inici de les pràctiques disposa d’un model d’informe de valoració final de les 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/REC%20ACTIV%20PROFESSIONAL/criteris_reconeixement_activitat_profesional_grau_turisme.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/REC%20ACTIV%20PROFESSIONAL/criteris_reconeixement_activitat_profesional_grau_turisme.pdf
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pràctiques que ha d’emplenar i lliurar al tutor acadèmic per a configurar l’avaluació global de 

l’assignatura. Per la seva part, el tutor acadèmic de pràctiques desenvolupa el seguiment 

acadèmic de l’assignatura, per a això, al començament de les pràctiques fixa amb el seus 

alumnes un calendari amb un mínim de tres tutories. A la primera, una vegada l’alumne 

coneix 

la posició de pràctiques i l’empresa o institució on les haurà de fer, es fa un primer contacte amb 

l’empresa i s’organitza la signatura del conveni de pràctiques amb la empresa o institució. A la 

segona i tercera es fa una valoració del desenvolupament de les pràctiques. Prèviament a 

aquestes tutories l’alumne ha de emplenar un informe de valoració intermedi i un final que ha 

de penjar al moodle per a la seva valoració per part del tutor acadèmic. A aquests informes es 

detallen les activitats portades a terme i es fa una autovaloració dels coneixements teòrico-

pràctics adquirits i les competències treballades. L’última tutoria també s’aprofita per a orientar 

sobre el treball obligatori d’avaluació de l’assignatura i la defensa pública del mateix davant 

d’una comissió formada per al menys dos tutors. 

 Estada / execució de les pràctiques  

Les pràctiques de les assignatures es duen a terme dins el calendari acadèmic. Han de finalitzar 

abans del 30 de maig. Extraordinàriament es poden allargar fins al 15 de juny si així ho requereix 

l’especificitat del lloc de pràctiques. Dintre d’aquests terminis, cadascú dels estudiants de les 

assignatures de pràctiques, una vegada té assignat un lloc de pràctiques pot planificar la 

realització de la seva estada, amb la guia del seu tutor acadèmic i els necessaris contactes amb 

l’empresa, de tal manera que pugui compaginar la realització de les pràctiques amb la resta 

d’activitats acadèmiques marcades per les assignatures en les que estigui matriculat. Per això 

l’horari i període de realització de les pràctiques és flexible i diferent per a cada estudiant.  

El total d’hores de pràctiques a l’empresa és de 275. Per norma general les pràctiques es fan 

amb jornades a temps parcial, tot i que es poden realitzar jornades més llargues, fins a temps 

complet en els períodes acadèmics sense docència i en els casos en què les activitats 

acadèmiques de la resta d’assignatures ho permeten.  

 Avaluació de l’assignatura i presentació defensa dels treballs.  

El tutor d’empresa avalua el desenvolupament de les tasques realitzades pels estudiants segons 

el pla de treball marcat per a la seva estada. Aquesta avaluació es plasma a l’informe de valoració 

final de les pràctiques que ha d’emplenar i lliurar, una vegada signat i segellat al tutor acadèmic 

per a configurar l’avaluació global de l’assignatura. El tutor d’empresa disposa d’un model 

d’aquest informe des del començament de l’estada de pràctiques. A aquest informe el tutor 

d’empresa valora numèrica un conjunt de 12 ítems relatius a diferents aspectes i fa una valoració 

qualitativa de desenvolupament de l’estudiant. 

Per la seva part, el tutor intern avalua les diferents competències especificades per a 

l’assignatura a través del desenvolupament de les diferents tutories mantingudes durant l’estada 

de pràctiques i dels informes de valoració intermedi i final lliurats pels estudiants.  

A més de l’estada de pràctiques i la seva valoració per part dels tutors acadèmic i d’empresa, 

per a superar l’assignatura de Pràctiques Externes, els alumnes hauran de realitzar un treball en 

el qual han de descriure l’empresa on han fet les pràctiques, les tasques desenvolupades , els 

coneixements teòrico-pràctics adquirits i realitzar una petita valoració personal del període de 

pràctiques. Aquests treballs han d’exposar-se davant d’una comissió avaluadora.  

Durant les tutories amb el tutor acadèmic els alumnes seran informats del contingut i criteris 

per a la realització dels treballs.  

S’estableixen dos períodes de realització de les exposicions:  

 Dues últimes setmanes de maig, per als alumnes amb data de finalització de les pràctiques 

abans del 30 de maig.  

 Segona setmana de juny, per als alumnes amb data de finalització extraordinària de les 

pràctiques entre l’1 i el 15 de juny.  
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Al calendari de l’assignatura s’estableixen les dades concretes per a las exposicions cada curs 

acadèmic. Els alumnes han d’utilitzar mitjans audiovisuals en l’exposició del treball de 

pràctiques. Cada alumne disposa de franges de 15 minuts, a durada de les exposicions no ha de 

superar els 10 minuts, dedicant la resta als comentaris, aportacions i qüestions dels tutors 

presents a la comissió que l’avalua.  

Una part important dels estudiants fan pràctiques en l’àmbit de l’hoteleria, tant a establiments 

hotelers pròpiament dits com a la seu de cadenes hoteleres, encara que també hi ha estudiants 

fent-les en organismes públics, oficines de turisme, agències de viatges, parcs temàtics, 

càmpings i altres. 

Tal com mostren les enquestes de satisfacció de les pràctiques externes omplertes pels 

estudiants, les opinions són molt positives. Només en les preguntes referents a si l’oferta 

d’empreses on poder fer les practiques és prou variada i adequada i a si l’estudiant considera 

que les practiques han estat útils per aplicar alguns dels coneixements adquirits en el seu 

ensenyament, hi ha un cert percentatge d’estudiants que estan en desacord. Tot i això, es 

detecta que un nombre important d’estudiants decideixen fer les pràctiques de les dues 

assignatures en un mateix tipus d’empresa (per exemple dues agències de viatges diferents), 

enlloc de provar pràctiques en diferents àmbits del sector turístic. Aquest tipus d’elecció es 

incongruent amb l’opinió expressada i és un dels principals motius pels quals els estudiants 

consideren que no hi ha prou varietat d’oferta, però el disseny d’aquestes assignatures permet 

realitzar-les a àmbits radicalment diferents.  

Titulació 3: Màster Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes 

Per al MPTIEM destaquem com a bones pràctiques: 

 Incrementar la relació amb el professorat del màster i amb l’entorn amb una reunió-cafè 

amb els estudiants i els docents per conèixer-se més entre ells. I van organitzar sortides 

específiques per a alumnes del màster a l’entorn territorial proper.  

 Organitzar cursos a la pròpia FTG adreçats especialment a alumnes de màster per donar-los 

l’opció d’accedir a informació d’interès per als continguts del màster al marge de les 

assignatures. Per al curs 2014-15 s’han organitzat dos: un  curs sobre avaluació ambiental 

de plans i programes i un altre sobre el software lliure QuantumGis, molt ben valorats pels 

alumnes.  

 En els cursos 2013-14 i 2014-15 diverses assignatures han dut a terme treballs dins el marc 

de l’Aprenentatge-Servei. Com s’ha comentat anteriorment, aquest tipus de treball, al marge 

del fet de donar suport a entitats sense ànim de lucre, és interessant per a l’alumne perquè 

veu aplicacions concretes del seu treball i el connecta amb el territori i el dia a dia de la tasca 

relacionada amb els seus estudis.  

 I també estem contents amb la coordinació amb les diferents empreses i institucions, així 

com amb els tutors externs. De fet, en molt casos les entitats que col·laboren amb el nostre 

ensenyament ens han traslladat la seva satisfacció amb les tasques realitzades pels nostres 

alumnes i han manifestat el seu interès per poder continuar col·laborant amb el nostre 

Departament en properes edicions del màster.  

 

Titulació 4: Màster Tècniques d’Anàlisi Innovació Turística 

Per al MTAIT destaquem com a bones pràctiques per una banda el professorat propi de 

l’ensenyament. Globalment es considera aquest professorat com el més adequat per oferir una 

formació de segon cicle variada, a l’altura per formar alumnes tant en aspectes científics – cosa 

que està garantida pel perfil acadèmic dels docents – com respecte a l’aprenentatge pràctic i a 

la possibilitat de desenvolupar el propi projecte formatiu amb un ull a la inserció laboral, ja que 

els mateixos docents tenen globalment una vinculació forta amb el teixit professional i 

administratiu del territori, un dels més importants des del punt de vista turístic del país. 

Així mateix destaquem la participació en la xarxa universitària de postgraus en Turisme 

REDINTUR (http://red-intur.org/index.php) cosa que ens permet entre d’altres coses participar 

http://red-intur.org/index.php
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en la cooperació en l’estudi, l’intercanvi d’experiències i la proposta d’actuacions amb vista al 

compliment de les exigències derivades de l’EEES, en l’àmbit dels estudis oficials de postgrau en 

matèria de turisme, avançant en la cooperació en la docència, en la investigació i en la mobilitat 

d’estudiants, així com per col·laborar en la millora contínua de l’aplicació de l’EEES a cada 

universitat.  
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5. Relació d’evidències 
Taula 14. 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 q Garantia de la 
qualitat web FTG 

Informe de verificació de la 
titulació 

Informe de verificació de la titulació AQU 
Apartat q Garantia de la 
qualitat web FTG 

Procés de disseny i aprovació de 
les titulacions 

 P.1.1-01 Garantia de qualitat dels 
programes formatius 

Universitat 
Apartat q Garantia de la 
qualitat web FTG 

Web institució/titulació Web institució/titulació Universitat Web URV i FTG 

Informes Seguiment Titulació 
(IST) 

Informes Seguiment Titulació (IST) 
AQU / 
Universitat 

Apartat q Garantia de la 
qualitat web FTG 

Processos del SGIQ sobre 
informació pública, recollida 
d’informació i rendiment de 

comptes 

 P.1.1-01 Garantia de qualitat dels 
programes formatius 

 PR-FTG-003Seguiment i millora de les 
titulacions 

 P.1.6-01 Publicació d’informació 

sobre titulacions 

 PR-FTG-008Definició i millora del 
SIGQ 

Universitat 
Apartat q Garantia de la 
qualitat web FTG 
 

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-FTG-003Seguiment i millora de les 
titulacions 

 PR-FTG-005Acreditació de titulacions 

Universitat 
Apartat q Garantia de la 
qualitat web FTG 
 

Informes de seguiment anuals: 
· Taula d’evolució dels 
indicadors  
· Plans i seguiment de les 
accions de millora de la titulació 

 Informes de seguiment de titulació 
anuals. 

 Informes de seguiment de centre 
anuals, que contenen el pla de millora 
i el seu seguiment 

AQU / 
Universitat 

Apartat q Garantia de la 
qualitat web FTG 

 
 

Instruments per a la recollida de 
la satisfacció dels grups 
d’interès 

 P.1.2-07 Gestió de les reclamacions, 
incidències, suggeriments i 
felicitacions 

 Models d’enquestes, actes o resums 
de reunions on es tractin aquests 
temes, bústia de suggeriments, etc. 

Universitat / 
AQU 

DOCnet-Q o espai que el 
centre destini a les 
evidències de 
l’acreditació 

Percentatge de doctors, 
acreditats i per categoria de 
permanents i laborals 

 Informe ACRG15 - PDI Doctor segons 
categoria que imparteix docència per 
Titulació. 

Universitat / 
AQU 

SINIA/ 
WINDDAT 

Desplegament del pla d’estudis 
(POA) corresponent al curs de la 
visita externa (assignació de 
professorat i àrea de 
coneixement) 

 Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) Universitat   
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Evidència 
”Guia per a l’acreditació” 

Evidència 
(Descripció URV) 

Institució que 
l’aporta 

Localització  

Experiència docent 
(quinquennis obtinguts en el 
marc de DOCENTIA) 

  AQU   

Experiència de recerca 
(sexennis) 

  AQU   

Experiència professional 
(funcions, temps, àmbit) 

 A preparar pel centre Universitat   

Experiència de recerca en els 
professorat implicat en Màster 
(projectes de recerca, etc.) 

 A preparar pel centre Universitat   

Indicadors de satisfacció dels 
estudiants 

 Resultats de les enquestes d’activitat 
docent 

 Resultats de l’informe PAT 

 Resultats de les enquestes de inserció 
laboral 

 Resultats de les enquestes de titulats 
(en fase pilot) 

 1Q1R i EPD 

Universitat / 
AQU 

  

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.). 

 P.1.3-01.a Definició de la política de 
PDI 

 P.1.3-02.a Captació i selecció de 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 
Web/Intranet URV i web 
centre 

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 

 Pla d’Acció Tutorial (PAT) del centre 
Altres accions d’orientació  

Universitat 

Apartat q Garantia de la 
qualitat web FTG 
http://www.ftg.urv.cat/
media/upload/arxius/GA
RANTIA%20DE%20QUA
LITAT/pat_ftg_2015-
16_ok.pdf 

Indicadors de satisfacció sobre 
les tutories acadèmiques 

 Valoració del Pla d’Acció Tutorial. 
 Indicadors sobre satisfacció amb el 

PAT dins els IST i ISC 

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 

 Actuacions del centre  (especificar en 
cada cas) 

Universitat 
Web del Àrea 
d’Orientació i Inserció 
(CAE) 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf
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Evidència 
”Guia per a l’acreditació” 

Evidència 
(Descripció URV) 

Institució que 
l’aporta 

Localització  

En algunes titulacions alguns dels 
aspectes relacionats amb la inserció 
laboral encara no apliquen, a l’estar 
aquesta en procés d’implantació. En 
aquest cas, caldrà indicar-ho.  

Indicadors de satisfacció sobre 
les accions d’orientació 
professional. 

 Valoracions o resultats d’enquestes 
de les accions institucionals 
Valoracions o resultats d’enquestes 
de les accions del centre 

NOTA: enquestes preparades, però no 
enviades als estudiants (estudiants de 
tutoria d’orientació individualitzada) 

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.1.2-06.a / P.1.2-06.b Gestió de les 
pràctiques externes 

Evidències que es recullin d’aquests 
processos 

Universitat 

DOCnet-Q o espai 
d’emmagatzematge 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 dels recursos 
materials 

 P.1.4-02 Gestió dels serveis 

 P.1.4-05 Gestió dels serveis del 
centre 

 Manual de Gestió Integral d’Edificis 
Informe de seguiment de centre (ISC) 

Evidències que es recullin d’aquests 
processos 

Universitat 

DOCnet-Q o espai 
d’emmagatzematge 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 

 Indicadors d’ús i resultats de les 
enquestes de satisfacció dels usuaris 
del CRAI (pendents de sol·licitar al 
CRAI) 

Universitat   

Instal·lacions especialitzades 
(laboratoris, etc.) 
· Indicadors de satisfacció dels 
estudiants 

 Informació inclosa a l’IST i ISC sobre 
aquest particular 

Universitat / 
AQU 

  

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-FTG-003Seguiment i millora de les 
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 
  

Taula 1, 2 3: La planificació docent a la 
URV  
vídeo: https://vimeo.com/114335534 
 

Universitat   

https://vimeo.com/114335534
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Evidència 
”Guia per a l’acreditació” 

Evidència 
(Descripció URV) 

Institució que 
l’aporta 

Localització  

Mostra de les execucions dels 
estudiants. 

S’ha de preparar al centre. Universitat  Espai moodle CAE 

Indicadors acadèmics 
 
- Taxa de graduació 
- Taxa d’abandonament 
- Taxa d’eficiència 
- Taxa de rendiment 

ACRM12 - Taxa Graduació de màster  

ACRG09 - Resultats acadèmics de 1r 
curs  

ACRG13 - Taxa d’abandonament de 
grau  

ACRM11 - Taxa Abandonament de 
màster  

ACRG11 - Titulats de grau 

ACRM09 - Titulats de màster 

ACRG07 - Resultats acadèmics 

ACRM05 - Resultats acadèmics 

ACRG09 - Resultats acadèmics de 1r 
curs 

ACRM07 - Resultats acadèmics de 1r 
curs 

Universitat/AQ
U 

SINIA, 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  

 Indicadors de l’enquesta d’inserció 
laboral del titulats universitaris d’AQU 
Catalunya 

Universitat/AQ
U 

WINDDAT 

Font: Elaboració pròpia 
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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6. 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, octubre 2013. 

 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 (juny 2011). 

 Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. AQU Catalunya, maig 

2011. 
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Annex 1. Taules per a la valoració de l’assoliment de  l’estàndard 1 
Taula 15. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a grau 
Titulació Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Geografia i 
ordenació del 
territori 

Places ofertes 30 30 30 30 40 

Demanda en 1a opció 25 31 38 45 32 

Ràtio dem1a-oferta 0,83 1,03 1,27 1,50 0,80 

Demanda 1a-3a opció  61 69 91 92 78 

Demanda total 93 110 152 140 105 

Ingressos 30 34 37 45 30 

Nombre d’ingressos 1a opció 22 27 31 38 26 

% Ingressos 1a opció 73,33% 79,41% 83,78% 84,44% 86,67% 

Turisme Places ofertes 80 80 80 80 80 

 Demanda en 1a opció 77 76 99 88 97 

 Ràtio dem1a-oferta 0,96 0,95 1,24 1,03 1,21 

 Demanda 1a-3a opció  129 161 230 155 167 

 Demanda total 202 272 403 288 278 

 Ingressos 75 74 90 83 98 

 Nombre d’ingressos 1a opció 53 46 62 65 76 

 % Ingressos 1a opció 70,67% 62,16% 70,45% 78,31% 77,55% 

Data informes: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informes: ACRG01 - Número d’estudiants preinscrits, ACRG04 - Indicadors de nou ingrés, ACRG16 
– Estudiants de nou ingrés en 1a preferència 
 

Taula 16.  Percentatge d’estudiants de grau matriculats de nou ingrés segons via 

d’accés 
Titulació 

Via accés  
2009-10 

2010-11 2011-12 2012-13 
2013-
14 

Geografia 
i 
ordenació 
del 
territori 

Proves d’accés a la Universitat (PAU) o 
assimilats 

14 16 26 25 19 

Proves d’Accés  a la Universitat  per a més de 
45 anys  

  1   

Trasllat d’expedient 1 3   1 

Títol d’FP2, MP3 o CFGS i assimilats 1 5 5 8 3 

PAU i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

4 7 1 4 4 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats 
estudis universitaris 

5 1  5 1 

Més grans de 25 anys 5 2 4 3 1 

 Reingrés al mateix estudi (preinscripció)      1 

Turisme Proves d’accés a la Universitat (PAU) o 
assimilats 

40 51 50 45 60 

 Trasllat d’expedient   1 1  

 Alumnes amb estudis estrangers convalidats  1     

 Títol d’FP2, MP3 o CFGS i assimilats 16 10 19 23 23 

 PAU i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

13 11 7 11 12 

 FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats 
estudis universitaris 

3 1 10 2  

 Més grans de 25 anys     2 

 Reingrés al mateix estudi     2 

Data informe: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informe: ACRG08C - Accés dels estudiants segons via d’entrada 
 

Taula 17. Nota mitjana d’accés dels estudiants de grau matriculats, segons via 

Titulació Via accés  
2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

Geografia 
i 
ordenació 
del 
territori 
 
 
 

Proves d’accés a la Universitat (PAU) o assimilats 6,20 6,08 6,95 6,55 6,51 

Trasllat d’expedient 1,43 5,81     6,46 

Títol d’FP2, MP3 o CFGS i assimilats 6,40 7,55 6,34 6,95 5,85 

PAU i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

5,72 7,39 5,52 7,37 6,00 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

6,85     6,74   

Més grans de 25 anys 5,29 6,25 6,19 6,08 6,19 

Reingrés al mateix estudi         6,41 
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Nota d’accés promig 5,31 6,61 6,38 6,82 6,20 

Nota d’entrada a la titulació (nota de tall) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Turisme Proves d’accés a la Universitat (PAU) o assimilats 5,74 6,49 7,07 6,94 6,94 

Trasllat d’expedient       7,15   

Títol d’FP2, MP3 o CFGS i assimilats 6,27 8,10 6,69 6,43 6,78 

PAU i assimilats que tenen començats estudis 
universitaris 

6,20 7,21 6,46 7,37 6,34 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen començats estudis 

universitaris 
7,58 7,05 6,27 7,12   

 Més grans de 25 anys 5,10 6,44 5,00 6,75 7,94 

 Reingrés al mateix estudi     6,31 

Nota d’accés promig 6,30 7,00 6,44 6,94 6,80 

 Nota d’entrada a la titulació (nota de tall) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Data informes: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informes: ACRG05 - Nota mitjana d’accés (segons via), ACRG08B - Accés dels estudiants segons 
nota mitjana d’accés 

 

Taula 18. Nombre d’alumnes de grau 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 

Geografia 
i 
ordenació 
del 
territori 

Matrícules amb crèdits ordinaris >0 i <30 1 1  1  

Matrícules amb crèdits ordinaris >=30 i <60 7 4 9 5 4 

Matrícules amb crèdits ordinaris >=60 i <90 22 29 28 39 26 

Turisme Matrícules amb crèdits ordinaris >0 i <30 1  1  2 

Matrícules amb crèdits ordinaris >=30 i <60 16 9 25 6 18 

Matrícules amb crèdits ordinaris >=60 i <90 58 65 59 76 78 

Data informe: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informe: ACRG17 – Estudiants de nou ingrés segons crèdit matriculats ordinaris 
 

Taula 19. Nombre d’alumnes de grau de nou ingrés segons interval de nota d’accés 
Titulació Interval nota accés 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Geografia i 
ordenació del 
territori 

[1,5) (via 2) 1     

[5,6) 11 14 14 12 11 

[6,7) 7 8 8 15 8 

[7,8) 3 5 9 7 5 

 [8,9)  2 2 5 1 

 [9,10) 1 1 1 1 1 

 (10,14]   1 1  

Turisme [5,6) 33 10 19 21 16 

 [6,7) 18 21 21 25 27 

 [7,8) 7 16 16 9 19 

 [8,9) 2 6 7 11 10 

 [9,10)  3 3 3 1 

 (10,14]  1 1 2 1 

Data informe: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informe: ACRG08A - Accés dels estudiants segons nota d’accés (per intervals de notes) 
 

Taula 20. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a màster 
Titulació    2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Planificació territorial: 
informació, eines i 
mètodes  

Places ofertes  20 20 20 

Estudiants preinscrits  49 29 23 

Estudiants admesos  33 13 13 

Estudiants nou ingrés  20 9 11 

Estudiants matriculats  20 15 16 

Tècniques d’anàlisi i 
innovació turística 

Places ofertes 20 20 20 20 

Estudiants preinscrits 42 46 38 50 

Estudiants admesos 29 30 15 21 

Estudiants nou ingrés 15 18 10 20 

Estudiants matriculats 15 20 12 25 

Data informes: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informes: ACRM01 - Número d’estudiants preinscrits, ACRM02 - Número d’estudiants admesos,  
ACRM03 - Número d’estudiants matriculats  
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Taula 21. Estudiants de màster de nou ingrés segons via d’accés 
Titulació    2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Planificació 
territorial: 
informació, eines 
i mètodes 

Titulats de Grau / Diplomatura/ Arquitecte   1 3 4 

Tècnic/ Enginyer Tècnic     

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer  17 6 5 

Estudis estrangers homologats     

Estudis Estrangers no Homologats  2  2 

Total  20 9 11 

Tècniques 
d’anàlisi i 
innovació 
turística  

Titulats de Grau / Diplomatura/ Arquitecte  6 10 2 6 

Tècnic/ Enginyer Tècnic     

Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer   1 4 

Estudis estrangers homologats     

Estudis Estrangers no Homologats 9 8 7 10 

Total 15 18 10 20 

Data informe: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informes: ACRM06 - Accés dels estudiants segons via d’entrada, SINIA. Perfil d’accés a màster, 
segons universitat i titulació de procedència 
 

Taula 22. Estudiants de màster de nou accés segons la universitat d’origen curs 2013-

14 
 Planificació territorial: informació, einies i mètodes 

Universitat de procedència 
Estudiants de nou accés 

ESPANYA COLÒMBIA  VENEÇUELA 

Ministerio de Educación y Ciencia   1 1 

Universidad de Alicante 3     

UNED 1     

Universitat Politècnica de Catalunya 1   

Universitat de Lleida 1   

Universitat Rovira i Virgili 3     

 
Tècniques d’anàlisi i innovació turística 

Universitat de procedència 
Estudiants de nou accés 

ESPANYA BULGÀRIA HONDURES XINA 

Ministerio de Educación y Ciencia   1 1 8 

Universidad de Jaén 1       

UNED 1    

Universitat de Barcelona 1    

Universitat Rovira i Virgili 7        

Data informes: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informe: ACRM04 - Estudiants de màster de nou accés segons la universitat d’origen 
 

Taula 23. Alumnes de nou accés segons edat i gènere 

Titulació 
Grup 
Edat 

Ingressos 

2012-13 2013-14 

TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME 

Geografia i 
ordenació del 
territori 
 

<=18 14 4 10 10 4 6 

19 9 3 6 6  6 

20 3  3 5 2 3 

21 3 1 2 1  1 

22 3 1 2    

23 1 1  1  1 

24 4 1 3 1 1  

25 1  1    

26    1  1 

27       

28 3  3    

29    1  1 

[30-34] 3 1 2 3  3 

[35-39]       

>=40 1  1    

TOTAL 45 12 33 29 7 22 

Turisme <=18 28 21 7 27 22 5 

19 17 10 7 21 13 8 

20 10 6 4 22 15 7 



 
 AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ FACULTAT DE TURISME I 

GEOGRAFIA 

 

120 
 

Titulació 
Grup 
Edat 

Ingressos 

2012-13 2013-14 

TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME 

21 7 3 4 4 2 2 

22 9 7 2 8 5 3 

23 5 2 3 6 4 2 

24 1  1 3 1 2 

25 1 1  2  2 

26       

27 1 1     

28 1 1  1  1 

29 1  1    

[30-34]    2 2  

[35-39]  1     

>=40 1 1     

TOTAL 83 54 29 96 64 32 

Planificació 
territorial: 
informació, 
eines i mètodes  

21       

22 1 1  3  3 

23 2  2 1  1 

24 2 1 1 2  2 

25 2  2    

26 1 1     

27    1 1  

28 1  1    

29       

[30-34] 3 1 2 4 2 2 

[35-39]    1 1  

>=40 1  1 1 1  

Total 13 4 9 13 5 8 

Tècniques 
d’anàlisi i 
innovació 
turística  

21    1 1  

22 4 3 1 5 2 3 

23 3 3  6 4 2 

24 1 1  3 3  

25 1 1  1 1  

26 1 1  1 1  

27 1  1 2 1 1 

28 1 1  1 1  

29    1 1  

[30-34] 2 1 1    

[35-39] 1  1    

>=40       

Total 15 11 4 21 15 6 

Data informe: 11/12/2014 
Font: SINIA. Informe: Estudiants de nou ingrés segons edat i gènere 
 

Taula 24. Nombre d’estudiants de grau de nou ingrés segons estudis familiars 

Titulació 
Estudis 
Pare 

Estudis Mare   

Sense 
estudis 

Estudis 
primaris 

EGB 
o FP 
1r 
grau 

Batxillerat 
o FP 2n 
grau 

Diplomat 
o 
Enginyer 
Tèc. 

Dr., 
Llicenciat, 
Enginyer o 
Arquitecte 

Altres 
/ NS / 
NC 

Sense 
definir 

Total 

Geografia i 
ordenació 
del 
territori 

Sense 
estudis 

1        1 

Estudis 
primaris 

 2 2 3     7 

EGB o FP 
1er grau 

 1 2 2   1  6 

Batxillerat 
o FP 2n 
grau 

 1 1 1 1    4 

Diplomat o 
Enginyer 
Tèc. 

   1   1  2 

Dr., 
Llicenciat, 

     2   2 
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Titulació 
Estudis 
Pare 

Estudis Mare   

Sense 
estudis 

Estudis 
primaris 

EGB 
o FP 
1r 
grau 

Batxillerat 
o FP 2n 
grau 

Diplomat 
o 
Enginyer 
Tèc. 

Dr., 
Llicenciat, 
Enginyer o 
Arquitecte 

Altres 
/ NS / 
NC 

Sense 
definir 

Total 

Enginyer o 
Arquitecte 

Altres / NS 

/ NC 
   2     2 

Sense 
Definir 

       4 4 

  Total 1 4 5 9 1 2 2 4 28 

Turisme Sense 
estudis 

2  1      3 

Estudis 
primaris 

 10 4 2  1   17 

EGB o FP 
1er grau 

  13 6  2   21 

Batxillerat 
o FP 2n 
grau 

  5 12 1 1   19 

Diplomat o 
Enginyer 
Tèc. 

  4 1 3 1 1  10 

Dr., 
Llicenciat, 
Enginyer o 
Arquitecte 

  2 2  2   6 

Altres / NS 
/ NC 

1 2     5  8 

Sense 
Definir 

       13 13 

  Total 3 12 29 23 4 7 6 13 97 

Total   4 16 34 32 5 9 8 17 125 

Data informe: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informe: ACRG06 - Valoració característiques personals nous estudiants (estudis familiars) 
 

Taula 25. Nombre d’estudiants de grau de nou ingrés segons ocupació familiar 

Titulació Ocupació Pare 

Ocupació Mare 

A
lt

r
e
s
 
/
 
N

S
 
/
 

N
C

 

P
e
r
s
o
n

e
s
 

s
e
n

s
e
 

tr
e
b

a
ll
 

r
e
m

u
n

e
r
a
t 

S
e
n

s
e
 d

e
fi

n
ir

 

T
r
e
b

a
ll
a
d

o
r 

n
o

 q
u

a
li
fi

c
a
t 

T
r
e
b

a
ll
a
d

o
r 

q
u

a
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fi

c
a
t 

s
e
c
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in
d

u
s
tr

ia
l 

T
r
e
b

a
ll
a
d

o
r 

q
u

a
li
fi

c
a
t 

s
e
c
t.

 s
e
r
v
e
is

 

T
è
c
n

ic
/
 

p
r
o
fe

s
s
ió

 

a
s
s
o
c
ia

d
a
 

a
 

ti
t.

 u
n

iv
. 

D
ir

e
c
to

r
/
 

g
e
r
e
n

t 

d
’e

m
p

r.
 

o
 

in
s
ti

tu
c
io

n
s
 

p
ú

b
li
q

u
e
s
 

T
o
ta

l 

Geografia 
i 
ordenació 
del 
territori 

Altres / NS / NC 7        7 

Sense Definir   4      4 

Treballador no qualificat    1     1 

Treballador qualificat sect. 
agr. ramaderia o pesca 

1       1 2 

Treballador qualificat sect. 
industrial 

2   1  1 1  5 

Treballador qualificat sect. 
serveis 

1    1 3   5 

Forces armades      1   1 

Director / gerent d’empr. o 
institucions públiques 

   1    2 3 

  Total 11  4 3 1 5 1 3 28 

Turisme Altres / NS / NC 14   2 1 4  1 22 

Sense definir   13      13 

Treballador no qualificat    5  1   6 

Treballador qualificat sect. 
construcció i mineria 

1     3  2 6 

Treballador qualificat sect. 
industrial 

1     8   9 
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Titulació Ocupació Pare 

Ocupació Mare 
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l 

Treballador qualificat sect. 
serveis 

4   1  16 2 4 27 

Tècnic o professió 
associada a tit. univ. 

1     2   3 

Forces armades      1   1 

Director/ gerent d’empr. o 
institucions públiques 

3 1    5  1 10 

  Total 24 1 13 8 1 40 2 8 97 

Total   35 1 17 11 2 45 3 11 125 

Data informe: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informes: ACRG06 - Valoració característiques personals nous estudiant (ocupació familiars) 
 

Taula 26. Enquesta matrícula i jornades d’acollida FTG 2013-14 alumnes nou accés 

26.1. Part quantitativa 
GGOT GTUR TOTAL 

ALUMNES 

P
r
e
- 

m
a
tr

íc
u

la
 

Valoració Nº % Nº % Nº % 

Gens útil 0 0,00% 3 5,36% 3 3,90% 

Poc útil 6 28,57% 8 14,29% 14 18,18% 

Útil 13 61,90% 40 71,43% 53 68,83% 

Molt útil 2 9,52% 5 8,93% 7 9,09% 

Total 21 100% 56 100% 77 100% 

M
a
tr

íc
u

la
 Dolent 0 0,00% 5 8,47% 5 6,25% 

Regular 5 23,81% 23 38,98% 28 35,00% 

Bo 14 66,67% 25 42,37% 39 48,75% 

Molt bo 2 9,52% 6 10,17% 8 10,00% 

Total 21 100% 59 100% 80 100% 

J
o

r
n

a
d

e
s
 

d
’A

c
o

ll
id

a
 Gens útil 1 5,88% 2 3,45% 3 4,00% 

Poc útil 3 17,65% 6 10,34% 9 12,00% 

Útil 10 58,82% 38 65,52% 48 64,00% 

Molt útil 3 17,65% 12 20,69% 15 20,00% 

Total 17 100% 58 100% 75 100% 

  

26.2. Part qualitativa 

Prematrícula   

GGOT: Més explicació( 5) Els serveis(18) 

GTUR: 

Malgrat compartir assignatures de primer any, se’m va fer pesada l’explicació compartida, ja que de 3 hores 
nomes em va interessar la meitat(2) S’haurien de millorar els horaris, ja que no és just que tinguin altres 
més preferència i comoditat (3) El wifi va molt malament no hi ha senyal a tot l’edifici (13) Jo estic a segon, 
he fet l’automatrícula i no crec que hagi de pagar impostos per gestió de matrícula(14) Informació en aspecte 
de guiar als nous(15) Connexió a internet, finestres a les aules(17) Millorar la connexió a internet (20) 
Explicar els aspectes de forma més esquemàtica ha sigut molt liós (22) Més informació (27) Explicar més en 
que consistiran les matèries (28) Millor explicació sobre tota la informació(29) Explicar aspectes que els 
alumnes no coneguin(90)  Aclarar que la matrícula  aparecera hasta que ya se han entregado la palabra(31) 
se da mucha información pero no sirve de mucha es el dia a dia el que vale(33) que fos més entenedor(48) 
Donar informació més clara(60) 

Matrícula 

GGOT:  

fer-la des de casa(3) Per la gent que es matricula al setembre guardaria places dels dos graus per aquesta 
gent perquè no es quedin sense plaça(4) problemes informàtics(14) Haurien d’explicar millor alhora de 

matricular-se en els diferents grups per intentar quadrar l’horari(15) El servidors s’haurien de millorar(16) 
Més gent per informar-te(18) el procés de fer la matrícula era molt lent i complicat seria millor fer-a 
manualment(19) Una mica enrevessat(21) 

GTUR: 

Que el sistema informàtic no es pengi, augmentant la capacitat del sistema(1) La connexió a internet. El fet 
de que et donessin hora aleatòriament i sense garantir-te el correcte funcionament i et quedessis sense plaça 
de matí per qüestió d’atzar(2) S’hauria de millorar els horaris de la matrícula(4) No veig correcte que els que 
s’han matriculat l’últim dia els hi toqui de tarda. Hi ha gent que no treballa i se’ls ha canviat de grup al matí 
(6) Els horaris de matrícula. No és just que els 1ers tinguin tantes opcions i els últims no(7) No veig just que 
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alguns alumnes hagin d’anar per la tarda si volen anar de matí (8) És complicat escollir grups(19) Milloraria 
l’aspecte d’internet (20) Connectivitat del internet(21) La informació en quant els pagaments (22) L’ordre de 
matrícula fer-ho en funció de la nota de tall(27) Crec que no hauria d’haver preferències per escollir l’horari 
lectiu(28)  La xarxa per a matricular-se va lenta(30)  Mejorar las descripciones, describir los pasos y sitios 
concretos(31) El sistema informàtic és pèssim i retrassa molt el temps de matrícula(46) L’accés al sistema 
informàtic(47) La connexió a era extremadament lenta.(49) Més personal a secretaria durant les dates de 
matriculació a la universitat(52) Millorar el sistema d’automatrícula que cada any dona problemes(53) Caldria 
tindre més aparells informàtics i la xarxa hauria de millorar radicalment, especialment aquest dia(54) Internet 
a millorar(56) Millorar aspectes informàtics i tècnics(58) El programa es quedava penjat i no podies 
continuar(59) Vam repetir quasi el mateix que a la prematrícula 

Jornades d’Acollida 

GGOT:  Horaris més diferenciats per a poder assistir a més graus(3) Més informació útil(17) Més informació(18) 

GTUR: 

Explicar que es farà durant la carrera i menys el número de crèdits(5) Ens donen informació d’altres anys 
que ara mateix no necessites(8) No la faria tant llarga(13) S’expliquen coses bàsiques i no importants(29) 
Uso del moodle, hacer un taller para aprendder a mejorar-lo(31)  Poca informació i alguna enrabessada(36) 
Poca informació(39) Més informació sobre ajudes, esports...(41) Una mica d’informació sobre beques i 
ajuts(42) Va ser repetició de l’anterior sessió(44) Més informació sobre les infraestructures i transports que 

hi ha a prop de la facultat(55) Ens van explicar el mateix que a la reunió de juliol(19) 

Font: Elaboració pròpia 

 

Taula 27. País procedència dels estudiants de màster 

Pla Nacionalitat 
Curs acadèmic 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Planificació territorial: 
informació, eines i mètodes 

COLÒMBIA       1 

ESPANYA   18 15 14 

GUINEA   1     

VENEÇUELA   1   1 

  Total   20 15 16 

Tècniques d’anàlisi i innovació 
turística 

ALEMANYA       1 

ARGENTINA   1     

BANGLA DESH 1       

BRASIL   1     

BULGÀRIA       1 

COLÒMBIA 2 1 1   

CUBA 1       

EQUADOR 1 1     

ESPANYA 7 9 4 10 

HONDURES       1 

MADAGASCAR   1     

MARROC    1 1   

MOÇAMBIC   1     

MÈXIC   1 1   

PERÚ 1       

ROMANIA  1     1 

XINA 1 3 5 11 

  Total 15 20 12 25 

Total   15 45 27 41 

Data informes: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informe: ACRM03 - Nombre d’estudiants matriculats 
 

Taula 28. Alumnes matriculats segons edat i sexe 

Titulació Grup Edat 

Matrícules 

2012-13 2013-14 

TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME 

Geografia i ordenació 
del territori  

<=18 14 4 10 10 4 6 

19 23 5 18 15 4 11 

20 12 4 8 23 5 18 

21 12 1 11 12 4 8 

22 10 3 7 6  6 

23 7 1 6 8 2 6 

24 8 1 7 5 1 4 

25 2  2 7 1 6 

26 2 2  3  3 

27 1  1 3 2 1 
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28 5 1 4 1  1 

29    6 1 5 

[30-34] 9 2 7 8 1 7 

[35-39] 3 1 2 4 1 3 

>=40 7 2 5 5 2 3 

TOTAL 115 27 88 116 28 88 

Turisme 

<=18 27 20 7 27 22 5 

19 35 23 12 43 31 12 

20 42 29 13 56 38 18 

21 42 28 14 44 30 14 

22 41 30 11 39 26 13 

23 20 14 6 39 26 13 

24 15 10 5 20 11 9 

25 10 9 1 12 6 6 

26 4 4  8 7 1 

27 6 3 3 4 4  

28 3 3  7 3 4 

29 1  1 3 3  

[30-34] 2 2  5 4 1 

[35-39] 4 3 1 3 2 1 

>=40 3 3  3 3  

TOTAL 255 181 74 313 216 97 

Planificació territorial: 
informació, eines i 
mètodes  

22    2  2 

23 2  2 1  1 

24 2 1 1 2  2 

25 2  2 1  1 

26       

27 1  1 1 1  

28 1  1    

29    1  1 

[30-34] 2  2 5 2 3 

[35-39] 2 1 1 2 2  

>=40 3  3 1 1  

TOTAL 15 2 13 16 6 10 

Tècniques d’anàlisi i 
innovació turística  

22 4 3 1 5 2 3 

23 1 1  8 5 3 

24    4 4  

25 2 1 1 1 1  

26 1 1  1 1  

27    2 1 1 

28 1 1  1 1  

29    1 1  

[30-34] 1 1     

[35-39] 2 1 1 2 1 1 

>=40       

TOTAL 12 9 3 25 17 8 

Data informe: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informes:ACRG03 - Nombre d’estudiants matriculats, ACRM03 - Nombre d’estudiants matriculats 
 

Taula 29. Estudiants matriculats per tipus de matrícula (Temps Complet/Temps Parcial)  
Titulació    2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Geografia i ordenació del 
territori 

Temps complert 25 52 76 110 112 

Temps parcial 5 8 8 5 4 

Total 30 60 84 115 116 

Turisme 

Temps complert 71 134 203 249 305 

Temps parcial 4  1 6 8 

Total 75 134 204 255 313 

Planificació territorial: 
informació, eines i mètodes 

Temps complert   20 13 11 

Temps parcial    2 5 

Total   20 15 16 

Tècniques d’anàlisi i 
innovació turística 

Temps complert  15 20 11 24 

Temps parcial    1 1 

Total  15 20 12 25 

Data informes: 11/12/2014  
Font: URV en xifres. Informes: ACRG03 - Nombre d’estudiants matriculats, ACRM03 - Nombre d’estudiants matriculats 
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Taula 30. Estudiants de grau segons comarca, província i CCAA de procedència 
Titulació Província 

familiar 
Comarca familiar  Estudiants matriculats estudi 

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

Geografia 
i 
ordenació 
del 
territori 

Albacete Sense Definir  1 1 1  

  Total  1 1 1  

Barcelona ALT PENEDÈS      

ANOIA                            1 1 1 

BAIX LLOBREGAT  1 1   

GARRAF                         1  1   

VALLÈS OCCIDENTAL   1 1 1 

  Total 1 1 4 2 2 

Castellón Sense definir  2 2 4 4 

TARRAGONÈS 1 1 1 1 1 

  Total 1 3 3 5 5 

Huesca Sense definir 1 1    

  Total 1 1    

Illes Balears Sense definir   1 1 1 

  Total   1 1 1 

Lleida SEGRIÀ      

  Total      

Sense definir Sense definir 1    1 

  Total 1    1 

Tarragona ALT CAMP                       1 1 1 3 2 

BAIX CAMP                      6 13 19 26 37 

BAIX EBRE                       1 3 5 6 

BAIX PENEDÈS 1  1 2 3 

CONCA DE BARBERÀ  1 3 4 4 

MONTSIÀ  3 4 3 3 

RIBERA D’EBRE                  1 1 4 5 3 

TARRAGONÈS 17 33 37 53 46 

TERRA ALTA                      1 3 3 2 

  Total 26 54 75 104 106 

Zaragoza Sense definir    2 1 

  Total    2 1 

  Total   30 60 84 115 116 

Turisme Alacant Sense definir  2    

  Total  2    

Barcelona ALT PENEDÈS 1  1 2 4 

ANOIA                           1 3 5 5 

BAGES                           1 1 1 1 

BAIX EBRE                       1 1 1 1 

BAIX LLOBREGAT 1 1 1   

BARCELONÈS 3 4 5 6 3 

BERGUEDÀ     1 

GARRAF                         4 7 7 7 7 

TARRAGONÈS 1     

VALLÈS OCCIDENTAL    1 2 

VALLÈS ORIENTAL 1     

  Total 11 15 19 23 24 

Castellón Sense definir    1 1 

  Total    1 1 

Lleida GARRIGUES                      1 3 3 3 3 

NOGUERA                           1  

PLA D’URGELL                      1 1 

SEGRIÀ 2 3 3 3 2 

  Total 3 6 6 8 6 

Madrid TARRAGONÈS   1 1 1 

  Total   1 1 1 

Sense Definir BAIX CAMP                      1 1 1 1  

Sense definir  2 3 4 2 

  Total 1 3 4 5 2 

Tarragona ALT CAMP                        2 7 11 13 

BAIX CAMP                      13 24 47 69 89 

BAIX EBRE                      1 5 8 10 14 

BAIX PENEDÈS 2 7 10 12 13 
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CONCA DE BARBERÀ 1 3 3 3 3 

MONTSIÀ 4 3 3 3 2 

PRIORAT                        1 3 2 2 3 

RIBERA D’EBRE                  2 3 3 3 5 

SEGRIÀ 1 1 1 1 1 

Sense definir      

TARRAGONÈS 32 51 79 93 127 

TERRA ALTA                     1 2 3 3 2 

  Total 58 104 166 210 272 

Teruel Sense definir 1 2 4 4 3 

  Total 1 2 4 4 3 

Zaragoza Sense definir  2 4 3 4 

  Total  2 4 3 4 

Álava Sense definir 1     

  Total 1     

  Total   75 134 204 255 313 

Total     105 194 288 370 429 

Data informes: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informes: ACRG03 - Nombre d’estudiants matriculats ,ACRM03 - Nombre d’estudiants matriculats 
 

Taula 31. Enquesta matrícula SGA 

31.1. Relació de nombre d’estudiants enquestats per centre educatiu 
Centre  Número de matrícules Número d’enquestes Nivell de confiança Error Mitjana 

FTG 435 82 91% 9% 6,98 

URV 11.671 2.077 97% 3% 7,51 

 

31.2. Mitjana de les puntuacions de cada àmbit de pregunta i centre educatiu 

incorporant la desviació estàndard en cada resultat obtingut). 
Centre Informació i atenció 

rebuda de la URV 
Programa informàtic 
d’automatrícula 

Valoració global del procés 
de matrícules 

Mitjana Des. Est. Mitjana Des. Est. Mitjana Des. Est. 

FTG 7,89 2,36 6,19 3,14 6,86 2,55 

URV 7,97 1,55 7,01 2,38 7,57 1,83 

 

31.3. Relació de dates i mitjanes de les preguntes per la FTG 
Data 
Matrícula  

Informació i atenció 
rebuda de la URV  

Programa informàtic 
d’automatrícula  

Sistema de matrícula 
2013-14 a la URV  

2013-07-15 
2013-07-16 
2013-07-17 
2013-07-18 
2013-07-19 
2013-07-24 
2013-07-25 
2013-07-29 
2013-07-30 

2013-08-17 
2013-09-17 
2013-10-17 
2013-10-18 
2013-10-19 

8,60 
8,92 
8,77 
5,50 
8,14 
8,00 
3,50 
8,75 
5,00 

9,00 
8,75 
9,00 
8,00 
9,00 

7,40 
7,73 
7,83 
0,93 
7,71 
7,00 
2,50 
7,83 
6,00 

7,00 
8,00 
3,00 
7,00 
9,00 

7,00 
8,17 
8,67 
3,69 
7,14 
8,00 
2,50 
7,67 
9,00 

8,00 
8,25 
7,00 
8,00 
5,00 

Font: Informe d’enquestes de satisfacció dels usuaris d’automatrícula curs 2013-14 
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Annex 2. Taules per a la valoració de l’assoliment de  l’estàndard 2 
Taula 32. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de 

les titulacions de Grau 
DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

Descripció del títol 
Accés al grau 
Correspondències entre cicles formatius de grau 
superior i estudis universitaris de grau a la URV 
Perfil recomanat 
Objectius 
Competències 
Mencions 
Treball fi de Grau 
Sortides professionals 
Pràctiques externes 

http://www.urv.cat/cae/graus/graudegeograf
ia.html 
 
http://www.urv.cat/cae/graus/graudeturisme
.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/preinscrip
cio.html 

MATRÍCULA 

Normativa 
 
 
Terminis 

Documentació 
Formalització 
Preus 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_gover
n/secretaria_general/legislacio/2_propia/auni
versitaria/docencia/nmat_grau_master_2015
_16.pdf 

http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_
2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/matricula
.html 

ACOLLIDA 
Calendari 
Programa 

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

BEQUES I AJUTS Beques i ajuts 
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_
2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_a
juts.html  

PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Pràctiques externes 

http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/graue
ngeografiaiordenaciodelterritori/practiquesext
ernesalgraudegeografiaiordenaciodelterritori/i
ndex.html 
http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/graue
nturisme/practiquesexternesalgrauenturisme
/index.html 

PAT Pla d’Acció Tutorial 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/
GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_20
15-16_ok.pdf 

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  

BIBLIOTECA 

Informació general 
Horaris 
Directori 
Biblioteques de la URV 
Catàleg i recursos d’informació 
Serveis 
Com trobar informació 
Pregunt@ 
CRAI-SBID 

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

INFORMACIÓ 
PÚBLICA SOBRE 
INDICADORS 

Taxes i indicadors 
 

Curs 2009-10: 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/
GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces
_i_desenv_tit_euto_2009-10.pdf 
 
Curs 2010-11: 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/
GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces
_i_desenv_tit_euto_2010-11.pdf 

http://www.urv.cat/cae/graus/graudegeografia.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudegeografia.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudeturisme.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudeturisme.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://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2015_16.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2015_16.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2015_16.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2015_16.pdf
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#1
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html
http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudiar_urv/beques_ajuts.html
http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/grauengeografiaiordenaciodelterritori/practiquesexternesalgraudegeografiaiordenaciodelterritori/index.html
http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/grauengeografiaiordenaciodelterritori/practiquesexternesalgraudegeografiaiordenaciodelterritori/index.html
http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/grauengeografiaiordenaciodelterritori/practiquesexternesalgraudegeografiaiordenaciodelterritori/index.html
http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/grauengeografiaiordenaciodelterritori/practiquesexternesalgraudegeografiaiordenaciodelterritori/index.html
http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/grauenturisme/practiquesexternesalgrauenturisme/index.html
http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/grauenturisme/practiquesexternesalgrauenturisme/index.html
http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/grauenturisme/practiquesexternesalgrauenturisme/index.html
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf
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/
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_euto_2009-10.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_euto_2009-10.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_euto_2009-10.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_euto_2010-11.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_euto_2010-11.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_euto_2010-11.pdf
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

 
Curs 2011-12:  
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/
GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_w
eb1112.pdf 
 
Curs12-13: 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/
GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_w
eb%201213.pdf 
 
Curs13-14: 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/
GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_w
eb_ftg_1314.pdf 

INFORMACIÓ 
PÚBLICA SOBRE 
L’SIGQ 

Política de Qualitat 
Manual de Qualitat 
Memòria de verificació 
Informes de seguiment de titulació 

http://www.ftg.urv.cat/facultat/politicadequal
itat.html 
 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/
GARANTIA%20DE%20QUALITAT/sigq_ftg_2.
1.pdf 
 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/
GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_g
rado_12_13_gtur_sede_neta.pdf 
 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/
GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_g
rado_12_13_ggot_sede_neta.pdf 
 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/
MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_geo
_veri_neta.pdf 
 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/
MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_tur_
veri_neta.pdf 
 
 
http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/i
nformesdeseguiment.html 

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 
CURS: 
 
 Guia docent 
 
Pla de treball 

Pla d’estudis 
Web de SGA 
http://www.urv.cat/cae/graus/graudangles.html) 

http://www.urv.cat/estudis/1er_i_2n_cicle/in
dex2.html#_3 

Ensenyaments 
Assignatures (Informació; Professors; Horaris i 
dates d’exàmens) 
  Competències de l’assignatura 
  Planificació 
  Avaluació 
  Resultats d’aprenentatge 
  Metodologies 
  Fonts d’Informació 
  Continguts 
  Atenció personalitzada 
  Recomanacions 
Competències de la titulació 
Currículum Nuclear 
Pla d’acció tutorial 
PLA DE TREBALL: Entorn Virtual de Formació 

(moodle.urv.cat) 
Nom de l’activitat i descripció 
Criteris d’avaluació 
Data de lliurament 
Competències i resultats d’aprenentatge 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/i
ndex.php?centre=21&ensenyament=null&an
y_academic=2015_16 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8
qxc&feature=youtu.be&hd=1) 
 
 

Font: Elaboració pròpia 
 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web1112.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web1112.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web1112.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web%201213.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web%201213.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web%201213.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web_ftg_1314.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web_ftg_1314.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web_ftg_1314.pdf
http://www.ftg.urv.cat/facultat/politicadequalitat.html
http://www.ftg.urv.cat/facultat/politicadequalitat.html
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/sigq_ftg_2.1.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/sigq_ftg_2.1.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/sigq_ftg_2.1.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_gtur_sede_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_gtur_sede_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_gtur_sede_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_ggot_sede_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_ggot_sede_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_ggot_sede_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_geo_veri_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_geo_veri_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_geo_veri_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_tur_veri_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_tur_veri_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_tur_veri_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/informesdeseguiment.html
http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/informesdeseguiment.html
http://www.urv.cat/cae/graus/graudangles.html
http://www.urv.cat/estudis/1er_i_2n_cicle/index2.html#_3
http://www.urv.cat/estudis/1er_i_2n_cicle/index2.html#_3
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=null&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=null&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=null&any_academic=2015_16
http://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1
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Taula 33. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de 

les titulacions de Màster 
DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

Itinerari 
Títol atorgat 
Modalitat 
Idioma 
Places de nou ingrés 
Cost del crèdit 
Accés al doctorat 
Contacte 
Institucions participants 
Presentació 
Requisits d’admissió 
Sortides professionals 
Preinscripció en línia 
Ajuts rebuts 
Beques i ajuts per estudiar un màster 

http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiqu
es/plan_territorial/master_planificacio_territorial.ht
ml 
 
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiqu
es/inn_turistica/master_innovacio_turistica.html 
 

PREINSCRIPCIÓ Preinscripció en línia 
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-
online.html  

MATRÍCULA 

Normativa  
 
Automatrícula  
Preus 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secre
taria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/doc
encia/nmat_grau_master_2015_16.pdf 
http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_antr_
medica.html 
http://www.urv.cat/gestio_academica/preus/preus_
matricula_masters.html 

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

BEQUES I AJUTS 
Préstecs sense interès per estudiar 
Màsters Universitaris 
Beques i ajuts 

http://www.urv.cat/masters_oficials/prestecs.html 
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.h
tml 

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

CURRÍCULUM 
NUCLEAR 

Currículum nuclear de màster 
http://www.urv.cat/masters_oficials/estudiants_ma
ster/opic.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 

PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Normativa de la URV 
Normativa pròpia del centre 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTI
CUM/INFORMACIO%20PER%20A%20ALUMNES/nor
mativa_pe_ftg_2013_14.pdf 

PAT Pla d’Acció Tutorial  
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARAN
TIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf 

TREBALL DE FI DE 
MÀSTER 

Normativa de la URV 
Normativa pròpia del centre 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/TREBA
LL%20FI%20DE%20MASTER/normativa_tfm_ftg_ca
t.pdf 

MOBILITAT 

Programes de mobilitat 
Beques per estudiants de postgrau 
Altres opcions per fer estades a 
l’estranger 
 

http://www.urv.cat/mobility/estudiants-

postgrau/index.html 

ESTUDIANTS 
INTERNACIONALS 

Estudiants Internacionals http://www.urv.cat/international/en_index.html 

BORSA 
D’HABITATGE 

Borsa d’Habitatge 
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_habi
tatge/index.html 

BORSA DE TREBALL Borsa de Treball 
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_
treball/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-

http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html 

http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/plan_territorial/master_planificacio_territorial.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/plan_territorial/master_planificacio_territorial.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/plan_territorial/master_planificacio_territorial.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/inn_turistica/master_innovacio_turistica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/inn_turistica/master_innovacio_turistica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2015_16.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2015_16.pdf
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2015_16.pdf
http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_antr_medica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_antr_medica.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/cae/acollida.html#1
http://www.urv.cat/masters_oficials/prestecs.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/contacte.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/estudiants_master/opic.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/estudiants_master/opic.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/INFORMACIO%20PER%20A%20ALUMNES/normativa_pe_ftg_2013_14.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/INFORMACIO%20PER%20A%20ALUMNES/normativa_pe_ftg_2013_14.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/PRACTICUM/INFORMACIO%20PER%20A%20ALUMNES/normativa_pe_ftg_2013_14.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/pat_ftg_2015-16_ok.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/TREBALL%20FI%20DE%20MASTER/normativa_tfm_ftg_cat.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/TREBALL%20FI%20DE%20MASTER/normativa_tfm_ftg_cat.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/TREBALL%20FI%20DE%20MASTER/normativa_tfm_ftg_cat.pdf
http://www.urv.cat/mobility/estudiants-postgrau/index.html
http://www.urv.cat/mobility/estudiants-postgrau/index.html
http://www.urv.cat/international/en_index.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/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/index_.html
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

se a un estudi de grau diferent del que 
cursen actualment 

BIBLIOTECA 

Informació general 
Horaris 
Directori 
Biblioteques de la URV 
Catàleg i recursos d’informació 
Serveis 
Com trobar informació 
Pregunt@ 
CRAI-SBID 

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

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 
CURS: 
 
 Guia docent 
 
Pla de treball 

Ensenyaments 
Assignatures (Informació; Professors; 
Horaris i dates d’exàmens) 
  Competències de l’assignatura 
  Planificació 
  Avaluació 
  Resultats d’aprenentatge 
  Metodologies 
  Fonts d’Informació 
  Continguts 
  Atenció personalitzada 
  Recomanacions 
Competències de la titulació 
Mapa de competències (Dimensió 
optativa) 
Currículum Nuclear 
Pla d’acció tutorial 
Dimensió optativa 
PLA DE TREBALL (moodle.urv.cat) 

Nom de l’activitat i descripció 
Criteris d’avaluació 
Data de lliurament 
Competències i resultats d’aprenentatge 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.p
hp?centre=21&ensenyament=null&any_academic=2
015_16 
 
http://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&fe
ature=youtu.be&hd=1) 
 

INFORMACIÓ 
PÚBLICA SOBRE 
INDICADORS 

Taxes i indicadors 

Curs 2009-10: 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARAN
TIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_
euto_2009-10.pdf 
Curs 2010-11: 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARAN
TIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_
euto_2010-11.pdf 
Curs 2011-12:  
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARAN
TIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web1112.pdf 
Curs12-13: 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARAN
TIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web%201213.p
df 
Curs13-14: 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARAN
TIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web_ftg_1314.p
df 

INFORMACIÓ 
PÚBLICA SOBRE 
L’SIGQ 

Política de Qualitat 
Manual de Qualitat 

Memòria de verificació 
Informes de seguiment de titulació 

http://www.ftg.urv.cat/facultat/politicadequalitat.ht
ml 
 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARAN
TIA%20DE%20QUALITAT/sigq_ftg_2.1.pdf 
 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARAN

TIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_g
tur_sede_neta.pdf 
 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARAN
TIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_g
got_sede_neta.pdf 
 

http://www.urv.cat/crai/
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=null&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=null&any_academic=2015_16
https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=null&any_academic=2015_16
http://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=uz_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_euto_2009-10.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_euto_2009-10.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_euto_2009-10.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_euto_2010-11.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_euto_2010-11.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/indic_acces_i_desenv_tit_euto_2010-11.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web1112.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web1112.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web%201213.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web%201213.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web%201213.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web_ftg_1314.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web_ftg_1314.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/dades_q_web_ftg_1314.pdf
http://www.ftg.urv.cat/facultat/politicadequalitat.html
http://www.ftg.urv.cat/facultat/politicadequalitat.html
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/sigq_ftg_2.1.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/sigq_ftg_2.1.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_gtur_sede_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_gtur_sede_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_gtur_sede_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_ggot_sede_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_ggot_sede_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/GARANTIA%20DE%20QUALITAT/memoria_grado_12_13_ggot_sede_neta.pdf
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMOR
IES_ENSENYAMENTS/memo_mr_geo_veri_neta.pdf 
 
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMOR
IES_ENSENYAMENTS/memo_mr_tur_veri_neta.pdf 
 
http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/informe
sdeseguiment.html 

Font: Elaboració pròpia

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_geo_veri_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_geo_veri_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_tur_veri_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/MEMORIES_ENSENYAMENTS/memo_mr_tur_veri_neta.pdf
http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/informesdeseguiment.html
http://www.ftg.urv.cat/garantiadelaqualitat/informesdeseguiment.html
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Annex 3. Taules per a la valoració de l’assoliment de  l’estàndard 4 
Taula 34. Perfil general del professorat de la titulació 

Titulació 
Nre. 
PDI 

% PDI  
doctor 

% Càrrega 
docent PDI 
doctor 

Mitjana  
edat 

% 
dones 

Geografia i ordenació del territori 62 58,06% 58,44% 46,2 32,26% 

Turisme 83 44,58% 41,05% 43,02 43,37% 

Planificació territorial: info., eines i mètodes (1) 24 66,66% 87,77% 48,25 33,33% 

Planificació territorial: info., eines i mètodes (2) 15 86,67% 91,38% 50,79 21,43% 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística (1) 37 64,80% 75,63% 45,87 56,75% 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística (2) 14 92,86% 96,37% 45,28 57,14% 

Data informes: 24/11/2014 
Font: SINIA. Informes: Perfil del professorat i assignatures del Pla d’estudi i (2013-14) ACRM13 i ACRG15 V2 
(1) Ensenyament de màster que inclou tot el PDI els de l’assignatura transversal a la majoria dels màsters de la 
URV Orientació Professional i Ciutadania, i en el cas del màster TAIT també les assignatures de crèdits complementaris 
pels alumnes de diplomatura que cursen el doctorat de Turisme i Oci 
(2) Ensenyament de màster que inclou només els professors de les assignatures pròpies del màster 

 

Taula 35. Perfil del professorat per categoria  
Geografia i ordenació del territori 

Categoria 

% PDI 
Total Nre. PDI 

% Càrrega Docent 

Total Càrrega Docent Doctor No doctor Doctor 

AGREG 100% 7 0% 100% 35,20 

CTDRATIC 100% 2 0% 100% 6,00 

CU 100% 2 0% 100% 6,00 

INVPOST 100% 1 0% 100% 6,00 

LEC 100% 5 0% 100% 32,10 

PA 14,81% 27 93% 7% 111,50 

PCSER 100% 1 0% 100% 5,25 

PEME 100% 2 0% 100% 5,00 

PIPF 0% 2 100% 0% 3,75 

TEU 75% 4 39% 61% 22,90 

TU 100% 9 0% 100% 47,60 

Total 58,06% 62 41,56% 58,44% 281,30 

  

Turisme 

Categoria 

% PDI 
Total Nre. PDI 

% Càrrega Docent 

Total Càrrega Docent Doctor No doctor Doctor 

AGREG 100% 7 0% 100% 20,73 

CTDRATIC 100% 3 0% 100% 6,84 

CU 100% 2 0% 100% 3,03 

INVPOST 100% 2 0% 100% 7,50 

LEC 100% 5 0% 100% 35,00 

PA 11,36% 44 89,12% 10,88% 191,38 

PIPF 0% 3 100% 0% 3,25 

TEU 55,60% 9 50,60% 49,40% 52,72 

TU 100% 8 0% 100% 30,06 

Total 44,58% 83 58,95% 41,05% 350,51 

 

Planificació territorial: informació, eines i mètodes  

Categoria 

% PDI 
Total Nre. PDI 

% Càrrega Docent 

Total Càrrega Docent Doctor No doctor Doctor 

AGREG 100% 3 0% 100% 10,00 

CU 100% 2 0% 100% 10,50 

LEC 100% 2 0% 100% 11,85 

PA 33,33% 3 70,59% 29,41% 8,50 

PEME 100% 1 0% 100% 5,00 

TEU 100% 1 0% 100% 5,90 

TU 100% 3 0% 100% 17,85 

Total 86,67% 15 8,62% 91,38% 69,60 
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Tècniques d’anàlisis i innovació turística 

Categoria 

% PDI 
Total Nre. PDI 

% Càrrega Docent 

Total Càrrega Docent Doctor No doctor Doctor 

AGREG 100% 2 0% 100% 3,40 

CTDRATIC 100% 3 0% 100% 21,10 

CU 100% 1 0% 100% 4,75 

PA 50% 2 50% 50% 5,00 

TEU 100% 1 0% 100% 6,10 

TU 100% 5 0% 100% 28,60 

Total 92,86% 14 3,63% 96,37% 68,95 

AGREG: Professor Agregat, CTDRATIC: Professor Catedràtic, CU: Professor Catedràtic Universitari, INVPOST: Professor 
Investigador Post doctoral, LEC: Professor Lector, PA: Professor Associat, PCSER: Personal Investigador Predoctoral en 
Formació, PEME: Professor Emèrit, PIPF: Professor en Comissió de Serveis, TEU: Professor Titular d’Escola Universitària, 
TU: Professor Titular Universitat 
Data informe:24/11/2014 
Font: SINIA. Informes: (2013-14) ACRM13 i ACRG15 V2 

 

Taula 36. Assignatures del pla d’estudis 
Geografia i ordenació del territori 

Assignatura Curs Tipus Professor(s) 
Categori
a 

Càrrega 
docent 

AGENDES 21 I PLANS ESTRATÈGICS No aplicable OP PADRELL BENET, JORDI PA 1,50 

ANÀLISI DE LA VARIABILITAT I CANVI 
CLIMÀTIC: TÈCNIQUES BÀSIQUES 

No aplicable OP 
AGUILAR ANFRONS, 
ENRIQUE MODESTO 

TU 3,00 

ANÀLISI DE LA VARIABILITAT I CANVI 
CLIMÀTIC: TÈCNIQUES MULTIVARIANTS 

No aplicable OP 
SIGRÓ RODRÍGUEZ, 
FRANCISCO JAVIER 

AGREG 3,00 

ANÀLISI DE RISCOS No aplicable OP 
FRANCES TUDEL, JUAN 
CARLOS 

PA 3,00 

ANÀLISI I DISSENY DE PROPOSTES PER A LA 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: ÀMBIT FÍSIC 

3 OB SALADIE GIL, SERGI PA 6,00 

ANÀLISI I DISSENY DE PROPOSTES PER A LA 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: ÀMBIT SOCIAL 
I ECONÒMIC 

3 OB 
ROVIRA SOTO, MARIA 
TRINITAT 

PA 12,00 

ANGLÈS INTERMEDI 2 OB 

ALVAREZ-CUEVAS 
FIGUEROLA, JOSÉ MARIA 

PA 

9,00 
KOBA ., RENATA 
ELZBIETA 

PA 

ART CLÀSSIC No aplicable OP SERRANO COLL, MARTA LEC 3,00 

ART DEL RENAIXEMENT No aplicable OP 
CARBONELL PALLARÉS, 
JORGE ANGEL 

TU 3,00 

ART DEL S. XIX No aplicable OP 
SALCEDO MILIANI, 
ANTONIO ENRIQUE 

TU 2,00 

ART DEL S. XX No aplicable OP 
SALCEDO MILIANI, 
ANTONIO ENRIQUE 

TU 3,00 

ART GÒTIC No aplicable OP 
LIAÑO MARTÍNEZ, EMMA 
MARÍA DEL PILAR 

CU 3,00 

AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL No aplicable OP 
GARCIA-BORES COMAS, 
IBAN 

PA 1,50 

CLIMATOLOGIA I BIOGEOGRAFIA 2 OB 
AGUILAR ANFRONS, 
ENRIQUE MODESTO 

TU 6,00 

ECONOMIA MUNDIAL 1 TR 

MARGALEF LLEBARIA, 
JOAQUIM 

PA 
 

6,00 
UCEDA TARAMONA, 
DAVID 

PA 

EINES PER A L’ANÀLISI CLIMÀTICA No aplicable OP 
AGUILAR ANFRONS, 
ENRIQUE MODESTO 

TU 3,00 

ESPAIS I RECURSOS TURÍSTICS No aplicable OP BEAS SECALL, LORENA PA 5,00 

ESPAIS I SOCIETATS 1 TR 

MURO MORALES, JOSÉ 
IGNACIO 

TU 

8,00 
BLAY BOQUÉ, JORDI TEU 

TUJAKA ., DOROTA PA 

ESTADÍSTICA BÀSICA 1 TR 

ALLEPÚS QUEROL, JOSE 
MARIA 

TEU 
12,00 

DÍAZ SERRANO, LUIS CTDRATIC 

FONAMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA 1 TR 
SIGRÓ RODRÍGUEZ, 
FRANCISCO JAVIER 

AGREG 7,00 
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INIESTA GIRONA, JOAN 
JAUME 

PA 

FONAMENTS DEL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE 

3 OB 
SALADIÉ BORRAZ, ÒSCAR AGREG 

3,00 
MOGAS AMORÓS, JOAN TU 

FONAMENTS DEL TURISME CULTURAL No aplicable OP RUSSO ., ANTONIO AGREG 3,00 

FOTOINTERPRETACIÓ I TELEDETECCIÓ 3 OB CADIACH RICOMÀ, ODA PA 6,00 

GEODEMOGRAFIA 2 OB 
ALBERICH GONZÁLEZ, 
JOAN 

LEC 3,00 

GEOGRAFIA D’EUROPA. LA UNIÓ EUROPEA 3 OB 
GUTIÉRREZ PALOMERO, 
AARON 

LEC 3,00 

GEOGRAFIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA 2 OB 
GIMENO SUBIRANA, 
MARIA CARMEN 

PA 6,00 

GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 

2 OB PADRELL BENET, JORDI PA 3,00 

GEOGRAFIA DE LES DESTINACIONS 
TURÍSTIQUES 

No aplicable OP CALABUIG TOMÀS, JORDI PA 3,00 

GEOGRAFIA DEL DESENVOLUPAMENT 2 OB 
NEL·LO ANDREU, MARTA 
GEMMA 

AGREG 1,50 

GEOGRAFIA DELS ASSENTAMENTS RURALS I 
URBANS 

3 OB SALVAT SALVAT, JAUME PA 1,50 

GEOMORFOLOGIA 2 OB 
SIGRÓ RODRÍGUEZ, 
FRANCISCO JAVIER 

AGREG 6,00 

GESTIÓ D’EMPRESES 1 TR 
ALLUE MARTI, XABIER 
ZIGOR 

PA 6,00 

HABILITATS PROFESSIONALS I 

CIENTÍFIQUES 
1 TR 

MUIÑOS VILLAVERDE, 
MARÍA JESÚS 

TEU 

7,00 
CAZORLA MANZANO, 
MARIA LOURDES 

PA 

BEAS SECALL, LORENA PA 

ALTABA DOLZ, EUGENIA PA 

HISTÒRIA ANTIGA No aplicable OP 

DILOLI FONS, JORDI AGREG 

3,00 HUNTINGFORD ANTIGAS, 
ELISABET 

TU 

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA No aplicable OP MORENO JULIÀ, XAVIER LEC 3,00 

HISTÒRIA D’EUROPA No aplicable OP MORENO JULIÀ, XAVIER LEC 2,00 

HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES 
POLÍTIQUES 

No aplicable OP 
ROIG ROSICH, JOSEP 
MARIA 

PEME 2,00 

HISTÒRIA MEDIEVAL No aplicable OP 
FACI LACASTA, 
FRANCISCO JAVIER 

PEME 3,00 

HISTÒRIA MODERNA No aplicable OP 
VIDAL BONAVILA, JUDIT PIPF 

3,00 
FABREGAS ROIG, JOSÉ PCSER 

HISTÒRIA MODERNA D’ESPANYA No aplicable OP FABREGAS ROIG, JOSÉ PCSER 3,00 

IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC SOBRE ELS 
SISTEMES HUMANS 

No aplicable OP 
AGUILAR ANFRONS, 
ENRIQUE MODESTO 

TU 3,00 

IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC SOBRE ELS 
SISTEMES NATURALS 

No aplicable OP 
SIGRÓ RODRÍGUEZ, 
FRANCISCO JAVIER 

AGREG 3,00 

INSTRUMENTS DE GESTIÓ D’ESPAIS 
PROTEGITS I DE PAISATGE 

No aplicable OP SERRANO GINÉ, DAVID LEC 1,50 

INSTRUMENTS PER A LA PLANIFICACIÓ DEL 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

No aplicable OP CACERES SILVA, JORDI PA 1,50 

INSTRUMENTS PER A LA PLANIFICACIÓ 
TERRITORIAL I URBANÍSTICA 

No aplicable OP 
CASADEVALL CAMPS, 
ROBERT 

PA 3,00 

INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA 1 TR 

ALARCÓN ALARCÓN, 
AMADO 

TU 

8,00 

FERNÁNDEZ GARCIA, 
ANTONIO 

PA 

SOROLLA VIDAL, IGNACIO PA 

MARTÍNEZ IGLESIAS, 
MARÍA 

PIPF 

INTRODUCCIÓ AL DRET 1 TR SIMON MORENO, HECTOR INVPOST 6,00 

MARC DE LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 3 OB SALADIE GIL, SERGI PA 1,50 

MÓN ACTUAL No aplicable OP 
SÁNCHEZ CERVELLÓ, 
JOSEP 

CU 3,00 

OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ 1 TR 

VILARNAU MONCUSÍ, 
ANNA 

PA 
6,00 

VESES IBÁÑEZ, VICENTE PA 
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ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LES 
DESTINACIONS TURÍSTIQUES 

No aplicable OP CALABUIG TOMÀS, JORDI PA 3,00 

PLANIFICACIÓ SOSTENIBLE DE LES 
DESTINACIONS TURÍSTIQUES 

No aplicable OP CALABUIG TOMÀS, JORDI PA 3,00 

POLÍTIQUES I GESTIÓ PÚBLICA DEL 
TURISME 

No aplicable OP 
DURO MORENO, JUAN 
ANTONIO 

CTDRATIC 3,00 

PRÀCTICA DE LA PLANIFICACIÓ DEL 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

No aplicable OP SALVAT SALVAT, JAUME PA 1,50 

PRÀCTICA DE LA PLANIFICACIÓ 
TERRITORIAL URBANÍSTICA 

No aplicable OP 
CASADEVALL CAMPS, 
ROBERT 

PA 3,00 

PRÀCTIQUES EXTERNES 4 PE 
GUTIÉRREZ PALOMERO, 
AARON 

LEC 5,50 

PRINCIPIS D’ECONOMIA 1 TR 
FLORES FILLOL, RICARDO AGREG 

6,00 
MOGAS AMORÓS, JOAN TU 

QUALITAT DE DADES CLIMÀTIQUES No aplicable OP 
AGUILAR ANFRONS, 
ENRIQUE MODESTO 

TU 3,00 

SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA 2 OB SERRANO GINÉ, DAVID LEC 1,50 

TALLER DE DISSENY DE PRODUCTES 
TURÍSTICS 

No aplicable OP 
LÓPEZ MONNÉ, RAFAEL PA 

3,00 
FOLCH GIRÓ, ALBERT PA 

TÈCNIQUES D’ANÀLISI ESPACIAL 3 OB 

PEREZ ALBERT, MARIA 
YOLANDA 

TU 
3,00 

SERRANO GINÉ, DAVID LEC 

TÈCNIQUES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I 
TURÍSTICA 

2 OB 

ROVIRA SOTO, MARIA 
TRINITAT 

PA 
10,50 

CADIACH RICOMÀ, ODA PA 

TÈCNIQUES QUALITATIVES 3 OB 
CASCÓN PEREIRA, 
ROSALIA 

AGREG 6,00 

TÈCNIQUES QUANTITATIVES 2 OB 
DOMINGO VERNIS, MARIA 
MISERICORDIA 

TEU 7,50 

TEMES CLAU EN GEOGRAFIA II No aplicable OP 

BLAY BOQUÉ, JORDI TEU 

1,00 ALBERICH GONZÁLEZ, 
JOAN 

LEC 

TREBALL DE CAMP II No aplicable OP SERRANO GINÉ, DAVID LEC 1,50 

TREBALL DE FI DE GRAU 4 TFG 

SIGRÓ RODRÍGUEZ, 
FRANCISCO JAVIER 

AGREG 

16,80 

SALADIÉ BORRAZ, ÒSCAR AGREG 

BRUNET INDIA, MANUELA 
CATALINA 

TU 

PEREZ ALBERT, MARIA 
YOLANDA 

TU 

AGUILAR ANFRONS, 
ENRIQUE MODESTO 

TU 

BLAY BOQUÉ, JORDI TEU 

GARCIA-BORES COMAS, 
IBAN 

PA 

ALBERICH GONZÁLEZ, 
JOAN 

LEC 

SERRANO GINÉ, DAVID LEC 

GUTIÉRREZ PALOMERO, 
AARON 

LEC 

 

Turisme 

Assignatura Curs Tipus Professor(s) 
Categori
a 

Càrrega 
docent 

AGENDES 21 I PLANS ESTRATÈGICS No aplicable OP PADRELL BENET, JORDI PA 1,50 

ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS No aplicable OP 

RODRÍGUEZ MERAYO, 
MARÍA ARACELI 

TEU 

6,00 
ALVAREZ GARCIA, 
ANTONIO 

PA 

JIMENO GARCÍA, 
INMACULADA 

PIPF 

ANGLÈS AVANÇAT 3 OB 
GROVA BIONDI, MARIA 
ELISA 

PA 18,00 

ANGLÈS INTERMEDI No aplicable OP 
ALVAREZ-CUEVAS 
FIGUEROLA, JOSÉ MARIA 

PA 9,00 
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KOBA ., RENATA 
ELZBIETA 

PA 

ÀREES FUNCIONALS DE L’EMPRESA 
HOTELERA 

No aplicable OP 
HOLGUÍN ÍÑIGUEZ, 
MONTSERRAT 

PA 6,00 

ATENCIÓ AL CLIENT No aplicable OP 
ARENAS GARCIA-CECA, 
ANGEL LUIS 

PA 3,00 

AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL No aplicable OP 
GARCIA-BORES COMAS, 
IBAN 

PA 1,50 

COMPTABILITAT 2 OB 

ANGLA JIMÉNEZ, JESÚS 
JOSÉ 

TU 
8,00 

PIÉ DOLS, LAIA LEC 

COMPTABILITAT DE GESTIÓ No aplicable OP 

VIDAL BLASCO, MARIA 
ARANTZAZU 

TU 

6,00 
PELLICÉ SALVAT, MARIA 
DOLORS 

PA 

CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR TURÍSTIC No aplicable OP 

GIL SOLANA, MARIA 
ARANZAZU 

PA 

6,00 
MARTÍNEZ BASTIDA, 
MONTSERRAT 

PA 

DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT No aplicable OP 

BORRAS BALSELLS, 
FRANCESC XAVIER 

TEU 

10,50 CÀMARA TURULL, XAVIER TEU 

SABATER MIRALLES, JUAN PA 

LI ., XIAONI INVPOST 

DIRECCIÓ HOTELERA No aplicable OP 
PARES CORTACANS, 
ELVIRA 

PA 3,00 

ECONOMIA MUNDIAL 1 TR 

MARGALEF LLEBARIA, 
JOAQUIM 

PA 

6,00 
UCEDA TARAMONA, 
DAVID 

PA 

ESPAIS I RECURSOS TURÍSTICS 2 OB BEAS SECALL, LORENA PA 5,00 

ESPAIS I SOCIETATS 1 TR 

MURO MORALES, JOSÉ 
IGNACIO 

TU 

8,00 
BLAY BOQUÉ, JORDI TEU 

TUJAKA ., DOROTA PA 

ESTADÍSTICA BÀSICA 1 TR 

ALLEPÚS QUEROL, JOSE 
MARIA 

TEU 
12,00 

DÍAZ SERRANO, LUIS CTDRATIC 

ESTRUCTURA DE MERCATS TURÍSTICS 2 OB BARBERÀ SABATÉ, MARC PA 8,00 

ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE 
MOBILITAT 

No aplicable OP 
DOMINGO VERNIS, MARIA 
MISERICORDIA 

TEU 2,30 

FISCALITAT No aplicable OP 

DURÁN WEITKAMP, 
CHRISTIAN 

TU 

6,00 
PALLERO GONZALEZ, 
FERNANDO 

PA 

FONAMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA 1 TR 

SIGRÓ RODRÍGUEZ, 
FRANCISCO JAVIER 

AGREG 

7,00 
INIESTA GIRONA, JOAN 
JAUME 

PA 

FONAMENTS DEL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE 

3 OB 
SALADIÉ BORRAZ, ÒSCAR AGREG 

3,00 
MOGAS AMORÓS, JOAN TU 

FONAMENTS DEL TURISME CULTURAL No aplicable OP RUSSO ., ANTONIO AGREG 1,00 

FRANCÈS INTERMEDI I No aplicable OP DURAN CAYUELA, ESTER PA 12,00 

FRANCÈS INTERMEDI II 3 OB 
RIUS DALMAU, MARIA 
INMACULADA 

LEC 18,00 

GEODEMOGRAFIA No aplicable OP 
ALBERICH GONZÁLEZ, 
JOAN 

LEC 3,00 

GEOGRAFIA D’EUROPA. LA UNIÓ EUROPEA No aplicable OP 
GUTIÉRREZ PALOMERO, 
AARON 

LEC 3,00 

GEOGRAFIA DE LES DESTINACIONS 
TURÍSTIQUES 

3 OB CALABUIG TOMÀS, JORDI PA 1,50 

GEOGRAFIA DEL DESENVOLUPAMENT No aplicable OP 
NEL·LO ANDREU, MARTA 
GEMMA 

AGREG 3,00 

GEOGRAFIA DELS ASSENTAMENTS RURALS I 
URBANS 

No aplicable OP SALVAT SALVAT, JAUME PA 3,00 
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GESTIÓ D’EMPRESES 1 TR 
ALLUE MARTI, XABIER 
ZIGOR 

PA 6,00 

GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS TURÍSTICS No aplicable OP ORTEGA SARLE, VICENTE PA 1,50 

GESTIÓ D’OFICINES DE TURISME No aplicable OP 
QUERALT BASTERRA, 
JOAQUIM 

PA 1,50 

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 2 OB 
BARREIRO CORRIUS, 
SORAYA 

PA 4,00 

GESTIÓ FINANCERA 3 OB 
CÀMARA TURULL, XAVIER TEU 

8,00 
SARDÀ GARCIA, SUSANA TEU 

GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN 
AGÈNCIES DE VIATGES 

No aplicable OP VÁZQUEZ LÓPEZ, TERESA PA 3,00 

GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN 
RESTAURACIÓ 

No aplicable OP 
PARES CORTACANS, 
ELVIRA 

PA 6,00 

GESTIÓ SIMULADA D’EMPRESES HOTELERES No aplicable OP 

HERNANDEZ LARA, ANA 
BEATRIZ 

AGREG 

6,00 
GUILERA MORILLA, MARIA 
JOSE 

PA 

HABILITATS PROFESSIONALS I 
CIENTÍFIQUES 

1 TR 

MUIÑOS VILLAVERDE, 
MARÍA JESÚS 

TEU 

7,00 
CAZORLA MANZANO, 
MARIA LOURDES 

PA 

BEAS SECALL, LORENA PA 

ALTABA DOLZ, EUGENIA PA 

INNOVACIÓ EN EL SECTOR TURÍSTIC 3 OB ORTEGA SARLE, VICENTE PA 3,00 

INSTRUMENTS DE GESTIÓ D’ESPAIS 
PROTEGITS I DE PAISATGE 

No aplicable OP SERRANO GINÉ, DAVID LEC 1,50 

INSTRUMENTS PER A LA PLANIFICACIÓ DEL 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

No aplicable OP CACERES SILVA, JORDI PA 1,50 

INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA 1 TR 

ALARCÓN ALARCÓN, 
AMADO 

TU 

4,00 

FERNÁNDEZ GARCIA, 
ANTONIO 

PA 

SOROLLA VIDAL, IGNACIO PA 

MARTÍNEZ IGLESIAS, 
MARÍA 

PIPF 

INTRODUCCIÓ AL DRET 1 TR SIMON MORENO, HECTOR INVPOST 6,00 

MARC DE LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL No aplicable OP SALADIE GIL, SERGI PA 3,00 

MÀRQUETING TURÍSTIC 2 OB SAVÉ URGELLES, ALBERT PA 4,00 

MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS 

FINANCERES 
No aplicable OP 

TERCEÑO GÓMEZ, 
ANTONIO 

CU 

6,00 

BARBERÀ MARINÉ, MARIA 
GLÒRIA 

TU 

GARBAJOSA CABELLO, 
MARÍA JOSÉ 

TEU 

TOMÁS MONTERDE, 
CRISTINA 

PIPF 

MERCATS I ACTIUS FINANCERS No aplicable OP 

RODRÍGUEZ RAMOS, 
ANTONIO 

TU 
6,00 

SARDÀ GARCIA, SUSANA TEU 

OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ 1 TR 

VILARNAU MONCUSÍ, 
ANNA 

PA 
6,00 

VESES IBÁÑEZ, VICENTE PA 

ORGANITZACIÓ DE VIATGES No aplicable OP VÁZQUEZ LÓPEZ, TERESA PA 3,00 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE 
DESTINACIONS TURÍSTIQUES 

No aplicable OP CALABUIG TOMÀS, JORDI PA 3,00 

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA No aplicable OP 

BORRAS BALSELLS, 
FRANCESC XAVIER 

TEU 

6,00 
SERRAL CARRILLO, 
GERARD 

PA 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L’ENOTURISME No aplicable OP SALVAT SALVAT, JAUME PA 1,50 

PLANIFICACIÓ SOSTENIBLE DE LES 
DESTINACIONS TURÍSTIQUES 

No aplicable OP CALABUIG TOMÀS, JORDI PA 3,00 

POLÍTIQUES I GESTIÓ PÚBLICA DEL 
TURISME 

No aplicable OP 
DURO MORENO, JUAN 
ANTONIO 

CTDRATIC 1,50 

PRÀCTICA DE LA PLANIFICACIÓ DEL 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

No aplicable OP SALVAT SALVAT, JAUME PA 1,50 
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PRÀCTIQUES EXTERNES I 3 PE 

ANGLA JIMÉNEZ, JESÚS 
JOSÉ 

TU 

13,56 

ALLEPÚS QUEROL, JOSE 
MARIA 

TEU 

VÁZQUEZ LÓPEZ, TERESA PA 

QUERALT BASTERRA, 
JOAQUIM 

PA 

ANGLA JIMÉNEZ, JESÚS 
JOSÉ 

TU 

QUERALT BASTERRA, 
JOAQUIM 

PA 

PRÀCTIQUES EXTERNES I 4 PE 

ANGLA JIMÉNEZ, JESÚS 
JOSÉ 

TU 

8,62 
QUERALT BASTERRA, 
JOAQUIM 

PA 

PRINCIPIS D’ECONOMIA 1 TR 
FLORES FILLOL, RICARDO AGREG 

6,00 
MOGAS AMORÓS, JOAN TU 

PROGRAMACIÓ DE PROJECTES TURÍSTICS No aplicable OP FOLCH GIRÓ, ALBERT PA 1,50 

QUALITAT TURÍSTICA 3 OB 
MALDONADO NEGRE, 
LUIS 

PA 3,00 

SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA No aplicable OP SERRANO GINÉ, DAVID LEC 3,00 

TALLER DE DISSENY DE PRODUCTES 
TURÍSTICS 

No aplicable OP 
LÓPEZ MONNÉ, RAFAEL PA 

3,00 
FOLCH GIRÓ, ALBERT PA 

TÈCNIQUES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I 
TURÍSTICA 

2 OB 

ROVIRA SOTO, MARIA 
TRINITAT 

PA 
10,50 

CADIACH RICOMÀ, ODA PA 

TÈCNIQUES DE COMERCIALITZACIÓ EN 
HOTELERIA 

No aplicable OP SAVÉ URGELLES, ALBERT PA 3,00 

TÈCNIQUES QUALITATIVES 3 OB 
CASCÓN PEREIRA, 
ROSALIA 

AGREG 3,00 

TÈCNIQUES QUANTITATIVES 2 OB 
DOMINGO VERNIS, MARIA 
MISERICORDIA 

TEU 3,75 

TEMES CLAU EN GEOGRAFIA No aplicable OP 

BLAY BOQUÉ, JORDI TEU 

1,00 ALBERICH GONZÁLEZ, 
JOAN 

LEC 

TREBALL DE FI DE GRAU 4 TFG 

HERNANDEZ LARA, ANA 
BEATRIZ 

AGREG 

20,40 

NEL·LO ANDREU, MARTA 
GEMMA 

AGREG 

RUSSO ., ANTONIO AGREG 

ANTON CLAVÉ, SALVADOR CU 

ANGLA JIMÉNEZ, JESÚS 
JOSÉ 

TU 

MOGAS AMORÓS, JOAN TU 

MUIÑOS VILLAVERDE, 
MARÍA JESÚS 

TEU 

CÀMARA TURULL, XAVIER TEU 

SARDÀ GARCIA, SUSANA TEU 

DOMINGO VERNIS, MARIA 
MISERICORDIA 

TEU 

BEAS SECALL, LORENA PA 

GARCÍA ÁLVAREZ, MARÍA 
ERCILIA 

CTDRATIC 

DURO MORENO, JUAN 
ANTONIO 

CTDRATIC 

 

Planificació territorial: informació, eines i mètodes 

Assignatura Curs Tipus Professor(s) 
Categori
a 

Càrrega 
docent 

ANÀLISI DE NOUS PRODUCTES I 
ACTIVITATS D’OCI 

No aplicable OP 
NEL·LO ANDREU, MARTA 
GEMMA 

AGREG 2,50 

CRITERIS D’URBANITZACIÓ DEL TERRITORI: 
CIUTAT COMPACTA VERSUS CIUTAT DIFUSA 

No aplicable OP 

BERTRAN ILARI, JOSEP TU 

3,00 SANTACANA PORTELLA, 
FRANCISCO 

PA 
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CRITERIS PAISATGÍSTICS I D’ORDENACIÓ 
DEL MEDI NATURAL EN PLANIFICACIÓ 
TERRITORIAL 

No aplicable OP SERRANO GINÉ, DAVID LEC 3,00 

DINÀMICA I PROBLEMÀTICA DELS ESPAIS 
RURALS I NATURALS 

1 OB BLAY BOQUÉ, JORDI TEU 5,00 

DINÀMICA I PROBLEMÀTICA DELS ESPAIS 
URBANITZATS 

1 OB 
MURO MORALES, JOSÉ 
IGNACIO 

TU 5,00 

GESTIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DE LES 
DESTINACIONS 

No aplicable OP RUSSO ., ANTONIO AGREG 2,50 

INFORMACIÓ I TÈCNIQUES D’ANÀLISI I 
DIAGNÒSTIC TERRITORIAL 

1 OB SALADIÉ BORRAZ, ÒSCAR AGREG 5,00 

LA PARTICIPACIÓ EN ELS TREBALLS DE 
PLANTEJAMENT TERRITORIAL 

No aplicable OP 
PUJADAS MUÑOZ, JOAN 
JOSEP 

CU 3,00 

LES XARXES TERRITORIALS No aplicable OP 
GUTIÉRREZ PALOMERO, 
AARON 

LEC 3,00 

PLANEJAMENT TERRITORIAL. ANÀLISI DE 
CASOS PRÀCTICS 

No aplicable OP 
SAU RAVENTOS, MARIA 
ELISABET 

PA 3,00 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC. ANÀLISI DE 
CASOS PRÀCTICS 

No aplicable OP 

BERTRAN ILARI, JOSEP TU 

3,00 SANTACANA PORTELLA, 
FRANCISCO 

PA 

PRÀCTIQUES EXTERNES No aplicable OP 
GUTIÉRREZ PALOMERO, 
AARON 

LEC 2,25 

SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I 
TELEDETECCIÓ APLICATS A LA 
PLANIFICACIÓ 

1 OB 
PEREZ ALBERT, MARIA 
YOLANDA 

TU 5,00 

SISTEMES D’INFORMACIÓ TURÍSTICA No aplicable OP 

PEREZ ALBERT, MARIA 
YOLANDA 

TU 
3,75 

TUJAKA ., DOROTA PA 

TÈCNIQUES DE DIAGNOSI DE LES 
DESTINACIONS TURÍSTIQUES 

No aplicable OP ANTON CLAVÉ, SALVADOR CU 2,50 

TÈCNIQUES DE PROSPECTIVA TERRITORIAL 1 OB 
OLIVERAS SAMITIER, 

JOSEP 
PEME 5,00 

TÈCNIQUES QUANTITATIVES I 
QUALITATIVES APLICADES A LA 
PLANIFICACIÓ 

1 OB ANTON CLAVÉ, SALVADOR CU 5,00 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 1 TFM 

MURO MORALES, JOSÉ 
IGNACIO 

TU 

8,10 

PEREZ ALBERT, MARIA 
YOLANDA 

TU 

BLAY BOQUÉ, JORDI TEU 

SERRANO GINÉ, DAVID LEC 

GUTIÉRREZ PALOMERO, 
AARON 

LEC 

 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística  

Assignatura Curs  Tipus  Professor 
Categori
a 

Càrreg
a 
docent  

ANÀLISI CONJUNTURAL I DE NOVES 
TENDÈNCIES TURÍSTIQUES 

1 OB 
DURO MORENO, JUAN 
ANTONIO 

CTDRATIC 5,00 

ANÀLISI DE NOUS PRODUCTES I 
ACTIVITATS D’OCI 

1 OB 
NEL·LO ANDREU, 
MARTA GEMMA 

AGREG 2,50 

DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DE 
PRODUCTES ESPECÍFICS 

1 OB 
GARCÍA ÁLVAREZ, 
MARÍA ERCILIA 

CTDRATIC 5,00 

GESTIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DE LES 
DESTINACIONS 

No aplicable OP 
RUSSO ., ANTONIO 

AGREG 2,50 

GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA RELACIÓ AMB 
ELS CLIENTS 

No aplicable OP 
SETÓ PAMIES, MARIA 
DOLORES 

TU 5,00 

PRÀCTIQUES EXTERNES No aplicable OP 
RABASSA FIGUERAS, 
MARIA NOEMÍ 

TU 4,50 

SISTEMA DE COSTOS I INDICADORS 
EMPRESARIALS 

No aplicable OP 
SÁNCHEZ REBULL, 
MARÍA VICTORIA 

TU 5,00 

SISTEMES D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 
No aplicable 

OP 

PEREZ ALBERT, MARIA 
YOLANDA 

TU 
3,75 

No aplicable TUJAKA ., DOROTA PA 

SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I 
SOSTENIBILITAT 

No aplicable OP 
BOVÉ SANS, MIQUEL 
ANGEL 

TU 5,00 
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No aplicable GRAS NOGUÉS, NÚRIA PA 

SISTEMES TECNOLÒGICS INTEGRALS DE 
COMUNICACIÓ I DISTRIBUCIÓ 

No aplicable OP 
RABASSA FIGUERAS, 
MARIA NOEMÍ 

TU 5,00 

TÈCNIQUES D’ANÀLISI ECONÒMIC DELS 
MERCATS TURÍSTICS 

1 OB 
SARDÀ PONS, JORDI 

TEU 2,50 

TÈCNIQUES D’ANÀLISI ECONÒMIC DELS 
MERCATS TURÍSTICS 

1 OB 
DURO MORENO, JUAN 
ANTONIO 

CTDRATIC 2,50 

TÈCNIQUES D’ANÀLISI MULTIVARIANT DEL 
TURISTA 

1 OB 
DÍAZ SERRANO, LUIS 

CTDRATIC 5,00 

TÈCNIQUES DE DIAGNOSI DE LES 
DESTINACIONS TURÍSTIQUES 

1 OB 
ANTON CLAVÉ, 
SALVADOR 

CU 2,50 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 

1 

TFM 

RUSSO ., ANTONIO AGREG 

20,70 

1 
ANTON CLAVÉ, 
SALVADOR 

CU 

1 
BOVÉ SANS, MIQUEL 
ANGEL 

TU 

1 
SETÓ PAMIES, MARIA 
DOLORES 

TU 

1 
RABASSA FIGUERAS, 
MARIA NOEMÍ 

TU 

1 SARDÀ PONS, JORDI TEU 

1 
DURO MORENO, JUAN 
ANTONIO 

CTDRATIC 

AGREG: Professor Agregat, CTDRATIC: Professor Catedràtic, CU: Professor Catedràtic Universitari, INVPOST: Professor 
Investigador Post doctoral, LEC: Professor Lector, PA: Professor Associat, PCSER: Personal Investigador Predoctoral en 
Formació, PEME: Professor Emèrit, PIPF: Professor en Comissió de Serveis, TEU: Professor Titular d’Escola Universitària, 
TU: Professor Titular Universitat 
Data informe:24/11/2014 
Font: SINIA. Perfil del professorat i assignatures del Pla d’estudi 
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Taula 37. Perfil del professorat 
Geografia i Ordenació del Territori 

Nom Categoria Dedicació 
Títol 
acadèmic 

Acreditació de 
més grau 

Nº 
Trams 
Docèn
cia 

Nº 
Trams 
Recer
ca 

S/N 
Investiga
dor actiu 

AGUILAR 
ANFRONS, 
ENRIQUE MODESTO 

TU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

3 1 Sí 

ALARCÓN 
ALARCÓN, AMADO 

TU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Sociología 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

2 2 Sí 

ALBERICH 
GONZÁLEZ, JOAN 

LEC 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U.A.B. 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

1 0 Sí 

ALLEPÚS QUEROL, 
JOSE MARIA 

TEU 
Temps Complet 
12 Hores 

Llicenciat/ada 
en Ciències 
Químiques 

Cap 2 0 No 

ALLUE MARTI, 
XABIER ZIGOR 

PA 
Temps Parcial 
de 5 Hores 

Licenciado en 
Historia 

Cap 0 0 No 

ALTABA DOLZ, 
EUGENIA 

PA 
Temps Parcial 
de 4 Hores 

Doctor/a Cap 0 0 No 

ALVAREZ-CUEVAS 
FIGUEROLA, JOSÉ 
MARIA 

PA 
Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da 
en Filologia 
Anglesa 

Cap 0 0 No 

BEAS SECALL, 
LORENA 

PA 
Temps Parcial 
de 6 Hores 

DOCTOR/A Cap 0 0 No 

BLAY BOQUÉ, 
JORDI 

TEU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Cap 5 0 Sí 

BRUNET INDIA, 
MANUELA 
CATALINA 

TU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Cap 5 2 Sí 

CACERES SILVA, 
JORDI 

PA 
Temps Parcial 
de 1,5 Hores 

Licenciado en 
Geografia i 
Historia 

Cap 0 0 No 

CADIACH RICOMÀ, 
ODA 

PA 
Temps Parcial 
de 5 Hores 

Llicenciat/da 
en Geografia 

Cap 0 0 No 

CALABUIG TOMÀS, 
JORDI 

PA 
Temps Parcial 
de 6 Hores 

Licenciado en 
Geografia i 
Historia 

Cap 0 0 No 

CARBONELL 
PALLARÉS, JORGE 
ANGEL 

TU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Cap 4 3 Sí 

CASADEVALL 
CAMPS, ROBERT 

PA 
Temps Parcial 
de 2 Hores 

Licenciado en 
Geografia i 
Historia 

Cap 0 0 No 

CASCÓN PEREIRA, 
ROSALIA 

AGREG 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a 

Profesor 

contratado 
Doctor 

2 0 Sí 

CAZORLA 
MANZANO, MARIA 
LOURDES 

PA 
Temps Parcial 
de 1 hora 

Licenciado en 
Filosofía y 
Ciencias de la 
Educación 

Cap 0 0 No 

DÍAZ SERRANO, 

LUIS 
CTDRATIC 

Temps Complet 

de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i 
Virgili 

Acreditació de 
recerca 
avançada 

2 2 Sí 

DILOLI FONS, 
JORDI 

AGREG 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditació de 
recerca 

2 2 Sí 

DOMINGO VERNIS, 
MARIA 
MISERICORDIA 

TEU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i 
Virgili 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

3 0 Sí 

DURO MORENO, 
JUAN ANTONIO 

CTDRATIC 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Ciencias 

Acreditació de 
recerca 
avançada 

2 2 Sí 
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Económicas y 
Empresariales 

FABREGAS ROIG, 
JOSÉ 

PCSER 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Profesor 
contratado 
Doctor 

0 0 Sí 

FACI LACASTA, 
FRANCISCO JAVIER 

PEME 
Temps Parcial 
de 2 Hores 

Doctor en 
Historia 

Cap 6 3 No 

FERNÁNDEZ 

GARCIA, ANTONIO 
PA 

Temps Parcial 

de 3 Hores 

Llicenciat/ada 
en Ciències del 
Treball 

Cap 0 0 No 

FLORES FILLOL, 
RICARDO 

AGREG 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U.A.B. 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

2 1 Sí 

FOLCH GIRÓ, 
ALBERT 

PA 
Temps Parcial 
de 2 Hores 

Diplomatura de 
Turisme 

Cap 0 0 No 

FRANCES TUDEL, 
JUAN CARLOS 

PA 
Temps Parcial 
de 1 hora 

Llicenciat/da 
en Geografia 

Cap 0 0 No 

GARCIA-BORES 
COMAS, IBAN 

PA 
Temps Parcial 
de 1 hora 

Llicenciat/da 
en Geografia 

Cap 0 0 No 

GIMENO 
SUBIRANA, MARIA 
CARMEN 

PA 
Temps Parcial 
de 3,5 hores de 
docència 

Licenciado en 
Geografia i 
Historia 

Cap 0 0 No 

GUTIÉRREZ 
PALOMERO, AARON 

LEC 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

0 0 Sí 

HUNTINGFORD 
ANTIGAS, 
ELISABET 

TU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Letras 

Cap 6 0 Sí 

INIESTA GIRONA, 
JOAN JAUME 

PA 
Temps Parcial 
de 3,5 hores de 
docència 

Llicenciat/da 
en Geografia 

Cap 0 0 No 

KOBA ., RENATA 
ELZBIETA 

PA 
Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da 
en Filologia 
Anglesa 

Cap 0 0 No 

LIAÑO MARTÍNEZ, 
EMMA MARÍA DEL 
PILAR 

CU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Filosofia y 
Letras 

Cap 6 4 Sí 

LÓPEZ MONNÉ, 
RAFAEL 

PA 
Temps Parcial 
de 1 hora 

Licenciado en 
Geografia i 
Historia 

Cap 0 0 No 

MARGALEF 
LLEBARIA, 
JOAQUIM 

PA 
Temps Parcial 
de 3 Hores 

Licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Cap 0 0 No 

MARTÍNEZ 
IGLESIAS, MARÍA 

PIPF 
Temps  complet 
2 hores de 
docència 

LLicenciat/da 
en Sociologia 

Cap 0 0 No 

MOGAS AMORÓS, 
JOAN 

TU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i 
Virgili 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

3 1 Sí 

MORENO JULIÀ, 
XAVIER 

LEC 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 

Historia 

Acreditación 
Nacional para 

CDU-TU 

1 1 Sí 

MUIÑOS 
VILLAVERDE, 
MARÍA JESÚS 

TEU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Cap 4 0 No 

MURO MORALES, 
JOSÉ IGNACIO 

TU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Cap 5 2 Sí 

NEL·LO ANDREU, 
MARTA GEMMA 

AGREG 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i 
Virgili 

Acreditació de 
recerca 

2 1 Sí 

PADRELL BENET, 
JORDI 

PA 
Temps Parcial 
de 3 Hores 

Licenciado en 
Geografia i 
Historia 

Cap 0 0 No 
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PEREZ ALBERT, 
MARIA YOLANDA 

TU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Cap 4 1 Sí 

ROIG ROSICH, 
JOSEP MARIA 

PEME 
Temps Parcial 
de 2 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Cap 4 3 No 

ROVIRA SOTO, 
MARIA TRINITAT 

PA 
Temps Parcial 
de 4 Hores 

Doctor/a Cap 0 0 No 

RUSSO ., ANTONIO AGREG 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a 
Acreditació de 
recerca 

1 2 Sí 

SALADIÉ BORRAZ, 
ÒSCAR 

AGREG 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditació de 
recerca 

1 1 Sí 

SALADIE GIL, 
SERGI 

PA 
Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da 
en Geografia 

Cap 0 0 No 

SALCEDO MILIANI, 
ANTONIO ENRIQUE 

TU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Historia 

Cap 6 2 Sí 

SALVAT SALVAT, 
JAUME 

PA 
Temps Parcial 
de 4,5 hores 

Llicenciat/da 
en Geografia 

Cap 0 0 No 

SÁNCHEZ 
CERVELLÓ, JOSEP 

CU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-CU 

4 4 Sí 

SERRANO COLL, 
MARTA 

LEC 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Historia 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

0 0 Sí 

SERRANO GINÉ, 
DAVID 

LEC 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U.B 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

0 0 Sí 

SIGRÓ 
RODRÍGUEZ, 
FRANCISCO JAVIER 

AGREG 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i 
Virgili 

Acreditació de 
recerca 

2 2 Sí 

SIMON MORENO, 
HECTOR 

INVPOST 
Temps parcial 
25,5 h amb 6 
hores docènc 

Doctor/a 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

0 0 No 

SOROLLA VIDAL, 
IGNACIO 

PA 

Temps Parcial 
de 2 hores 
Docència 
Concen 

LLicenciat/da 
en Sociologia 

Cap 0 0 No 

TUJAKA ., DOROTA PA 
Temps Parcial 
de 2 Hores 

Doctor/a Cap 0 0 No 

UCEDA TARAMONA, 
DAVID 

PA 
Temps Parcial 
de 4 Hores 

Licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Cap 0 0 No 

VESES IBÁÑEZ, 
VICENTE 

PA 
Temps Parcial 
de 2 Hores 

Enginyer/a 
Industrial 

Cap 0 0 No 

VIDAL BONAVILA, 
JUDIT 

PIPF 
Temps  complet 
2 hores de 
docència 

Màster 
Univ.Societats 
Històriques i 
Formes 
Polítiques a 
Euro 

Cap 0 0 No 

VILARNAU 
MONCUSÍ, ANNA 

PA 

Temps Parcial 
de 2 hores 
Docència 
Concen 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

Cap 0 0 No 
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Turisme 

Nom Categoria Dedicació Títol acadèmic 
Acreditació 
de més grau 

Nº 
Trams 
Docèn
cia 

Nº 
Trams 
Recer
ca 

S/N 
Investiga
dor actiu 

ALARCÓN 
ALARCÓN, AMADO 

TU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Sociología 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

2 2 Sí 

ALBERICH 
GONZÁLEZ, JOAN 

LEC Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U.A.B. 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

1 0 Sí 

ALLEPÚS QUEROL, 
JOSE MARIA 

TEU Temps Complet 
12 Hores 

Llicenciat/ada en 
Ciències 
Químiques 

Cap 2 0 No 

ALLUE MARTI, 
XABIER ZIGOR 

PA Temps Parcial 
de 5 Hores 

Licenciado en 
Historia 

Cap 0 0 No 

ALTABA DOLZ, 
EUGENIA 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 

Doctor/a Cap 0 0 No 

ALVAREZ GARCIA, 
ANTONIO 

PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Diplomat/ada en 
Ciències 
Empresarials 

Cap 0 0 No 

ALVAREZ-CUEVAS 
FIGUEROLA, JOSÉ 
MARIA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da en 
Filologia Anglesa 

Cap 0 0 No 

ANGLA JIMÉNEZ, 
JESÚS JOSÉ 

TU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i Virgili 

Cap 4 0 Sí 

ANTON CLAVÉ, 
SALVADOR 

CU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-CU 

4 3 Sí 

ARENAS GARCIA-
CECA, ANGEL LUIS 

PA Temps Parcial 
de 1 hora 

Licenciado en 
Ciencias Políticas 
y Sociología 

Cap 0 0 No 

BARBERÀ MARINÉ, 
MARIA GLÒRIA 

TU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

Cap 4 1 Sí 

BARBERÀ SABATÉ, 
MARC 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 

Licenciado en 
Economía 

Cap 0 0 No 

BARREIRO 
CORRIUS, SORAYA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/ada  en 
Psicologia 

Cap 0 0 No 

BEAS SECALL, 
LORENA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

DOCTOR/A Cap 0 0 No 

BLAY BOQUÉ, 
JORDI 

TEU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Cap 5 0 Sí 

BORRAS BALSELLS, 
FRANCESC XAVIER 

TEU Temps Complet 
12 Hores 

Licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Cap 4 0 No 

CACERES SILVA, 

JORDI 

PA Temps Parcial 

de 1,5 Hores 

Licenciado en 

Geografia i 
Historia 

Cap 0 0 No 

CADIACH RICOMÀ, 
ODA 

PA Temps Parcial 
de 5 Hores 

Llicenciat/da en 
Geografia 

Cap 0 0 No 

CALABUIG TOMÀS, 
JORDI 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Licenciado en 
Geografia i 
Historia 

Cap 0 0 No 

CÀMARA TURULL, 
XAVIER 

TEU Temps Complet 
12 Hores 

Llicenciat/ada en 
Administració i 
Direcció d’ 
Empreses 

Cap 3 0 No 

CASCÓN PEREIRA, 
ROSALIA 

AGREG Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a Profesor 
contratado 
Doctor 

2 0 Sí 
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CAZORLA 
MANZANO, MARIA 
LOURDES 

PA Temps Parcial 
de 1 hora 

Licenciado en 
Filosofía y 
Ciencias de la 
Educación 

Cap 0 0 No 

DÍAZ SERRANO, 
LUIS 

CTDRATIC Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i Virgili 

Acreditació de 
recerca 
avançada 

2 2 Sí 

DOMINGO VERNIS, 
MARIA 
MISERICORDIA 

TEU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i Virgili 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

3 0 Sí 

DURAN CAYUELA, 
ESTER 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 

Llicenciat/da en 
Traducció i 
Interpretació 

Cap 0 0 No 

DURÁN WEITKAMP, 
CHRISTIAN 

TU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i Virgili 

Cap 4 0 No 

DURO MORENO, 

JUAN ANTONIO 

CTDRATIC Temps Complet 

de 8 Hores 

Doctor en 

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Acreditació de 

recerca 
avançada 

2 2 Sí 

FERNÁNDEZ 
GARCIA, ANTONIO 

PA Temps Parcial 
de 3 Hores 

Llicenciat/ada en 
Ciències del 
Treball 

Cap 0 0 No 

FLORES FILLOL, 
RICARDO 

AGREG Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U.A.B. 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

2 1 Sí 

FOLCH GIRÓ, 
ALBERT 

PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Diplomatura de 
Turisme 

Cap 0 0 No 

GARBAJOSA 
CABELLO, MARÍA 
JOSÉ 

TEU Temps Complet 
12 Hores 

Llicenciat/ada en 
Administració i 
Direcció d’ 
Empreses 

Cap 3 0 No 

GARCÍA ÁLVAREZ, 
MARÍA ERCILIA 

CTDRATIC Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Acreditació de 
recerca 
avançada 

2 2 Sí 

GARCIA-BORES 
COMAS, IBAN 

PA Temps Parcial 
de 1 hora 

Llicenciat/da en 
Geografia 

Cap 0 0 No 

GIL SOLANA, 
MARIA ARANZAZU 

PA Temps Parcial 
de 0,5 hores 
Concentrada 

Llicenciat/ada en 
Dret 

Cap 0 0 No 

GROVA BIONDI, 
MARIA ELISA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da en 
Traducció i 
Interpretació 

Cap 0 0 No 

GUILERA MORILLA, 
MARIA JOSE 

PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Doctor/a Cap 0 0 No 

GUTIÉRREZ 
PALOMERO, AARON 

LEC Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

0 0 Sí 

HERNANDEZ LARA, 
ANA BEATRIZ 

AGREG Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U.Pablo de 
Olavide-Sevilla 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

2 0 Sí 

HOLGUÍN ÍÑIGUEZ, 
MONTSERRAT 

PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Llicenciat/ada en 
Administració i 
Direcció d’ 
Empreses 

Cap 0 0 No 

INIESTA GIRONA, 
JOAN JAUME 

PA Temps Parcial 
de 3,5 hores de 
docència 

Llicenciat/da en 
Geografia 

Cap 0 0 No 

JIMENO GARCÍA, 
INMACULADA 

PIPF Temps  complet 
2 hores de 
docència 

Llicenciat/ada en 
Administració i 
Direcció d’ 
Empreses 

Cap 0 0 No 

KOBA ., RENATA 
ELZBIETA 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da en 
Filologia Anglesa 

Cap 0 0 No 
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LI ., XIAONI INVPOST Temps  complet 
2,67 hores de 
docència. 

DOCTOR/A Profesor 
Ayudante 
doctor 

0 0 No 

LÓPEZ MONNÉ, 
RAFAEL 

PA Temps Parcial 
de 1 hora 

Licenciado en 
Geografia i 
Historia 

Cap 0 0 No 

MALDONADO 
NEGRE, LUIS 

PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Llicenciat/ada en 
Química 

Cap 0 0 No 

MARGALEF 
LLEBARIA, 
JOAQUIM 

PA Temps Parcial 
de 3 Hores 

Licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Cap 0 0 No 

MARTÍNEZ 
BASTIDA, 
MONTSERRAT 

PA Temps Parcial 
de 1,5 Hores 

Llicenciat/ada en 
Dret 

Cap 0 0 No 

MARTÍNEZ 

IGLESIAS, MARÍA 

PIPF Temps  complet 

2 hores de 
docència 

LLicenciat/da en 

Sociologia 

Cap 0 0 No 

MOGAS AMORÓS, 
JOAN 

TU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i Virgili 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

3 1 Sí 

MUIÑOS 
VILLAVERDE, 
MARÍA JESÚS 

TEU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Cap 4 0 No 

MURO MORALES, 
JOSÉ IGNACIO 

TU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Cap 5 2 Sí 

NEL·LO ANDREU, 
MARTA GEMMA 

AGREG Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i Virgili 

Acreditació de 
recerca 

2 1 Sí 

ORTEGA SARLE, 
VICENTE 

PA Temps Parcial 
de 3 Hores 

Enginyer/a 
Industrial 

Cap 0 0 No 

PADRELL BENET, 
JORDI 

PA Temps Parcial 
de 3 Hores 

Licenciado en 
Geografia i 
Historia 

Cap 0 0 No 

PALLERO 
GONZALEZ, 
FERNANDO 

PA Temps Parcial 
de 3 Hores 

Licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Cap 0 0 No 

PARES 
CORTACANS, 
ELVIRA 

PA Temps Parcial 
de 5 Hores 

Técnico de 
empresas y 
Actividades 
Turísticas 

Cap 0 0 No 

PELLICÉ SALVAT, 
MARIA DOLORS 

PA Temps Parcial 
de 4,5 hores 

Licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Cap 0 0 No 

PIÉ DOLS, LAIA LEC Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i Virgili 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

0 1 Sí 

QUERALT 
BASTERRA, 
JOAQUIM 

PA Temps Parcial 
de 3,5 hores de 
docència 

Técnico de 
empresas y 
Actividades 
Turísticas 

Cap 0 0 No 

RIUS DALMAU, 
MARIA 
INMACULADA 

LEC Temps Complet 
de 8 Hores 

DOCTOR/A Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

1 0 Sí 

RODRÍGUEZ 
MERAYO, MARÍA 
ARACELI 

TEU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Economía 

Cap 3 0 Sí 

RODRÍGUEZ 
RAMOS, ANTONIO 

TU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

Cap 3 0 No 

ROVIRA SOTO, 
MARIA TRINITAT 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 

Doctor/a Cap 0 0 No 
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RUSSO ., ANTONIO AGREG Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a Acreditació de 
recerca 

1 2 Sí 

SABATER 
MIRALLES, JUAN 

PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Llicenciat/ada en 
Administració i 
Direcció d’ 
Empreses 

Cap 0 0 No 

SALADIÉ BORRAZ, 
ÒSCAR 

AGREG Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditació de 
recerca 

1 1 Sí 

SALADIE GIL, 
SERGI 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Llicenciat/da en 
Geografia 

Cap 0 0 No 

SALVAT SALVAT, 
JAUME 

PA Temps Parcial 
de 4,5 hores 

Llicenciat/da en 
Geografia 

Cap 0 0 No 

SARDÀ GARCIA, 
SUSANA 

TEU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Economía 

Cap 3 0 Sí 

SAVÉ URGELLES, 
ALBERT 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 

Llicenciat/ada en 
Administració i 
Direcció d’ 
Empreses 

Cap 0 0 No 

SERRAL CARRILLO, 
GERARD 

PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Diplomat/ada en 
Ciències 
Empresarials 

Cap 0 0 No 

SERRANO GINÉ, 
DAVID 

LEC Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U.B 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

0 0 Sí 

SIGRÓ 
RODRÍGUEZ, 
FRANCISCO JAVIER 

AGREG Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i Virgili 

Acreditació de 
recerca 

2 2 Sí 

SIMON MORENO, 
HECTOR 

INVPOST Temps parcial 
25,5 h amb 6 
hores docènc 

Doctor/a Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

0 0 No 

SOROLLA VIDAL, 
IGNACIO 

PA Temps Parcial 
de 2 hores 
Docència 
Concen 

LLicenciat/da en 
Sociologia 

Cap 0 0 No 

TERCEÑO GÓMEZ, 
ANTONIO 

CU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Cap 5 2 Sí 

TOMÁS MONTERDE, 
CRISTINA 

PIPF Temps  complet 
2 hores de 
docència 

Màster Univ. en 
Direcció 
Estratègica de 
l’Empresa 

Cap 0 0 No 

TUJAKA ., DOROTA PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Doctor/a Cap 0 0 No 

UCEDA TARAMONA, 
DAVID 

PA Temps Parcial 
de 4 Hores 

Licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Cap 0 0 No 

VÁZQUEZ LÓPEZ, 
TERESA 

PA Temps Parcial 
de 5,5 hores 

Diplomat en 
Empreses i 
Activitats 
Turístiques 

Cap 0 0 No 

VESES IBÁÑEZ, 
VICENTE 

PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Enginyer/a 
Industrial 

Cap 0 0 No 

VIDAL BLASCO, 
MARIA ARANTZAZU 

TU Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

3 0 Sí 

VILARNAU 
MONCUSÍ, ANNA 

PA Temps Parcial 
de 2 hores 
Docència 
Concen 

Ingeniero 
Técnico Agrícola 

Cap 0 0 No 
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Planificació territorial: informació, eines i mètodes 

Nom Categoria Dedicació Títol acadèmic 
Acreditació 
de més grau 

Nº 
Trams 
Docènci
a 

Nº 
Trams 
Recerc
a 

S/N 
Investigad
or actiu 

ANTON CLAVÉ, 
SALVADOR 

CU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-CU 

4 3 Sí 

BERTRAN ILARI, 
JOSEP 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor 
Arquitecto 

Cap 5 0 No 

BLAY BOQUÉ, 
JORDI 

TEU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Cap 5 0 Sí 

GUTIÉRREZ 

PALOMERO, 
AARON 

LEC Temps 

Complet de 8 
Hores 

Doctor/a Informe 

favorable 
professorat 
Lector 

0 0 Sí 

MURO MORALES, 
JOSÉ IGNACIO 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Cap 5 2 Sí 

NEL·LO ANDREU, 
MARTA GEMMA 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i Virgili 

Acreditació de 
recerca 

2 1 Sí 

OLIVERAS 
SAMITIER, JOSEP 

PEME Temps Parcial 
de 2 Hores 

Doctor en 
Filosofia y Letras 

Cap 5 2 No 

PEREZ ALBERT, 
MARIA YOLANDA 

TU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Cap 4 1 Sí 

PUJADAS MUÑOZ, 
JOAN JOSEP 

CU Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Filosofia y Letras 

Cap 6 4 Sí 

RUSSO ., 
ANTONIO 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a Acreditació de 
recerca 

1 2 Sí 

SALADIÉ 
BORRAZ, ÒSCAR 

AGREG Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditació de 
recerca 

1 1 Sí 

SANTACANA 
PORTELLA, 
FRANCISCO 

PA Temps Parcial 
de 6 Hores 

Arquitecte/a Cap 0 0 No 

SAU RAVENTOS, 
MARIA ELISABET 

PA Temps Parcial 
de 1 hora 

Licenciado en 
Geografia i 
Historia 

Cap 0 0 No 

SERRANO GINÉ, 
DAVID 

LEC Temps 
Complet de 8 
Hores 

Doctor/a per la 
U.B 

Informe 
favorable 
professorat 
Lector 

0 0 Sí 

TUJAKA ., 
DOROTA 

PA Temps Parcial 
de 2 Hores 

Doctor/a Cap 0 0 No 

  
 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística 

Nom Categoria Dedicació 
Títol 
acadèmic 

Acreditació 
de més grau 

Nº 
Trams 
Docènc
ia 

Nº 
Trams 
Recerc
a 

S/N 
Investiga
dor actiu 

ANTON CLAVÉ, 
SALVADOR CU 

Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-CU 

4 3 

Sí 

BOVÉ SANS, 
MIQUEL ANGEL TU 

Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i 
Virgili 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

3 0 

Sí 

DÍAZ SERRANO, 
LUIS CTDRATIC 

Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i 
Virgili 

Acreditació 
de recerca 
avançada 

2 2 
Sí 



 
 AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ FACULTAT DE TURISME I 

GEOGRAFIA 

 

149 
 

DURO MORENO, 
JUAN ANTONIO 

CTDRATIC 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Acreditació 
de recerca 
avançada 

2 2 

Sí 

GARCÍA ÁLVAREZ, 

MARÍA ERCILIA 
CTDRATIC 

Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Ciencias 
Económicas y 

Empresariales 

Acreditació 
de recerca 
avançada 

2 2 

Sí 

GRAS NOGUÉS, 
NÚRIA 

PA 
Temps Parcial 
de 4 Hores 

Licenciado en 
Economía Cap 

0 0 
No 

NEL·LO ANDREU, 
MARTA GEMMA AGREG 

Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a per la 
U. Rovira i 
Virgili 

Acreditació 
de recerca 

2 1 
Sí 

PEREZ ALBERT, 
MARIA YOLANDA TU 

Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Geografía e 
Historia Cap 

4 1 

Sí 

RABASSA 
FIGUERAS, MARIA 
NOEMÍ TU 

Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

3 0 

Sí 

RUSSO ., ANTONIO 
AGREG 

Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor/a 
Acreditació 
de recerca 

1 2 
Sí 

SÁNCHEZ REBULL, 
MARÍA VICTORIA 

TU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas 

Acreditación 
Nacional para 
CDU-TU 

4 0 

Sí 

SARDÀ PONS, 
JORDI 

TEU 
Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Economía 

Informe 
favorable 
profes.Col·lab
orador 

4 0 

Sí 

SETÓ PAMIES, 

MARIA DOLORES 
TU 

Temps Complet 
de 8 Hores 

Doctor en 
Administración 
y Dirección de 

Empresas Cap 

3 0 

Sí 

TUJAKA ., DOROTA 
PA 

Temps Parcial 
de 2 Hores 

Altres 
llicenciatures Doctor/a 

0 0 
No 

AGREG: Professor Agregat, CTDRATIC: Professor Catedràtic, CU: Professor Catedràtic Universitari, INVPOST: Professor 
Investigador Post doctoral, LEC: Professor Lector, PA: Professor Associat, PCSER: Personal Investigador Predoctoral en 
Formació, PEME: Professor Emèrit, PIPF: Professor en Comissió de Serveis, TEU: Professor Titular d’Escola Universitària, 
TU: Professor Titular Universitat 
Data informe:24/11/2014 
Font: SINIA. Informe: Perfil del professorat i assignatures del Pla d’estudi 
 

Taula 38. Perfil professional del professorat associat del Grau en Turisme 

Dades professor/a Assignatura 
Dades experiència laboral i com a docent 
universitari 

Nom Dr Títol 

D
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l 
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u
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a
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U
R

V
 

ALLUE 
MARTI, 
XABIER 
ZIGOR 

No 
Llicenciat 
en Història 

Temps 
Parcial 
de 5 
hores 

6,00 
Gestió 
d’empreses 

TR 

Profess
ional 
autòno
m 

Gestió de projectes i 
assessorament a 
empreses en estratègia 
de marca. 

des de 
1999 

05/09
/2007 

ALTABA 
DOLZ, 
EUGENIA 

Sí Doctora 

Temps 
Parcial 
de 4 
hores 

1,18 
Habilitats 
professionals i 
científiques 

TR 
Coordi
nadora 
CRAE 

Motivació d’equips de 
treball; selecció de 
personal; direcció de 
reunions; 

des de 
1985 

28/11
/2001 

ALVAREZ 
GARCIA, 
ANTONIO 

No 

Diplomat 
en Ciències 
Empresari
als 

Temps 
Parcial 
de 2 
hores 

3,00 
Anàlisi dels 
estats financers 

OP 

Director comercial xarxa 
d’oficines de Barcelona en 
Bankinter 
  

des de 
2002 

28/09
/2006 
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ALVAREZ-
CUEVAS 
FIGUEROL
A, JOSÉ 
MARIA 

No 
Llicenciat 
en Filologia 
Anglesa 

Temps 
Parcial 
de 6 
hores 

3,00 
Anglès 
intermedi 

OP 
Spanish Teacher in Maharashtra 
University of Health Sciences 
  

de 2004-
2012 

01/09
/2013 

ARENAS 
GARCIA-
CECA, 
ANGEL 
LUIS 

No 

Llicienciat 
en Ciències 
Polítiques i 
Sociología 

Temps 
Parcial 
de 1 
hora 

3,00 Atenció al client OP 

Propietari i 
director 
executiu 
d’una 
empresa 
d’investigaci
ó de mercat i 
marketing 

Treballs de 
consultoría 
relacionada amb 
la investigació de 
mercat,  el 
marketing, entre 
ella, treballs de 
satisfacció de 
clients a partir de 
estudis de mercat 
o projectes globals 
d’atenció al client. 

des de 
1992 

01/02
/2011 

BARBERÀ 
SABATÉ, 
MARC 

No 
Llicenciat 
en 
Economía 

Temps 
Parcial 
de 4 
hores 

8,00 
Estructura de 
mercats turístics 

OB 

Analista 
Servicio 
Estudios - 
Bolsa de 
Barcelona , 
Profesor 
Centro 
Estudios 
Internaciona
les UB 

Llicenciat en 
Economia i Màster 
en finances i 
gestió bancària. És 
titulat EFA 
(European Finance 
Adviser) i 
actualment 
treballa al Servei 
d’Estudis de Borsa 
de Barcelona. 
També col·labora 
com a professor 
associat al 
Departament 
d’Economia de la 
URV i del Centre 
d’Estudis 
Internacionals de 
la UB i  del Institut 
superior 
d’empreses i 
finances de 
Barcelona. 

 Des de 
el 2010 

01/09
/2010 

BARREIRO 
CORRIUS, 
SORAYA 

No 
Llicenciat/
ada  en 
Psicologia 

Temps 
Parcial 
de 6 
Hores 

4,00 
Gestió de 
recursos 
humans 

OB 
Consultora-
formadora 
RRHH 

Gestió de RRHH 
(selecció de 
personal, 
formació, 
orientació laboral, 
polítiques de 
avaluació de 
l´acompliment). 

des de 
2008 

01/09
/2010 

BEAS 
SECALL, 
LORENA 

Sí DOCTOR/A 

Temps 
Parcial 
de 6 
hores 

5,00 
Espais i recursos 
turístics 

OB Autònoma i 
consultora a 
la 
Universitat 
Oberta de 
Catalunya. 

Anàlisi territorial i 
turístic. Docència 
acadèmica.  

des de 
2005 

01/01
/2004 

2,35 
Habilitats 
professionals i 
científiques 

TR 

4,29 
Treball de fi de 
grau 

TF
G 

CALABUIG 
TOMÀS, 
JORDI 

No 

Llicenciat 
en 
Geografia i 
Història 

Temps 
Parcial 
de 6 
hores 

1,50 

Geografia de les 
destinacions 
turístiques 

OB 
Responsable 
del 
Laboratori 
d’Innovació i 
Intel·ligència 
Turística 
(LABIIT) al 
Parc Científic 
i Tecnològic 
de Turisme i 
Oci de 
Catalunya 

Lideratge de 
l’equip de recerca 
sobre noves 
tendències en 
turisme, de la 
publicació 
electrònica 
Tendències i de 
diversos projectes 
de planificació 
estratègica i plans 
d’actuació per a 
destinacions, totes 
aquestes tasques 
emmarcades en el 
portafoli de 

des de 
1975 

06/04
/2002 

Organització i 
gestió de 
destinacions 
turístiques 

OP 

Planificació 
sostenible de les 
destinacions 
turístiques 

OP 
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serveis del Parc 
Científic 

CAZORLA 
MANZANO, 
MARIA 
LOURDES 

No 

Llicenciat 
en Filosofía 
i Ciènciess 
de 
l’Educació 

Temps 
Parcial 
d’1 
hora 

1,18 
Habilitats 
professionals i 
científiques 

TR 
Owner RH2 Consultoria Recursos 
Humanos 
  

des de 
2000 

01/09
/2010 

DURAN 
CAYUELA, 
ESTER 

No 

Llicenciat/
da en 
Traducció i 
Interpreta
ció 

Temps 
Parcial 
de 4 
hores 

12,0
0 

Francès 
intermedi i 

OP 

Traductora 
autònoma / 
professora 
associada 

Tutora del curs de 
Francès Preliminar 
inclòs al pla 
d’estudis anys 
2010-2011 i 2013-
2014. Professora 
de l’assignatura 
independent del 
pla d’estudis de 
Francès Bàsic curs 
2014-2015. 

des de  
2000 

24/01
/2011 

FERNÁNDE
Z GARCIA, 
ANTONIO 

No 
Llicenciat 
en Ciències 
del Treball 

Temps 
Parcial 
de 3 
hores 

0,50 
Introducció a la 
sociologia 

TR 
Profesor/Investigador de 
Relacions Laborals 
  

des de 
2005 

15/10
/2009 

FOLCH 
GIRÓ, 
ALBERT 

No 
Diplomatur
a de 
Turisme 

Temps 
Parcial 
de 2 
Hores 

1,50 
Programació de 
projectes 
turístics 

OP 
Deputy director of the Tarragona Tourist 
Board for the Terres de l’Ebre 
Terres de l’Ebre Tourist Board 
octubre de 2013 – actualitat (1 año 9 
meses)Tortosa 
Director Tarragona Conference Center 
julio de 2010 – actualidad (5 años) 
Tècnic de promoció Patronat de Turisme de 
la Diputació de Tarragona 
2002 – junio de 2010 (8 años)Tarragona 

01/09
/2013 
  

1,50 
Taller de disseny 
de productes 
turístics 

OP 

GARCIA-
BORES 
COMAS, 
IBAN 

No 
Llicenciat/
da en 
Geografia 

Temps 
Parcial 
de 1 
hora 

1,50 
Avaluació 
d’impacte 
ambiental 

OP 

Professor d’ESO i Batxillerat de 
les matèries de Geografia, 
Ciències Socials, Sociologia, 
Català, Religió, Ciutadania i 
Informàtica. 

des de 
1990 

19/09
/2005 

GIL 
SOLANA, 
MARIA 
ARANZAZU 

No 
Llicenciat/
ada en 
Dret 

Temps 
Parcial 
de 0,5 
hores 
Concen
trada 

2,00 
Contractació en 
el sector turístic 

OP 
Abogado 
  

des de 
2005 

27/01
/2014 

GROVA 
BIONDI, 
MARIA 
ELISA 

No 

Llicenciat/
da en 
Traducció i 
Interpreta
ció 

Temps 
Parcial 
de 6 
hores 

18,0
0 

Anglès avançat OB 

Export 
Department 
VIDORIA 
S.L. 

Traductor Jurat 
Nacional 
Espanyol/Anglès, 
Anglès/Espanyol 

des de 
2007 

28/01
/2008 

GUILERA 
MORILLA, 
MARIA 
JOSE 

Sí Doctor/a 

Temps 
Parcial 
de 2 
hores 

3,00 
Gestió simulada 
d’empreses 
hoteleres 

OP 

Responsable 
de la Gestió 
d’Innovació, 
Comunicació 
i Qualitat de 
l’Institut 
d’Investigaci
ó Sanitària 
Pere Virgili 

Gestió de 
comunicació i 
màrqueting de 
l’Institut 

des de 
2000 

04/09
/2007 

HOLGUÍN 
ÍÑIGUEZ, 
MONTSER
RAT 

No 

Llicenciada 
en 
Administra
ció i 
Direcció d’ 
Empreses 

Temps 
Parcial 
de 2 
hores 

6,00 
Àrees funcionals 
de l’empresa 
hotelera 

OP 

Financial 
Controller y 
tareas de 
Adjunto a 
Dirección 
MELIA 
HOTELS 
INTERNATIO
NAL 

Confecció i control 
de presupostos 
anuals, 
tancaments 
mensuals, gestió 
de tesorería, 
control de circuits i 
processos 
administratius, 
control de gestió, 
anàlisi de costos i 
desviacions, 
reporting de 
resultaats, 
informes i anàlisi a 
corporatiu, 

des de 
1999 

14/02
/2005 
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necesitat de 
inversió y ROI, 
contratació amb 
tercers, relació 
amb la Propietat, 
coordinació de 
diverses tasques 
del hotel. 

INIESTA 
GIRONA, 
JOAN 
JAUME 

No 
Llicenciat 
en 
Geografia 

Temps 
Parcial 
de 3,5 
hores 
de 
docènc
ia 

3,50 
Fonaments 
d’anàlisi 
geogràfica 

TR 
Tècnic: 
Geògraf 

Tècnic en el Servei 
de Coordinació 
d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de 
Tarragona. 
Tasques de 
realització de 
cartografia i 
informes tècnics. 

des de 
2004 

01/10
/2003 

KOBA ., 
RENATA 
ELZBIETA 

No 
Llicenciada 
en Filologia 
Anglesa 

Temps 
Parcial 
de 6 
hores 

6,00 
Anglès 
intermedi 

OP 
Profesora de 
inglés 

Anglès B1 per el 
Grau de Geografia 
i Turisme 
Anglès B1 per a el 
Grau de Filología 
Catalana i 
Espanyola 

des de 
2002 

22/09
/2005 

LÓPEZ 
MONNÉ, 
RAFAEL 

No 

Llicenciat 
en 
Geografia i 
Història 

Temps 
Parcial 
de 1 
hora 

1,50 
Taller de disseny 
de productes 
turístics 

OP Autònom 

Consultor i 
dissenyador de 
projectes 
relacionats amb 
turisme a peu, 
amb xarxes de 
camins i amb la 
divulgació del 
patrimoni. 
Fotògraf 
especialitzat en 
comunicació 
turística 

des de 
1983 

01/10
/1996 

MALDONA
DO 
NEGRE, 
LUIS No 

Llicenciat/
ada en 
Química 

Temps 
Parcial 
de 2 
hores 

3,00 Qualitat turística OB Gerent 

Consultoria, 
auditoria i 
formació dels 
estandards iso 
9001, 14001, 
0hsas, 22.000, 
icte. 

des de 
2005 

07/09
/2011 

MARGALEF 
LLEBARIA, 
JOAQUIM 

Sí 

Llicenciat 
en Cièncias 
Económiqu
es i 
Empresari
als 

Temps 
Parcial 
de 3 
hores 

3,00 
Economia 
mundial 

TR 

Catedràtic 
d’Ensenyam
ent 
Secundari 

Temes teòrics i 
pràctics 
d’economia. 

des de 
1980 

01/10
/2001 

MARTÍNEZ 
BASTIDA, 
MONTSER
RAT 

No 
Llicenciat/
ada en 
Dret 

Temps 
Parcial 
de 1,5 
hores 

4,00 
Contractació en 
el sector turístic 

OP 
Responsable Asesoria Jurídica en 
Spanair, S.A. 
  

des de 
2004 

21/09
/2004 

ORTEGA 
SARLE, 
VICENTE No 

Enginyer/a 
Industrial 

Temps 
Parcial 
de 3 
hores 

1,50 
Gestió 
d’esdeveniment
s turístics 

OP Profesional de Ingeniería 
Industrial 
  

des de 
1995 

26/09
/2003 

3,00 
Innovació en el 
sector turístic 

OB 
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PADRELL 
BENET, 
JORDI 

No 

Llicenciat 
en 
Geografia i 
Història 

Temps 
Parcial 
de 3 
hores 

1,50 
Agendes 21 i 
plans 
estratègics 

OP 

Tècnic d’estudis socioeconòmics 
Tècnic de consultoria 
mediambiental 
Cap d’estudis en centre de 
formació 
Formador en organitzacions, 
Director de servei d’estudis 
socioeconòmics 
Director de centre de formació 
empresarial 
En l’actualitat: Consultor 
d’empreses i professor 
debatxillerat de geografia i 
història. 
Amb publicacions de PLANS 
Estratègics i sobre activitats 
econòmiques i la Unió Europea. 

des de 
1990 

01/09
/2009 

PALLERO 
GONZALEZ
, 
FERNAND
O 

No 

Llicenciat 
en Ciències 
Económiqu
es i 
Empresari
als 

Temps 
Parcial 
de 3 
hores 

3,00 Fiscalitat OP       
16/11
/2007 

PARES 
CORTACAN
S, ELVIRA 

No 

Tècnic 
d’empresa
s i 
activitats 
Turístiques 

Temps 
Parcial 
de 5 
hores 

3,00 
Direcció 
hotelera 

OP Recepcionista i 
formadora de 
recepcionistes 
per 
l’associació 
hotelera. 

Directora d’hotel 
durant 2 anys i 
cap de recepció 
durant més de 5 
anys. 

des de 
1993 

01/09
/2012 

6,00 

Gestió i 
processos de 
producció en 
restauració 

OP 

PELLICÉ 
SALVAT, 
MARIA 
DOLORS No 

Llicenciat 
en Ciències 
Econòmiqu
es y 
Empresari
als 

Temps 
Parcial 
de 4,5 
hores 

3,00 
Comptabilitat de 
gestió 

OP 

Secretària ,  Responsable 
d’Ensenyament i professora del 
CESDA (Centre d’Estudis 
Superiors d’Aviació) de les 
assignatures Comptabilitat, 
Gestió Financera i Economia. 
  

des de 
1993 

09/03
/2001 

QUERALT 
BASTERRA
, JOAQUIM 

No 

Tècnic 
d’emprese
s i 
Activitats 
Turístiques 

Temps 
Parcial 
de 3,5 
hores 
de 
docènc
ia 

1,50 
Gestió d’oficines 
de turisme 

OP 
Cap de l’Àrea 
de Turisme de 
l’Ajuntament 
de Montblanc 
Professor a la 
UOC 2013-14  
i a la UAB curs 
2014-15 

Gestió de 
l’oficina de 
turisme. 

des de 
1995 

22/09
/2006 

1,03 
Pràctiques 
externes i 

PE 

3,00 
Pràctiques 
externes ii 

PE 

ROVIRA 
SOTO, 
MARIA 
TRINITAT 

Sí Doctora 

Temps 
Parcial 
de 4 
hores 

6,00 

Tècniques 
d’informació 
geogràfica i 
turística 

OB 

Tècnica de 
suport a un 
projecte 
d’investigació, 
Grup II. 
Departament 
de Geografia, 
Universitat 
Rovira i Virgili. 

Suport en el 
disseny, 
elaboració i 
anàlisi 
d’indicadors de 
base territorial, 
econòmica, i 
social de 
destinacions 
turístiques del 
mediterrani i de 
centreamèrica.  
Suport en 
l’elaboració de 
bases de dades 
espacials 
georeferenciade
s per al seu 
tractament amb 
eines SIG, entre 
altres 

des de 
2007 

01/12
/2006 

SABATER 
MIRALLES, 
JUAN 

No 

Llicenciat/
ada en 
Administra
ció i 
Direcció d’ 
Empreses 

Temps 
Parcial 
de 2 
Hores 

1,50 
Direcció 
financera: 
finançament 

OP       
01/09
/2012 
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SALADIE 
GIL, SERGI 

No 
Llicenciat/
da en 
Geografia 

Temps 
Parcial 
de 6 
Hores 

3,00 
Marc de la 
planificació 
territorial 

OP 

Professional Autònom 
especialitzat en planificació 
Territorial, Energía i paisatge 
  

des de 
2003 

01/10
/2004 

SALVAT 
SALVAT, 
JAUME 

No 
Llicenciat/
da en 
Geografia 

Temps 
Parcial 
de 4,5 
hores 

3,00 
Geografia dels 
assentaments 
rurals i urbans 

OP 

Resposable 
de projectes 
l Parc 
Cientìfic de 
Turisme i 
Oci. 

 Desenvolupament 
de projectes 
vinculats al 
turisme rural i a 
l’enoturisme. 

des de 
1998 

21/10
/1998 

1,50 
Planificació i 
gestió de 
l’enoturisme 

OP 

1,50 

Pràctica de la 
planificació del 
desenvolupame
nt territorial 

OP 

SAVÉ 
URGELLES
, ALBERT 

No 

Llicenciat 
en 
Administra
ció i 
Direcció d’ 
Empreses 

Temps 
Parcial 
de 4 
hores 

4,00 
Màrqueting 
turístic 

OB 
Director General a Aparthotel 
SUNCLUB SALOU 
  

  
11/02
/2002 

3,00 
Tècniques de 
comercialització 
en hoteleria 

OP 

SERRAL 
CARRILLO, 
GERARD 

No 

Diplomat 
en Ciències 
Empresari
als 

Temps 
Parcial 
de 2 
hores 

3,00 
Planificació 
econòmica i 
financera 

OP 
Director Financer 
  

des de 
1996 

06/09
/2012 

SOROLLA 
VIDAL, 
IGNACIO 

No 
LLicenciat/
da en 
Sociologia 

Temps 
Parcial 
de 2 
hores  

1,50 
Introducció a la 
sociologia 

TR Investigador 

Recerca en 
sociologia de les 
llengües, 
demolingüística… 

des de 
2002 

10/02
/2014 

TUJAKA ., 
DOROTA 

Sí Doctora 

Temps 
Parcial 
de 2 
hores 

4,00 
Espais i 
societats 

TR 
Administrati
va  

Tasques 
administratives 
relacionades amb 
assegurances al 
centre de 
tramitació de 
càrrecs de la 
Xarxa Santa Tecla. 

des de 
2005 

01/09
/2009 

UCEDA 
TARAMON
A, DAVID 

No 

Llicenciat 
en Ciències 
Econòmiqu
es i 
Empresari
als 

Temps 
Parcial 
de 4 
hores 

3,00 
Economia 
mundial 

TR 

Empresari , administrador únic de 
l’empresa Davuta S. L. 
Controller en Caixa Tarragona en 
el departament de fons d’inversió 
de 2009 a 2011 
  

des de 
2004 

01/09
/2010 

VÁZQUEZ 
LÓPEZ, 
TERESA 

No 

Diplomat 
en 
Empreses i 
Activitats 
Turístiques 

Temps 
Parcial 
de 5,5 
hores 

3,00 

Gestió i 
processos de 
producció en 
agències de 
viatges 

OP 

Formadora 

Gestions per 
l’obertura i posada 
en marxa de les 
Agències de Viatges. 
Analitzar els 
departaments de les 
Agències de Viatges. 
Funcions i 
responsabilitats 
directives. 
Organització de 
Viatges. Transport 
aeri, marítim i 
ferrocarril. Hoteleria 
i restauració. 
Viatges 
professionals 

des de 
1977 

20/09
/2004 

3,00 
Organització de 
viatges 

OP 

1,35 
Pràctiques 
externes i 

PE 

VESES 
IBÁÑEZ, 
VICENTE 

No 
Enginyer/a 
Industrial 

Temps 
Parcial 
de 2 
hores 

3,00 
Operacions i 
processos de 
producció 

TR 
Owner at O-Partners 
  

des de 
1977 

01/02
/2009 

VILARNAU 
MONCUSÍ, 
ANNA 

No 
Enginyer/a 
Tècnic 
Agrícola 

Temps 
Parcial 
de 2 
hores  

3,00 
Operacions i 
processos de 
producció 

TR 
Directora 
tècnica de 
qualitat 

Coordinació 
d’operacions i 
control de qualitat 
d’una entitat de 
certificació i 
control. 

des de 
1990 

27/01
/2014 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 39. Participació i resultats de l’enquesta de satisfacció respecte el professorat 

per titulació (puntuació sobre 7) 
Participació   

Titulació Potencials Valorades* Mitjana Titulació Mitjana URV 

Geografia i ordenació del territori 118 140 5,09 5,5 

Turisme 317 474 5,33 5,5 

Planificació territorial: informació, eines i mètodes 81 35 5,78 5,5 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística 334 182 6,05 5,5 

*Inclou alumnes URV Ciutadana i assignatures compartides amb d’altres graus 

 Mitjana pregunta  

Pregunta 

G
G

O
T
 

G
T

U
R

 

M
P

T
I
E

M
 

M
T
A

I
T
 

U
R

V
 

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). 

5,15 5,00 5,75 5,43 5,35 

La planificació del volum de treball (presencial i no presencial) és coherent amb 
la resta del quadrimestre.  

4,81 5,17 4,64 5,36 5,26 

La disponibilitat de la bibliografia recomanada és suficient. 5,24 5,39 6,00 5,80 5,46 

Les condicions d’aules, laboratoris i altres mitjans han permès un 
desenvolupament adequat de l’assignatura. 

4,87 4,97 4,17 5,08 5,43 

Les instal·lacions del campus han permès un desenvolupament adequat de 
l’assignatura. 

4,93 4,91 4,33 5,00 5,45 

  
 Mitjana pregunta  

Pregunta 

G
G

O
T
 

G
T

U
R

 

M
P

T
I
E

M
 

M
T
A

I
T
 

U
R

V
 

En els plantejaments inicials de l’assignatura, especifica clarament els objectius, el 
programa i els criteris d’avaluació. 

5,13 5,37 5,76 6,1
6 

5,6
2 

Les activitats docents s’ajusten als objectius, continguts, sistema d’avaluació i 
competències que preveia la guia docent. 

5,11 5,39 5,68 6,0
5 

5,5
4 

La metodologia d’ensenyament s’adequa als objectius de l’assignatura. 4,87 5,21 5,26 5,9
4 

5,3
6 

Explica els continguts amb claredat. 4,93 5,19 5,76 6,0
0 

5,3
1 

Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que se li plantegen. 5,12 5,40 6,18 6,0
7 

5,5
1 

Es preocupa per estimular l’interès de l’alumnat en l’assignatura. 4,86 5,15 5,82 5,9
4 

5,2
7 

Manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els estudiants. 5,25 5,37 6,08 6,1
5 

5,5
7 

Compleix amb l’horari de classe i d’atenció personalitzada fora de l’aula. 5,43 5,59 6,08 6,2
9 

5,8
6 

El volum de treball és coherent i proporcionat als crèdits de l’assignatura. 4,91 5,23 5,24 5,8
5 

5,4 

Globalment considero que és un/a bon/a professor/a. 5,29 5,45 5,89 6,0
6 

5,5
5 

Data informe:06/02/2015 
Font: URV en xifres. Informes- DEGA ENQPDI 
 

Taula 40. Dades satisfacció PDI CRAI Vila-seca 
La mitjana de la valoració que fa el PDI sobre el personal en relació a diversos aspectes relacionats amb 
aquest: 

El localitzo amb facilitat*  9,000  

Té bona predisposició a ajudar-me  9,000  

Comprèn les meves necessitats  8,300  

Respon a les preguntes que li plantejo de manera acurada i clara  8,500  

Em dóna la informació necessària amb rapidesa  8,400  

Em transmet seguretat quan presta el servei  8,800  

Utilitza un llenguatge que entenc  9,200  

M’ajuda a identificar i recuperar els recursos que necessito*  8,600  

Coneix bé el fons bibliogràfic del CRAI  9,300  
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La mitjana de la valoració que fa el PDI sobre les instal·lacions i els equipaments del CRAI, en funció del 
CRAI de campus al qual va habitualment: 

Són un lloc confortable i acollidor*  8,800  

Permeten treballar amb tranquil•litat*  8,556 

Tenen espais per treballar en grup*  9,625  

Tenen bona climatització tant a l’hivern com a l’estiu  8,667 

Tenen llocs suficients per estudiar i treballar*  9,000  

Tenen una bona il•luminació  9,000  

Tenen l’horari adequat  7,500  

Tenen una decoració agradable (per ex., mobles, pintura, etc.)  8,444 

Les fotocopiadores funcionen i estan disponibles amb regularitat  6,667  

Disposen d’ordinadors que funcionen i estan fàcilment disponibles  5,571  

La mitjana de la valoració que fa el PDI sobre els recursos documentals del CRAI, en funció del CRAI de 
campus al qual va habitualment: 

Tinc els llibres i les revistes que necessito  8,000 

Puc utilitzar i localitzar fàcilment els recursos electrònics  7,556  

Accedeixo fàcilment des de casa als recursos electrònics que adquireix la URV  8,167  

Trobo clar el sistema d’ordenació dels documents a les prestatgeries  7,200 

Trobo ben col·locats els documents a les prestatgeries  8,111 

Els llibres i revistes que s’han utilitzat es recol·loquen al seu prestatge amb rapidesa  8,333 

El personal em busca ràpidament els llibres i revistes perduts que necessito  8,875  

M’arriben amb rapidesa els documents que he demanat a altres CRAI de la URV  7,556  

M’arriben amb rapidesa els documents que he demanat a biblioteques de fora de la URV  7,375  

Tinc a l’abast material d’aprenentatge de llengües en diferents suports  9,000  

La mitjana de la valoració que fa el PDI sobre els serveis del CRAI, en funció del CRAI de campus al qual 
va habitualment: 

Trobo útils els cursos de formació d’usuaris adreçats als estudiants, que el CRAI imparteix a l’aula  8,500 

Trobo útils els cursos PROFID que imparteix el CRAI*  8,500 

El web em permet localitzar fàcilment la informació que busco*  8,000 

Puc navegar amb facilitat per la pàgina web del CRAI*  8,000 

Trobo útil que el personal m’ajudi a buscar la informació bibliogràfica que necessito  8,778  

Trobo útil que el CRAI em doni suport en la sol·licitud de l’acreditació  9,000  

Trobo útil que el CRAI em doni suport en la sol·licitud dels trams de recerca  9,200  

Trobo útil que el CRAI em doni suport en la gestió, arxiu i preservació de les dades lligades a la meva recerca  9,000  

Trobo útil que el CRAI em doni suport en l’elaboració i tramesa de publicacions a revistes i arxius digitals  9,167  

Trobo útil que el CRAI em doni suport en la publicació en accés obert*  9,000  

Trobo útils les activitats tutoritzades per millorar el meu nivell d’anglès i de català escrit*  8,250 

Trobo útils els grups de conversa d’anglès i català  8,750 

Trobo útil l’assessorament en l’ús de les TIC*  9,200  

Trobo útil que m’ajudin a editar material multimèdia  9,500  

La mitjana de la valoració que fa el PDI sobre els aspectes globals, en funció del CRAI de campus al qual 
va habitualment: 

Tenint en compte tot, em satisfan els recursos i serveis del CRAI  8,900 

Tenint en compte tot, em satisfà el suport que em dóna el CRAI  8,700 

Tenint en compte tot, considero que és positiu utilitzar els serveis del CRAI  9,100  

Si us plau, avalueu d’1(molt poc) a 10 (molt) el vostre grau de satisfacció general amb el CRAI  8,500  

* Diferències significatives en la valoració feta del personal als diversos CRAI de campus (p < 0,05) 
Font: Informe enquesta CRAI PDI 2013 
 

Taula 41. Dades sobre la contribució del CRAI a la feina del PDI CRAI Vila-seca 
El percentatge de PDI  que expliciten en què contribueix el CRAI a la seva feina: CRAI campus Vila-seca  

Mantenir-me actualitzat en el meu àmbit de recerca i docència 45%  

Proporcionar-me informació en àmbits relacionats o noves àrees de coneixement* 45%  

Contribuir al meu èxit acadèmic* 18%  

Augmentar la productivitat com a investigador o investigadora* 45%  

Millorar la meva activitat com a docent 45%  

Augmentar l’eficiència del meu temps de treball 36%  

* Diferències significatives en la valoració feta del personal als diversos CRAI de campus (p < 0,05) 
Font: Informe enquesta CRAI PDI 2013 
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Taula 42. Projectes d’innovació docent dels professors del Departament de Geografia 

CURS  Nom projecte Durada Estat 
Coordina
dor 

Persones involucrades 

2009-10 
Estudi de la percepció urbana mitjançant 
Tecnologies de la Informació Geogràfica 

9 mesos Realitzat 
Pérez 
Albert, 
Yolanda 

Pérez Albert, Yolanda; Blay 
Boqué, Jordi; Roquer Soler, 
Santiago 

2009-10 
Web col·laborativa de tècniques d’anàlisi 
espacial i cartogràfic: Tècniques 
d’informació geogràfica 

1 any Realitzat 
Pérez 
Albert, 
Yolanda 

Pérez Albert, Yolanda; Gimeno 
Subirana, Carme; Blay Boqué, 
Jordi; Nel·lo Andreu, Marta; 
Nágera Porres, Nilo 

2010-11 
Estudi de la percepció urbana mitjançant 
tecnologies de la informació geogràfica 

1 any Realitzat 
Pérez 
Albert, 
Yolanda 

Pérez Albert, Yolanda; Blay 
Boqué, Jordi; Roquer Soler, 
Santiago; Andreu Bertran, 
Jordi 

2012-13 
Estudi de la percepció de l’espai itjançant 
l’expressió gràfica. Big Draw Tarragona 
2012 

3 mesos Realitzat 
Serrano 
Giné, 
David 

Serrano Giné, David; Saladié 
Gil, Sergi 

2012-13 
Foment de la realització de treballs de 
recerca de batxillerat a l’àmbit de la 
geografia 

1 any Realitzat 
Pérez 
Albert, 
Yolanda 

Pérez Albert, Yolanda; 
Alberich González, Joan; Beas 
Secall, Lorena; Blay Boqué, 
Jordi; Guarque, Gemma; 
Guijarro Asensio, Rosa Maria; 
Nel·lo Andreu, Marta;  Saladié 
Borraz, Òscar; Serrano Giné, 
David 

2013-14 
Adequació de les pràctiques del Grau de 
Geografia i Ordenació del Territori a 
l’exercici professional del geògraf 

1 any Realitzat 

Muro 
Morales, 
José 
Ignacio 

Muro Morales, José Ignacio; 
Alberich González, Joan; Blay 
Boqué, Jordi; Nel·lo Andreu, 
Marga Gemma; Padrell Benet, 
Jordi; Pérez Albert, Yolanda; 
Serrano Giné, David; 
Casadevall Camps, Robert; 
Roc Roc, David 

2013-14 

Diagnosi del coneixement territorial 

immediat de l’alumnat de 2n de 
Batxillerat del Delte de l’Ebre 

1 any Realitzat 

Serrano 

Giné, 
David 

Serrano Giné, David; Saladié 
Gil, Sergi 

2013-14 II Olimpíades de Geografia de Tarragona 1 any Realitzat 
Alberich 
González, 
Joan 

Alberich González, Joan; Blay 
Boqué, Jordi; Pérez Albert, 
Yolanda 

2013-14 

Innovació educativa i noves metodologies 
docents: les pràctiques externes en els 
estudis de Geografia i Ordenació del 
Territori  

1 any 
En 
procés 

Gutiérrez 
Palomero, 

Aaron 

Gutiérrez Palomero, Aaron; 
Alberich González, Joan; Blay 
Boqué, Jordi; Saladié Borraz, 
Òscar 

Font: Elaboració pròpia 
 

Taula 43. Mobilitat personal Departament Geografia anys 2013-14 
PERSONA DIES MOTIU DESTI 

OSCAR 
SALADIÉ 

PD
I 

23-
25/01/2013 

Assistència al I Encuentro Universitario de Sostenibilización 
Curricular. Organitzat per la Universidad Europa de Madrid 

Madrid 

ANTONIO 
RUSSO 

PD
I 

10-
11/01/2013 

Participació a la reunió de treball del projecte TOWN a la KU Leuven Lovaina (BE) 

SALVADOR 
ANTON 

PD
I 

20-
22/01/2013 

Ponència al Seminari de la UIMP sobre ‘Reinventado un destino 
turístico con experiencia” 

Puerto de la 
Cruz 
(Tenerife) 

DAVID 
SERRANO 

PD
I 

19-
24/01/2013 

Participació al Taller de Treball ESPON-SMST. Universitat catòlica 
de Lovaina 

Lovaina (BE) 

ENRIC 
AGUILAR 

PD
I 

27-
31/01/2013 

Assistència al Expert Meeting World Meteorological Organization 
Guayaquil 
(Equador) 

SALVADOR 
ANTON 

PD
I 

02-
09/02/2013 

Desenvolupament d’iniciatives de cooperació interuniversitària, 
més participació en seminaris de Màster 

Universidad 
de Quintana 
Roo (Mèxic) 

MANOLA 
BRUNET 

PD
I 

26-
28/02/2013 

Reunió Internacional 
Offenbach, 
Alemanya 

ENRIC 
AGUILAR 

PD
I 

02-
09/03/2013 

Assistència al WMO workshop climate data 
Nanjing 
(R.P. China) 
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SALVADOR 
ANTON 

PD
I 

03-
08/03/2013 

Desenvolupament d’iniciatives de cooperació universitària, més 
participació en seminaris de Màster 

Bolonia, 
Rimini 
(Itàlia) 

SERGI 
SALADIÉ 

PD
I 

19-
20/03/2013 

Reunió grup de treball del projecte ‘Integración del paisaje en los 
planes de ordenación del territorio de ámbito subregional (G-
GI3000-IDIU) 

Sevilla 

AARON 
GUTIERREZ 

PD
I 

20-
22/03/2013 

Congrès Ibèric de Geografia 
Porto, 
Portugal 

ANTONIO 
RUSSO 

PD
I 

25-
27/03/2013 

Impartir docència al Màster Cultural Projects for Development de la 
OMT 

Torí (Itàlia) 

ENRIC 
AGUILAR 

PD
I 

04/04/2013 Reunió AEMET Madrid 

CINTA SANZ 
BP
D 

8-12/04/2013 
Participació a l’Annual Meeting de l’Associació de Geògrafs 
Americans 

Los Àngeles 
(USA) 

SALVADOR 
ANTON 

PD
I 

8-12/04/2013 
Participació a l’Annual Meeting de l’Associació de Geògrafs 
Americans 

Los Àngeles 
(USA) 

ENRIC 
AGUILAR 

PD
I 

11-
13/04/2013 

EGU General Assemble Vienna 

MANOLA 
BRUNET 

PD
I 

17-
19/04/2013 

Euro4M 4th Ga meeting Suècia 

AARON 
GUTIERREZ 

PD
I 

16/04 - 31/07  
2013 

Estada de recerca a la London School of Economics and Political 
Science 

London 

PETER 

DOMONKOS 
I 

21-

27/04/2013 

Participació al Regional Workshop on Historic Hydrometeorological 

Data Management 

Skopje, 

Macedònia 

JOAN 
RAMON 
COLL 

BP
D 

21-
27/04/2013 

Regional workshop on historic hydrometeorological data 
management 

Skopje, 
Macedònia 

MANOLA 
BRUNET 

PD
I 

22-
26/04/2013 

Regional workshop on historic hydrometeorological data 
management 

Skopje 
(Macedònia) 

ÒSCAR 
SALADIÉ 

PD
I 

29/04 - 14/06  
2013 

Estada de recerca a la Universidad Iberoamericana de Puebla 
Puebla, 
Mèxic 

SALVADOR 
ANTON 

PD
I 

2-3/05/2013 Reunió Consell de direcció revista Vi@ Brussel·les 

SALVADOR 
ANTON 

PD
I 

27-
29/05/2013 

Jerusalem Innovation Tourism Summit Jerusalem 

DAVID 
SERRANO 

PD
I 

1/06 - 18/10 l 
2013 

Estada investigació a Escuela Politécnica nacional (Quito) 
Quito, 
Equador 

CONSTANTA 
BORONEANT 

I 3-7/06/2013 
Workshop on Extreme and Climate Eentys in the Siuthern 
Caucasus-Black Sea Region 

Tbilisi, 
Geogia 

YOLANDA 
PÉREZ 

PD
I 

5-8/06/2013 Reunió projecte TOWN 
Tours, 
França 

ANTONIO 
RUSSO 

PD
I 

5-8/06/2013 Reunió projecte TOWN 
Tours, 
França 

ENRIC 
AGUILAR 

PD
I 

9-16/06/2013 Reunió - Workshop WMO 
Guayaquil, 
Equador 

MANOLA 
BRUNET 

PD
I 

10-
16/06/2013 

Discutir resultats de l’homogeneïtzació de les sèries climàtiques 
reconstruides sota el projecte EURO4M 

Norwich, 
Anglaterra 

CONSTANTA 
BORONEANT 

I 
18-
23/06/2013 

Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources (Czech 
University of Life Sciences) 

Praga, Czech 

CONSTANTA 
BORONEANT 

I 
25-
28/06/2013 

16th Biennial Seminar on Water Resources and Environmental 
Mangement: towards a sustainable future 

Tarragona 

ENRIC 
AGUILAR 

PD
I 

30/06 - 06/07 
2013 

ISTI Workshop 
Asheville, 
USA 

JOAN 
ALBERICH 

PD
I 

9-11/07/2013 VI Encuentro de Investigación Urbana - URBSPAIN Madrid 

YOLANDA 
PÉREZ 

PD
I 

19/07 - 4/08  
2013 

Trabajo de campo del proyecto de cooperación sobre el análisis de 
la sostenibilidad turística del Valle de Viñales 

Viñales, 
Cuba 

MARTA 
NEL·LO 

PD
I 

19/07 - 4/08 
2013 

Trabajo de campo del proyecto de cooperación sobre el análisis de 
la sostenibilidad turística del Valle de Viñales 

Viñales, 
Cuba 

JORDI 
ANDREU 

PA
S 

19/07 - 4/08 
2013 

Trabajo de campo del proyecto de cooperación sobre el análisis de 
la sostenibilidad turística del Valle de Viñales 

Viñales, 
Cuba 

ENRIC 
AGUILAR 

PD
I 

04-8/08/2013 WMO-ET-GCBCS Meeting 
Geneva, 
Suiza 

SALVADOR 
ANTON 

PD
I 

27-
31/08/2013 

Assistència al Royal Geographical Society, Institute of British 
Geographers Annual International Conferecen 2013 

Londres 

J. IGNACIO 
MURO  

PD
I 

5-6/09/2013 Desplaçament a Madrid per recerca Madrid 
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PETER 
DOMONKOS 

I 8-13/09/2013 
Participació a la conferència anual de la European Meteorological 
Society 

Reading 
(Anglaterra) 

MANOLA 
BRUNET 

PD
I 

5-20/06/2013 
Assistència al Hubert Lamb Centenary Meeting i a la EMS Annual 
Meeting & 11th European Conference on Applications of 
Meteorology (ECAM) 

Reading 
(Anglaterra) 

ANTONIO 
RUSSO 

PD
I 

11-
13/09/2013 

Participació a la Scientific Conference de ESPON “Science in support 
of European Territorial Development and Cohesion 

Luxembourg 

CINTA SANZ 
BP
D 

15/09 - 15/12 
2013 

Estada recerca a la Tourism Research Unit de la Universitat 
d’Alborg. Finalitat: optar a la menció europea de la tesi 

Aalborg 
(Suècia) 

J. IGNACIO 
MURO 

PD
I 

2-4/10/2013 
Assistència al col·loqui ‘Representación Cartográfica de las ciudades 
de España y Portugal 

Barcelona 

PETER 
DOMONKOS 

I 5-8/11/2013 Assistència al Workshop Internacional de Madrid (El Escorial) Madrid 

ALAN 
QUAGLIERI 

BP
D 

5-10/11/2013 Assistència al Congrés Anual ATLAS Malta 

ENRIC 
AGUILAR 

PD
I 

5-9/11/2013 Assistència al Workshop Internacional de Madrid (El Escorial) Madrid 

ANTONIO 
RUSSO 

PD
I 

5-10/11/2013 Participació al Congrés Anual ATLAS i al Comité Executiu d’ATLAS Malta 

ENRIC 
AGUILAR 

PD
I 

18-
21/11/2013 

Assistència al NordHom Workshop 
Norrkopping 
(Suècia) 

J. IGNACIO 
MURO 

PD
I 

26-
28/11/2013 

Assistència a les Jornades sobre Cartografia. De la Planchesta al 
GIS 

Madrid 

M. YOLANDA 
PÉREZ 

PD
I 

27-
30/11/2013 

Participació al 4º TPG meeting, Steering Group meeting i II 
International Workshop. Projecte TOWN 

Leuven 
(Brussels) 

ANTONIO 
RUSSO 

PD
I 

27-
30/11/2013 

Participació al 4º TPG meeting, Steering Group meeting i II 
International Workshop. Projecte TOWN 

Leuven 
(Brussels) 

FIAMMETTA 
BRANDAJS 

BP
D 

27-
30/11/2013 

Participació al 4º TPG meeting, Steering Group meeting i II 
International Workshop. Projecte TOWN 

Leuven 
(Brussels) 

JORDI 
ANDREU 

PA
S 

27-
30/11/2013 

Participació al 4º TPG meeting, Steering Group meeting i II 
International Workshop. Projecte TOWN 

Leuven 
(Brussels) 

PETER 
DOMONKOS 

I 8-14/12/2013 
Estada  a la OMM per participar al projecte de Modernización del 
Servicio Meteorológico Nacional de México 

México DF 

JAVIER 
SIGRÓ 

PD
I 

02/12/2013 Assistència a una reunió de Doctorat en Canvi Climàtic 
Toulouse 
(França) 

ANTONIO 
RUSSO 

PD
I 

3-6/12/2013 
Participació i ponència invitada al International Seminar ESPON 
2013 

Vilnius 
(Lituània) 

ENRIC 
AGUILAR 

PD
I 

7-14/12/2013 Assitència al WMO Seminar 
Asunción 
(Paraguay) 

JAVIER 
SIGRÓ 

PD
I 

16-
20/12/2013 

Participació al projecte del Servei Meteorològic de Mèxic Mèxic 

2014 

DAVID 
SERRANO 

PDI 
10/01 - 
15/03 del 
2014 

Estada per Beca de projecte - Programa Becas Iberoamericanas, 
Jovenes profesores e investigadores, Santader Universidades 

UNAM 
(Mèxic) 

JOAN 
ALBERICH 

PDI 31/01/2014 
Participació a la I Jornada de docentes en materia de Población en 
el marco del Espacio Europeo de Educación Superior organizada por 
el grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles 

Barcelona 

ANTONIO 
RUSSO 

PDI 
3-
6/01/2014 

Impartició docència al Màster de Turismo en la Hebrew University 
of Jerusalem 

Jerusalem 

ANTONIO 
RUSSO 

PDI 
22-
25/01/2014 

Impartició docència al Màster Internacional training Herman Project 
- Management of Cultural Heritage in the Central Europe Arrea - 
Central Europe 

Venècia 

YOLANDA 
PÉREZ 

PDI 07/02/2014 Assistència a la Reunió de la Asociación de Geógrafos Españoles Saragossa 

JOAN 
ALBERICH 

PDI 07/02/2014 
Assistència A LA ii Reunión de la Comisión de Evaluación del Plan 
Bolonia en los grados de Geografía 

Saragossa 

SALVADOR 
ANTON 

PDI 
20-
26/03/2014 

Assistència al Seminari de recerca conjunt amb el DGEO de la 
Hebrew University i el Jerusalem Institute for Research 

Jerusalem 

JAVIER 
SIGRÓ 

PDI 
24-
28/03/2014 

Assistència a un Tribunal de Tesi a Brasil 
Natal 
(Brasil) 

SALVADOR 
ANTON 

PDI 
2-
4/03/2014 

Assistència al Seminari de la xarxa Laboratoire Mobilities Villes 
Transports 

Nàpols 

MANOLA 
BRUNET 

PDI 
24-
28/03/2014 

Assistència a la 5TH General Assembly, en representació del 
projecte EURO4M-UERRA 

Exeter (UK) 

ENRIC 
AGUILAR 

PDI 
23-
27/03/2014 

Assistència al WMO Workshop on Climate Services Touluse 
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YOLANDA 
PÉREZ 

PDI 
4-
5/03/2014 

Reunió per preparar el programa de doctorat en  Geografia 
Interuniversitari 

Granada 

JAUME 
SALVAT 

PDI 06/03/2014 
Impartició conferència ‘Factors clau II en el serveis Enoturístics’, 
dins el Seminari Tècnic sobre Enoturisme. 

Vilafranca 
del Penedès 

ENRIC 
AGUILAR 

PDI 
27-
30/04/2014 

Assistència al EGU GENERAL ASSEMBLY Vienna 

ENRIC 
AGUILAR 

PDI 
5-
11/04/2014 

Participació al Workshop sobre datos climáticos 
Guayaquil 
(Equador) 

CINTA SANZ BPD 
7-
14/04/2014 

Assistència i presetnació de comunicacions a l’Annual meeting de 
l’Association of American Geographers 

Tampa 
(Florida) 

SALVADOR 
ANTON 

PDI 
7-
14/04/2014 

Assistència i presetnació de comunicacions a l’Annual meeting de 
l’Association of American Geographers 

Tampa 
(Florida) 

ALBA 
GILABERT 

BPD 
21-
24/04/2014 

Assistència al International Workshop on the Recovery of Climate 
Heritage in the Indian Ocena rim Countries and Islands 

Maputo 
(Moçambic) 

JAUME 
SALVAT 

PDI 25/04/2013 Assistència al Seminari Marca Enoturisme 2014 Calonge 

PETER 
DOMONKOS 

I 
10-
17/05/2014 

Participació i presentació de comunicació al 8th Seminar for 
Homogenization and Quality Control in Climatological Databases 

Budapest 

MANOLA 
BRUNET 

PDI 
16-
19/05/2014 

Assistència al Joint ECMWF/UERRA Meeting 
Reading 
(Anglaterra) 

MANOLA 
BRUNET 

PDI 
19-
27/05/2014 

Discussió per l’elaboració del ‘plan for identifying the climate 
historical observations to be recovered over European data sparse 
regions, which could have a higher impact to enhance the European  

Norwich 
(Anglaterra) 

SALVADOR 
ANTON 

PDI 
25-
31/05/2014 

Assistència a l’Habana per Missió de l’International Center de la URV 
per promoure acords en l’àmbit del Doctorat 

La Habana 
(Cuba) 

ENRIC 
AGUILAR 

PDI 
12-
15/05/2014 

Assistència al VII Seminar on Homogenization and Interpol Budapest  

MARTA 
NEL·LO 

PDI 
4-
12/05/2014 

Estada a la Universitat de Quintana Roo com a professora convidada 
per la creació del pròxim Congrés Internacional Xarxa Coodtur 

Mèxic 

MANOLA 
BRUNET 

PDI 
23-
25/06/2014 

Reunió per presentar resultats de l’EURO4M a l’Àfrica, a la 
EarthTemp Network Workshop 

Kalrsruhe 
(Alemanya) 

ANTONIO 
RUSSO 

PDI 
30/06 - 
3/07/2014 

Participació a la PM4SD European Summer School ‘Leadership and 
Governance in Sustainable Tourism 

Seinäjoki 
(Finlàndia) 

AMALIA V. 
PALACIO 

BPD 25-
27/06/2014 

Assistència al XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la 
Informació Geográfica 

Alicante 

MONTSERRA
T BUSTOS 

BPD 24-
27/06/2014 

Assistència al XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la 
Informació Geográfica 

Alicante 

SALVADOR 
ANTON 

PDI 
9-
11/06/2014 

Impartició de la conferència de la Comissió de Turisme de a la Unió 
Geogràfica Internacionak sobre noves perspectices de recerca en 
segones residències 

Estocolm 
(Suècia) 

TRINITAT 
ROVIRA 

PDI 
9-
11/06/2014 

Assistència al Congrés UGI  
Estocolm 
(Suècia) 

MERCÈ 
CASTELLÀ 

PDI 
1-
3/07/2014 

Assistència al curs de disseny de bases i llenguatge AQL al Servei 
de Genòmica i Bioinformàtica de la UAB 

Barcelona 

ENRIC 
AGUILAR 

PDI 
04/07 - 
18/07/2014 

Assistènci al Workshop ‘Statistical and Applied Mathematical 
Sciences Institute 

Boulder 
(USA) 

MERCÈ 
CASTELLÀ 

PDI 
20/07 - 
2/08/2014 

Particpació al curs d’estiu ‘WCRP-ICTP Summer School os Attibution 
and Prediction of Extreme Events a ICTP - The Abdus Salam 
International Centre for Theoretical Physics 

Triste 
(Itàlia) 

AARON 
GUTIERREZ 

PDI 
03/07 - 
04/09/2014 

Estada de Recerca a la Universidad Católica de Chile, Instituto de 
Geografía 

Santiago de 
Xile 

ENRIC 
AGUILAR 

PDI 
30/08 - 
7/09/2014 

Instructor al curs d’Homogeneització  Lima (Perú) 

ANTONIO 
RUSSO 

PDI 
24/08 - 
30/08/2014 

Participació i presentació de 2 articles al Congrés Anual de l’ERSA 
(European Regional Science Association) 

St Peterburg 
(Rússia) 

    SETEMBRE     

IGNACIO 
MURO 

PDI 
5-
6/09/2014 

Recerca  Madrid 

ALBA 
GILABERT  

BPD 
14-
19/09/2014 

Assistència al International Workshop on Metrology for Meteorology 
and Climate 

Kranj 
(Slovenia) 

MANOLA 

BRUNET 
PDI 

14-

18/09/2014 

Assistència al International Workshop on Metrology for Meteorology 

and Climate 

Trieste 

(Itàlia) 

ANTONIO 
RUSSO 

PDI 
04-
06/09/2014 

Participació a la reunió de preparació d’un projecte H2020 per a la 
URV 

Trieste 
(Itàlia) 

JOAN 
ALBERICH 

PDI 
9-
12/09/2014 

Participació al VIV Congreso Nacional de la Población Sevilla 
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MARTA 
NEL·LO 

PDI 
16-
18/09/2014 

Assistència com a Coordinadora i presentació de la comunicació al 
Congreso AGE América Latina. Universidad Complutense de Madrid 

Madrid 

YOLANDA 
PÉREZ 

PDI 
16-
18/09/2014 

Presentació de la comunicació al Congreso AGE América Latina. 
Universidad Complutense de Madrid 

Madrid 

ÒSCAR 
SALADIÉ 

PDI 
29/09 - 1/10 
2014 

Assistència al V Congreso Internacional en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas 

Madrid 

RAQUEL 
SANTOS 

BPD 
29/09 - 1/10 
2014 

Assistència al V Congreso Internacional en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas 

Madrid 

MANOLA 
BRUNET 

PDI 
29/09 - 
1/10/2014 

Assitència al Meeting of the INDARE Sterring Committee, WMO 
headquarters 

Ginebra 

IGNACIO 
MURO 

PDI 
2-
4/10/2014 

Assistència al col·loqui ‘Representación cartográfica de las ciudades 
de España y Portugal’. 

Barcelona 

ENRIC 
AGUILAR 

PDI 
24/10 - 
7/11/2014 

Impartició del curs ‘Statistical Climatology to the relevant IMS 
personnel, al Israel Meteorological Service 

Israel 

RAQUEL 
SANTOS 

BPD 8/10/14 - 
29/01/2015 

Estada de recerca dins del marc per la realització de la tesi doctoral 
a la Universidad de Quintana Roo - Beca Santander 

Mèxic 

CINTA SANZ  
BPD 1-

4/10/2014 
Participació al 23rd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality 

Copenhague
n 

SALVADOR 
ANTON 

PDI 
1-
4/10/2014 

Participació al 23rd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality 
Copenhague
n 

MANOLA 
BRUNET 

PDI 
6-
10/10/2014 

Realització d’una conferència al 14th EMS/ 10th ECAC 
Praga (Rep. 
Txeca) 

IGNACIO 
MURO 

PDI 
12-
17/10/2014 

Estada de recerca Madrid 

ANTONIO 
RUSSO 

PDI 
21-
24/10/2014 

Participació al Congrés Anual d’ATLAS 
Budapest 
(Hongria) 

MANOLA 
BRUNET 

PDI 
28-
31/10/2014 

Assistència al CCI-16 Management Group (CCI MG) First Meeting, 
WMO Headquarters 

Ginebra 

SALVADOR 
ANTON 

PDI 
18-
27/10/2014 

Docència a un Màster de la Universidad Nacional del Sur 
Bahía Blanca 
(Argentina) 

ALAN 

QUAGLIERI 
BPD 

3/11/2014 - 

2/02/2015 
Realització d’estada de recerca - Tesis Doctoral - Menció Europea Leeds (UK) 

ÒSCAR 
SALADIÉ 

PDI 
11-
14/11/2014 

Assistència i presentació de la comunicació ‘XIV Coloquio Ibérico de 
Geografía’ 

Guimaraes 
(Portugal) 

SALVADOR 
ANTON 

PDI 
12-
21/11/2014 

Col·laboració acadèmica com a membre del Board of Regents de 
Sustainable Travel International/GWU 

Washington 
(EUA) 

ALBERT 
ARIAS 

PDI 
27-
30/11/2014 

Estada de recerca al Cente for Metropolitan Studies (CMS), 
Technical University of Berlin 

Berlin 
(Alemanya) 

SALVADOR 
ANTON 

PDI 
5-
6/11/2014 

Participació en el seminari Internacional ‘Innovación y 
competitividad en Áras Turísticas’. Universidad d’Alacant 

Alacant 

IGNACIO 
MURO 

PDI 14/11/2014 
Participació al Seminari de treball de recerca en cartografia urbana. 
Exposició Diosinio Casañal 

Saragossa 

SALVADOR 
ANTON 

PDI 
15-
19/12/2014 

Participació al seminari  de la Unitat de formació i recerca ‘Tourisme, 
Hôtellerie et Culture’. Universitat d’Angers 

Angers 
(França) 

ANTONIO 
RUSSO 

PDI 
3-
5/12/2014 

Participació en el International Seminar del Programa ESPON 2015 
Roma 
(Itàlia) 

DAVID 
SERRANO 

PDI 
23/12/14 - 
23/01/2015 

Estada de recerca a la Universidad Nacional Autónoma de México Mèxic 

Font: Departament de Geografia 
I: Investigador/a 
BPD: Becari/a Predoctoral 

 

Taula 44. Personal suport a FTG 
Personal de suport 
(perfils) 

Vinculació amb 
la universitat 

Experiència professional  

Tècnic de suport a 
Direcció 

Funcionari 
A2 20 

Gestió pressupostaria del centre, gestió dels espais, suport en l’elaboració 
del POA i plans d’estudis, elaboració i seguiment del contracte programa 
del centre. 

Cap de Secretaria 
Funcionari 
C1 22 

En l’àmbit de la secretaria de centre s’encarrega de la gestió d’expedients 
acadèmics, l’atenció als usuaris i la gestió de la pròpia secretaria. 

Administrativa 
Funcionari 
C1 16 

En l’àmbit de la secretaria de centre s’encarrega de la gestió dels 
expedients acadèmics, l’atenció als usuaris i la gestió administrativa de la 
pròpia secretaria. 

Responsable de 
Biblioteca 

Funcionari 
A2 18 

Gestió de la biblioteca, del seu pressupost i del seu fons bibliogràfic. 
Compra de material bibliogràfic, gestió dels RRHH de la biblioteca de la 
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seva pàgina web. Catalogació i classificació dels documents. Elaboració de 
sessions de formació als usuaris i també atenció al públic.  

Tècnica especialista en 
Biblioteca  

Laboral  
L3 

Préstec interbibliotecari, de documents bibliogràfics, de ordenadors 
portàtils; control del manteniment del silenci a la sala de les revistes, dels 
morosos del préstec; manteniment pàgina web, atenció al públic; etc. 

Agent  d’atenció 
multimèdia 

Laboral 
L3 

Las funcions estan relacionades amb el manteniment dels serveis 
d’informàtica i equips multimèdia del centre. 

Responsable 
administrativa del 
departament 

Funcionari 

C1 18 

Responsable administratiu del Departament de Geografia. Gestió 
econòmica, gestió del professorat, Gestió del Programa d’Ordenació 
Acadèmica (POA), Gestió de programes de doctorat. 

Tècnic/a de suport al 
laboratori de docència 

Laboral 
L3 

Manteniment de la web del DG, manteniment de l’espai virtual de 
docència, manteniment de l’aplicatiu DocNet, virtualització de material 
docent, manteniment de l’estació meteorològica, manteniment de 
cartografia. 

Tècnic/a de suport a 
investigació 

Laboral  
L1 

Direcció tècnica del laboratori de cartografia i Sistemes de Informació 
Geogràfica. Gestió de pressupostos, gestió i coordinació de projectes. 

Tècnic/a de suport a la 
qualitat de la docència 

Funcionari 
A2 18 

Suport a la qualitat de la docència de les titulacions del centre segons el 
Sistema de Garantia de qualitat de la Docència de la URV. 

Administratiu/va 
Funcionari 
C1 16 

Administrativa del Departament de Geografia. Gestió econòmica, gestió 
del professorat, Gestió del Programa d’Ordenació Acadèmica (POA), 
Gestió de programes de doctorat. 

Font: Elaboració pròpia 
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Annex 4. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 5 
Taula 45. Assistents a les sessions informatives previstes en el PAT curs 2013-14 

Data Sessió 
Assistents 

Adreçada a estudiants 
GGOT GTUR 

09/09/2013 JORNADA D’ACOLLIDA GTUR  43 

De nou accés de cada grau 26/09/2013 JORNADA D’ACOLLIDA GGOT 15  

01/10/2013 1ª TUTORIA GTUR  19 

31/10/2013 MOBILITAT GGOT 11  Interessats en fer mobilitat al curs següent 
(estudiants de 2n i 3r dels dos graus) 17/12/2013 MOBILITAT GTUR  13 

24/03/2014 SORTIDES PROFESSIONALS GTUR  18 De 4t curs  

07/05/2014 PRÀCTIQUES EXTERNES GTUR  22 De 2n curs grau Turisme 

08/05/2014 OPTATIVES 4T  CURS + TFG  24 De 3r curs grau Turisme 

15/05/2014 OPTATIVES 2N GUR  25 De 1r curs grau Turisme 

15/05/2014 OPTATIVES 4T  CURS + TFG + PE 18  De 3r curs grau Geografia i Ordenació del Territori 

09/06/2014 TALLER CURRÍCULUM 9 1 De 4t curs dels dos graus i alumnes de màster 

16/06/2014 TALLER ENTREVISTA  1 De 4t curs dels dos graus i alumnes de màster 

Font de les dades: Elaboració pròpia 

 

Taula 46. Assistència a les sessions informatives previstes en el PAT dels enquestats 
Grau Sessió % assistents dels enquestats 

Geografia 
i 
ordenació 
del 
territori 

Prematrícula 45% 

Jornada Acollida 41% 

Mobilitat 32% 

Pràctiques Externes 59% 

Optatives 4t curs i TFG 59% 

Orientació Professional 45% 

Turisme Prematrícula 40,3% 

Jornada Acollida 41,6% 

Mobilitat 32,5% 

Optatives 2n 49,4% 

Pràctiques Externes 53,2% 

Optatives 4t curs i TFG 39,0% 

Font de les dades: Elaboració pròpia 
 

Taula 47. Nombre d’estudiants per tutor/a  

Titulació 
Nº estudiants 
tutoritzats 

Nº de tutors que té el centre 
i les titulacions 

Ràtio d’estudiants 
per tutor 

Geografia i ordenació del territori 116 4 28 

Turisme 313 13 24 

Facultat de Turisme i Geografia 421 17 25 

Data d’extracció:  Inici de curs 2013-14  
Font: Elaboració pròpia. Assignació tutors dels alumnes matriculats als graus de la FTG 
 

Taula 48. Participació dels estudiants a la tutoria de titulació  

Centre/Titulació 
Nº 
estudiants 
tutoritzats 

Estudiants que han 
emplenat fitxa de perfil 

Estudiants que han 
participant a les tutories 

Nº % Nº % 

Geografia i ordenació del territori 116 75 64,66 27 23,28 

Turisme 313 137 43,77 70 22,36 

Facultat de Turisme i Geografia 429 212 49,42 97 22,61 

Data d’extracció: 09/07/14 
Font de les dades: e-tutories – Moodle- Informe Seguiment dels estudiants 

 

Taula 49. Tutories realitzades i tipologia 
 
Centre/Titulació 

Nº de tutories 
Tipus de tutories 

Indiv. Grup Presencial Virtual 

Geografia i ordenació del territori 10 6 4 10 0 

Turisme 37 30 7 36 1 

Facultat de Turisme i Geografia 47 36 11 46 1 

Data d’extracció: 09/07/14 
Font de les dades: e-tutories – Moodle- Informe Seguiment dels estudiants i Informe anual del rector al Claustre 
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Taula 50. Temàtiques treballades 

Titulació / Centre 
Temàtiques 

IT PF P SC NF M PE TFG OP A 

Geografia i ordenació del territori 1 1 3 1 0 0 6 3 2 6 

Turisme 9 3 20 2 16 3 16 11 7 4 

Facultat de Turisme i Geografia 10 4 23 3 16 3 22 14 9 10 

Data d’extracció: 09/07/14 
Font de les dades: e-tutories – Moodle- Informe Seguiment dels estudiants.  
IT = Introducció a la tutoria  M = Mobilitat 
PF= Portafolis PE = Pràctiques externes 
P =Planificació TFG = Treball fi de grau 
SC = Seguiment de competències OP = Orientació professional 
NF = Necessitats formatives A= Altres 

 

Taula 51. Ús de l’espai d’e-tutories 

 
Centre/Titulació 

Tutors/es Estudiants 

Nº de 

tutors/es 
total 

Nº de tutors/es 
que han accedit 

Nº 
Accessos 

Nº d’est. 
total 

Nº d’est. que 
han accedit 

Nº 

accesso
s 

Geografia i ordenació 
del territori 

4 4 100,00 148 146 80 

Turisme 13 12 92,31 698 362 227 

FTG 17 16 94,12 846 508 307 

Data d’extracció: 09/07/14 
Font de les dades: e-tutories – Moodle- Informe Seguiment dels estudiants 
 

Taula 52.  Resultats preguntes enquesta satisfacció per grau 
 

Taula 52.1 Resultat quantitatius enquesta satisfacció grau 
% pregunta  

 

Pregunta 
T

o
ta

lm
e
n

t 

d
’a

c
o

r
d

 

D
’a

c
o

r
d

 

E
n

 

d
e
s
a
c
o

r
d

 

T
o

ta
lm

e
n

t 

d
e
s
a
c
o

r
d

 

Geografia 
i 
ordenació 
del 
territori 

Fer la matrícula m’ha estat fàcil  64% 9% 27% 0% 

He tingut tota la informació necessària per matricular-me 50% 36% 9% 5% 

Els horaris de classe estan pensats per facilitar-me l’aprenentatge 18% 45% 14% 23% 

He trobat correcta la distribució dels grups de pràctiques  32% 64% 5% 0% 

Les instal·lacions del centre, són suficients, resulten còmodes i estan 
correctament condicionades 

14% 59% 23% 5% 

Conec què és i en què consisteixen les Guies Docents de les assignatures  48% 43% 5% 5% 

Utilitzo/consulto les Guies Docents de les assignatures 18% 59% 18% 5% 

Conec què és i en què consisteix el Pla de Treball de les assignatures a Moodle 32% 55% 9% 5% 

Utilitzo/consulto el Pla de Treball de les assignatures a Moodle 18% 32% 41% 9% 

Em sento satisfet/a amb la carrera que estic cursant 50% 50% 0% 0% 

Globalment considero que tinc bon professorat 27% 64% 9% 0% 

Turisme Fer la matrícula m’ha estat fàcil  19% 69% 10% 1% 

He tingut tota la informació necessària per matricular-me 21% 64% 14% 0% 

Els horaris de classe estan pensats per facilitar-me l’aprenentatge 12% 44% 25% 19% 

He trobat correcta la distribució dels grups de pràctiques  11% 47% 32% 9% 

Les instal·lacions del centre, són suficients, resulten còmodes i estan 
correctament condicionades 

18% 41% 36% 5% 

Conec què és i en què consisteixen les Guies Docents de les assignatures  22% 64% 12% 3% 

Utilitzo/consulto les Guies Docents de les assignatures 18% 48% 27% 6% 

Conec què és i en què consisteix el Pla de Treball de les assignatures a Moodle 25% 61% 12% 3% 

Utilitzo/consulto el Pla de Treball de les assignatures a Moodle 25% 48% 25% 3% 

Em sento satisfet/a amb la carrera que estic cursant 23% 58% 16% 3% 

Globalment considero que tinc bon professorat 16% 69% 14% 1% 

Data informe: 01/10/2014 
Font: Elaboració pròpia 
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Taula 52.2 Resultat preguntes qualitatives enquesta satisfacció grau 
   Aspectes Positius Aspectes Negatiu 

G
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o
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a
fi
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a
c
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d
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T
e
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Les classes al ser pocs alumnes hi ha molta 
proximitat amb els professors; Estudiar les 
branques que et desperten interès i realitzar 
treball de camp en activitats lligades al 
ensenyament; Alta multidisciplinarietat; 
Centre de formació, Bon professorat; El 
nombre reduit d’estudiants és reduit; 
Diversificació professinal 

No poder triar l’horari, Assignatures amb poca relació en 
l’ensenyament, manca de definició d’un perfil SIG, Mancarien més 
hores de biogeografia, gestió fauna, etc. I també una assinatura de 
botànica perquè primer s’ha de coneixer la vegetació per desprès 
fer biogeografia, Al ser pocs alumnes no et tenen tanta consideració 
com als estudiants d’altres graus, Falta més geografia física 

T
u

r
is

m
e
 

Les pràctiques laborals incloses dins del grau 
han estat de gran ajuda; Estudiar una mica de 
tot; Els coneixements apresos i l’experiència 
viscuda; Más posibilidades de encontrar faena, 
ya que en la costa dorada, se vive del turismo. 
Amplio conocimiento de diferentes ámbitos; És 
molt ampli i amb sortides diverses; És turisme 
i a una zona privilegiada; Les noves 
instal·lacions, mètode d’aprenentatge, fàcil 
gestió i tramitació de matrícula i altres 
tràmits; Aprenentatge de temàtiques 
generals, accés al món laboral; Les horas 
pràctiques, se puede aplicar lo que se estudia 
y así se hace más fácil el aprendizaje; És buen 
grado porque ayuda a tener conocimientos 
necesarios para desarrollarse profesionalment 
en el sector turismo y ocio. Creo que el 
planteamiento del grado és bueno, pero la 
oferta de asignaturas no lo es tanto; Ampli 
ventall de sortides professionals; Sortides 
professionals; Variada; Crec que es tracta 
d’una titulació que toca molts àmbits i a l’hora 
de trobar feina ho tenim més obert. Crec que 
és una de les carreres que sempre funcionen; 
Las salidas de trabajo; Les sortides que té i els 
llocs de treball; Les sortides professional que 
té un cop obtens el títol; Exisen muchas 
salidas despues de la titulación; Les sortides 
que té; Oferta laboral amplia; Trobo que té  
moltes sortides laborals;  Moltes sortides 
professionals; Crec que el primer curs està bé 
barrejar turisme amb geografia perquè aprens 
més coses; Les pràctiques externes; Les dues 
especialitats i les pràctiques externes; Gran 
expectativa de sortida profesional; facilitat i 
bona informació sobre la carrera que estic 
cursant; Moltes oportunitats laborals; La gran 
varietat de asignaturas te permiten decidir en 
que especializar-te en un futuro; Les sortides 
que te el grau; He estat comode; Les 
assignatures optatives i les pràctiques; En 
general és surt amb un nivell adequat en la 
materia de turisme; Sortides laborals; Bon 
professorat; Bon accès als ordinadors i 
material d’estudi; Molta sortida laboral; 
Varietat de coneixements; Flexibilitat per 
escollir optatives; Carrera amb moltes 
possibilitats; El professorat és adequat 

Poca profunditat en determinades matèries; Poca ajuda per part del 
professorat en algunes matèries; Malgrat que pugui semblar 
subjectiu, he tingut problemes amb els companys que han 
desencadenat problemes a l’hora de realitzar treballs en grup i 
penso que de cara al futur potser s’hauria de fer a l’atzar ja que si 
no pot proporcionar a que et marginin etc. D’altra banda, el 
funcionament dels ordinadors sovint alentia el ritme de les classes i 
també crec que les enquestes no són útils ni eficaces ja que, per 
exemple a l’hora de valorar el professorat no es prenen  mesures 
en conseqüència, i les persones tampoc no fan valoracions 
objectives, llavors tot queda en opinions personals i els que 
procurem ser objectius perdem el temps; Crec que durant la majoria 
de temps les instalacions no han estat correctes; Manca 
d’assignatures d’idiomes; Manca d’assignatures més relacionades 
amb el mercat laboral real. Hi han assignatures optatives que 
haurien de ser obligatòries i a l’inrevés; Idiomes; Considero que 
podrien haver-hi més idiomes i menys economia ; No poder triar 
entre matí- tarda, les aules d’informàtica i el nombre 
d’alumnes(repartits entre dues aules); Considero que hi ha poca 
especialització en temes concrets. Manca de formació de 
programaris i manca d’idiomes; deberian sustituirse estas 
asignaturas por otras, como por ejemplo los idiomas, conocimientos 
en profundidad del funcionamiento de las empresas y el sector 
turístico; Les assignatures del grau no tenen res a veure amb les 
sortides professionals; Poca profundització en els continguts de les 
assignatures. Trobo que sortirem sabent massa poc de moltes 
coses; Les obres, a vegades falta d’espai a les aules; Idiomas: 
Deberían cursarse desde primer año y con mas variedad además de 
tener en cuenta la falta de profesores nativos o en su defecto de 
profesores que sepan transimitir los conocimientos del idioma al 
alumnados Asignaturas: Hasta cuarto de carrera no se hacen 
asignaturas específicas de turismo y se hacen asignaturas que no 
tienen nada que ver con el grado com es el caso de Habilitats 
Professionals i Científiques y las asignaturas que tienen que ver con 
la parte de geografía que solo les interesan a los geógrafos; Crec 
que no es dóna molta importància al tema dels idiomes ja que 
solament oferten anglès i francès i solament son obligatòries al 
tercer curs de la titulació. És una carrera que esta poc valorada 
perquè en el sector del turisme es on es concentra més gent  que 
treballa i tothom, sense tindre la nostra titulació pot accedir a aquest 
món laboral, i deixar a un costat a gen titulada que sap del tema; 
La falta de treball a l’hivern; La estacionalitat; Falta bus que arribi 
a l’estació de tren. El pàrquing és insuficient; Fuerte competencia; 
Nivell i hores lectives d’idiomes insuficient; Hi ha molta materia 
innecessària; Manca d’idiomes; Manquen idiomes, professors amb 
ganes d’ensenyar, horaris més flexibles per la gent que treballa…; 
Els idiomes s’haurien de començar a primer; manca d’idiomes; Pocs 
idiomes; Horaris poc ordenats; Poca implantació dels idiomes a la 
carrera; Horaris de segon dolents; Al final de la carrera muchas de 
las asignaturas se repiten y se hace aburrido; No et posen facilitats 
per convinar-tho amb la feina o els altres estudis; L’organització de 
l’universitat ha de millorar, problemes amb el parking; Falta 
d’idiomes per escollir i els que es fan es massa tard a la carrera, 
menys assignatures d’empresa i economia i més relacionades amb 
el sector turístic; Falta assignatures de llengues estrangeres; Manca 
d’assignatures d’idiomes; Pocs idiomes i poques hores lectives; Pocs 
idiomes i no compliment dels horaris previstos; Poca informació per 
accedir als treballs temporals; No està ambientada al mon dels 
turisme  falten idiomes; Falta d’idiomes; Carrera molt llarga; 
Assignatures incoherents innecesaries a la carrera; Les instalacions 
són antiquades sobretot les d’informatica; No s’aprofunditza prou 
en el turisme 
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Taula 53. Participació i enquestes satisfacció PAT per part dels tutors* 
Pregunta Valoració 

quantitativa 
Valoració qualitativa  

Difusió de la 
tutoria: Creus que 
la difusió feta pel 
centre als 
estudiants és 
suficient? 

9 
9 
 

Sí, tot i que els alumnes tenen dificultats (per manca d’atenció o per excés de 
correus) a l’hora de destriar els correus importants dels que no ho són tant. 
Sí. l’alumnat és coneixedor del PAT, però no arriba a implicar-s’hi perquè pensa 
que no és important en la seva formació. 
No rebem els missatges que es fan als estudiants però segur que es bona 
en quantitat sí, en qualitat no ho deu ser perquè molts no es posen en contacte 
per fer tutories personalitzades. 
Crec que és suficient 
No 

Número de 
tutories 
realitzades: Quin 
mínim de tutories 
recomanes per 
estudiant i curs? 

2-3 
1 
3 
2 per any 

Jo en recomanaria tres: un a principi de curs a mode de presentació, una altra 
just després de l’acabament del primer quadrimestre i una altra al final de curs, 
tot i que un cop acabats els exàmens és realment difícil concertar una data. 
Depèn dels cursos. A 1 i 2 dos per semestre (a inici i final) pot ser suficient. En 
cursos superiors una tutoria a l’any és suficient. Si l’alumnat detecta que en té 
necessitat de més, les demana. 
variable segons estudiant. Però una sí, per saber quines optatives tria, on vol anar 
de pràctiques o com ha anat el curs 
Les dues proposades a l’any (al finalitzar el primer Q i al finalitzar el segon Q són 
més que suficients). Els alumnes que tenen dubtes o problemes ja es posen en 
contacte amb nosaltres sense necessitat “d’obligar-los a assistir” un número 
determinat de vegades. 

Moment en que 
s’ha realitzat la 
tutoria: la 
planificació 
plantejada creus 
que és adequada? 
En quins moments 
ha sigut més útil 
(inici de curs, 
mitjans o final)? 

  La planificació és adequada, tot i que la participació de l’alumnat en les tutories 
depèn molt de si s’ha produït una circumstància que cal comentar, normalment 
relacionada amb l’època d’avaluació. 
La planificació proposada és correcta. A primer curs ha resultat de molta utilitat a 
inici del semestre. En altres cursos ha estat més útil a final del semestre, perquè 
se n’ha pogut fer. 
Creo que es adecuada y lás útiles son las del inicio y la final e cada curso. 
Mitjans 
Inici 
la planificació crec que és correcta. 

Estan correctament establertes 
No es tindria que millorar. Millor a final de curs. 

Utilitat de la 
tutoria: Valora de 
l’1 al 10 la utilitat 
del PAT de Centre 

7 
5 
7 
8 
7 
8 
8 
2 

Aquí entraríem en un debat més genèric sobre quin tractament hem de donar als 
alumnes: com a majors d’edat que són, crec que la PAT en general (no de la FTG) 
prolonga la seva dependència, la manca de presa de decisions pròpies i, en 
definitiva, afrontar-se per si sols als problemes que els sorgeixen. Si deixem de 
banda aquestes qüestions, valoro la PAT en un 7. 
Bona valoració. La tutoria és útil perquè els alumnes estan molt desinformats i els 
serveix per orientar-los, però no tant com perquè els alumnes puguin fer una 
autoreflexió sobre l’assoliment de les competències. 
8. Bé les sessions informatives, les personalitzades no tant: potser no sabem 
motivar els alumnes o no sabem de fet què dir-los... 

Formació de tutor: 
heu rebut la 
formació que 

necessiteu per 
realitzar tutories? 

8 
9 
 

Sí, la formació és correcta.  
Sí. 
Coneixement acadèmic pròpi per formar part de l’equip de gestió del centre 

No cal gaire formació. Bàsicament conèixer el pla d’estudis i el funcionament 
d’alguns temes com ara pràctiques o mobilitat. la majoria segur que els sap, però 
pot ser que algun tutor tingui mancances en aquest sentit. 
Els primer anys potser no gaire. 
Es podria millorar. 

Participació dels 
estudiants 

3 
5 
6 
 

En general és més aviat escassa, i tan sols és important quan es vol comentar 
alguna circumstància (la tutoria s’entén com un espai per explicar les greuges 
sorgides durant el curs). 
3. Llevat casos concrets, la participació és molt pobra. 
Baixa 
Fluixa 
Baixa, però també és cert que se’ls va començar a cridar una mica tard per part 
meva. 
Normal. Els primers anys els alumnes participen més (és normal perquè arriben 
a la universitat i van una mica perduts. 
Molt baixa 
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Ús de Moodle per a 
la tutoria: és útil i 
fàcil? 

8 
7 
 

Útil i fàcil d’usar, ja que alumnat i professorat estan acostumats a usar-lo per les 
assignatures normals.  
Seria bo tenir servei de missatgeria, i no haver de penjar les notícies al fòrum. 
És molt útil, la disposició de la informació és molt completa, però de difícil gestió. 
Sí 
Sí 
Els alumnes no el miren, no l’utilitzen. 

Espai a Moodle 
d’Eines per als 
Tutors (espai de 
centre): utilitat i 
fàcil d’ús 

10 
9 
7 
 

Com en l’apartat anterior, malgrat els problemes que inevitablement sempre 
sorgeixen en el moment d’importar-ho al teu espai de tutories. 
Útil 
Ha millorat força, però encara és costosa la importació i si tens grups de cursos 
diferent la gestió dels grups també és costosa. 
Bé 
Sí 
Sí, és útil 

Propostes de 
millora realitzades 
pels tutors: Què 
necessites per 
millorar la tutoria? 

 Definir més clarament quina són les diferents funcions dels agents implicats: 
professor afectats, tutor, responsable d’ensenyament  
Definir un procediment perquè l’alumnat vegi que els temes tractats en les 
tutories s’han tramitat (ja no dic resolt) correctament. 
Es necessitaria interès per part dels alumnes. Seria bo disposar d’algun 
mecanisme que els motivés a participar-hi, per exemple: punts a l’hora d’optar a 
beques o major % en el TFG. 
La tutoria hauria de ser per temes molt puntuals ja que hi ha una bona 
comunicació i difusió de tota la informació a nivell de la centre. 
No massa cosa. Tenir clar què s’ha de dir als alumnes quan se’ls convoca i 
possiblement definir un procés pel qual les opinions dels alumnes expressades a 
la tutoria arribin de forma sistemàtica a la direcció del centre. 
Que els alumnes vinguin. Tindria que ser part de la nota final del estudiant assistir 
a les tutories 

*Han contestat 9 dels 17 tutors Data informe:12/05/2014 
Font: Elaboració pròpia 
 

Taula 54. Tallers Servei Ocupació URV a la FTG 
Tallers d’orientació professional a la Facultat de Turisme i Geografia 2014 

DATA HORARI NOM DEL TALLER CAMPUS 
CODI 
TALLER 

AULA PLACES  

Dilluns 09/06/2014 
09:30-11:30 

El currículum i sortides professionals. Estudiants 
de geografia 

Vila-seca FTG14_01 
Seminari 
Geografia 

20 

Dilluns  09/06/2014 
12:00-14:00 

El currículum i sortides professionals. Estudiants 
de turisme 

Vila-seca FTG14_02 
Seminari 
Geografia 

20 

Dilluns 16/06/2014 
10:00-12.00 

L’entrevista de selecció. Tots els estudiants de 
la ftg 

Vila-seca FTG14_03 
Seminari 
Geografia 

40 

Font: Elaboració pròpia 

 
Taula 55. Assistència als tallers Servei Ocupació URV a la FTG  
Taller Servei Ocupació URV a la FTG Assisteix No assisteix Inscrits 

FTG14/01_Currículum i sortides professionals. Geografia 10   10 

Grau de geografia i ordenació del territori (2009) 9   9 

Planificació territorial: informació, eines i mètodes (2011) 1   1 

FTG14/02_Currículum i sortides professionals. Turisme 1 3 4 

Grau de turisme (2009) 1 1 2 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística (2010)   2 2 

FTG14/03_L’entrevista de Selecció. Tots els estudiants de la FTiG 1 3 4 

Grau de turisme (2009) 1 2 3 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística (2010)   1 1 

Font: CAE 

 
Taula 56. Mobilitat alumnes FTG 

Alumnes OUT IN 

Programa --> Subprograma GGOT GTUR GUR 

SICUE-SÈNECA   1  

Lifelong Learning Programme 6 9 5 

ERASMUS ESTUDIS 4 7 5 

ERASMUS PRÀCTIQUES 2 2  

CONVENIS BILATERALS   1  

ALTRES PROGRAMES 1    
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Total general 7 11 5 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 57. Aules Facultat de Turisme i Geografia Campus Vila-seca 
Edifici Planta Unitats Ús Superfície 

aproximada (m²) 
Capacitat 
(nº pers.) 

A 1a 1 Aula gran 127 84 

3 Aules informàtica 50 33 

1 Aula SIG1 50 33 

B 1a 1 Laboratori Geografia Física 35 36 

4 Aules mitjanes 50 35 

3 Seminari 24 21 

1 Aules petites 36 30 

2a 1 Servei de Reprografia 22,20  

4 Aules grans 75 53 

2 Aules petites 40 29 

1 Aula Taller 40 29 

Soterrani (CRAI) 1 Aula de formació 45 30 

Font: Elaboració pròpia 

 
Taula 58. Serveis, equipament informàtic, software i dades digitals del Laboratori de 

Cartografia 
Serveis  Equipament informàtic 

• Cartografia digital temàtica i de síntesi 
• Disseny i implementació de SIG 
• Anàlisi d’informació geogràfica 
• Anàlisi digital d’imatges satèl·lit  
• Anàlisi de fotografia aèria i ortofotomapes 
• Models Digitals del Terreny 
• Modelització 2D, 3D. Realitat virtual 
• Diagnosi i gestió mediambiental 
• Aplicacions SIG i turisme 
• Geomàrqueting 
• Edició i impressió de cartografia 
 

• 1 Workstation 
• 9 Ordinadors PC (torres i portàtils) 
• 1 Tauleta de digitalització DIN-A1 Accugrid  
• 2 Tauletes de digitalització DIN-A2 CalComp  
• Plòter Epson Stylus Pro 7000, DIN-A1  
• Impressora Color HP designjet 130nr, DIN-A3  
• Impressora Color Epson laserjet CP2020, DIN-A4 
• Impressora laser Epson EPL-5800, DIN-A4  
• Escàner Epson GT-10000+, DIN-A3  
• Escàner Epson 1250, DIN-A4  
• 8 GPS BT-335 Bluetooth Data Logger 
• 3 GPS I-BLUE 747 Bluetooth Data Logger 
• 6 GPSmap 62 Garmin 
• Càmera digital Sony Cybershot DSC-S85 

El software: Les dades digitals: 

 ArcGIS 9.1 i 10.0 NT Lab Kit © ESRI, Inc  

 World Construction Set v.5 © 3D Nature, Llc  

 Autocad 2002 © Autodesk, Inc  

 Autocad Map 3D. 2005 © Autodesk, Inc  

 ER-Mapper 6.2 © Earth Resource Mapping Pty Ltd  

 IDRISI 32.2© Clark University USA  

 MapViewer 4 © Golden Software, Inc  

 Surfer 8 © Golden Software, Inc 

 Voxler © Golden Software, Inc  

 Didger 4 © Golden Software, Inc  

 Grapher 3 © Golden Software, Inc  

 Miramón v.7 © Xavier Pons  

 gvSIG 

 QuantumGIS (QGIS) 

• Imatges de Satèl·lit Landsat de la província de Tarragona. 
Anys 1984-2002  
• Bases topogràfiques de la província de Tarragona i/o 
Catalunya. Escala 1:5.000, 1:50.000, 1:250.000. Anys 

1996-2001 
• Ortofotomapes de la província de Tarragona i Catalunya 
1:5.000, 1:25.000. Anys 1986-2000  
• Model d’elevacions del terreny 30x30m de Catalunya. Any 
2000  
• Digital Chart of the World © ESRI, Inc 
• Estereoscopi de taula Sokkisha MS27-3x  
• Curvímetro i planímetra digital Scale Master  
• Anemòmetre digital 985 Swidwatch  
• Lupa metàl·lica plegable 8x15  
• Prismàtics 8x21  
• Sonòmetre digital Tes 35-130 

Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
 

 
 

                                                           
1 Aula SIG és l’aula de sistemes d’informació geogràfica 
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Taula 59. Instal·lacions CRAI de la Facultat de Turisme i Geografia Campus Vila-seca 
Situació CRAI  FTG Superfície aproximada (m²) Capacitat (nº pers.) 

Planta  1 Espai de treball i lectura 106.03 48 

Aula formació 46.58 24 

Cartoteca 37.54 8 

Aula treball en grup 9.91 6 

Aula treball en grup 9.91 6 

Aula treball en grup 9.96 6 

Zona consulta 63.75 23 

Reprografia 5.81 2 

Planta 0 Espai lectura 133.2 80 

Zona informàtica i consulta 94.75 18 

Espai atenció a l’usuari 25.49 4 

Espai exposicions 74.52 8 

Espai recepció control 20.13 2 

Sala de projectes alumnes de turisme 29.21 20 

Font: Elaboració pròpia 

 

Taula 60. Dades anuals corresponents al Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 

Investigació (Dades a: 31/12/2014) 

 
CRAI Campus 
Vila-seca 

Suma 
/mitjana 

Horaris 

Dies d’obertura/any (gener-desembre) 221 237 

Usuaris  

Satisfacció general del PDI amb el CRAI (2) (3) 8,50 8,77 

Nombre d’accessos d’usuaris al CRAI 41.730 967.179 

Mitjana d’accessos diaris al CRAI de campus 190 4.059 

Nombre d’estudiants potencials (Grau). Matrícula curs 2013-14  437 11.775 

Nombre d’estudiants potencials (Màster i doctorat). Matrícula curs 2013-14 (4) 41 2.198 

Ràtio accés/estudiant potencial del campus (5) 95 87 

Nombre de pàgines vistes del web   839.328 

Fons documental 

Nombre de monografies en paper (exemplars) 13.106 589.755 

Nombre de revistes en paper en curs 215 12.233 

Nombre de revistes electròniques   13.013 

Nombre de llibres electrònics   13.073 

Nombre de bases de dades   233 

Nombre d’altre tipus de material (6) 6.085 39.885 

Serveis 

Atenció i informació  

Nombre de consultes virtuals al CRAI   422 

Nombre d’assessoraments realitzats per la Factoria  16 574 

Nombre d’usos autònoms de la Factoria per part de l’usuari 15 421 

Nombre de consultes al Punt d’Atenció a l’Usuari (7) 972 17.100 

Satisfacció dels usuaris amb l’atenció presencial rebuda (3) (8) 9,40 9,50 

Satisfacció dels usuaris amb l’atenció telefònica rebuda (3) (9)   9,70 

Préstec (10) 

Nombre de préstecs realitzats de documents de la URV (11) 10.323 237.308 

Ràtio préstec documents de la URV/estudiant potencial del campus (5) 22 16 

Nombre de documents sol·licitats a fora de la URV per préstec consorciat   3.910 

Nombre de documents sol·licitats a fora de la URV per préstec interbibliotecari    2.751 

Nombre de documents subministrats a fora de la URV per préstec consorciat   6.003 

Nombre de documents subministrats a fora de la URV per préstec interbibliotecari    2.692 

Nombre de préstecs realitzats dels espais de treball en grup 1.177 25.835 

Nombre de préstecs realitzats d’altres espais del CRAI de campus (12)   350 

Nombre de préstecs d’ordinadors portàtils  5.742 70.546 

Nombre de préstecs d’altres equipaments  1.422 22.042 

Accions de suport a la formació 

Nombre d’assistents. Suport realitzat pel CRAI en la competència nuclear C3 - gestió 
del coneixement 

143 2.402 

Ràtio assistents a la formació en competències informacionals/estudiant potencial de 
grau del campus 

0,33 0,28 

Nombre d’assistents. Cursos de recursos específics adreçats als estudiants de màster 
i doctorat 

44 249 
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Ràtio assistents a la formació en competències informacionals/estudiant potencial de 
màster del campus 

1,07 0,69 

Satisfacció de l’estudiant amb els cursos de competències informacionals rebuts del 
CRAI (Dades curs 2013-14) (3) 

9,00 8,17 

Nombre d’assistents. Formació PROFID CRAI.Biblioteca (13) 20 304 

Nombre d’assistents. Formació PROFID CRAI. Espai d’Aprenentatge de Llengües   62 

Nombre d’assistents. Formació PROFID CRAI. Factoria   50 

Nombre d’assistents als grups de conversa en anglès   1.737 

Nombre d’assistents. Micro TAC (Factoria)   107 

Nombre de descàrregues de material d’autoaprenentatge (guies i tutorials)   15.845 

Instal·lacions i equipaments 

Superfície (m2) 757 12.960 

Espais i seients de tipologia diversa 

Lectura/consulta 95 1.731 

Aula d’Informàtica 14 272 

Factoria (14) 2 84 

Espai d’Aprenentatge de Llengües (14) 2 80 

Aula de Formació 24 161 

De treball en silenci 40 782 

En espais de treball en grup (15) 3 / 18 41 / 310 

En espais de trobada 18 91 

Altres 0 85 

Nombre d’equipaments 

Ordinadors a l’Aula d’Informàtica 14 265 

Ordinadors portàtils en préstec 28 184 

Ordinadors a l’Aula de formació 0 49 

Ordinadors a la Factoria  2 43 

Ordinadors a L’Espai d’Aprenentatge de Llengües  2 19 

Terminals de consulta (sense identificació per part de l’usuari) 4 62 

Pissarres digitals 1 14 

Pantalles TV (16) 5 35 

Altres equipaments (17) 3 149 
(1) CRAI Campus Catalunya inclou el Llegat Vidal-Capmany, CRAI Campus Bellissens inclou el Centre de Documentació Europea i CRAI 

Medicina i Ciències de la Salut inclou la Biblioteca de la Unitat Docent de l’Hospital Universitari Sant Joan i Altres inclou les dades 

corresponents a les Seccions de suport i coordinació del CRAI, Rectorat, Fundació Marta Mata Garriga, Vinseum, ICAC, Hemeroteca 

Fundació Catalunya-La Pedrera, Fundació Quer Alt, Hospital Universitari Joan XXIII i Monestir de Poblet. 

(2) Aquestes dades es poden completar amb l’Informe que porta per títol: Anàlisi de l’enquesta de satisfacció d’usuaris del CRAI 

adreçada al Personal Docent i Investigador 2013. El qüestionari es va distribuir a finals de 2013 i les dades es van presentar l’any 2014. 

(3) Escala de puntuació: 1-10. 

(4) A la columna Altres es dóna el nombre d’estudiants corresponents a tots els programes de doctorat de la URV. 

(5) El ràtio es calcula pel nombre d’estudiants de grau i de màster; no s’inclouen el nombre d’estudiants de doctorat. 

(6) 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. 

(7) Dades extrapolades a partir de les dades obtingudes de quatre setmanes estàndard. 

(8) Satisfacció corresponent a 2.823 usuaris. 

(9) Satisfacció corresponent a 140 usuaris. 

(10) Inclou dades de préstec i de renovacions de préstec. 

(11) Dades de préstec facilitades d’acord amb la ubicació del document. 

(12) S’inclou l’ús d’espais com ara les aules de formació, espai per a exposicions, ... 

(13) A l’opció Altres s’inclouen les dades de formació realitzada per la Secció d’Organització i Millora i la Secció de Recursos Documentals. 

(14) Compartició de recursos entre l’Espai d’Aprenentatge de Llengües i la Factura en alguns CRAI de campus. 

(15) Es donen dades del nombre d’espais de treball en grup i de seients dels mateixos. 

(16) Aquestes pantalles tenen diverses funcions: pantalla informativa, pantalla d’ús dins de l’espai de treball en grup, … 

(17) Equipament diferent dels ordinadors portàtils i dels espais de treball en grup. 

Font: Cap de la Secció d’Organització i Millora/Cap de la Secció de Recursos Documentals/Cap de la Secció de Serveis 
als Usuaris/Coordinador/Responsable del CRAI de campus 
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Taula 61. Registre incidències FTG curs 2013-14 

Nº 

DATA 
Titulaci
ó 

TIPUS  A QUI 
ES 
LLIURA 

TEMA RESPOSTA 
ENTRADA 

LLIURAME
NT 

C.D. 
RESPOS
TA 

DOCUM
ENT 

1 23/10/13 29/10/13   NO GTUR 
Reclama
ció 

Jesús 
Es queixa de que la fotocopiadora del centre no esta 
carregada i no es pot fotocopiar els apunts 

No posa a/e 

2 13/11/13 13/11/13 
20/11/1
3 

05/12/1
3 

GGOT 
Suggeri
ment 

Jesús 

L’alume sol·licita que la zona d’estacionament de 
bicicletes sigui reubicada, proposa que l’emplaçament 
idoni seria ubicar-lo al pati interior de la facultat situat en 
l’antiga aula SIG actualment despatx associats turisme. 

Es contesta a l’alumne dient que no és 
possible ubicar-ho al pati interior, però 
s’estudiaran altres llocs. 

3 15/11/13 18/11/13 
20/11/1
3 

20/11/1
3 

GTUR 
Reclama
ció 

Carme
/ Jesús 

L’alumne s’ha quedat un més sense poder agafar material 
de la biblioteca per torna un ordinador una hora tard, creu 
que es massa temps i sugereix que es canvi aqueta sanció 
a menys temps per facilitar l’estudi. 

Es contesta a l’alumne i es retira la sanció, 
ja que hi ha un buit legal. 

4 21/11/13 22/11/13 
27/11/1
3 

19/12/1
3 

GGOT 
Reclama
ció 

Joan 
Els alumnes de 3r curs reclamen més ordinadors amb 
diferents programes SIG al CRAI 

Es contesta a l’alumne que no es pot 
instal·lar programari als ordinadors del 
CRAI perquè no hi ha més llicències, pel 
que es mirarà d’ajustar l’horari de les aules 
d’nformàtica 

5 22/11/13 27/11/13 
27/11/1
3 

05/12/1
3 

GTUR 
Reclama
ció 

Jesús 
L’alumne es queixa de que la fotocopiadora de la sala 
FAG2 li ha gastat el saldo de la tarjeta i no li ha fet les 
fotocopies. 

Es contesta a l’alumne dient que s’ha 
informat a Gerència perquè es posi amb 
contacte amb l’empressa concessionària. 

6 25/11/13 25/11/13 
27/11/1
3 

05/12/1
3 

GTUR 
Incidènc

ia 
Marta 

L’alumne es queixa per varis motius relacionats amb les 
tutories i el canvis de tutor, creu que no ha rebut una bona 
atenció per part dels seus tutors i una mala informació. 

Per una altra banda ha tingut problemes en la fotografia 
del carnet d’estudiant, no li apareix al seu carnet perquè 
es van perdre les fotos que va donar a 1r. 

Es contesta a l’alumne i se li proposa una 
entrevista amb Dra. Marta Nel·lo per 
tractar els temes exposats. 

7 12/12/13 12/12/13     GTUR 
Reclama
ció 

Coia 

L’alumne es queixa de la professora Maria Elisa per varis 
motius: no compleix amb els percentatges establerts al 
moodle, no l’ha deixat fer l’examen perquè no ha assistit 
al 75% de les classes mentre que a altres alumnes sí, rep 
una humillació davant dels altres alumnes per tenir un 
nivell d’anglès baix i la professora ha avisat que no podien 
fer l’examen amb 3 dies d’antelació. 

  
  
  
La responsable del grau parla amb la 
professora professora en qüestió i la 
conclusió que s’extreu de la conversa és 
que una part dels alumnes que accedeixen 

a aquesta assignatura no tenen el nivell 
mínim per poder-la cursar. Per intentar 
detectar-los es planteja la possibilitat 
d’implantar exàmens de nivell i reconduir-

8 12/12/13 12/12/13     GTUR 
Reclama
ció 

Coia 

L’alumne  es queixa de la professora d’anglès Maria Elisa 
per varis motius: humiliació i discriminació davant dels 
altres alumnes per tenir un nivell d’anglès més baix que 
la resta, males maneres i no reconeix l’esforç fet sinó que 
al contrari, recrimina tots els errors. 
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9 12/12/13 12/12/13     GTUR 
Reclama
ció 

Coia 

L’alumne es queixa de la professora Maria Elisa per varis 
motius: no compleix amb els percentatges establerts al 
moodle, no l’ha deixat fer l’examen perquè no ha assistit 
al 75% de les classes mentre que a altres alumnes sí, rep 
una humillació davant dels altres alumnes per tenir un 
nivell d’anglès baix i la professora ha avisat que no podien 
fer l’examen amb 3 dies d’antelació. 

los per millorar la seva bases i poder 
cursar l’assignatura amb el nivell adequat. 

1
0 

30/01/14 03/02/14 
04/02/1
4 

  GTUR 
Reclama
ció 

Jesús 

L’alumne es queixa  del funcionament de les màquines 
dispensadores de la zona de descans, ja que  en 7 
ocasions no li  ha donat els productes que ha pagat i no li  
han tornat els diners, i demana que s’instali una cafeteria 
a la Facultat de Turisme i Geografia 

Es contesta a l’alumne que s’ha posat en 
coneixement de l’oficina de contractació 
de la URV la problemàtica plantejada 
perquè contacti amb l’empresa de les 
màquines expendedores i ho solventi. 

1
1 

03/04/14 03/04/14   
03/04/1
4 

GTUR 
Reclama
ció 

Coia 

L’alumne es queixa d’un professor, ja que va tindre que 
fer un examen asseguda a una cadira sense taula per falta 
d’espai a l’aula i no els va deixar cap altre opció. I que a 
les classes de pràctiques amb ordinador estan en una aula 
i no hi ha  oridnadors per a tothom. 

La responsable del grau parla amb el 
professor afectat oferint-li solucions a les 
dues problemàtiques plantejades, cosa 
que el profesor agreix i diu que tindrà en 
compte en endavat. 

1
2 

07/05/14   
12/05/1
4 

30/05/1
4 

Centre 
Reclama
ció 

Jesús 
Queixa sobre el mal funcionament de les màquines 
d’aliments. 

Es contesta als alumnes que s’ha posat en 
coneixement de l’oficina de contractació 
de la universitat la problemàtica 
palntejada perquè contacti amb l’empresa 
de les màquines expendedores perquè 
solventi el tema. 

1
3 

08/05/14   
12/05/1
4 

30/05/1
4 

GTUR 
Reclama
ció 

Jesús 
Queixa sobre el mal funcionament de les màquines 
d’aliments, no dóna els productes i es queda amb els 
aliments 

1
4 

08/05/14   
12/05/1
4 

30/05/1
4 

GTUR 
Reclama
ció 

Jesús 
Queixa sobre el mal funcionament de les màquines 
d’aliments. Demana que es faci una revisió de les 
màquines perquè no torni a passar. 

1
5 

12/05/14   
12/05/1
4 

30/05/1
4 

GTUR 
Reclama
ció 

Jesús 
Queixa sobre el mal funcionament de les màquines 
d’aliments i que no li tornen els diners. 

Font: Elaboració pròpia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ FACULTAT DE TURISME I 

GEOGRAFIA 

 

173 
 

Taula 62. Dades ús de Moodle 

FTG CURS 2013-14  
ESPAIS PROFESSORS/ES ESTUDIANTS/ES 

totals actius % actius totals actius % actius totals actius % actius 

Geografia i ordenació del territori 74 69 93,24 68 42 61,79 634 497 78,45 

Turisme  74 72 97,30 99 59 59,25 1.061 846 79,74 

Planificació territorial: informació, eines i mètodes  22 22 100,0 19 13 68,68 104 87 83,43 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística  29 29 100,00 36 21 59,33 428 340 79,41 

FTG  (Inclou llicenciatures i altres títosl en extinció) 143 134 93,71 130 77 59,42 1.316 1.030 78,26 

Data informe:06/02/2015 
Font: Servei de Recursos Educatius 
Espais: aules virtuals en les que recau docència de la titulació. Estudiants/es: usuaris diferents amb el rol d’estudiant en el conjunt d’espais de la titulació. Professors/es: usuaris 
diferents amb el rol professor en el conjunt d’espais de la titulació. Espais actius: aules virtuals en les que recau docència de la titulació i que han sigut obertes i han tingut accessos 
de professors/es i estudiants/es. Estudiants/es actius: mitjana del nombre setmanal d’usuaris diferents que accedeixen amb el rol estudiant. Professors/es actius: mitjana del nombre 
setmanal d’usuaris diferents que accedeixen amb el rol professors.  
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Annex 5. Taules per a la valoració de l’assoliment de  l’estàndard 6 

Taula 63. Metodologies vs. Avaluació 

 
 

 
 

 

 
 
 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 1% 2%

Activitats Teòriques
7% 42%

Activitats Pràctiques Pràctica guiada
38% 28%

Pràctica autònoma
22% 16%

Metodologies 

Integrades 1% 0%

Atenció 

Personalitzada 0% 4%

Proves
31% 8%

 FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA - Grau de Geografia i Ordenació del Territori (Curs 2013-14)

Metodologia i sistema d'avaluació 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 0% 2%

Activitats Teòriques
2% 41%

Activitats Pràctiques Pràctica guiada
26% 24%

Pràctica autònoma
27% 20%

Metodologies 

Integrades 2% 1%

Atenció 

Personalitzada 0% 4%

Proves
44% 8%

 FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA - Grau de Turisme (Curs 2013-14)

Metodologia i sistema d'avaluació 
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Data informe: 29/01/2015 i 12/02/2015 
Font: Servei de Recursos Educatius  

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 0% 6%

Activitats Teòriques
4% 23%

Activitats Pràctiques Pràctica guiada
47% 28%

Pràctica autònoma
22% 14%

Pràctiques Externes
5% 6%

Treball de Fi de 

Màster 5% 14%

Atenció 

Personalitzada 0% 5%

Proves
16% 4%

 FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA: Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes (2011) (Curs 2013-14)

Metodologia i sistema d'avaluació 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 0% 2%

Activitats Teòriques
4% 25%

Activitats Pràctiques Pràctica guiada
37% 24%

Pràctica autònoma
28% 20%

Pràctiques Externes
4% 6%

Treball de Fi de 

Màster 4% 14%

Atenció 

Personalitzada 2% 4%

Proves
20% 5%

 FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA: Màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística (2010) (Curs 2013-14)

Metodologia i sistema d'avaluació 
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 Taula 64. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació per a cada assignatura amb el 

temps de treball de l’estudiant, amb presència del professor i treball autònom.  
Marcat amb blau aquelles que s’utilitzen per l’avaluació de l’assignatura  
 

Geografia i ordenació del territori
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Turisme 
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Taula 65. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes  
Geografia i ordenació del territori 

Centre 
Núm. 
estudiants 

Tipologia 

Fundació del Parc Científic Turisme i Oci 1 Turisme 

Ajuntament de Vila-seca (àrea medi ambient) 1 Medi ambient 

Ajuntament de Vila-seca (àrea urbanisme) 1 Planificació urbana 

Univesidade do Porto 2 Canvi climàtic 

Servei Territorial de Protecció Civil (Dept. Interior – Generalitat 
de Catalunya) 

1 Protecció civil 

Centre de Canvi Climàtic (URV) 3 Canvi climàtic 

Limonium, SLU 1 Medi ambient 

Ajuntament de la Selva del Camp (àrea urbanisme) 1 Planificació urbana 

Aparcam, SLM – Transport i mobilitat de Cambrils 1 Transport i mobilitat 

Camp d’Aprenentatge de la Ciutat de Tarragona 1 Educació 

Cambra de Comerç de Tarragona 2 Desenvolupament local 

Parc Natural del Delta de l’Ebre 1 Medi ambient 

Ajuntament de l’Ampolla (àrea d’urbanisme) 1 Planificació urbana 

Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre 1 Medi ambient i canvi climàtic 

Hospital Joan XXIII (àrea medi ambient i residus) 1 Medi ambient 

Diputació Tarragona (àrea medi ambient, salut pública i territori) 1 Medi ambient 

Servei Municipal de l’Habitatge i actuacions urbanes S.A. 
(Ajuntament de Tarragona) 

1 Habitatge 

Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona 1 Transport i mobilitat 

 

Turisme PRÀCTIQUES EXTERNES I 

Centre Núm. d’estudiants Tipologia 

Agència de Promoció Turisme Sitges 1 Oficina de turisme 

Agrocamping S.L. 1 Càmping  

Ajuntament de la Canonja 2 Organismes públics 

Aparthotel Atenea Aventura S.L. 3 Hostaleria 

Clubotel La Dorada 1 Hostaleria 

Estival Park Salou hotel Resort, Sport&Spa 2 Hostaleria 

Fundació Castell del Vi 1 Organismes Públics 

Gerard Corporation, S.A.U. (Hotel SB Ciutat de Tarragona) 2 Hostaleria 

Grupo Palas 3 Hostaleria 

Grupo Reside (Hotel Magnòlia) 2 Hostaleria 

Hosteleria Unida Dos S.A. (hotel Husa Imperial Tárraco) 5 Hostaleria 

Hotel and Confereence Centre Sitges, S.L. 1 Hostaleria 

Hotel Ciudad de Alañiz S.A. 1 Hostaleria 

Hotel NH Ciutat de Reus 1 Hostaleria 

Hotel Termes Montbrio S.L. 2 Hostaleria 

Hotel urbis Centre 1 Hostaleria 

Hotelbeds Accomodation & Destinations Service 1 Hostaleria 

Inedit Viatges S.L. 1 Agència de Viatges 

Interhome SrL 1 Altres 

Inversiones y Explotaciones Turísticas S.A. (Hotel Meliá Sitges) 2 Hostaleria 

LIMONIUM SLU 1 Altres 

Mediterrànea Beach& Golf Community, S.A.U 3 Altres 

Nuevos destinos Ahuel S.L. 1 Agència de Viatges 

OHLA HOTEL (CENTCLAUS, S.L.) 2 Hostaleria 

Patronat Municipal de Turisme de Reus 1 Organismes públics 

Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 2 Organismes públics 

Port Aventura Entertaniment S.A.U. (Hotels) 4 Hostaleria 

Port Cambrils Inversions S.L. (Hotel Tryp Port Cambrils) 2 Hostaleria 

Reus Desenvolupament Econòmic SA (FiraReus 1 Altres 

REVIEWPRO 1 Altres 

TermaEuropa 1 Hostaleria 

Versatility CB 1 Altres 

Viajes Ecuador 2 Agència de Viatges 

VIAJES EL CORTE INGLÉS 1 Agència de Viatges 

Viajes Iltrida S.A. 2 Agència de Viatges 
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Turisme PRÀCTIQUES EXTERNES I 

Centre Núm. d’estudiants Tipologia 

Viajes para ti S.L. (Esquiades.com) 1 Agència de Viatges 

Turisme PRÀCTIQUES EXTERNES II 

Centre Núm. d’estudiants Tipologia 

AC Hotel Tarragona 1 Hostaleria 

Ag Planning Events 2 Altres 

Aparthotel Atenea Aventura S.L. 1 Hostaleria 

Asociacion Española de Estaciones Náuticas 1 Altres 

Ethnia Producciones Artisticas 2 Altres 

Gerard Corporation, S.A.U. (Hotel SB Ciutat de Tarragona) 1 Hostaleria 

Grupo Palas 1 Hostaleria 

Grupo Reside (Blaumar Hotel) 1 Hostaleria 

Grupo Reside (oficines centrals) 1 Hostaleria 

Grupo Reside(La Boella 1 Hostaleria 

Hotel Lauria S.L. 1 Hostaleria 

Hotel NH Ciutat de Reus 1 Hostaleria 

Hotel Termes Montbrio S.L. 1 Hostaleria 

Hotelbeds Accomodation & Destinations Servic 1 Hostaleria 

Ibersol 93, S.L. 2 Hostaleria 

INBAMAR SL (Alexandre Hotels) 2 Hostaleria 

JEDOP-2011 S.L. (Hotel Platjamar) 1 Hostaleria 

Maresto S.A. 1 Hostaleria 

NT Incoming S.L. 1 Agència de Viatges 

Paradores de Turismo de España S.A. 1 Hostaleria 

Patronat de Turisme de Cambrils 1 Organismes públics 

Patronat de Turisme de Torredembarra 1 Organismes públics 

Patronat Municipal de Turisme de Tarragona 1 Organismes públics 

Port Aventura Entertaniment S.A.U. (àrea de reclutament i selecció) 1 Parcs temàtics i oci 

Port Aventura Entertaniment S.A.U. (hotels) 2 Parcs temàtics i oci 

Port Aventura Entertaniment S.A.U. (Relacions laborals) 1 Parcs temàtics i oci 

Port Cambrils Inversions S.L. (Hotel Tryp Port Cambrils) 3 Hostaleria 

Trendy Travel 1 Agència de Viatges 

Tres de Nou, SCP 1 Altres 

Viajes Iltrida S.A. 1 Agència de Viatges 

Viajes para ti S.L. (Esquiades.com) 1 Agència de Viatges 

Vil·la Museu Pau Casals 1 Parcs temàtics i oci 

 

Planificació territorial: informació, eines i mètodes 

Centre 
Núm. 
estudiants 

Tipologia 

Ajuntament de Vila-seca (àrea medi ambient) 1 Medi ambient 

Cambra de Comerç de Tarragona 2 Infraestructures de transport i planificació 
territorial 

Limonium, SLU 1 Medi ambient 

Autoritat Portuària de Tarragona 2 Infraestructures de transport i planificació 
territorial 

Gaudí, sl 1 Medi ambient 

Ajuntament de Reus (àrea medi ambient) 1 Planificació urbana 

Ajuntament de Reus (oficina d’habitatge) 1 Planificació urbana 

 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística 

Centre Núm. estudiants Tipologia 

Asociacion Española de Estaciones Náuticas 1 Altres 

Limonium SLU 2 Altres 

Hotel Termes Montbrio 1 Hostaleria 

PCT - Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya 2 Altres 

Paisatge del Genis 1 Altres 

Patronat Municipal de Turisme de Reus 2 Organismes públics 

Port Aventura Entertaniment S.A.U. 6 Parcs temàtics i oci 

Viajes Ecuador 1 Agència de Viatges 



 
 AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ FACULTAT DE TURISME I 

GEOGRAFIA 

 

180 
 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística 

Centre Núm. estudiants Tipologia 

Viajes para tí 1 Agència de Viatges 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 66.1  Resultats preguntes enquesta pràctiques externes GGOT 
1 2 3 4 5 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 1 2 3 4 5 C a
r

to g
r

a
f

ia
 

i S I G
 

P
l

a n
i

fi c a c
i

ó
 

te r
r

it o
r

ia l C a d a s
t

r
e
 

C
l

i m a
t

o
l

o g
i

a
 

G e s
t

ió
 

g e o e s
t

a d
í

s
t

ic a
 

d e
 

b a s e s
 

d e
 

d a d e s
 

D o c è n c
i

a
 

T
r

e b a
l

l d e
 

c a m p
 

T
r

e b a
l

l e n
 

e q u
i

p
 

10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - - - - x x        

7 9 7 5 7 5 3 6 10 8 6 6 0 8 8 10 10 7 - - - - x x x       

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7 - - - - x x  x      
8 10 7 6 8 7 9 7 10 5 8 8 8 0 0 - 8 7 - - - x -    x     

7 8 8 8 8 7 6 7 7 5 7 8 8 7 7 7 5 7 - - x - -   x      

10 10 10 8 9,8 8 5 - 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 - - - - x         

9 10 9 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 2 4 6 9 7 - - - x -     x    

7 10 10 8 7 8 6 8 7 9 8 10 7 10 10 8 10 9 - - - - x         

8 6 4 5 6 10 9 - - 6 8 10 2 7 6 10 9 8 - - - - x         

8 10 10 7 9 9 10 10 10 10 10 10 8 7 7 10 10 8 - - - - - x        

8 9 9 9 9 8,5 9 10 9 9 9 8 9 8 7,5 7 8 8 - -     x x        

7 9 7 8 8 8 8 - - 9 8 8 8 10 10 10 9 9 - - - - -      x   
6 10 8 7 8 9 9 10 8 8 8 9 9 - 7 10 8 8 - - - - x x    x    

8 9 6 8 8 7 7 7 9 8 7 7 8 5 5 7 7 7 - - - - x x        

8 9 7 8 8 6 8 7 8 6 7 8 7 2 2 8 8 7 - - - - -         

7 10 10 7 8,5 10 8 10 10 10 10 10 8 7 6 10 10 9 - - - - x         

8 10 8 8 8 9 8 7 8 10 9 9 8 8 7 10 10 9 - - - - x         

9 10 8 7 8 9 10 - - 8 9 9 7 8 8 9 5 8 - - - - x         

7 9 7 8 8 7 9 10 6 9 8 6 7 9 7 9 7 7 - - - x -       x x 

 
1 Integració de les pràctiques amb el contingut dels estudis de geografia (valoració de l’1 al 10, 1 molt baix i 10 molt alt) 

1.1 Les pràctiques externes t’han permès desenvolupar (o aplicar) coneixements adquirits a través dels estudis de Geografia 

1.2 

Consideres una bona contribució a la teva formació que els estudis de Geografia incorporin les pràctiques externes amb una dimensió de crèdits 

important 

1.3 Les activitats realitzades a través de les pràctiques han suposat un complement útil en la teva formació com a geògraf? 

1.4 Grau de relació entre les competències adquirides a la titulació i les pràctiques externes 

1.5 Valoració global d’aquest punt 

2 Valoració de les tasques desenvolupades a l’empresa (valoració de l’1 al 10, 1 molt baix i 10 molt alt) 

2.1 Consideres que has realitzat unes tasques adequades al teu nivell de formació? 
2.2 Has percebut que la teva contribució, com a geògraf, resultava útil i interessant per a l’empresa? 

2.3 Si has format part d’un equip interdisciplinari: (a) s’han creat sinèrgies que han resultat interessants per a la teva formació/experiència a l’empresa? 

2.4 (b) Consideres que en aquest entorn resultava especialment útil la presència d’un geògraf? 

2.5 Seguiment de les pràctiques realitzar per part del tutor extern 

2.6 Valoració global d’aquest punt 

3 Contribució de les pràctiques externes en la formació/orientació professional (valoració de l’1 al 10, 1 molt baix i 10 molt alt) 

3.1 Les pràctiques externes t’han permès aprendre tècniques/habilitats/procediments útils per a la teva formació 

3.2 Les pràctiques externes t’han permès tenir una aproximació a possibles sortides/activitats professionals dels geògrafs? 

3.3 T’han ajudat a decidir cap a on orientar la teva formació de postgrau? 

3.4 T’han ajudat a decidit en quin àmbit voldries orientar el teu futur professional? 

3.5 Si poguessis triar, voldries treballar en el mateix àmbit/sector on has realitzat les pràctiques? 

3.6 i en la mateixa empresa? 

3.7 Valoració global d’aquest punt 

4 Nivell de satisfacció de les pràctiques (valoració de l’1 al 5, 1 molt baix i 5 molt alt) 

5 Principals habilitats adquirides/treballades 
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Taula 66.2  Resultats preguntes enquesta pràctiques externes GTUR  
 
 
 
 

% pregunta  

Pregunta 
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T
o

ta
lm

e
n

t 

d
’a

c
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r
d

  

La informació prèvia donada en la sessió informativa del PAT i de l’inici de l’assignatura 
ha estat correcta i és útil. 

0,0% 3,5
% 

65,9
% 

30,6
% 

L’oferta d’empreses on poder fer les pràctiques és prou variada i adequada. 2,3% 26,4

% 

52,9

% 

18,4

% 

La possibilitat de poder buscar una empresa pel meu compte és positiva. 1,2% 9,3
% 

44,2
% 

45,3
% 

El procés d’assignació de les pràctiques és adequat i prou eficient. 0,0% 3,5
% 

66,3
% 

30,2
% 

Considero que el tutor de l’empresa ha mostrat interès en mi. 4,7% 4,7
% 

36,0
% 

54,7
% 

Els horaris han estat adequats. 1,1% 4,6
% 

49,4
% 

44,8
% 

El que es va acordar al principi es va respectar (horaris, tasques, etc.) 1,1% 2,3
% 

37,9
% 

58,6
% 

La relació amb el tutor acadèmic ha estat prou fluida i m’ha guiat en el desenvolupament 
acadèmic de l’assignatura. 

0,0% 5,7
% 

48,9
% 

45,5
% 

El procés d’avaluació és correcte i valora tots els aspectes de les pràctiques. 2,3% 4,7
% 

51,2
% 

41,9
% 

Considero que les pràctiques han estat útils per aplicar alguns dels coneixements 
adquirits en el meu ensenyament. 

2,3% 13,6
% 

42,0
% 

42,0
% 

Considero que les pràctiques han estat útils per a començar a plantejar-me el meu 
projecte professional. 

2,3% 5,7
% 

37,9
% 

54,0
% 

M’han facilitat conèixer les característiques del mercat laboral actual. 1,1% 6,8
% 

37,5
% 

54,5
% 

El temps que he dedicat a les pràctiques ha esta adequat. 1,1% 8,0
% 

49,4
% 

41,4
% 

Les expectatives que tenia en relació amb les pràctiques s’han complert. 1,1% 5,7
% 

49,4
% 

43,7
% 

En general estic satisfet/a de les pràctiques externes. 0,0% 4,6
% 

35,6
% 

59,8
% 

 

Taula 67. Llistat dels TFG/TFM del curs acadèmic en curs  
Geografia i ordenació del territori 

Títol TFG Tipologia/Temàtica Qualificació* Professor 

La climatologia i la relació amb els incendis forestals de la 
Província de Tarragona entre els anys 2004 i 2012 

Climatologia Notable Sigró, Javier 

El clima del Pirineu d’Osca. Estacions meteorològiques de 
muntanya: aproximació teòrica i metodològica 

Climatologia Notable Sigró, Javier 

Anàlisi de temperatures extremes i onades de calor a l’Espanya 
peninsular 

Climatologia Excel·lent Aguilar, Enric 

Estimació de la població estacional de Vila-seca, Cambrils i 
Salou 

Demografia Notable Alberich, 
Joan 

Estudi d’Impacte Ambiental: el cas del Centre Penitenciari de 
Mas d’Enric 

Impacte ambiental Excel·lent García-
Borés, Iban 

Análisis y comparación de las olas de calor y de frío en las 
ciudades de Oporto y Barcelona durante el periodo 2000-2005 

Climatologia Excel·lent Brunet, 
Manola 

Metodología de análisis para una sociedad global en transición: 
de la usurpación de riquezas a la equidad 

Planificació territorial Aprovat Gutiérrez, 
Aaron 

La immigració a Tarragona a través de la sala de parts de 
l’hospital Joan XXIII de Tarragona. Anàlisi comparativa dels 

anys 2004 i 2012 

Demografia Notable Alberich, 
Joan 

Els Plans de Barris en la regeneració integral dels nuclis 
històrics 

Planificació territorial Notable Pérez, 
Yolanda 

Assessment of Geographical Perception of the Ebro Delta Medi ambient Notable Serrano, 
David 
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Geografia i ordenació del territori 

Títol TFG Tipologia/Temàtica Qualificació* Professor 

La generació i la recollida selectiva dels residus municipals a la 
comarca del Montsià (2001-2011). La influència exercida per 
la campanya de publicitat “Envàs on vas?” en la millora de la 
recollida selectiva de residus a la Sénia 

Medi ambient Notable Saladié, 
Òscar 

Dinàmiques de la migració al municipi de Vila-seca 2004-2013 Demografia Excel·lent Alberich, 
Joan 

Avaluació del Mètode d’homogeneïtzació HOMER. HOME-
Benchmark Dataset 

Climatologia Notable Aguilar, Enric 

Relació entre la precipitació al Pirineu català i aragonès i 
l’oscil·lació de l’Atlàntic Nord 

Climatologia Notable Aguilar, Enric 

Anàlisi de la mobilitat en transport públic a la ciutat de 
Tarragona 

Planificació territorial Notable Gutiérrez, 
Aaron 

Mototurisme: anàlisi i caracterització de l’activitat 
mototurística. Aplicació pràctica a la comarca del Priorat 

Turisme Notable Blay, Jordi 

* 5 NO PRESENTATS 
 

Turisme 

Títol TFG Tipologia/Temàtica Qualificació* Professor 

Normes de Qualitat ISO 9000: Aplicació al cas 
Hotel Palas Pineda 4* 

Allotjament turístic Aprovat Jesús Angla Jiménez 

Renovación de un hotel temático para 
potenciar el cliente de negocios y mejorar su 
cliente vacacional 

Allotjament turístic Aprovat Xavier Càmara Turull 

El arrendamiento turístico en Mont-roig del 
Camp 

Economia del turisme Notable 
M. Jesús Muiños 
Villaverde 

La ocupación y la economia submergida en el 
sector turística: anàlisis de diversos municipios 
catalanes 

Economia del turisme Notable 
Juan Antonio Duro 
Moreno 

Creació d’un esdeveniment turístic solidari: 
SALOU ES MOU 

Esdeveniment turístic Notable Ercilia García Álvarez 

Andorra: Turisme i Identitat Patrimoni turístic Aprovat 
M. Jesús Muiños 
Villaverde 

Creació d’una ruta enoturística. El rondarium Patrimoni turístic Aprovat Jesús Angla Jiménez 

El celler com a element estructurador de 

l’oferta enoturística a la comarca del Priorat 
Patrimoni turístic Notable Lorena Beas Secall 

El turisme a Lleida Patrimoni turístic Aprovat Lorena Beas Secall 

Roda de Berà: mucho por descubrir Patrimoni turístic Notable Marta Nel-lo Andreu 

Turismo en Tailandia Patrimoni turístic Aprovat Lorena Beas Secall 

Recursos culturals i Patrimoni de la Humanitat 
a Catalunya. El seu aprofitament turístic en el 
cas de la Costa Daurada 

Patrimoni turístic Aprovat Lorena Beas Secall 

Anàlisi i proposta estratègica de turisme per al 
municipi de Sant Esteve de Sesrovires 

Política turística Excel·lent 
Juan Antonio Duro 
Moreno 

Análisis de la identidad corporativa de IBERSOL 
Professionals del 
turisme 

Notable Susana Sardà Garcia 

Estudio de viabilidad de Bravo 
Professionals del 
turisme 

Aprovat Xavier Càmara Turull 

Planificació en l’animació a les Terres de l’Ebre: 
Creació d’una empresa d’animació 

Professionals del 
turisme 

Notable Jesús Angla Jiménez 

The creation of a new business, TB Events 
Professionals del 
turisme 

Notable Ercilia García Álvarez 

Creación de una agencia de viajes mayorista 
Professionals del 
turisme 

Notable 
Ana Beatriz Hernández 
Lara 

Canales de distribución de productos turísticos 
Professionals del 
turisme 

Aprovat Susana Sardà Gacia 

Potencial turístico de Alcañiz. Nuevas 
propuestas de dinamización turística 

Promoció turística Notable Marta Nel-lo Andreu 

Estratègies comunicatives on-line de 
destinacios turístiques: anàlisi, bones 
pràctiques i adaptabilitat pel Patronat de 
Turisme de Tarragona 

Promoció turística Excel·lent Antonio Russo 

El Programa Erasmus com a eina de promoció 
turística (URV) 

Promoció turística Aprovat 
M. Jesús Muiños 
Villaverde 
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Turisme 

Títol TFG Tipologia/Temàtica Qualificació* Professor 

Les noves modalitats turístiques al litoral de la 
Costa Daurada 

Promoció turística Aprovat Lorena Beas Secall 

Pla de màrqueting de turisme actiu a Cambrils Promoció turística Notable Lorena Beas Secall 

Reus: Promoción de la imagen turística y 
satisfacción del consumidor 

Promoció turística Aprovat 
M. Jesús Muiños 
Villaverde 

Formación de la imagen y perfil turístico desde 
una perspectiva psicológica: el caso de Perú 

Sociologia de l’oci Notable 
M. Jesús Muiños 
Villaverde 

El Turisme Slow al Baix Camp Turisme sectorial Aprovat Lorena Beas Secall 

Act responsable, be sustainable Turisme sectorial Notable Joan Mogas Amorós 

La arquitectura como reclamo turístico Turisme sectorial Aprovat 
M. Jesús Muiños 
Villaverde 

Turisme rural a la Ribera d’Ebre. Una proposta Turisme sectorial Aprovat 
M. Jesús Muiños 
Villaverde 

Turismo Accesible en Sitges Turisme sectorial Notable Lorena Beas Secall 

Aproximación al turismo náutico en la Costa 
Daurada Sur 

Turisme sectorial Notable 
M. Jesús Muiños 
Villaverde 

El turisme gai a Sitges Turisme sectorial Excel·lent 
M. Jesús Muiños 
Villaverde 

La importancia del turismo deportivo en Salou Turisme sectorial Notable Lorena Beas Secall 

Snow Tourism in Andorra Turisme sectorial Notable Salvador Anton Clavé 

* 16 NO PRESENTATS 
 

Planificació territorial: informació, eines i mètodes 

Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació Professor 

Els equipaments educatius a les comarques del Baix 
Camp i el Priorat. Localització, inversió econòmica i 
planificació territorial 

Planificació d’equipaments 
públics 

NOTABLE 
Dr. José 
Ignacio 
Muro 

Estudio de la dimensión pública del espacio urbano 
de las ciudades y de las dinámicas para la activación 
de solares urbanos. Elaboración de un plan de vacíos 
para la ciudad de Reus 

Planificació d’espais urbans NOTABLE 
Dr. José 
Ignacio 
Muro 

Valoración de la calidad visual del paisaje en la 
península de Paria, Estado Sucre, Venezuela 

Planificació d’espais urbans 
EXCEL.LENT 

Dra. 
Yolanda 
Pérez 

Programa de desenvolupament rural per a l’aplicació 
de la metodología Leader en el marc del PDR de 
Catalunya 2014-2020 del grup d’acció local Consorci 
d’Iniciatives Socioeconòmiques Terra Alta-Ribera 
d’Ebre 

Planificació d’espais urbans 

NOTABLE 
Dr. Jordi 
Blay 

Les polítiques d’habitatge i els habitatges buits. La 
situación actual i els projectes de futur 

Planificació d’espais urbans 
NOTABLE 

Dr. José 
Ignacio 
Muro 

L’estació del Camp de Tarragona: anàlisi, reptes i 
comparació amb l’estació de Valence TGV 

Planificació d’infrastructures 
EXCEL.LENT 

Dr. Aaron 
Gutiérrez 

Puerto de Tarragona: infraestructuras ferroviarias y 
nuevas perspectivas 

Planificació d’infrastructures 
APROVAT 

Dr. Aaron 
Gutiérrez 

* 2 NO PRESENTATS 
 

Tècniques d’anàlisi i innovació turística 

Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació* Professor 

Model Smart: una aproximació a les smart cities i a 
les smart destinations 

Patrimoni turístic NOTABLE 
Dr. Antonio Paolo 
Russo 

‘El conocimiento estadístico como apoyo a la 
planificación Urbanística en áreas turísticas’ 

Ciència i informació EXCEL·LENT Dr. Salvador Anton 

‘Estrategies de posicionament del nou equipament 
parc ecoturístic del pont del Diable’ 

Promoció turística NOTABLE 
Dr. Miquel Àngel 
Bové 

‘Los eventos como herramienta de dinamitzación 
turística’ 

Promoció turística NOTABLE Dr. Jordi Sardà 

La responsabilitat social corporativa en el turisme. El 
cas de TUI TRAVEL PLC 

Professionals del 
turisme 

APROVAT 
Dr. Salvador Anton i 
Dra. Noemí Rabassa 

El marketing Deportivo y la calidad de Servicio 
percibida por los espectadores de fútbol en los 
destinos turísticos en Alemania 

Promoció turística NOTABLE Dra. Noemí Rabassa 
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Tècniques d’anàlisi i innovació turística 

Títol TFM Tipologia/Temàtica Qualificació* Professor 

‘Análisis de la calidad de los servicios’ Serveis turístics SUSPENS Dra. Dolors Setó 

‘Turismo gastronómico’ Turisme sectorial NOTABLE 
Dr. Miquel Àngel 
Bové 

‘La comercialización y atención al cliente en agencias 
de viajes’ 

Professionals del 
turisme 

APROVAT Dra. Dolors Setó 

‘Desarrollo de indicadores básicos para el 
Observatorio de Turísmo Náutico de la Asociación 
Española de Estaciones Náuticas 

Professionals del 
turisme 

EXCEL·LENT 
Dr. Juan Antonio 
Duro 

‘Turismo gastronómico y accesibilidad’ 
Professionals del 

turisme 
EXCEL·LENT 

Dr. Miquel Àngel 

Bové 

‘Apartamentos turísticos en la Costa Dorada’ Allotjament NOTABLE 
Dr. Juan Antonio 
Duro 

‘Desarrollo de equipamientos turísticos para la 
dinamización de espacios’ 

Instal·lacions 
turístiques 

NOTABLE 
Dr. Miquel Àngel 
Bové 

‘Comportamiento del consumidors on line de ofertes 
turísticas’ 

Sociologia de l’oci NOTABLE Dra. Noemí Rabassa 

‘Análisis de la evolución de los precios y la coyuntura 
con la herramienta e-preus’ 

Economia del turisme NOTABLE 
Dr. Juan Antonio 
Duro 

‘Comercializació de la Ruta Paissatge del Genis Promoció turística NOTABLE Dr. Salvador Anton 

‘Creación eventos para la dinamización turística Promoció turística APROVAT Dr. Jordi Sardà 

‘Análisis de la comunicación en los parques temáticos’ Promoció turística NOTABLE Dra. Noemí Rabassa 

‘Análisis alojamientos y servicios en los Parques 
Temáticos’ 

Turisme sectorial APROVAT Dr. Jordi Sardà 

‘Análisis de Turismo Emisor de China: Descripción y 
factores explicativos’ 

Països i agrupacions NOTABLE 
Dr. Juan Antonio 
Duro 

* 3 NO PRESENTATS 
Font: Elaboració pròpia 

 

Taula 68. Resultats enquestes satisfacció TFG GTUR 
ASSIGNATURA: 21204301 TREBALL DE FI DE GRAU (TURISME)  
CURS ACADÈMIC: 2013-14 
RESULTATS ENQUESTES ALS ESTUDIANTS. RESUM PROFESSOR TUTORS 
ENQUESTA VALORACIÓ TUTOR/A TREBALL DE FI DE GRAU 

Nombre de TFG presentats 27 

Nombre de tutors implicats 12 

 

Nivell de comunicació personal amb el/la tutor/a del TFG  1 2 3 4 

1. Tinc la impressió que no ha seguit el desenvolupament del treball 
2. He fet menys de 5 reunions amb el/la tutor/a, encara que en les reunions ha 
mostrat el seu interès pel treball 
3. A part de les reunions (5 o més) hem intercanviat correus electrònics per 

concretar aspectes del treball, encara que les seves respostes no han estat el 
suficient ràpides pel meu ritme de desenvolupament del treball 

4. A part de les reunions (5 o més), les respostes als meus dubtes han estat 
ràpides i adients 

 3 5 20 

Valoració del nombre de revisions totals o parcials del TFG:  
Poques 

2 

Suficients 

18 

Moltes 

7 

Valoració qualitativa de les indicacions de el/la tutor/a:  
Insubstancials 

0 

Normals 

9 

Interessants 

17 

Estàs satisfet/a de la tasca del/de la teu/teva tutor/a del 
TFG? 

No 

2 

Si 

11 

Molt 

14 

 

ENQUESTA VALORACIÓ TUTOR/A TREBALL DE FI DE GRAU 

Nombre de TFG presentats (enquestes 
realitzades) 

27 

Nombre de tutors implicats 12 



 
 AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ FACULTAT DE TURISME I 

GEOGRAFIA 

 

186 
 

 

Nivell de comunicació personal amb el/la tutor/a del TFG  
1 
0,00% 

2 
10,71% 

3 
17,86% 

4 
71,43% 

Valoració del nombre de revisions totals o parcials del TFG:  
Poques 

7,41% 

Suficients 

66,67% 

Moltes 

25,92% 

Valoració qualitativa de les indicacions de el/la tutor/a:  
Insubstancials 

0,00% 

Normals 

34,62% 

Interessants 

65,38% 

Estàs satisfet/a de la tasca del/de la teu/teva tutor/a del 

TFG? 

No 

7,41% 

Si 

40,74% 

Molt 

51,85% 
 1 Valors de referència: 

1. Tinc la impressió que no ha seguit el desenvolupament del treball 
2. He fet menys de 5 reunions amb el/la tutor/a, encara que en les reunions ha mostrat el seu interès pel treball 
3. A part de les reunions (5 o més) hem intercanviat correus electrònics per concretar aspectes del treball, encara que les 

seves respostes no han estat el suficient ràpides pel meu ritme de desenvolupament del treball 
4. A part de les reunions (5 o més), les respostes als meus dubtes han estat ràpides i adients 
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Taula 69. Rendiment acadèmic per assignatura 
Geografia i ordenació del territori 

C
u

rs
 Assignatura Tipus  Durad

a 
Núm. 
Est. 

Convocatò
ria 

Notes Estudiants 

M.H % EX
. 

% NOT
. 

% AP
. 

% SUS
. 

% N
P 

% 

  ECONOMIA MUNDIAL TR 2nQ 37 MAIG 1 2,70% 1 2,70% 6 16,22% 12 32,43% 11 29,73% 6 16,22% 

JUNY             3 17,65% 7 41,18% 7 41,18% 

ESPAIS I SOCIETATS TR 2nQ 32 MAIG 1 3,13% 1 3,13% 10 31,25% 5 15,63% 8 25,00% 7 21,88% 

JUNY             8 53,33% 2 13,33% 5 33,33% 

ESTADÍSTICA BÀSICA TR 1rQ 33 DESEMBRE 1 3,03%     9 27,27% 9 27,27% 11 33,33% 3 9,09% 

GENER             3 21,43% 4 28,57% 7 50,00% 

FONAMENTS D’ANÀLISI 
GEOGRÀFICA 

TR 1rQ 31 DESEMBRE         9 29,03% 9 29,03% 4 12,90% 9 29,03% 

GENER         1 7,69% 5 38,46% 3 23,08% 4 30,77% 

GESTIÓ D’EMPRESES TR 1rQ 30 DESEMBRE         6 20,00% 14 46,67% 3 10,00% 7 23,33% 

GENER             6 60,00% 1 10,00% 3 30,00% 

HABILITATS PROFESSIONALS I 
CIENTÍFIQUES 

TR 1rQ 37 DESEMBRE         5 13,51% 3 8,11% 12 32,43% 17 45,95% 

GENER         3 10,34% 8 27,59% 11 37,93% 7 24,14% 

INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA TR 2nQ 32 JUNY         1 6,25% 3 18,75% 5 31,25% 7 43,75% 

MAIG         6 18,75% 10 31,25% 12 37,50% 4 12,50% 

INTRODUCCIÓ AL DRET TR 2nQ 28 MAIG     1 3,57% 3 10,71% 10 35,71% 12 42,86% 2 7,14% 

JUNY         1 7,14% 5 35,71% 2 14,29% 6 42,86% 

OPERACIONS I PROCESSOS DE 
PRODUCCIÓ 

TR 2nQ 33 MAIG 
    4 

12,12
% 

7 21,21% 12 36,36% 6 18,18% 4 12,12% 

JUNY         2 20,00% 2 20,00% 3 30,00% 3 30,00% 

PRINCIPIS D’ECONOMIA TR 1rQ 35 DESEMBRE     1 2,86% 6 17,14% 9 25,71% 16 45,71% 3 8,57% 

GENER           0,00% 5 26,32% 8 42,11% 6 31,58% 

2 ANGLÈS INTERMEDI OB 1rQ 23 DESEMBRE     2 8,70% 13 56,52% 7 30,43% 1 4,35%     

GENER 
            1 

100,00
% 

        

CLIMATOLOGIA I BIOGEOGRAFIA OB 2nQ 31 MAIG         4 12,90% 11 35,48% 14 45,16% 2 6,45% 

JUNY             5 31,25% 9 56,25% 2 12,50% 

GEODEMOGRAFIA OB 1rQ 28 DESEMBRE 
    4 

14,29
% 

13 46,43% 1 3,57%   0,00% 10 35,71% 

GENER 
    2 

20,00
% 

5 50,00% 1 10,00%   0,00% 2 20,00% 

GEOGRAFIA DE LA PENÍNSULA 
IBÈRICA 

OB 2nQ 25 MAIG     1 4,00% 9 36,00% 14 56,00%   0,00% 1 4,00% 

JUNY 
            1 

100,00
% 

  0,00%   0,00% 

GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 

OB 2nQ 34 MAIG     2 5,88% 7 20,59% 1 2,94% 19 55,88% 5 14,71% 

JUNY         1 4,17% 15 62,50% 5 20,83% 3 12,50% 

GEOGRAFIA DEL 
DESENVOLUPAMENT 

OB 2nQ 22 MAIG 1 4,55%     9 40,91% 6 27,27%     6 27,27% 

JUNY         1 16,67% 5 83,33%         
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GEOMORFOLOGIA OB 1rQ 28 DESEMBRE 1 3,57%     10 35,71% 10 35,71% 6 21,43% 1 3,57% 

GENER 
            7 

100,00
% 

  0,00%   0,00% 

SISTEMES D’INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA 

OB 2nQ 44 MAIG     1 2,27% 8 18,18% 3 6,82% 25 56,82% 7 15,91% 

JUNY         6 18,75% 14 43,75% 9 28,13% 3 9,38% 

TÈCNIQUES D’INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA I TURÍSTICA 

OB 1rQ 26 DESEMBRE         4 15,38% 8 30,77% 14 53,85%   0,00% 

GENER         1 7,14% 8 57,14% 3 21,43% 2 14,29% 

TÈCNIQUES QUANTITATIVES OB 1rQ 32 DESEMBRE     1 3,13% 5 15,63% 20 62,50% 5 15,63% 1 3,13% 

GENER             2 33,33% 4 66,67%     

3 ANÀLISI I DISSENY DE PROPOSTES 
PER A LA PLANIFICACIÓ 
TERRITORIAL: ÀMBIT FÍSIC 

OB 2nQ 25 JUNY         3 16,67% 14 77,78%     1 5,56% 

MAIG 
        7 28,00%     14 56,00% 4 16,00% 

ANÀLISI I DISSENY DE PROPOSTES 
PER A LA PLANIFICACIÓ 
TERRITORIAL: ÀMBIT SOCIAL I 
ECONÒMIC 

OB 2nQ 27 JUNY         5 26,32% 11 57,89% 1 5,26% 2 10,53% 

MAIG 
        3 11,11% 5 18,52% 14 51,85% 5 18,52% 

FONAMENTS DEL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

OB 1rQ 26 DESEMBRE     1 3,85% 3 11,54% 13 50,00% 9 34,62%     

GENER             6 66,67% 2 22,22% 1 11,11% 

FOTOINTERPRETACIÓ I 
TELEDETECCIÓ 

OB 1rQ 32 GENER 1 5,00%     3 15,00% 13 65,00%   0,00% 3 15,00% 

DESEMBRE         5 15,63% 7 21,88% 9 28,13% 11 34,38% 

GEOGRAFIA D’EUROPA. LA UNIÓ 
EUROPEA 

OB 1rQ 28 DESEMBRE     1 3,57% 3 10,71% 10 35,71% 1 3,57% 13 46,43% 

GENER     1 7,14% 2 14,29% 7 50,00% 2 14,29% 2 14,29% 

GEOGRAFIA DELS ASSENTAMENTS 
RURALS I URBANS 

OB 2nQ 33 JUNY     1 7,14% 4 28,57% 8 57,14% 1 7,14%     

MAIG     2 6,06% 6 18,18% 11 33,33% 6 18,18% 8 24,24% 

MARC DE LA PLANIFICACIÓ 
TERRITORIAL 

OB 1rQ 31 GENER         4 16,67% 16 66,67% 1 4,17% 3 12,50% 

DESEMBRE           0,00% 7 22,58%     24 77,42% 

TÈCNIQUES D’ANÀLISI ESPACIAL OB 2nQ 27 MAIG 
1 3,70% 6 

22,22
% 

10 37,04% 5 18,52%     5 18,52% 

JUNY 
    1 

20,00
% 

3 60,00%         1 20,00% 

TÈCNIQUES QUALITATIVES OB 1rQ 24 DESEMBRE         3 12,50% 17 70,83% 4 16,67%     

GENER 
            4 

100,00
% 

  0,00%     

VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC OB 2nQ 30 MAIG     1 3,33% 12 40,00% 11 36,67% 4 13,33% 2 6,67% 

JUNY         1 16,67% 1 16,67% 2 33,33% 2 33,33% 

4 PRÀCTIQUES EXTERNES PE 2nQ 22 JUNY 
    16 

76,19
% 

4 19,05% 1 4,76%         

SETEMBRE 
        1 

100,00

% 
            

TREBALL DE FI DE GRAU TFG 2nQ 21 JUNY 
    2 

33,33
% 

3 50,00%         1 16,67% 
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SETEMBRE 
    2 

13,33
% 

8 53,33% 1 6,67%     4 26,67% 

Se
ns
e 
D
efi
ni

r 

AGENDES 21 I PLANS ESTRATÈGICS OP 1rQ 10 DESEMBRE 
    1 

10,00
% 

4 40,00% 2 20,00%     3 30,00% 

GENER         1 33,33%         2 66,67% 

ANÀLISI DE LA VARIABILITAT I 
CANVI CLIMÀTIC: TÈCNIQUES 
BÀSIQUES 

OP 1rQ 7 DESEMBRE 
1 

14,29
% 

4 
57,14
% 

2 28,57%             

ANÀLISI DE LA VARIABILITAT I 
CANVI CLIMÀTIC: TÈCNIQUES 
MULTIVARIANTS 

OP 1rQ 7 DESEMBRE 
    2 

28,57
% 

4 57,14% 1 14,29%         

ANÀLISI DE RISCOS OP 1rQ 20 DESEMBRE 
    2 

10,00
% 

6 30,00% 8 40,00% 3 15,00% 1 5,00% 

GENER         3 75,00%         1 25,00% 

ART GÒTIC OP 1rQ 1 DESEMBRE 
            1 

100,00
% 

        

AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL OP 1rQ 19 DESEMBRE 
1 5,26% 2 

10,53
% 

13 68,42% 3 15,79%         

EINES PER A L’ANÀLISI CLIMÀTICA OP 1rQ 4 DESEMBRE 
1 

25,00
% 

3 
75,00
% 

  0,00%             

ESPAIS I RECURSOS TURÍSTICS OP 1rQ 1 GENER 
        1 

100,00
% 

            

DESEMBRE 
                1 

100,00

% 
    

ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS 
DE MOBILITAT 

OP 2nQ 2 MAIG 
        1 50,00% 1 50,00%         

FONAMENTS DEL TURISME 
CULTURAL 

OP 2nQ 1 JUNY 
            1 

100,00
% 

        

MAIG 
                    1 

100,00
% 

GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES II 

OP Anual 2 MAIG 
        2 

100,00
% 

            

GEOGRAFIA DE LES DESTINACIONS 
TURÍSTIQUES 

OP 2nQ 1 JUNY 
            1 

100,00
% 

        

MAIG 
                1 

100,00
% 

    

GEOGRAFIA POLÍTICA OP Anual 2 MAIG 
            2 

100,00
% 

        

HISTÒRIA ANTIGA OP 1rQ 1 GENER 
            1 

100,00
% 

        

DESEMBRE 
                    1 

100,00
% 
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HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES 
POLÍTIQUES 

OP 1rQ 1 DESEMBRE 
            1 

100,00
% 

        

HISTÒRIA MEDIEVAL OP 1rQ 1 DESEMBRE 
            1 

100,00
% 

        

HISTÒRIA MODERNA D’ESPANYA OP 1rQ 1 GENER 
        1 

100,00
% 

            

DESEMBRE 
                    1 

100,00
% 

IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC 
SOBRE ELS SISTEMES HUMANS 

OP 1rQ 11 DESEMBRE 
    5 

45,45
% 

1 9,09% 4 36,36% 1 9,09%     

GENER 
            1 

100,00
% 

        

IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC 
SOBRE ELS SISTEMES NATURALS 

OP 1rQ 9 DESEMBRE 
    2 

22,22
% 

6 66,67% 1 11,11%         

INSTRUMENTS DE GESTIÓ D’ESPAIS 
PROTEGITS I DE PAISATGE 

OP 1rQ 12 DESEMBRE     1 8,33% 8 66,67%         3 25,00% 

GENER 
        3 

100,00
% 

            

INSTRUMENTS PER A LA 
PLANIFICACIÓ DEL 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

OP 1rQ 11 DESEMBRE 
    2 

18,18
% 

8 72,73% 1 9,09%         

INSTRUMENTS PER A LA 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I 
URBANÍSTICA 

OP 1rQ 10 DESEMBRE 
    1 

10,00
% 

6 60,00% 3 30,00%         

PRÀCTICA DE LA PLANIFICACIÓ DEL 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

OP 1rQ 12 DESEMBRE     1 8,33% 6 50,00%         5 41,67% 

GENER         2 40,00% 3 60,00%         

PRÀCTICA DE LA PLANIFICACIÓ 
TERRITORIAL URBANÍSTICA 

OP 1rQ 11 DESEMBRE     1 9,09% 3 27,27% 5 45,45% 1 9,09% 1 9,09% 

GENER             1 50,00%     1 50,00% 

QUALITAT DE DADES CLIMÀTIQUES OP 1rQ 4 DESEMBRE 
1 

25,00
% 

1 
25,00
% 

2 50,00%             

TEMES CLAU EN GEOGRAFIA II OP 1rQ 20 DESEMBRE 
    2 

10,00
% 

7 35,00% 8 40,00%     3 15,00% 

GENER             1 33,33%     2 66,67% 

TREBALL DE CAMP II OP 1rQ 16 DESEMBRE 
    12 

75,00
% 

3 18,75%         1 6,25% 

GENER 
                    1 

100,00
% 

 

 

 

 

 



 
 AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ FACULTAT DE TURISME I 

GEOGRAFIA 

 

191 
 

Turisme 

C
u

rs
 Assignatura Tipu

s  
Durad
a 

Núm. 
Est. 

Convocatò
ria 

Notes Estudiants 

M.
H 

% EX
. 

% NOT
. 

% AP
. 

% SUS
. 

% N
P 

% 

1 
ECONOMIA MUNDIAL TR 2n Q 124 

MAIG     1 0,81% 11 8,87% 44 35,48% 44 35,48% 24 19,35% 

JUNY             14 20,59% 18 26,47% 36 52,94% 

ESPAIS I SOCIETATS TR 2n Q 102 
MAIG     3 2,94% 26 25,49% 22 21,57% 24 23,53% 27 26,47% 

JUNY         5 9,80% 15 29,41% 6 11,76% 25 49,02% 

ESTADÍSTICA BÀSICA TR 1r Q 103 

DESEMBRE 
1 

0,97
% 

    16 15,53% 36 34,95% 39 37,86% 11 10,68% 

GENER             7 14,00% 15 30,00% 28 56,00% 

FONAMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA TR 1r Q 108 
DESEMBRE         17 15,74% 41 37,96% 32 29,63% 18 16,67% 

GENER         3 6,00% 23 46,00% 6 12,00% 18 36,00% 

GESTIÓ D’EMPRESES TR 1r Q 84 
DESEMBRE         19 22,62% 44 52,38% 4 4,76% 17 20,24% 

GENER             6 28,57%     15 71,43% 

HABILITATS PROFESSIONALS I 
CIENTÍFIQUES 

TR 1r Q 105 
DESEMBRE         12 11,43% 20 19,05% 34 32,38% 39 37,14% 

GENER         4 5,48% 21 28,77% 25 34,25% 23 31,51% 

INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA TR 2n Q 89 

MAIG 
3 

3,37
% 

3 3,37% 20 22,47% 23 25,84% 25 28,09% 15 16,85% 

JUNY         7 17,50% 7 17,50% 5 12,50% 21 52,50% 

INTRODUCCIÓ AL DRET TR 2n Q 66 
JUNY         1 4,00% 5 20,00% 4 16,00% 15 60,00% 

MAIG         8 12,12% 33 50,00% 14 21,21% 11 16,67% 

OPERACIONS I PROCESSOS DE 
PRODUCCIÓ 

TR 2n Q 92 

MAIG 
1 

1,09
% 

9 9,78% 26 28,26% 24 26,09% 11 11,96% 21 22,83% 

JUNY         3 9,38% 6 18,75% 3 9,38% 20 62,50% 

PRINCIPIS D’ECONOMIA TR 1r Q 120 

DESEMBRE 
2 

1,67
% 

2 1,67% 12 10,00% 35 29,17% 58 48,33% 11 9,17% 

GENER     1 1,45%     16 23,19% 22 31,88% 30 43,48% 

2 

COMPTABILITAT OB 2n Q 81 

JUNY 
1 

3,03
% 

3 9,09% 7 21,21% 4 12,12% 6 18,18% 12 36,36% 

MAIG 
1 

1,23
% 

23 28,40% 20 24,69% 4 4,94% 16 19,75% 17 20,99% 

ESPAIS I RECURSOS TURÍSTICS OB 1r Q 82 
DESEMBRE         8 9,76% 31 37,80% 38 46,34% 5 6,10% 

GENER           0,00% 26 60,47% 8 18,60% 9 20,93% 

ESTRUCTURA DE MERCATS 
TURÍSTICS 

OB 2n Q 92 
MAIG     1 1,09% 14 15,22% 32 34,78% 37 40,22% 8 8,70% 

JUNY             16 35,56% 18 40,00% 11 24,44% 

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS OB 1r Q 80 

DESEMBRE 
1 

1,25
% 

    13 16,25% 32 40,00% 24 30,00% 10 12,50% 

GENER         5 14,71% 10 29,41% 7 20,59% 12 35,29% 

MÀRQUETING TURÍSTIC OB 2n Q 76 
MAIG         19 25,00% 33 43,42% 20 26,32% 4 5,26% 

JUNY             5 20,83% 12 50,00% 7 29,17% 

OB 1r Q 82 GENER         1 1,61% 34 54,84% 10 16,13% 17 27,42% 



 
 AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ FACULTAT DE TURISME I 

GEOGRAFIA 

 

192 
 

TÈCNIQUES D’INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA I TURÍSTICA 

DESEMBRE 
          0,00% 20 24,39% 55 67,07% 7 8,54% 

TÈCNIQUES QUANTITATIVES OB 1r Q 93 
DESEMBRE         16 17,20% 35 37,63% 22 23,66% 20 21,51% 

GENER             5 11,90% 19 45,24% 18 42,86% 

3 

ANGLÈS AVANÇAT OB 1r Q 72 

DESEMBRE         12 16,90% 30 42,25% 21 29,58% 8 11,27% 

GENER         1 3,45% 8 27,59% 10 34,48% 10 34,48% 

JUNY                 1 50,00% 1 50,00% 

FONAMENTS DEL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE 

OB 1r Q 74 

DESEMBRE     1 1,37% 9 12,33% 38 52,05% 19 26,03% 6 8,22% 

GENER             2 8,00% 18 72,00% 5 20,00% 

JUNY             2 50,00% 1 25,00% 1 25,00% 

FRANCÈS INTERMEDI II OB 1r Q 73 

DESEMBRE 
3 

4,11
% 

1 1,37% 29 39,73% 31 42,47% 2 2,74% 7 9,59% 

GENER             2 22,22%     7 77,78% 

JUNY 
                1 

100,00
% 

    

GEOGRAFIA DE LES DESTINACIONS 
TURÍSTIQUES 

OB 2n Q 66 
MAIG     1 1,52% 9 13,64% 38 57,58% 9 13,64% 9 13,64% 

JUNY             7 38,89% 3 16,67% 8 44,44% 

GESTIÓ FINANCERA OB 2n Q 70 

MAIG     1 1,43% 14 20,00% 32 45,71% 14 20,00% 9 12,86% 

JUNY             3 13,04% 10 43,48% 10 43,48% 

GENER 
              0,00% 1 

100,00
% 

    

INNOVACIÓ EN EL SECTOR TURÍSTIC OB 2n Q 70 

MAIG 
2 

2,86
% 

10 14,29% 28 40,00% 18 25,71% 5 7,14% 7 10,00% 

JUNY             4 33,33% 3 25,00% 5 41,67% 

PRÀCTIQUES EXTERNES I PE 2n Q 65 
JUNY     6 9,68% 47 75,81% 5 8,06%     4 6,45% 

MAIG         2 66,67%         1 33,33% 

QUALITAT TURÍSTICA OB 1r Q 68 

DESEMBRE 
1 

1,49
% 

3 4,48% 34 50,75% 15 22,39% 10 14,93% 4 5,97% 

GENER         1 7,14% 5 35,71% 2 14,29% 6 42,86% 

TÈCNIQUES QUALITATIVES OB 1r Q 71 
DESEMBRE         30 42,86% 16 22,86% 20 28,57% 4 5,71% 

GENER         1 4,17% 7 29,17% 12 50,00% 4 16,67% 

4 PRÀCTIQUES EXTERNES II PE 2n Q 45 JUNY     7 15,56% 37 82,22%   0,00%     1 2,22% 

TREBALL DE FI DE GRAU TFG 2n Q 51 

JUNY     1 5,88% 12 70,59% 2 11,76%     2 11,76% 

SETEMBRE     2 7,14% 5 17,86% 10 35,71%     11 39,29% 

GENER             3 50,00%     3 50,00% 

Se
ns
e 
D
efi

ANGLÈS INTERMEDI OP 1r Q 49 

DESEMBRE         33 67,35% 12 24,49% 3 6,12% 1 2,04% 

GENER 
              0,00%     4 

100,00
% 

ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS OP 2n Q 1 
MAIG 

        1 
100,00
% 

  0,00%         

ATENCIÓ AL CLIENT OP 1r Q 30 DESEMBRE     3 10,00% 18 60,00% 6 20,00%     3 10,00% 
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ni
r 

JUNY 
    1 

100,00
% 

      0,00%         

GENER 
              0,00%     3 

100,00
% 

CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR 
TURÍSTIC 

OP 2n Q 20 
MAIG         2 10,00% 11 55,00% 6 30,00% 1 5,00% 

JUNY             4 57,14% 1 14,29% 2 28,57% 

DIRECCIÓ HOTELERA OP 1r Q 37 

DESEMBRE         16 43,24% 17 45,95% 3 8,11% 1 2,70% 

GENER 
              0,00%     3 

100,00
% 

ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS 
DE MOBILITAT 

OP 2n Q 8 
MAIG 

    1 14,29% 2 28,57% 3 42,86%     1 14,29% 

FONAMENTS DEL TURISME CULTURAL OP 2n Q 36 
JUNY         4 66,67%   0,00% 1 16,67% 1 16,67% 

MAIG         19 52,78% 10 27,78% 2 5,56% 5 13,89% 

FRANCÈS INTERMEDI I OP 2n Q 66 

MAIG 
3 

4,55
% 

    26 39,39% 22 33,33% 13 19,70% 2 3,03% 

JUNY         2 13,33% 6 40,00% 3 20,00% 4 26,67% 

GEOGRAFIA DEL DESENVOLUPAMENT OP 2n Q 5 

MAIG         2 40,00% 1 20,00%     2 40,00% 

JUNY 
              0,00%     2 

100,00
% 

GEOGRAFIA DELS ASSENTAMENTS 
RURALS I URBANS 

OP 2n Q 5 
MAIG         1 20,00% 2 40,00%     2 40,00% 

JUNY             1 50,00% 1 50,00%     

GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS 
TURÍSTICS 

OP 2n Q 31 

MAIG 
1 

3,23
% 

5 16,13% 15 48,39% 6 19,35%     4 12,90% 

JUNY 
              0,00%     2 

100,00
% 

GESTIÓ D’OFICINES DE TURISME OP 1r Q 19 

DESEMBRE     1   10 52,63% 7 36,84%     1 5,26% 

GENER 
            1 

100,00
% 

        

GESTIÓ DEL TURISME NÀUTIC OP Anual 1 
MAIG 

        1 
100,00
% 

  0,00%         

GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ 
EN AGÈNCIES DE VIATGES 

OP 1r Q 25 
DESEMBRE         10 40,00% 11 44,00% 3 12,00% 1 4,00% 

GENER             2 66,67%     1 33,33% 

GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ 
EN RESTAURACIÓ 

OP 1r Q 45 

DESEMBRE     1 2,22% 17 37,78% 20 44,44% 7 15,56%     

JUNY 
        1 

100,00
% 

  0,00%         

GENER             3 50,00%     3 50,00% 

GESTIÓ SIMULADA D’EMPRESES 
HOTELERES 

OP  1r Q 25 
GENER 

        15 60,00% 10 40,00%         

INSTRUMENTS DE GESTIÓ D’ESPAIS 
PROTEGITS I DE PAISATGE 

OP 1r Q 2 
DESEMBRE 

            2 
100,00
% 
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INSTRUMENTS PER A LA 
PLANIFICACIÓ DEL 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

OP 1r Q 1 
DESEMBRE 

        1 
100,00
% 

            

OPERACIONS I GESTIÓ DEL 
TRANSPORT TURÍSTIC 

OP Anual 3 
MAIG 

    1 33,33% 2 66,67%             

ORGANITZACIÓ DE VIATGES OP 2n Q 45 
JUNY         1 12,50% 6 75,00%     1 12,50% 

MAIG         11 24,44% 26 57,78% 6 13,33% 2 4,44% 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE 
DESTINACIONS TURÍSTIQUES 

OP 1r Q 24 
DESEMBRE         9 37,50% 9 37,50%     6 25,00% 

GENER             1 16,67%     5 83,33% 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE 
L’ENOTURISME 

OP 2n Q 28 
MAIG     2 7,14% 11 39,29% 9 32,14% 3 10,71% 3 10,71% 

JUNY             3 50,00%     3 50,00% 

PLANIFICACIÓ SOSTENIBLE DE LES 
DESTINACIONS TURÍSTIQUES 

OP 1r Q 24 

DESEMBRE         9 39,13% 14 60,87%         

MAIG 
        1 

100,00
% 

            

POLÍTIQUES I GESTIÓ PÚBLICA DEL 
TURISME 

OP 1r Q 18 
DESEMBRE         7 38,89% 8 44,44% 3 16,67%     

GENER             2 66,67%     1 33,33% 

PROGRAMACIÓ DE PROJECTES 
TURÍSTICS 

OP 1r Q 20 
DESEMBRE     2 10,00% 5 25,00% 9 45,00%     4 20,00% 

GENER         2 50,00%         2 50,00% 

TALLER DE DISSENY DE PRODUCTES 
TURÍSTICS 

OP 1r Q 14 
GENER 

    1 7,14% 6 42,86% 6 42,86%     1 7,14% 

TÈCNIQUES DE COMERCIALITZACIÓ 
EN HOTELERIA 

OP 1r Q 34 

DESEMBRE         20 58,82% 7 20,59% 5 14,71% 2 5,88% 

GENER         1 14,29% 3 42,86%     3 42,86% 

JUNY 
        1 

100,00
% 

            

ÀREES FUNCIONALS DE L’EMPRESA 
HOTELERA 

OP 1r Q 32 

DESEMBRE         6 18,75% 18 56,25% 4 12,50% 4 12,50% 

GENER             2 25,00% 3 37,50% 3 37,50% 

JUNY             1 33,33% 2 66,67%     

 
Planificació territorial: informació, eines i mètodes 

Assignatura Tipus  Durada Núm. 
Est. 

Convocatòria Notes Estudiants 

M.H % EX. % NOT. % AP. % SUS. % 

CRITERIS D’URBANITZACIÓ DEL TERRITORI: CIUTAT 
COMPACTA VERSUS CIUTAT DIFUSA 

OP Acta 
única 
2nQ 

6 JUNY 
    1 16,67% 4 66,67% 1 16,67%     

CRITERIS PAISATGÍSTICS I D’ORDENACIÓ DEL MEDI 
NATURAL EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 

OP Acta 
única 
Anual 

6 JUNY 
    6 100,00%             

DINÀMICA I PROBLEMÀTICA DELS ESPAIS RURALS I 
NATURALS 

OB Acta 
única 
Anual 

10 JUNY 
    2 20,00% 7 70,00% 1 10,00%     
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DINÀMICA I PROBLEMÀTICA DELS ESPAIS 
URBANITZATS 

OB Acta 
única 
Anual 

10 JUNY 
    2 20,00% 8 80,00%         

INFORMACIÓ I TÈCNIQUES D’ANÀLISI I DIAGNÒSTIC 
TERRITORIAL 

OB Acta 
única 
1rQ 

10 JUNY 
    2 20,00% 8 80,00%         

LA PARTICIPACIÓ EN ELS TREBALLS DE PLANTEJAMENT 
TERRITORIAL 

OP Acta 
única 
2nQ 

5 JUNY 
1 20,00% 2 40,00% 2 40,00%         

LES XARXES TERRITORIALS OP Acta 
única 
2nQ 

6 JUNY 
    3 50,00% 3 50,00%         

MARC DE LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL CF 1rQ 1 JUNY         1 100,00%         

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA OB Acta 
única 
Anual 

9 JUNY 
    2 22,22% 7 77,78%         

PLANEJAMENT TERRITORIAL. ANÀLISI DE CASOS 
PRÀCTICS 

OP Acta 
única 
2nQ 

8 JUNY 
        1 12,50% 7 87,50%     

PLANEJAMENT URBANÍSTIC. ANÀLISI DE CASOS 
PRÀCTICS 

OP Acta 
única 
2nQ 

7 JUNY 
        2 28,57% 5 71,43%     

PRÀCTIQUES EXTERNES OP Acta 
única 
Anual 

9 JUNY 1 12,50% 6 75,00% 1 12,50%         

SETEMBRE 
    1 100,00%             

SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I 
TELEDETECCIÓ APLICATS A LA PLANIFICACIÓ 

OB Acta 
única 
1rQ 

9 JUNY 
1 11,11% 1 11,11% 4 44,44% 3 33,33%     

TREBALL DE FI DE MÀSTER TFM Acta 
única 
Anual 

9 SETEMBRE 
    2 22,22% 4 44,44% 1 11,11% 2 22,22% 

TÈCNIQUES D’ANÀLISI ESPACIAL CF 2nQ 1 JUNY     1 100,00%             

TÈCNIQUES DE PROSPECTIVA TERRITORIAL OB Acta 
única 
1rQ 

9 JUNY 
    1 11,11% 6 66,67% 2 22,22%     

TÈCNIQUES QUANTITATIVES I QUALITATIVES 
APLICADES A LA PLANIFICACIÓ 

OB Acta 
única 
1rQ 

11 JUNY 
1 9,09% 3 27,27% 7 63,64%   0,00%     

 
Tècniques d’anàlisi i innovació turística 

Assignatura Tipus  Durada Núm. 
Est. 

Convo 
catòria 

Notes Estudiants 

M.H % EX. % NOT. % AP. % SUS. % NP % 
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ANÀLISI CONJUNTURAL I DE NOVES 
TENDÈNCIES TURÍSTIQUES 

OB Acta única 
1rQ 

20 JUNY   2 10,00% 9 45,00% 6 30,00% 3 15,00%  0,00% 

ANÀLISI DE NOUS PRODUCTES I 
ACTIVITATS D’OCI 

OB Acta única 
1rQ 

20 JUNY 1 5,00% 5 25,00% 6 30,00% 7 35,00% 1 5,00%  0,00% 

DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DE 
PRODUCTES ESPECÍFICS 

OB Acta única 
2nQ 

20 JUNY     13 65,00% 4 20,00% 2 10,00% 1 5,00% 

FONAMENTS DEL TURISME CULTURAL CF 2nQ 1 JUNY     1 100,00%       

GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS TURÍSTICS CF 2nQ 1 JUNY     1 100,00%       

GESTIÓ D’OFICINES DE TURISME CF 1rQ 1 JUNY       1 100,00%     

GESTIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DE LES 
DESTINACIONS 

OP Acta única 
2nQ 

5 JUNY     5 100,00%       

GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA RELACIÓ AMB 
ELS CLIENTS 

OP Acta única 
2nQ 

10 JUNY   4 40,00% 5 50,00%     1 10,00% 

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS CF 1rQ 1 JUNY     1 100,00%       

GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN 
AGÈNCIES DE VIATGES 

CF 1rQ 1 JUNY       1 100,00%     

INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA CF 2nQ 1 JUNY       1 100,00%     

ORGANITZACIÓ DE VIATGES CF 2nQ 1 JUNY     1 100,00%       

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA OB Acta única 
Anual 

20 JUNY   1 5,00% 14 70,00% 4 20,00%   1 5,00% 

PROGRAMACIÓ DE PROJECTES TURÍSTICS CF 1rQ 1 JUNY     1 100,00%       

PRÀCTIQUES EXTERNES OP Acta única 
Anual 

18 JUNY 1 5,56% 7 38,89% 5 27,78% 2 11,11% 2 11,11% 1 5,56% 

QUALITAT TURÍSTICA CF 1rQ 1 JUNY     1 100,00%       

SISTEMA DE COSTOS I INDICADORS 
EMPRESARIALS 

OP Acta única 
2nQ 

13 JUNY     7 53,85% 4 30,77% 1 7,69% 1 7,69% 

SISTEMES D’INFORMACIÓ TURÍSTICA OP Acta única 
2nQ 

6 JUNY   1 16,67% 2 33,33% 1 16,67%   2 33,33% 

SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I 
SOSTENIBILITAT 

OP Acta única 
2nQ 

8 JUNY     5 62,50% 1 12,50%   2 25,00% 

SISTEMES TECNOLÒGICS INTEGRALS DE 
COMUNICACIÓ I DISTRIBUCIÓ 

OP Acta única 
2nQ 

12 JUNY   7 58,33% 3 25,00% 1 8,33%   1 8,33% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER TFM Acta única 
Anual 

23 GENER       1 100,00%     

    JUNY   3 21,43% 5 35,71% 2 14,29% 1 7,14% 3 21,43% 

    SETEMBRE     7 87,50% 1 12,50%     

TÈCNIQUES D’ANÀLISI ECONÒMIC DELS 
MERCATS TURÍSTICS 

OB Acta única 
2nQ 

21 JUNY   3 14,29% 10 47,62% 7 33,33%   1 4,76% 

TÈCNIQUES D’ANÀLISI MULTIVARIANT DEL 
TURISTA 

OB Acta única 
1rQ 

21 JUNY   1 4,76% 10 47,62% 10 47,62%     

TÈCNIQUES DE DIAGNOSI DE LES 
DESTINACIONS TURÍSTIQUES 

OB Acta única 
1rQ 

21 JUNY   6 28,57% 7 33,33% 7 33,33%   1 4,76% 
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Data informe:27/02/2015 
Font: URV en xifres. Informes: ACRG12. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria), ACRM10. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria) 
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Taula 70. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment 

(crèdits superats/crèdits matriculats) 
Geografia i ordenació del territori 

Assignatura Tipus 
crèdit 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendiment 

AGENDES 21 I PLANS ESTRATÈGICS OP 100,00% 80,00% 

ANGLÈS INTERMEDI OB 100,00% 100,00% 

ANÀLISI DE LA VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC: TÈCNIQUES BÀSIQUES OP 100,00% 100,00% 

ANÀLISI DE LA VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC: TÈCNIQUES MULTIVARIANTS OP 100,00% 100,00% 

ANÀLISI DE RISCOS OP 100,00% 95,00% 

ANÀLISI I DISSENY DE PROPOSTES PER A LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: ÀMBIT 
FÍSIC 

OB 
100,00% 96,00% 

ANÀLISI I DISSENY DE PROPOSTES PER A LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: ÀMBIT 
SOCIAL I ECONÒMIC 

OB 
96,00% 88,89% 

ART GÒTIC OP 100,00% 100,00% 

AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL OP 100,00% 100,00% 

CLIMATOLOGIA I BIOGEOGRAFIA OB 68,97% 64,52% 

ECONOMIA MUNDIAL TR 76,67% 62,16% 

EINES PER A L’ANÀLISI CLIMÀTICA OP 100,00% 100,00% 

ESPAIS I RECURSOS TURÍSTICS OP 100,00% 100,00% 

ESPAIS I SOCIETATS TR 92,59% 78,13% 

ESTADÍSTICA BÀSICA TR 84,62% 66,67% 

ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT OP 100,00% 100,00% 

FONAMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA TR 88,89% 77,42% 

FONAMENTS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE OB 92,00% 88,46% 

FONAMENTS DEL TURISME CULTURAL OP 100,00% 100,00% 

FOTOINTERPRETACIÓ I TELEDETECCIÓ OB 100,00% 90,63% 

GEODEMOGRAFIA OB 100,00% 92,86% 

GEOGRAFIA D’EUROPA. LA UNIÓ EUROPEA OB 92,31% 85,71% 

GEOGRAFIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA OB 100,00% 100,00% 

GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES OB 83,87% 76,47% 

GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES II OP 100,00% 100,00% 

GEOGRAFIA DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES OP 100,00% 100,00% 

GEOGRAFIA DEL DESENVOLUPAMENT OB 100,00% 100,00% 

GEOGRAFIA DELS ASSENTAMENTS RURALS I URBANS OB 96,97% 96,97% 

GEOGRAFIA POLÍTICA OP 100,00% 100,00% 

GEOMORFOLOGIA OB 100,00% 100,00% 

GESTIÓ D’EMPRESES TR 96,30% 86,67% 

HABILITATS PROFESSIONALS I CIENTÍFIQUES TR 63,33% 51,35% 

HISTÒRIA ANTIGA OP 100,00% 100,00% 

HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES OP 100,00% 100,00% 

HISTÒRIA MEDIEVAL OP 100,00% 100,00% 

HISTÒRIA MODERNA D’ESPANYA OP 100,00% 100,00% 

IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC SOBRE ELS SISTEMES HUMANS OP 100,00% 100,00% 

IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC SOBRE ELS SISTEMES NATURALS OP 100,00% 100,00% 

INSTRUMENTS DE GESTIÓ D’ESPAIS PROTEGITS I DE PAISATGE OP 100,00% 100,00% 

INSTRUMENTS PER A LA PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL OP 100,00% 100,00% 

INSTRUMENTS PER A LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I URBANÍSTICA OP 100,00% 100,00% 

INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA TR 80,00% 62,50% 

INTRODUCCIÓ AL DRET TR 90,91% 71,43% 

MARC DE LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL OB 96,43% 87,10% 

OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ TR 90,00% 81,82% 

PRINCIPIS D’ECONOMIA TR 72,41% 60,00% 

PRÀCTICA DE LA PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL OP 100,00% 100,00% 

PRÀCTICA DE LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL URBANÍSTICA OP 100,00% 90,91% 

PRÀCTIQUES EXTERNES PE 100,00% 100,00% 

QUALITAT DE DADES CLIMÀTIQUES OP 100,00% 100,00% 

SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA OB 78,05% 72,73% 

TEMES CLAU EN GEOGRAFIA II OP 100,00% 90,00% 

TREBALL DE CAMP II OP 100,00% 93,75% 

TREBALL DE FI DE GRAU TFG 100,00% 76,19% 

TÈCNIQUES D’ANÀLISI ESPACIAL OB 100,00% 96,30% 

TÈCNIQUES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TURÍSTICA OB 87,50% 80,77% 

TÈCNIQUES QUALITATIVES OB 100,00% 100,00% 

TÈCNIQUES QUANTITATIVES OB 87,50% 87,50% 
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VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC OB 92,86% 86,67% 

 

Turisme 

Assignatura Tipus 
crèdit 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendiment 

ANGLÈS AVANÇAT OB 82,26% 70,83% 

ANGLÈS INTERMEDI OP 100,00% 91,84% 

ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS OP 100,00% 100,00% 

ATENCIÓ AL CLIENT OP 100,00% 93,33% 

COMPTABILITAT OB 91,30% 77,78% 

CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR TURÍSTIC OP 94,44% 85,00% 

DIRECCIÓ HOTELERA OP 100,00% 89,19% 

ECONOMIA MUNDIAL TR 79,55% 56,45% 

ESPAIS I RECURSOS TURÍSTICS OB 89,04% 79,27% 

ESPAIS I SOCIETATS TR 92,21% 69,61% 

ESTADÍSTICA BÀSICA TR 80,00% 58,25% 

ESTRUCTURA DE MERCATS TURÍSTICS OB 77,78% 68,48% 

ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT OP 100,00% 62,50% 

FONAMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA TR 93,33% 77,78% 

FONAMENTS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE OB 77,61% 70,27% 

FONAMENTS DEL TURISME CULTURAL OP 94,29% 91,67% 

FRANCÈS INTERMEDI I OP 95,16% 89,39% 

FRANCÈS INTERMEDI II OB 98,51% 90,41% 

GEOGRAFIA DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES OB 94,83% 83,33% 

GEOGRAFIA DEL DESENVOLUPAMENT OP 100,00% 60,00% 

GEOGRAFIA DELS ASSENTAMENTS RURALS I URBANS OP 80,00% 80,00% 

GESTIÓ D’EMPRESES TR 100,00% 82,14% 

GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS TURÍSTICS OP 100,00% 83,87% 

GESTIÓ D’OFICINES DE TURISME OP 100,00% 100,00% 

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS OB 89,71% 76,25% 

GESTIÓ DEL TURISME NÀUTIC OP     

GESTIÓ FINANCERA OB 83,33% 71,43% 

GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN AGÈNCIES DE VIATGES OP 95,83% 92,00% 

GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN RESTAURACIÓ OP 97,62% 91,11% 

GESTIÓ SIMULADA D’EMPRESES HOTELERES OP 100,00% 100,00% 

HABILITATS PROFESSIONALS I CIENTÍFIQUES TR 69,51% 54,29% 

INNOVACIÓ EN EL SECTOR TURÍSTIC OB 95,38% 88,57% 

INSTRUMENTS DE GESTIÓ D’ESPAIS PROTEGITS I DE PAISATGE OP 100,00% 100,00% 

INSTRUMENTS PER A LA PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL OP 100,00% 100,00% 

INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA TR 92,65% 70,79% 

INTRODUCCIÓ AL DRET TR 92,16% 71,21% 

MÀRQUETING TURÍSTIC OB 82,61% 75,00% 

OPERACIONS I GESTIÓ DEL TRANSPORT TURÍSTIC OP 100,00% 100,00% 

OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ TR 95,83% 75,00% 

ORGANITZACIÓ DE VIATGES OP 100,00% 97,78% 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES OP 100,00% 79,17% 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L’ENOTURISME OP 100,00% 89,29% 

PLANIFICACIÓ SOSTENIBLE DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES OP 100,00% 100,00% 

POLÍTIQUES I GESTIÓ PÚBLICA DEL TURISME OP 100,00% 88,89% 

PRINCIPIS D’ECONOMIA TR 75,56% 56,67% 

PROGRAMACIÓ DE PROJECTES TURÍSTICS OP 100,00% 90,00% 

PRÀCTIQUES EXTERNES I PE 100,00% 92,31% 

PRÀCTIQUES EXTERNES II PE 100,00% 97,78% 

QUALITAT TURÍSTICA OB 96,72% 86,76% 

TALLER DE DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS OP 100,00% 92,86% 

TREBALL DE FI DE GRAU TFG 100,00% 68,63% 

TÈCNIQUES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TURÍSTICA OB 84,62% 67,07% 

TÈCNIQUES DE COMERCIALITZACIÓ EN HOTELERIA OP 100,00% 94,12% 

TÈCNIQUES QUALITATIVES OB 81,82% 76,06% 

TÈCNIQUES QUANTITATIVES OB 74,67% 60,22% 

ÀREES FUNCIONALS DE L’EMPRESA HOTELERA OP 90,00% 84,38% 

 

Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes 

Assignatura Tipus 
crèdit 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendiment 
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DINÀMICA I PROBLEMÀTICA DELS ESPAIS RURALS I NATURALS OB 100,00% 100,00% 

DINÀMICA I PROBLEMÀTICA DELS ESPAIS URBANITZATS OB 100,00% 100,00% 

INFORMACIÓ I TÈCNIQUES D’ANÀLISI I DIAGNÒSTIC TERRITORIAL OB 100,00% 100,00% 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA OB 100,00% 100,00% 

SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TELEDETECCIÓ APLICATS A LA 
PLANIFICACIÓ 

OB 
100,00% 100,00% 

TÈCNIQUES DE PROSPECTIVA TERRITORIAL OB 100,00% 100,00% 

TÈCNIQUES QUANTITATIVES I QUALITATIVES APLICADES A LA PLANIFICACIÓ OB 100,00% 100,00% 

ANÀLISI DE NOUS PRODUCTES I ACTIVITATS D’OCI OP     

CRITERIS D’URBANITZACIÓ DEL TERRITORI: CIUTAT COMPACTA VERSUS CIUTAT 
DIFUSA 

OP 
100,00% 100,00% 

CRITERIS PAISATGÍSTICS I D’ORDENACIÓ DEL MEDI NATURAL EN PLANIFICACIÓ 
TERRITORIAL 

OP 
100,00% 100,00% 

GESTIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DE LES DESTINACIONS OP     

INTERRELACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE MUNICIPIS: LA DIVERSITAT DE FORMES 
ADMINISTRATIVES 

OP 
    

LA PARTICIPACIÓ EN ELS TREBALLS DE PLANTEJAMENT TERRITORIAL OP 100,00% 100,00% 

LES XARXES TERRITORIALS OP 100,00% 100,00% 

PLANEJAMENT TERRITORIAL. ANÀLISI DE CASOS PRÀCTICS OP 100,00% 100,00% 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC. ANÀLISI DE CASOS PRÀCTICS OP 100,00% 100,00% 

PLANS DE MOBILITAT I XARXES DE TRANSPORT. ESTUDIS DE CAS OP     

PRÀCTIQUES EXTERNES OP 100,00% 100,00% 

SISTEMES D’INFORMACIÓ TURÍSTICA OP     

TREBALL DE FI DE MÀSTER TFM 100,00% 77,78% 

 

Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística 

Assignatura Tipus 
crèdit 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendiment 

ANÀLISI CONJUNTURAL I DE NOVES TENDÈNCIES TURÍSTIQUES OB 85,00% 85,00% 

ANÀLISI DE NOUS PRODUCTES I ACTIVITATS D’OCI OB 95,00% 95,00% 

DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DE PRODUCTES ESPECÍFICS OB 89,47% 85,00% 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA OB 100,00% 95,00% 

TÈCNIQUES D’ANÀLISI ECONÒMIC DELS MERCATS TURÍSTICS OB 100,00% 95,24% 

TÈCNIQUES D’ANÀLISI MULTIVARIANT DEL TURISTA OB 100,00% 100,00% 

TÈCNIQUES DE DIAGNOSI DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES OB 100,00% 95,24% 

GESTIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DE LES DESTINACIONS OP 100,00% 100,00% 

GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA RELACIÓ AMB ELS CLIENTS OP 100,00% 90,00% 

PRÀCTIQUES EXTERNES OP 88,24% 83,33% 

SISTEMA DE COSTOS I INDICADORS EMPRESARIALS OP 91,67% 84,62% 

SISTEMES D’INFORMACIÓ TURÍSTICA OP 100,00% 66,67% 

SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I SOSTENIBILITAT OP 100,00% 75,00% 

SISTEMES TECNOLÒGICS INTEGRALS DE COMUNICACIÓ I DISTRIBUCIÓ OP 100,00% 91,67% 

TREBALL DE FI DE MÀSTER TFM 95,00% 82,61% 

Data informe: 11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informes: ACRG10 - Assignatures segons taxa d’èxit i taxa de rendiment, ACRM08 - Assignatures 
segons taxa d’èxit i taxa de rendiment 

 

Taula 71. Indicadors de resultats acadèmics  
Titulació Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Geografia i 
ordenació 
del territori 

Taxa de rendiment acadèmic 74,72% 74,56% 81,97% 84,61% 83,39% 

Taxa de rendiment acadèmic a 1r 
curs 

74,71% 80,82% 83,58% 83,37% 67,88% 

Taxa d’abandonament a 1r 11,11% 16,13% 17,14% 11,90% 7,14% 

Taxa d’èxit 90,83% 90,89% 94,28% 92,63% 91,63% 

Turisme Taxa de rendiment acadèmic 73,48% 76,17% 75,95% 83,35% 76,54% 

 Taxa de rendiment acadèmic a 1r 
curs 

73,47% 75,81% 70,88% 77,58% 71,28% 

 Taxa d’abandonament a 1r 19,44% 20,00% 21,33% 14,08% 20,51% 

 Taxa d’èxit 86,62% 87,90% 87,09% 92,13% 90,01% 

Planificació 
territorial: 
informació, 
eines i 
mètodes 

Titulats   14 11 8 

Taxa de rendiment acadèmic   96,93% 96,59% 96,07% 

Taxa de rendiment acadèmic a 1r 
curs 

 
 

96,93% 97,67% 95,37% 

Taxa d’abandonament     0% 

 Taxa d’èxit   100,00% 100,00% 100,00% 
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 Taxa de graduació     90,00% 

 Taxa d’eficiència   99,29% 95,29% 91,60% 

 Durada mitjana dels estudis   1,00 1,50 1,75 

Tècniques 
d’anàlisi i 
innovació 
turística 

Titulats  12 17 8 19 

Taxa de rendiment acadèmic  89,15% 88,18% 95,61% 88,86% 

Taxa de rendiment acadèmic a 1r 
curs 

 89,15% 87,91% 95,13% 87,87% 

Taxa d’abandonament    6,67 5,56% 

Taxa d’èxit  98,55% 100,00% 99,21% 95,48% 

Taxa de graduació    93,33% 94,44% 

Taxa d’eficiència  100,00% 95,33% 96,28% 95,31% 

 Durada mitjana dels estudis  1,00 1,20 1,33 1,25 

 

Pla Curs inici  Indicador 2012-13 2013-14 

Geografia i 
ordenació del 
territori 

2009-10 Titulats 9 3 

Taxa d’eficiència (EA) 98,23% 83,04% 

Promig durada estudis 4,00 4,33 

Taxa d’abandonament   39,23% 

Taxa de graduació  38,71% 

2010-11 Titulats  12 

Taxa d’eficiència (EA)  98,66% 

Promig durada estudis  3,92 

2011-12 Titulats  1 

Taxa d’eficiència (EA)  97,56% 

Promig durada estudis  3,00 

Turisme 2009-10 Titulats 25 7 

Taxa d’eficiència (EA) 96,71% 85,63% 

Promig durada estudis 4,00 5,00 

Taxa d’abandonament   28,75% 

Taxa de graduació  43,42% 

2010-11 Titulats  24 

Taxa d’eficiència (EA)  95,24% 

Promig durada estudis  4,00 

2011-12 Titulats 1 1 

Taxa d’eficiència (EA) 97,56% 98,77% 

Promig durada estudis 2,00 3,00 

Data informes:11/12/2014 
Font: URV en xifres. Informes: ACRG07 - Resultats acadèmics, ACRG09 - Resultats acadèmics de 1r curs, ACRG11 - 
Titulats de grau, ACRG13 - Taxa d’abandonament de grau, ACRG14 – Taxa de graduació de grau, ACRM05 - Resultats 
acadèmics, ACRM07 - Resultats acadèmics de 1er curs, ACRM09 - Titulats de màster, ACRM11 - Taxa d’abandonament 
de màster, ACRM12 - Taxa de graduació de màster 
 

Taula 72. Estatus inserció  

Dipl. Turisme promoció 2010 

Situació laboral actual 

n 
Ocupat 

Aturat amb 
experiència 

Aturat sense 
experiència 

Inactius 

(f) % (f) % (f) % (f) % 

Universitat de Girona 48 37 77,08 4 8,33 1 2,08 6 12,50 

Universitat Rovira i Virgili 44 38 86,36 4 9,09 -- -- 2 4,55 

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera 18 16 88,89 1 5,56 -- -- 1 5,56 

Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme 18 13 72,22 1 5,56 2 11,11 2 11,11 

Escola Universitària de Turisme Mediterrani 44 35 79,55 8 18,18 -- -- 1 2,27 

Escola Universitària de Turisme CETA 25 22 88 2 8 -- -- 1 4 

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme Sant Pol de Mar 17 9 52,94 6 35,29 1 5,88 1 5,88 

Dipl. Turisme 266 216 81,20 30 11,28 4 1,50 16 6,02 

Font: Universitat i treball a Catalunya 2014 AQU Catalunya



 
 AUTOINFORME PER A L’ACREDITACIÓ FACULTAT DE TURISME I 

GEOGRAFIA 

 

202 
 

Taula 73. Primera inserció i any d’inici de la feina actual 

Dipl. Turisme 

La feina actual és la primera 

(%) 
Temps primera inserció (%) 

n Sí No n 
Abans 
d’acabar 

Menys d’1 
mes 

D’1 a 3 
mesos 

De 4 a 6 
mesos 

De 7 a 12 
mesos 

Més d’1 
any 

Universitat de Girona 47 17,02 82,98 47 72,34 10,64 2,13 4,26 6,38 4,26 

Universitat Rovira i Virgili 44 18,18 81,82 44 40,91 15,91 18,18 11,36 6,82 6,82 

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera 17 23,53 76,47 17 76,47 11,76 5,88 -- -- 5,88 

Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme 16 12,50 87,50 16 43,75 -- 12,50 25 6,25 12,50 

Escola Universitària de Turisme Mediterrani 44 29,55 70,45 43 72,09 2,33 9,30 9,30 2,33 4,65 

Escola Universitària de Turisme CETA 25 28 72 25 44 12 16 8 8 12 

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme Sant Pol de Mar 16 18,75 81,25 16 81,25 -- -- 12,50 6,25 -- 

Dipl. Turisme 261 25,29 74,71 260 59,62 10 9,23 9,23 5 6,92 

Font: Universitat i treball a Catalunya 2014 AQU Catalunya 

 

Taula 74. Vies d’accés a la primera feina  

Dipl. Turisme 

Vies d’accés a la primera feina per a qui n’ha tingut més d’una (%) 

n 
Contacte

s 

Prems

a 

Oposicion

s 

SCC/INE

M 

Borses de 

treball 

institucional
s / col·legis 

prof. 

Empres

a pròpia 

Pràctique

s 
d’estudis 

Serveis 

universita
t 

ETT 

Emprese

s de 
selecció 

Interne

t 

Altre

s 

Universitat de Girona 47 34,04 4,26 -- -- 2,13 -- 17,02 8,51 6,38 -- 14,89 12,77 

Universitat Rovira i Virgili 44 34,09 2,27 -- -- 2,27 6,82 27,27 4,55 2,27 -- 18,18 2,27 

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera 17 23,53 -- -- -- -- -- 29,41 5,88 5,88 -- 23,53 11,76 

Escola Universitària d’Estudis Empresarials del 

Maresme 
16 43,75 -- -- -- 6,25 -- -- -- -- -- 43,75 6,25 

Escola Universitària de Turisme Mediterrani 44 29,55 -- -- -- -- -- 25 6,82 
11,3
6 

-- 20,45 6,82 

Escola Universitària de Turisme CETA 25 44 -- -- -- 4 -- 12 4 4 -- 24 8 

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme Sant Pol de 

Mar 
16 56,25 -- -- 6,25 -- -- 12,50 6,25 -- -- 6,25 12,50 

Dipl. Turisme 261 34,87 1,92 -- 0,38 1,53 1,53 22,22 6,13 4,60 -- 19,92 6,90 

Font: Universitat i treball a Catalunya 2014 AQU Catalunya 

 

Taula 75. Situació laboral- feina actual- última feina  

Dipl. Turisme 

Jorn. Lab. T. Complert (%) Tipus de contracte (%) Durada del contracte (temporal) (%) 

n Sí No n Fix Autònom Temporal Becari 
Sense 

contracte 
n 

Menys 

de 6 

mesos 

Entre  6 

i 12 

mesos 

Més d’1 

any 

Universitat de Girona 47 85,11 14,89 47 61,70 6,38 31,91 -- -- 15 60 40 -- 

Universitat Rovira i Virgili 44 75 25 44 40,91 9,09 47,73 -- 2,27 21 38,10 38,10 23,81 

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera 16 87,50 12,50 17 52,94 5,88 35,29 5,88 -- 6 33,33 33,33 33,33 

Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme 16 93,75 6,25 16 81,25 -- 18,75 -- -- 3 33,33 66,67 -- 

Escola Universitària de Turisme Mediterrani 44 70,45 29,55 44 43,18 2,27 54,55 -- -- 23 34,78 47,83 17,39 
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Escola Universitària de Turisme CETA 24 83,33 16,67 25 56 4 36 4 -- 8 37,50 50 12,50 

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme Sant Pol de Mar 16 93,75 6,25 16 50 12,50 37,50 -- -- 6 16,67 50 33,33 

Dipl. Turisme 257 82,88 17,12 261 56,70 5,75 35,25 1,53 0,77 90 40 43,33 16,67 

Font: Universitat i treball a Catalunya 2014 AQU Catalunya 

 

Taula 76. Tipologia d’empresa – àmbit i ubicació  

Dipl. Turisme 
Àmbit (%) Ubicació (%) 

n Públic Privat n Barcelona Tarragona Girona Lleida Resta CCAA Europa Resta del món 

Universitat de Girona 47 8,51 91,49 47 31,91 -- 59,57 -- -- 6,38 2,13 

Universitat Rovira i Virgili 44 11,36 88,64 44 18,18 68,18 -- 4,55 6,82 2,27 -- 

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera 17 11,76 88,24 17 82,35 -- -- 5,88 5,88 -- 5,88 

Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme 16 -- 100 16 100 -- -- -- -- -- -- 

Escola Universitària de Turisme Mediterrani 44 9,09 90,91 44 90,91 -- -- -- 2,27 6,82 -- 

Escola Universitària de Turisme CETA 25 -- 100 25 92 4 -- -- 4 -- -- 

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme Sant Pol de Mar 16 12,50 87,50 16 43,75 6,25 25 -- 18,75 6,25 -- 

Dipl. Turisme 261 8,43 91,57 261 64,75 12,26 12,26 1,15 4,98 3,45 1,15 

Font: Universitat i treball a Catalunya 2014 AQU Catalunya 

 

Taula 77. Preguntes crítiques – Formació Continuada – Mobilitat 

Dipl. Turisme 

Satisfacció: carrera i universitat Formació continuada Mobilitat 

Repetiries la 

mateixa carrera? 

Repetiries a la 

mateixa 
universitat? 

Continuació dels estudis 
A la mateixa 

universitat? 

(f
) 

No 

Sí 

(f) Sí No (f) Sí No 
(f

) 
No 

Sí 

(f

) 
Sí No 

Dura
nt 

els 

estu

dis 

Laboral

ment 

Estu

dis i 

feina 

Nacio

nal 

Internaci

onal 

Curs
os 

espe

c. 

Llicencia

tura 

Postgrau/

màster 

Docto

rat 

Altr

es 

Universitat de Girona 48 45,83 54,17 48 
89,

58 

10,

42 

4

8 

33,

33 

10,4

2 
14,58 31,25 2,08 8,33 

3

2 

37,

50 

62,

50 

4

8 

37,

50 

35,4

2 
16,67 

10,4

2 
13,33 86,67 

Universitat Rovira i Virgili 44 61,36 38,64 44 
81,

82 

18,

18 

4

4 

15,

91 
6,82 11,36 50 -- 

15,9

1 

3

7 

18,

92 

81,

08 

4

4 

40,

91 

36,3

6 
9,09 

13,6

4 
23,08 76,92 

Escola Universitària de Turisme 

i Direcció Hotelera 
18 50 50 18 

72,

22 

27,

78 

1

8 

27,

78 

16,6

7 
11,11 22,22 -- 

22,2

2 

1

3 

7,6

9 

92,

31 

1

8 
50 

33,3

3 
16,67 -- 22,22 77,78 

Escola Universitària d’Estudis 

Empresarials del Maresme 
18 44,44 55,56 17 

70,

59 

29,

41 

1

8 

33,

33 

11,1

1 
22,22 27,78 -- 5,56 

1

2 
25 75 

1

8 

38,

89 

33,3

3 
27,78 -- 18,18 81,82 

Escola Universitària de Turisme 

Mediterrani 
44 38,64 61,36 44 

47,

73 

52,

27 

4

4 

36,

36 

13,6

4 
11,36 29,55 -- 9,09 

2

8 

14,

29 

85,

71 

4

4 

56,

82 

11,3

6 
18,18 

13,6

4 
10,53 89,47 

Escola Universitària de Turisme 

CETA 
25 44 56 24 

70,

83 

29,

17 

2

5 
32 16 8 24 -- 20 

1

7 

5,8

8 

94,

12 

2

5 
56 12 8 24 36,36 63,64 

Escola Universitària d’Hoteleria 

i Turisme Sant Pol de Mar 
17 64,71 35,29 16 

68,

75 

31,

25 

1

7 

23,

53 
5,88 11,76 11,76 -- 

47,0

6 

1

3 

7,6

9 

92,

31 

1

7 

47,

06 
5,88 35,29 

11,7

6 
44,44 55,56 

Font: Universitat i treball a Catalunya 2014 AQU Catalunya
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Taula 78. Dades seguiment egressats graus FTG 

Promoció 

Geografia i ordenació del territori Turisme 

nº alumnes 
% treballen % sector* 

nº alumnes 
% treballen % sector* 

Totals Enq Totals Enq 

2012-13 9 4 25% 0,00% 24 16 50,00% 87,50% 

2013-14 15 12 33,33% 75,00% 28 21 57,14% 75% 

*Està calculat a partir dels alumnes que sí que treballen    
Font: Elaboració pròpia  

 

 

Taula 79. Satisfacció del responsable/coordinador de la titulació  

Taula 79.1. Grau Geografia i Ordenació Territori 
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Taula 79.2. Grau Turisme 
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Taula 79.3. Màster Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes 
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Taula 80. Participació i resultats enquesta PDI 

 Geografia i 
ordenació del 
territori 

Turisme Planificació 
territorial: 
informació, eines 
i mètodes 

Tècniques 
d’anàlisi i 
innovació 
turística 

Participació 21 26 2 4 

El nombre total de professors que han contestat l’enquesta ha estat 38.El total no coincideix ja que alguns professors 
imparteixen docència ena més d’un ensenyament 
 

Valoració d’1 a 5  

(1 molt insatisfactòria-5 molt satisfactòria) 
GGOT GTUR MPTIEM MTAIT FTG 

PLANIFICACIÓ DOCENT  MITJ DE MITJ DE MIT DE MITJ DE MITJ DE 

L’organització de la docència en el centre (horaris, calendari 

acadèmic,…)  

4,19 0,85 3,96 0,89 5 0 4,5 0,50 4,03 0,96 

Coordinació de la docència en el centre  4,14 0,89 4,12 0,78 5 0 4,75 0,43 4,16 0,87 

Grandària dels grups de teoria  3,57 1,05 3,23 1,03 3,5 0,5 4,25 0,83 3,53 1,12 

Grandària dels grups de pràctiques  3,95 1,00 3,92 0,72 4 0 4,25 0,83 3,92 0,93 

Disponibilitat de les tecnologies de la informació amb finalitats 
docents  

3,81 0,85 4,00 0,76 4,5 0,5 4,67 0,47 3,94 0,81 

INSTAL∙LACIONS I INFRAESTRUCTURES  MITJ DE MITJ DE MITJ DE MITJ DE MITJ DE 

Les aules de teoria i el seu equipament  3,86 0,99 4,04 0,77 3,5 0,5 4,25 0,43 3,92 0,93 

Las aules d’informàtica utilitzades per a la docència  3,55 0,92 3,82 0,73 4 0 4 0,00 3,73 0,83 

El fons bibliogràfic del CRAI  4,35 0,48 4,36 0,56 4,5 0,5 4,75 0,43 4,36 0,54 

Els espais destinats al professorat (despatxos, sales de 
reunions,…)  

4,19 0,66 4,04 0,66 4 0 4 0,00 
4,11 0,64 

Neteja de les instal·lacions de la Facultat  3,86 0,99 4,27 0,66 3,5 0,5 4,5 0,50 4,05 0,86 

GESTIÓ i COMUNICACIÓ  MITJ DE MITJ DE MITJ DE MITJ DE MITJ DE 

La gestió dels càrrecs acadèmics del centre  4,24 0,68 4,08 0,64 4,5 0,5 4,75 0,43 4,19 0,69 

Informació rebuda del teu Departament respecte el 

desenvolupament del teu treball al centre  

3,95 0,84 3,65 0,79 4,5 0,5 4 0,71 

3,79 0,86 

Informació rebuda del centre sobre qüestions que afecten al 

teu treball (tràMITJs i terminis administratius,…)  

4,10 0,97 4,08 0,80 4,5 0,5 4,5 0,50 

4,05 0,92 

La gestió de la secretaria del centre per resoldre problemes  4,48 0,85 4,31 0,96 4,5 0,5 4,75 0,43 4,39 0,87 

Funcionament de la consergeria del centre  3,10 1,27 3,31 1,04 3 0 3,75 1,09 3,29 1,21 

Tasques de suport de la tècnica de suport a la qualitat docent  4,52 0,59 4,40 0,70 4,5 0,5 4,67 0,47 4,44 0,64 

Facilitat per poder expressar les opinions sobre qualsevol 

aspecte de la titulació  

4,25 0,83 4,19 0,73 5 0 4,75 0,43 

4,22 0,81 

MOTIVACIÓ I RECONEIXEMENT  MITJ DE MITJ DE MITJ DE MITJ DE MITJ DE 

Atenció per part de l’equip de direcció del centre  4,67 0,56 4,38 0,80 5 0 4,75 0,43 4,47 0,75 

Relació general amb el personal d’administració i serveis 

(PAS)  

4,67 0,47 4,46 0,57 5 0 4,75 0,43 

4,55 0,55 

Relació general amb els alumnes  4,29 0,70 4,12 0,59 4,5 0,5 4 0,71 4,18 0,64 

Relació general amb altres membres del personal docent i 

investigador (PDI)  

4,52 0,59 4,23 0,59 4,5 0,5 4,25 0,83 

4,32 0,61 

PERCEPCIÓ DE LA TASCA DOCENT  MITJ DE MITJ DE MITJ DE MITJ DE MITJ DE 

Grau de coneixements previs dels estudiants per seguir 
adequadament la matèria  

3,24 0,87 2,88 0,73 3,5 0,5 3 0,71 3,05 0,86 

Formació acadèmica que adquireixen els alumnes en les 

meves assignatures  

4,05 0,58 3,88 0,52 4 0 4,25 0,43 4,00 0,61 

Nivell d’assistència dels estudiants a les classes teòriques  3,43 0,66 3,62 0,69 3 0 4,25 0,43 3,66 0,66 

Nivell d’assistència dels estudiants a les classes pràctiques  3,95 0,65 4,15 0,61 4,5 0,5 4,25 0,43 4,03 0,58 

Nivell d’assistència dels estudiants a les hores de tutoria  2,95 1,07 3,00 0,91 3,5 0,5 3,75 0,83 3,06 1,01 

L’actitud dels estudiants a classe  3,57 1,00 3,65 0,93 4 0 4,5 0,50 3,68 0,95 

Participació dels estudiants a classe en les activitats docents  3,86 0,83 3,77 0,65 3,5 0,5 3,75 0,83 3,84 0,78 

Proporció final d’aprovats de l’assignatura  3,70 0,71 3,88 0,69 3 0 4,5 0,50 3,92 0,67 

Compliment del contingut del temari proposat a la guia docent  4,62 0,49 4,50 0,57 4 0 4,5 0,50 4,50 0,55 

Data informe: Març 2015 
Font: Elaboració pròpia 
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Taula 81. Valoracions globals de les titulacions 

Taula 81.1. Geografia i ordenació del territori 
ASPECTES DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

Punts a valorar de la memòria de la titulació Si 
Si, però cal una 
actualització (1) 

No, cal una modificació 
(2)  

1.Planificació              

La justificació  que consta a la memòria de la titulació, continuen sent vigents? X      

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

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

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 
Adequat/da 
(3)         s/n 

Suficient 
(3)      
s/n 

Cal 
millorar 
s/n 

Es compleixen 
les 
especificacions 
de la memòria 
verificada?(4) 
s/n 

Es 
proposen 
millores? 
(5) 

Observacions          
(5) 

Aquestes 
millores 
suposen una 
modificació 
de la 
memòria 

verificada?  

2. Accés dels estudiants a la titulació 

El perfil d’ingrés dels estudiants es correspon amb el plantejat a la memòria?   X   *       

La demanda de la titulació és …     X * S (4) N 

El funcionament del procés d’accés, matrícula i incorporació dels alumnes és  X    X * S  (1-3)   N 

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants és…     X   S (4) N 

La ràtio home/dona és … X             

4. Personal acadèmic 

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

El percentatge de docència impartida per PDI doctor és .. X     *       

5. Personal de suport a la docència 

El nombre i perfil del personal de suport a la docència de la titulació és …   X X * S  (16)  N 

6. Recursos materials i serveis 

Les instal·lacions i espais d’ús docent són … X    X *  S (25)   S 

Els recursos materials específics per a la titulació són …   X   *       

Els serveis de suport a la docència són … X     *       

La disponibilitat i ús dels recursos docents virtuals és … X    X *  S (26)  N 

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades a la titulació són, en global … X    X *  S (5)   N 

Els mètodes i criteris d’avaluació emprats a la titulació són, en global … X     *       

La coordinació docent a la titulació és …   X           

La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i distribució, és...   X X    S (39) N  
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La mida dels grups de classe  és ...   X           

El desenvolupament de l’activitat tutorial és …   X X * S  (24)  N 

El desenvolupament de les pràctiques externes és  X   X *  S (35-38)  N 

El funcionament de la mobilitat és …     X * S (27) N 

El desenvolupament del Treball de Fi de Grau X     *       

El desenvolupament de les activitats d’orientació professional és …   X X   S (23) N 

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu i el PDI és… X    X    S (15)  N 

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   *       

Els resultats personals (assoliment competències) obtinguts pels estudiants de la titulació 
són …   X X   S (29) S 

La inserció laboral dels titulats de l’ensenyament és …   X X * S (34) N 

Les taxes de la memòria: graduació, abandonament i eficiència     X    S (4)   

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

(2) Una modificació substancial d’un d’aquests ítems pot ser causa d’una nova verificació del títol 

(3) La valoració com a Adequat o Suficient no impedeix que es proposin millores        

(4) no es valora en tots els ítems, només en els marcats (*)        

(5) Indicar nº de la proposta de millora o observació per explicar         

 

Taula 81.2. Turisme 
ASPECTES DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

Punts a valorar de la memòria de la titulació Si 
Si, però cal una 
actualització (1) 

No, cal una modificació (2) 
 

1.Planificació              

La justificació  que consta a la memòria de la titulació, continuen sent vigents? X      

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

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

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 
Adequat/da 
(3)         s/n 

Suficient 
(3)      
s/n 

Cal 
millorar 
s/n 

Es compleixen 
les 
especificacions 
de la memòria 
verificada?(4) 
s/n 

Es 
proposen 
millores? 
(5) 

Observacions          
(5) 

Aquestes 
millores 
suposen 
una 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?  

2. Accés dels estudiants a la titulació 

El perfil d’ingrés dels estudiants es correspon amb el plantejat a la memòria?   X   *       

La demanda de la titulació és …   X   *       
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El funcionament del procés d’accés, matrícula i incorporació dels alumnes és  X    X * S  (1-3)   N 

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants és… X             

La ràtio home/dona és … X             

4. Personal acadèmic 

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

El percentatge de docència impartida per PDI doctor és ..     X * S (17)  N 

5. Personal de suport a la docència 

El nombre i perfil del personal de suport a la docència de la titulació és …   X X *  S (16) N 

6. Recursos materials i serveis 

Les instal·lacions i espais d’ús docent són … X    X *  S  (25) N 

Els recursos materials específics per a la titulació són … X     *       

Els serveis de suport a la docència són … X     *       

La disponibilitat i ús dels recursos docents virtuals és … X    X *  S  (26)  N 

7. Desenvolupament docent 

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

Els mètodes i criteris d’avaluació emprats a la titulació són, en global … X     *       

La coordinació docent a la titulació és …   X           

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

La mida dels grups de classe  és ...   X           

El desenvolupament de l’activitat tutorial és …   X  X *  S  (24)  N 

El desenvolupament de les pràctiques externes és  X    X *  S  (6 i 40) N  

El funcionament de la mobilitat és …     X * S  (28) N 

El desenvolupament del Treball de Fi de Grau és X     *       

El desenvolupament de les activitats d’orientació professional és …   X X   S (23) N 

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu i el PDI és… X    X    S (15) N 

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

8. Resultats 

Els resultats acadèmics obtinguts pels estudiants de la titulació són …   X   *       

Els resultats personals (assoliment competències) obtinguts pels estudiants de la 
titulació són …   X           

La inserció laboral dels titulats de l’ensenyament és …   X X * S  (34) N 

Les taxes de la memòria: graduació, abandonament i eficiència     X    S 
(4 comentari  
sobre doble titualcio) N 

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

(2) Una modificació substancial d’un d’aquests ítems pot ser causa d’una nova verificació del títol 

(3) La valoració com a Adequat o Suficient no impedeix que es proposin millores        

(4) no es valora en tots els ítems, només en els marcats (*)        

(5) Indicar nº de la proposta de millora o observació per explicar         
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Taula 81.3. Planificació territorial: informació, eines i mètodes 
ASPECTES DEL TÍTOL MPTIEM A VALORAR VALORACIÓ 

Punts a valorar de la memòria de la titulació Si 
Si, però cal una 
actualització (1) 

No, cal una modificació 
(2)  

1.Planificació              

La justificació  que consta a la memòria de la titulació, continuen sent vigents?     X  

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

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

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 
Adequat/da 
(3)         s/n 

Suficient 
(3)      
s/n 

Cal 
millorar 
s/n 

Es compleixen 
les 
especificacions 
de la memòria 
verificada?(4) 
s/n 

Es 
proposen 
millores? 
(5) 

Observacions          
(5) 

Aquestes 
millores 
suposen una 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?  

2. Accés dels estudiants a la titulació 

El perfil d’ingrés dels estudiants es correspon amb el plantejat a la memòria?   X   *        

La demanda de la titulació és …     X N S  ( 8 i 10) S 

El funcionament del procés d’accés i incorporació dels alumnes és     X * S (7)  N 

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants és…     X N S  (10) S 

La ràtio home/dona és … X             

4. Personal acadèmic 

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

El percentatge de docència impartida per PDI doctor és .. X     *       

5. Personal de suport a la docència 

El nombre i perfil del personal de suport a la docència de la titulació és …     X * S (16)   

Les instal·lacions i espais d’ús docent són … X    X *  S (25) N 

Els recursos materials específics per a la titulació són …   X  X * S  (22) N 

Els serveis de suport a la docència són …   X   *      

La disponibilitat i ús dels recursos docents virtuals és … X    X *  S (26)  N 

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades a la titulació i la planificació, són, en global … X    X * S (9)  N 

Els mètodes i criteris d’avaluació emprats a la titulació són, en global … X     *       

La coordinació docent a la titulació és … X             

La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i distribució, és...   X  X    S (18, 41 i 43) N 

La mida dels grups de classe  és ... X             

El desenvolupament de l’activitat tutorial és … X   X  *  S (32)  N 
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El desenvolupament de les pràctiques externes és  X     *       

El funcionament de la mobilitat és …   X   *       

El desenvolupament del Treball de Fi de Màster és X    X *  S  (42 i 43)  N 

El desenvolupament de les activitats d’orientació professional és …   X X     S (23) N 

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu i el PDI és… X    X    S (15)  N 

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     *       

Els resultats personals (assoliment competències) obtinguts pels estudiants de la titulació 
són …   X           

La inserció laboral dels titulats de l’ensenyament és …   X X  *  S (34)  N 

Les taxes de la memòria: graduació, abandonament i eficiència X             

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

(2) Una modificació substancial d’un d’aquests ítems pot ser causa d’una nova verificació del títol 

(3) La valoració com a Adequat o Suficient no impedeix que es proposin millores        

(4) no es valora en tots els ítems, només en els marcats (*)        

(5) Indicar nº de la proposta de millora o observació per explicar         

 

Taula 81.4. Tècniques d’anàlisi innovació turística 
ASPECTES DEL TÍTOL MTAIT A VALORAR VALORACIÓ 

Punts a valorar de la memòria de la titulació Si 
Si, però cal una 
actualització (1) 

No, cal una modificació 
(2)  

1.Planificació              

La justificació  que consta a la memòria de la titulació, continuen sent vigents? X      

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

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

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 
Adequat/da 
(3)         s/n 

Suficient 
(3)      
s/n 

Cal 
millorar 
s/n 

Es compleixen 
les 
especificacions 
de la memòria 
verificada?(4) 
s/n 

Es 
proposen 
millores? 
(5) 

Observacions          
(6) 

Aquestes 
millores 
suposen una 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?  

2. Accés dels estudiants a la titulació 

El perfil d’ingrés dels estudiants es correspon amb el plantejat a la memòria?   X X  *  S  (11)   

La demanda de la titulació és …     X * S  (8) N 

El funcionament del procés d’accés i incorporació dels alumnes és     X * S  (7 i 12) N 

3. Estudiants 

El nombre total i perfil global dels estudiants és…     X * S   S 
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La ràtio home/dona és … X             

4. Personal acadèmic 

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

El percentatge de docència impartida per PDI doctor és .. X    X * S  (19)   S 

5. Personal de suport a la docència 

El nombre i perfil del personal de suport a la docència de la titulació és …   X  X * S   (16) N 

6. Recursos materials i serveis 

Les instal·lacions i espais d’ús docent són … X   X * S  (22 i 25) N 

Els recursos materials específics per a la titulació són …   X X * S  (22) N 

Els serveis de suport a la docència són …   X   *      

La disponibilitat i ús dels recursos docents virtuals és … X    X *  S  (26)  N 

7. Desenvolupament docent 

Les metodologies docents emprades a la titulació i la planificació són, en global … X    X *  S (9 i 44-46)  N 

Els mètodes i criteris d’avaluació emprats a la titulació són, en global … X     *      

La coordinació docent a la titulació és …   X X   S (48) N 

La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i distribució, és... X    X   S (20) N 

La mida dels grups de classe  és ... X            

El desenvolupament de l’activitat tutorial és … X    X *  S (32) N 

El desenvolupament de les pràctiques externes és      X *  S  (47) N 

El funcionament de la mobilitat és …   X   *      

El desenvolupament del Treball de Fi de Màster és X     *      

El desenvolupament de les activitats d’orientació professional és …   X  X    S (23)  N 

La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu i el professorat és…   X X   S (15, 21 i 33) N 21 i S 33 

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     *      

Els resultats personals (assoliment competències) obtinguts pels estudiants de la titulació 
són … X            

La inserció laboral dels titulats de l’ensenyament és …   X  X *  S (34) N 

Les taxes de la memòria: graduació, abandonament i eficiència X            

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

(2) Una modificació substancial d’un d’aquests ítems pot ser causa d’una nova verificació del títol 

(3) La valoració com a Adequat o Suficient no impedeix que es proposin millores        

(4) no es valora en tots els ítems, només en els marcats (*)        

(5) Indicar nº de la proposta de millora o observació per explicar         
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Annex 6. Enquestes FTG 
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