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0. Dades identificadores  
 

Universitat Universitat Rovira i Virgili 

Nom del Centre Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 

Dades de contacte Josep Bertran Ilari 

Campus Bellisens 
Av. de la Universitat, 1 - 43204 Reus 

 

Responsables de l’elaboració 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Pau de Solà-Morales 

Responsable d’Ensenyament 

Apartats de l’informe que fan 
referencia a l’Escola en 
general però sobretot al Grau 
d’Arquitectura 

 
Responsable del SIGQ 

Apartats de l’informe que fan 
referencia a l’Escola en 
general 

Laia Casas Salvadó Tècnica de Suport a la 
Qualitat Docent 

Suport en l’elaboració de 
l’informe 

 

Titulacions impartides al Centre 

Denominació Codi 
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Any 
implantació

Rble. ensenyament/ 

Coordinador màster 

Grau d’Arquitectura  330 2010-11 Dr. Pau de Solà-Morales 

 

Data d’aprovació: 

Signatura: 
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1. Presentació del centre 
 

L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili és un centre que forma
part del Campus Bellissens, a la ciutat de Reus. Es va implantar l’any 2005 en les instal·lacions
existents, amb adaptacions d’espais a les particularitats específiques dels estudis d’arquitectura
per a la metodologia de taller. L’any 2006 es va convocar el concurs de projectes per a l’edifici
de l’Escola d’Arquitectura. Una vegada licitades les obres i completat el procés de construcció es 
va inaugurar l’actual edifici de l’ETSA el curs 2011-12, amb un total de superfície construïda de 
4.820 metres quadrats. Els espais més destacables són les aules taller, amb possibilitat de
compartimentació, i el taller de maquetes. Als inicis de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura,
el curs 2005/2006, s’imparteix la llicenciatura d’Arquitectura amb una durada de cinc anys.
Aquest programa formatiu es va extingir per la implantació del Grau d’Arquitectura el curs 2010-
2011. En el curs 2013-14, només s’ha implantat fins al 4rt curs del Grau d’Arquitectura, al curs
2014-15, una vegada completats els cinc anys de durada dels estudis de Grau, és el primer any 
que els estudiants tindran la possibilitat de superar tots els crèdits del Grau, i així el curs vinent 
2015-16 iniciar els Projectes de Fi de Grau, de 30 crèdits ECTS. 

El programa formatiu  

El títol de Grau d’Arquitectura de la URV es fonamenta en l’Ordre ECI/3856/2007 de 27 de
desembre, on s’estableixen els requisits dels plans d’estudi conduents a l’obtenció dels títols de
Grau que habiliten per a l’exercici de la professió regulada d’arquitecte, detallant les 
competències que han d’adquirir els estudiants. També incorpora els coneixements i
competències establertes en la Directiva Europea 2005/36/CE, article 46, Formació de
l’Arquitecte. Les aportacions més significatives del Pla d’Estudis són l’agrupació de les matèries 
Urbanisme i Projectes Arquitectònics  i el seu desenvolupament, a partir de primer curs i fins al
cinquè, en assignatures d’Urbanisme i Projectes de 12 crèdits ECTS a cada quadrimestre. És de
destacar la intenció que és té d’agrupar les assignatures optatives en dues Mencions, de 30
crèdits ECTS cadascuna, de Patrimoni Arquitectònic i Urbanisme, dues especialitats de gran
interès dins l’àmbit territorial d’implantació de la URV, durant el curs 2013-14 s’hi està treballant, 
esperant que siguin aprovades el curs 2014-15. 

D’acord amb les previsions establertes en el Títol de Grau, el nombre de places de nou accés és
de 60 per al conjunt de les vies. Des de la implantació del Títol de Grau el curs 2010-11, l’evolució 
dels estudiants matriculats s’ha anat incrementant curs a curs fins a assolir el nivell de 241
matriculats el curs 2013-14, tal i com es mostra en la taula X. Evolució dels estudiants
matriculats.  

Per la temporalitat de la implantació del Títol de Grau, el curs 2015-16 és el primer en el que es 
podran generar graduats en arquitectura i, en conseqüència, no es disposa actualment de dades
amb relació al nombre de graduats.  

 



 
 INFORME DE SEGUIMENT  Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura 

 

5 

 

Taula 1. Evolució dels estudiants matriculats 

Titulació 
Estudiants matriculats 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
GRAUS 
 
Grau d’Arquitectura 66 

 
124 

 
178 241 

Total  66 124 178 241 
 
Data informe: Febrer 2015 
Font: URV en Xifres.  

 
La taula següent, indica l’evolució del percentatge de docència impartida pel professorat doctor 
i no doctor des del curs 2010-11: 
 

Taula 2. Evolució en % de docència impartida pels professors. 

Titulació 
Professors 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
Grau 
d’Arquitectura 

doctor No doctor doctor 
No 
doctor 

doctor No doctor doctor No doctor

 28,97 71,03% 25,13% 74,87% 26,38% 73,62% 30% 70% 

Total          
Data informe: Febrer 2015 
Font: Informes de Seguiment, Informe de Centre, SINIA. 2013-14 ACRM13 i ACRG15_v2 
 

 
La docència impartida per professors doctors és proporcional al nombre de professors que 
disposen del títol de doctor i de la docència que tenen assignada. En aquest sentit, cal remarcar 
que la implantació de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura es produeix el curs 2005-06 amb 
una plantilla incipient, ajustada a les necessitats docents del moment, que s’incrementarà en 
cursos successius. En aquest procés, un gran nombre de professors, inicialment contractats com 
a associats, varen consolidar o iniciar el doctorat. La Taula de l’evolució del percentatge de 
docència impartida al Grau d’Arquitectura pel professorat doctor mostra un increment progressiu 
curs a curs que es relaciona amb l’aprovació de la Tesi Doctoral per un nombre significatiu de 
professors.  Es preveu en un futur anar incrementant aquest nombre de professorat doctor atès 
que som coneixedors que en els propers anys diversos professors estan en disposició d’obtenir 
el títol de doctor. 
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2. Procés d’elaboració de l’informe  
 

Per a l’elaboració de l’autoinforme s’ha pres com a referència el procés P.1.5-01 Procés d’anàlisi 
dels resultats i millora del programa formatiu del SIGQ, que detalla el procés de seguiment de 
les titulacions a la URV que s’estructura en tres nivells d’anàlisi: l’ensenyament, el centre i la 
Universitat. En l’autoinforme d’acreditació es combinen dos nivells d’anàlisi: el dels 
ensenyaments específics a acreditar i el del centre. 

La responsabilitat de l’elaboració del present informe ha estat assumida pel Responsable 
d’ensenyament amb el suport de la Tècnica de Suport a la Qualitat Docent. 

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. 

En la fase de recollida de la informació s’ha comptat també amb la col·laboració de: l’alumnat, 
l’Internacional Center, l’Oficina de Suport a la Direcció, la Secretaria, el Servei de Recursos 
Humans, Centre d’Atenció al Estudiants, l’Institut de Ciències de l’Educació, el Centre de 
Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) i el Servei de Gestió Acadèmica (SGA), 
entre d’altres. 
 

En el procés de confecció de l’informe es poden diferenciar 4 fases: 

 Recollida d’informació 
La recollida de la informació de tipus transversal a tota la URV ha estat coordinada pel Gabinet 
Tècnic del Rectorat i vehiculada a través de l’aplicatiu web Sínia. La informació específica del 
centre ha estat recollida per la Tècnica de Suport a la Qualitat Docent. 

 Elaboració de l’informe 
Per iniciar l’elaboració de l’informe, cada responsable d’ensenyament ha realitzat una valoració 
dels aspectes concrets a nivell de titulació. Atès que l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
només té un ensenyament, ha fet la mateixa valoració en clau centre. 

S’han tingut en compte valoracions de coordinador de PAT, mobilitat, Secretaria,..i 
posteriorment el coordinador del SIGQ  el director del centre, han revisat l’autoinforme a nivell 
de centre, partint de les valoracions esmentades i de la resta d’informació a nivell de centre. 

 Aprovació de l’informe 
L’autoinforme de seguiment s’aprova en Junta de Centre. 
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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 5 del present informe. 
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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 

 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, que es concreta amb la Memòria Oficial 
del Títol.  

Titulació 

Memòria Oficial del Títol 

Resolució 
verificació 

Enllaç memòria del títol 

Graus 

Grau d’Arquitectura 31/05/2010 
http://www.etsa.urv.cat/Escola/PDF/qualitat/M
emoriaGrauArquitecturaDef.pdf 

 

En un segon nivell es concreta d’una banda el Mapa de Competències, que és el pla d’estudis 
de la titulació en forma de competències. 
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=22&ensenyament=2220&consulta=mapa_competencies  
 

D’altra banda les guies docents de les assignatures, publicades abans de la matrícula, detallen 
els resultats d’aprenentatge, continguts, distribució amb ECTS, sistema d’avaluació, bibliografia, 
entre altres.   
http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=22&ensenyament=2220&consulta=assignatures 
 

Nom % Guies Docents Adaptades a l'EEES 

 1r 2n 3r 4t 5è %opt %Total 

Grau d'Arquitectura (2010)  100% 
(10/10) 

100% 
(9/9) 

100% 
(11/11) 

100% 
(9/9) 

 75% 
(3/4) 

95.45% 
(42/44) 
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Hem insistit en la importancia d’enllestir les guies docents de totes les assignatures abans de 
l’obertura del procés de matriculació. 

Les guies docents han estat completades en la seva totalitat, a excepció d’una asignatura 
optativa que fa que el percentatge d’elaboració sigui d’un 95.4%. Tot i això, s’ha insistit en la 
seva importància i s’han donat mecanismes de suport suficients per tal de tenir-les totes 
emplenades.  

Amb la guia docent i el mapa de competències, el responsable o coordinador de la titulació i el 
professorat distribueixen les competències i els resultats d’aprenentatge a les assignatures 
d’acord amb la Memòria verificada. La tasca duta a terme serveix tanmateix per activar 
dinàmiques de coordinació docent en el disseny de les assignatures i en l’avaluació per 
competències.  

En el tercer nivell trobem el Pla de Treball. Consisteix en concretar, al detall, les activitats que 
l’estudiant haurà de dur a terme en una assignatura, fent especial èmfasis en les activitats 
d’avaluació. El Pla de Treball es desenvolupa a 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 càrregues i distribució temporal on la 
coordinació docent n’és la clau.  

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. D’altra banda pot 
observar si les activitats avaluatives donen resposta al perfil competencial de la titulació. 

Des de l’inici de l’implantació del grau, no hi ha un gran seguiment en l’elaboració dels plans de 
treball, tot i això, des de l’ETSA l’estem impulsant activament.  
Es requereix als responsables de les diferents assignatures que entreguin la programació de 
l’assignatura als estudiants via moodle o documentalment en començar el curs. Fomentem 
l’aprenentatge de l’eina del moodle a travès dels cursos que periòdicament realitza l’ICE i el Pla 
de treball a travès de formacions específiques que imparteix la nostra TSQD (Tecnic de Suport 
a la Qualitat Docent) de l’Escola; tot i això, cal seguir en aquesta línea i així obtenir el major 
nombre de plans de treball fets i informats als estudiants. 
 

Centre Denominació títol  Total Sense 
fer 

Iniciat
s Total No fets % Total no 

fets 
Enviats a 
seguiment Publicats Total 

fets 
% Total 

fets 

ETSA 
Grau 

d'Arquitectura 
(2010) 

44 27 3 30 68,18 3 11 14 31,82 
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Figura 1. Vista de calendari de pla de treball 

 
 
Figura 2. Vista competències de pla de treball 

 
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 participen de manera pilot la Facultat de Turisme i Geografia i el Programa Formatiu de 
Comunicació de la Facultat de Lletres. El 30 de gener de 2013 s’organitzen les 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 
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URV. Durant el curs 2012-13 els centres defineixen el model de formació i avaluació per 
competències amb l’experiència acumulada, les jornades i el suport metodològic del SREd. 
D’aquesta manera tots els centres de la URV han definit el seu model. 
 
Paral·lelament el PFAC  posa a disposició de tots els Centres recursos i formació específica 
orientats a l’avaluació per competències: 

 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. 

 

En aquest marc, l’ETSA ha sol·licitat un ajut en el marc del Pla Específic de Formació de l’ICE del 
2013-14, per a fer formació als professors. 
 

Al juny de 2014 s’ha fet una formació sota el títol:”El nou Marc de Formació i la Planificació 
Docent d’Assignatures”, en la que han participat els professors de l’ETSA. En cursos anteriors, 
ja es s’entreveia que en el context del nou model de Formació i Avaluació per competències, 
calia posar en funcionament un pla de formació que atengui les necessitats i característiques 
dels diferents agents implicats. 
Aquest curs és un dels eixos principals per al desplegament i implementació d’aquest nou model 
docent específic pel professorat, tenint en compte les característiques pròpies dels estudis 
d’Arquitectura. 

Per altra banda, com a millora prevista per a aquest curs, s’ha creat un grup de treball amb 
professors responsables de curs de l’àrea d’Urbanisme i Projectes, que s’ha reunit de juny de 
2013 a juliol de 2014 i on s’han discutit diferents formes i metodologies per a millorar 
l’aprenentatge en aquesta àrea. En primer lloc s’ha fet balanç dels resultats d’aprenentatge 
assolits als diferents tallers, tant de llicenciatura com de grau, i s’han comparat curs a curs amb 
l’objectiu de detectar duplicitats, buits, però sobretot per a dotar d’una millor coordinació a totes 
les assignatures de l’àrea. Aquest procès autocrìtic s’ha de concretar els proper curs 14/15 en 
un pla conjunt d’acció que, entre d’altres accions, implicara determinats canvis en la composició 
del professorat de cada assignatura de projectes i urbanisme, amb una distribució més 
equilibrada dels professors especialistes en cadascuna de les dues àrees, i dels més joves en 
relació als més experimentats. La introducció d’aquestes millores i la posada en marxa d’aquest 
pla és prevista pels cursos 15/16 i 16/17.  

Amb e-tutories, s’activa un espai virtual per a la coordinació de l’acció tutorial a Moodle.  Els 
usuaris d’aquest espai són: el coordinador del Pla d’Acció Tutorial, els tutors i la Tècnica de 
Suport a la Qualitat Docent. Des d’aquest espai es facilita als tutors recursos d’acció tutorial i 
informació de la titulació que els pugui ser d’utilitat per a les tutories. Aquest espai també disposa 
dels fòrums necessaris per a 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 realitzar un seguiment i 
valoració de la mateixa (veure apartat 5.1. del present informe). 
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Pel que fa als mecanismes de coordinació docent del centre cal destacar, que estem posant en 
marxa el nou titol de grau i alhora esgotant el pla vell de llicenciatura. El repte és de primer 
ordre: totes les peces es reajusten entre si i al voltant d’un nou marc pedagògic a mida que 
entren en funcionament. Els ajustos són força extensos i urgents i, per tant, els organismes de 
coordinació de l’escola es veuen particularment exigits.  

Hem cregut necessari no discutir en les juntes d’escola o els consells de departament cap tema 
de coordinació complexa sense disposar d’un anàlisi i d’un diagnòstic previ. Sense aquests, les 
juntes esdevenen poc àgils i les discussions s’eternitzen sense arribar a un punt de consens o 
de necessària definició. Es creen, doncs, comisions d’especialistes, de delegats o de 
representants, de vegades amb presència d’alumnes, que treballen independetment en la 
preparació de temes com ara el marc normatiu del nou Projecte Final de Grau, l’acreditació dels 
estudis d’arquitectura o els tallers verticals.   

En la modificació/actualització del Sistema Intern de Garantia de Qualitat del centre, i en relació 
a la propera acreditació, s’està valorant el fet de crear algun espai comú a Moodle, com el de les 
tutories més amunt anomenat, on poder recollir informació general de l’escola, i on es puguin 
coordinar els professors per cursos. 

A més, el SIGQ es modificarà en el sentit d’afegir el procés d’acreditació de les titulacions, i on 
l’aparició d’un Comité d’Avaluació Interna de l’ETSA, que es crearà per a l’acreditació, es preveu 
que sigui una figura que es mantingui en el centre com a enllaç i òrgan de coordinació on 
analitzar, discutir i aprobar prèviament a la Junta d’Escola, qualsevol qüestió relacionada amb 
el seguiment del Grau d’Arquitectura. 

 

Perfil dels estudiants de la titulació 

➢ Estudiants de nou ingrés 

A. Perfil d’ingrés 
 
En relació al perfil d’ingrés dels estudiants, cal dir que la demanda total ha anat progressivament 
disminuint (de 454 en el curs 2010/11 a 282 enguany) probablement a causa dels efectes de la 
punxada de la bombolla immobiliària i la crisis econòmica associada.  
Només és previsible un canvi de tendència en un escenari de reactivació econòmica i de retorn 
de la confiança del consumidor en les inversions en el sector de la construcció. 
 
La via d’accés preferent dels estudiants son les PAU, que representen en qualsevol cas més de 
la meitat de les incorporacions. Destaca la quantitat d’alumnes que en accedir a arquitectura ja 
tenen començat estudis universitaris representant un 21%. També tenen una presència notable 
els alumnes provinents de formació professional FP2/CFGS, que han anat variant en els anys, 
suposant el 15% per al curs 2013-14. 
Finalment i en relació directa amb el descens de la demanda total, observem un descens paral·lel 
de la nota mitjana d’accés que ha passat d’un 9,37 en el curs 2010/11 a un 7,00 enguany.  
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Taula 1.1. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a grau 

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

Grau 
d’Arquitectura 

Places ofertes 60 60 60 60

Demanda en 1a opció 116 69 101 81

Ràtio dem1a-oferta 1,93 1,15 1,68 1,35

Demanda 1a-3a opció  263 182 218 174

Demanda total 454 320 379 282

Ingressos 66 68 69 77

Nombre d'ingressos 1a opció 57 47 52 55

% Ingressos 1a opció 86,36% 69,12% 75,36% 72,73%

Data informe: Gener 2015 
Font: URV en xifres 

 

Taula 1.2.  Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés 

Titulació Via accés  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Grau 
d’Arquitectura 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) o 
assimilats 30 47 33 44 

Trasllat d'expedient 3 3 1 

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 21 9 12 9

PAU i assimilats que tenen començats 
estudis universitaris 9 3 12 13 

FP2 o CFGS i assimilats que tenen 
començats estudis universitaris 1 5 2 

Més grans de 25 anys 3 1 2 
 

Diplomats, Llicenciats i assimilats 2 4 2 5

Data informe: Gener 2015 
Font: URV en xifres 

 

Taula 1.3.  Nota mitjana d’accés dels estudiants matriculats, segons via 

Titulació Via accés  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Grau 
d’Arquitectura 

Proves d'accés a la Universitat (PAU) o 
assimilats 10,18 8,63 9,14 8,15 

Diplomats, Llicenciats i assimilats 6,50 6,20 6,97 6,29

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i assimilats 9,98 8,17 7,45 6,84

PAU i assimilats que tenen començats 
estudis universitaris 10,99 6,51 6,93 6,57 
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FP2 o CFGS i assimilats que tenen 
començats estudis universitaris 6,10 7,86 6,60 

Més grans de 25 anys 6,16 5,25 6,75 
 

 
Nota d’accés promig 9,37 7,02 7,65 7 

Data informe:Gener 2015 
Font: URV en xifres 

Taula 1.4. Percentatge d’alumnes de nou ingrés segons interval de nota d’accés 

Titulació Interval nota accés 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Grau 
d’Arquitectura [5,6) 

1 7 9 

[6,7) 3 14 9 17

[7,8) 
9 17 8 

 [8,9) 
6 13 6 8 

 [9,10) 
22 9 7 8 

 (10,14] 
26 8 12 5 

Data informe:Gener 2015 
Font: URV en xifres 

 
B. Característiques personals i socials dels alumnes de nou ingrés 

 
No s’observa gaire variació en la formació dels pares en relació al sexe: mares i pares tenen un 
nivell de formació similar. És ben cert, però, que en general pares i mares tenen un nivell 
formatiu clarament més baix que el que assoliran els seus fills en acabar la carrera. Com a 
màxim un 25% de pares i mares són llicenciats, doctors, enginyers o arquitectes. 

No s’observa que la ocupació de pares i mares pugui tenir influència significativa en la elecció 
dels fills. El que sí es detecta curs rere curs és un lleuger però sostingut envelliment dels alumnes 
de nou accés que potser també pugui tenir a veure amb les majors dificultats per a incorporar-
se al mercat laboral en una economia en crisi. Tot i això, també cal tenir en compte l’augment 
d’alumnes amb estudis universitaris iniciats o bé titulats que accedeixen al Grau, que pot fer 
augmentar la mitjana d’edat. 

Per sexes s’observa una lleugera prevalença d’estudiants homes (59% del total en els darrers 4 
cursos) sobre les dones (un 41%). Desconeixem el motiu d’aquesta preferència atès que potser 
s’hauria d’incidir en les dades general de l’entorn.  
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Taula 1.5. Nombre d’estudiants de nou ingrés segons estudis familiars. 

 
Data informe: Gener 2015 
Font: URV en xifres 
 

Taula 1.6. Nombre d’estudiants de nou ingrés segons ocupació familiar. 

 
Data informe:Gener 2015 
Font: URV en xifres 
 

Taula 1.7. Alumnes de nou accés segons edat i gènere 

Titulació Grup 
Edat 

Ingressos

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

TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME TOTAL DONA HOME 

Grau 
d’Arquitectura 

<=18 30 15 15 36 20 16 30 18 12 33 13 20

19 
2  

2 4 2 2 5 3 2 10 3 7 

20 11 4 7 6 5 1 6 1 5 4 2 2

21 
5 2 3 4 2 2 8 2 6   

22 7 1 6 5 2 3 6 3 3 4 1 3

23 
2  

2 1 1 4 1 3 2 1 1 

24    
2 2 4 2 2 4 1 3 

25    
3 2 1 1 1 3 1 2 
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26    
1 1 3  

3 

27    
4 1 3 

28 
4 1 3 2 2 1 1   

29 
1 1  

1 1 2  
2 

[30-34] 
4 1 3 4 1 3 2 2 2  

2 

[35-39]    
1 1 5 1 4 

>=40    
1  

1 

TOTAL 66 25 41 68 37 31 69 30 39 77 24 53

Data informe:Gener 2015 
Font: SINIA. Estudiants de nou ingrés segons edat i gènere 
 

 
 
 
C. Mecanismes i habilitats per facilitar la incorporació dels alumnes 

 

Les accions d’acollida i orientació van adreçades a explicar qüestions generals sobre el 
funcionament de la titulació. En primer lloc, per a aquells que no són encara estudiants del Grau 
d’Arquitectura es realitzen les Jornades de Portes Obertes per tal de presentar la titulació als 
futurs estudiants. 

Per altra banda, enguany s’han continuat organitzant jornades d’acollida pels alumnes de nou 
ingrés impartides pel director del centre amb la col·laboració d’altres PAS i PDI. Aquestes 
jornades tenen l’objectiu d’informar i orientar els alumnes en temes de contingut com ara els 
ensenyaments, en temes instrumentals com ara el moodle o respecte  del recolzament tutorial 
(PAT). 

Al Grau d’Arquitectura es realitza l’enquesta 1q1r d’incorporació dels nous estudiants a la 
universitat, d’on podríem extreure’n dades sobre diferents aspectes de la vida universitària i de 
la satisfacció dels estudiants de primer curs, no obstant, el nivell de participació és tan baix que 
les dades que es podrien donar no són fiables. S’han de buscar mecanismes o donar un gir a 
l’enquesta per a potenciar la participació dels estudiants. 
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➢ Estudiants 
 

El perfil de típic de l’estudiant de la titulació és el d’un home, tarragoní, d’entre 18 i 24 anys. 

En relació al sexe, els estudiants de grau d’arquitectura són majoritàriament homes. Aprox 3 de cada 
5 estudiants homes i els altres 2 dones. Això contrasta, com deiem quan ens referiem a alumnes de 
nova matriculació, amb la tendència general en altres escoles d’arquitectura catalanes, on la proporció 
gairebé s’inverteix.  

La immensa majoria d’aquests estudiants fan matricula a temps complert. La propoció de matricula a 
temps parcial roman residual (vora l’1%). 

La procedència dels estudiants de grau d’arquitectura és majoritàriament de l’interior de la província 
de Tarragona (el 73%) repartint-se aproximadament a terços entre El tarragonés, Alt Camp + Baix 
Camp i la resta de comarques tarragonines. Un 9% dels estudiants venen de Lleida, un 6% de 
Barcelona, Cap d’ells de Girona i un altre 6% d’Àrees catalano-parlants (Països Catalans). 

Taula 1.8. Alumnes matriculats segons edat i gènere 

 
 
Data informe: Gener 2015 
Font: SINIA. Estudiants de nou ingrés segons edat i gènere 
 
Taula 1.9. Estudiants matriculats per tipus de matrícula (Temps Complert / Temps 
Parcial)  

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

Grau d’Arquitectura Temps complert 64 123 177 238 

Temps parcial 2 1 1 3 

Total 66 124 178 241 

Data informe: Gener 2015 
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Font: URV en xifres 
 Taula 1.10. Estudiants segons comarca, província i Comunitat Autònoma de procedència

 

Data informe: Gener 2015 
Font: URV en xifres 
 

Segons enquesta que realitza el Servei de Gestió Acadèmica en relació a la satisfacció dels usuaris 
en el procés de matrícula del curs 2013-14, s’han obtingut un total de 72 comentaris sobre el Grau 
d’Arquitectura. Un 15% del total de comentaris són en clau negativa corresponent a la manca 
d’informació a l’espai web o al mal funcionament del web en castellà. La resta de comentaris 
destaquen la correcte atenció, especialment l’atenció presencial. 

En aquesta enquesta, la pregunta oberta en relació al programa d’automatrícula ha obtingut un 
100% de comentaris, dels quals 29 han estat negatius i la resta positius. El principal àmbit 
d’aquests comentaris han estat els problemes de col·lapse del programa i la lentitud del procés. 
Els comentaris positius es corresponen a estudiants que ho han trobat fàcil amb ajuda. 
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En general, la valoració ha recollit 74 comentaris, dels quals 13 han estat queixes en relació amb 
el col·lapse del programa, augmentar la informació en relació amb les beques i ampliar els dies 
per fer la matrícula. 
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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”. 
 

S’assoleix amb 
qualitat S’assoleix S’assoleix amb 

condicions No s’assoleix No aplica 

  X  

 
Pel que fa a la informació pública, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura ha facilitat l’accés a 
la informació sobre la garantia de qualitat mitjançant la creació d’un apartat específic dins la 
web del centre (http://www.etsa.urv.cat/Escola/qualitat.htm). 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. 
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 la URV i el Centre disposen de mecanismes que permeten garantir la publicació 
periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.  
A l’annex del present informe s’inclou una taula d’enllaços per facilitar la localització de la 
informació pública, disponible a la web de la URV. 
Cal destacar que en un informe d’avaluació del seguiment de la titulació elaborat per l’AQU, es 
considera que la informació pública sobre els desenvolupament operatiu de la titulació a la web 
del centre no és del tot coherent, i en alguns casos dificulta l’accés a determinada informació, 
és per això que s’està treballant en la definició d’una nova web de centre que inclourà tots 
aquells aspectes que encara no s’han esmenat.
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Annex 2. Taules per a la valoració de l’assoliment de  l’estàndard 2 
 

Taula 2.1. 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 
Minors 
Treball fi de Grau 
Sortides professionals 
Pràctiques externes 

http://www.urv.cat/cae/graus/graud
arquitectura.html 

PREINSCRIPCIÓ 
Informació general 
Calendari de preinscripció 
Notes de tall 

http://www.urv.cat/futurs_estudiant
s/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudi
ar_urv/preinscripcio.html 

MATRÍCULA 
Terminis 
Documentació 
Formalització 
Preus 

http://www.urv.cat/futurs_estudiant
s/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudi
ar_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_estudiant
s/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_estudi
ar_urv/beques_ajuts.html 

PRÀCTIQUES EXTERNES Pràctiques externes 
http://www.etsa.urv.cat/Serveis/Bor
sa%20de%20Treball/Practiques%20
externes.htm 

PAT Pla d’Acció tutorial http://www.etsa.urv.cat/Escola/quali
tat.htm 

MOBILITAT 
Programes de mobilitat 
Altres opcions per fer estades a l'estranger 
Beques 

http://www.urv.cat/mobility/estudian
ts-grau/index.html 
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DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

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_academic
a/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/biblioteca/inform
acio_general/index.html 

INFORMACIÓ PÚBLICA 
SOBRE INDICADORS Taxes i indicadors http://www.etsa.urv.cat/Escola/quali

tat.htm 

INFORMACIÓ PÚBLICA 
SOBRE L’SIGQ 

Política de Qualitat 
Manual de Qualitat 
Memòria de verificació 
Informes de seguiment de titulació 

http://www.etsa.urv.cat/Escola/quali
tat.htm 

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL CURS: 

 
 Guia docent 

 

Pla d'estudis 
http://www.urv.cat/gestio_academic
a/plans/enginyeria_arquitectura/arqu
itectura_grau.html 

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 

http://moodle.urv.cat/docnet/guia_d
ocent/index.php?centre=22&any_aca
demic=2013_14 
 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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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”. 
 

S’assoleix 
amb qualitat S’assoleix 

S’assoleix 
amb 

condicions 
No s’assoleix No aplica 

   

 
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, l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura ha dissenyat i aprovat la seva Política de Qualitat i el Manual de qualitat del 
Centre, on es defineixen i documenten els processos que conformen el seu Sistema de Garantia 
Interna de la Qualitat. 
Des de la implantació del Grau d’Arquitectura fins a l’actualitat, s’han assolit els objectius 
següents: 

- Definir i aprovar la Política de qualitat de l’ETSA, aprovada pel Consell Provisional de l'ETSA, al 
març de 2011. 
http://www.etsa.urv.cat/Escola/PDF/qualitat/POLITICA%20DE%20QUALITAT%20
ETSA.pdf 
 

- Dissenyar, aprovar i implantar el Manual de Qualitat de l’ETSA. 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. Aquest model va ser revisat i adaptat a les característiques pròpies de l’Escola per la 
Comissió de Qualitat de l’ETSA. 
http://www.etsa.urv.cat/Escola/PDF/SIGC%20de%20la%20ETSA.pdf 
 

- 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.etsa.urv.cat/Escola/qualitat.htm 
 
En la implantació del SIGQ al centre han intervingut diversos agents amb la voluntat d’involucrar 
en el foment de la cultura de la qualitat el màxim nombre de col·lectius de la comunitat 
universitària. 
 

 Disseny i aprovació de les titulacions 

En el procés 1.1-01 Procés per garantir la qualitat dels programes formatius es descriuen els 
mecanismes implantats a la URV per assegurar la participació de tots els grups d’interès en el 
disseny i aprovació dels programes formatius amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat de 
les noves propostes de titulació.  
El procés contempla que abans de trametre qualsevol proposta de nova titulació a verificar, cal 
sotmetre-la a l’aprovació de diferents òrgans de govern a nivell de centre i d’universitat. Cal 
destacar que tant en el Consell de Govern com en la Junta d’Escola hi ha una representació de 
tots els col·lectius de la comunitat universitària.  
La principal evidència de la idoneïtat d’aquest procés ha estat l’obtenció dels informes favorables 
de verificació del Grau implantat. 
 
 

 Seguiment i millora contínua de les titulacions 
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El procés de seguiment de les titulacions, establert al document “P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels 
resultats i millora del programa formatiu” , ajuda als responsables d’ensenyament i coordinadors 
de màster a avaluar i retre compte dels resultats de les mateixes mitjançant l’anàlisi d’indicadors 
concrets. Aquest procés facilita fer una anàlisi global i la definició de propostes de millora. 
L’experiència dels darrers anys demostra que el SIGQ constitueix una bona eina per identificar 
aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua. El procés 
de seguiment de les titulacions ajuda als responsables d’ensenyament i coordinadors de màster 
a avaluar i retre compte dels resultats de les mateixes mitjançant l’anàlisi d’indicadors concrets. 
Aquest procés facilita l’elaboració dels informes de seguiment  que permeten fer una anàlisi 
global de desenvolupament  de la titulació i l’Escola. El resultat final és el pla de millora de centre 
que facilita la millora contínua de les titulacions i la detecció de possibles modificacions de la 
memòria. 
Cal destacar també que el Manual de Qualitat es descriuen els procediments a seguir en cas que 
del procés de seguiment de les titulacions se’n derivi una modificació de la Memòria verificada 
“1.1-01 Procés per garantir la qualitat dels programes formatius” o bé l’extinció d’un 
ensenyament “P.1.1-02 Procés per a la Suspensió dels ensenyaments”. 
 

 Acreditació de les titulacions 

Actualment el SIGQ no compta amb cap procés específic per descriure el procés d’acreditació de 
les titulacions. Mentrestant, el procés de referència per a la realització d’aquest informe ha estat 
el “P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels resultats i millora del programa formatiu”. 
 

 Revisió i actualització del SIGQ 

La implantació del SIGQ s’ha concebut com un procés gradual, que cal anar millorant any rere 
any. El model del SIGQ de la URV es troba en procés de revisió en fase pilot a la Facultat 
d’Economia i Empresa. Tots els processos esmentats anteriorment també seran objecte de 
revisió i/o de nova creació, com és el cas del procés d’acreditació.  
La revisió del SIGQ de la URV en fase pilot està previst que finalitzi al mes de març de 2015.  
 

➢ 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 casos, de diferents instruments i procediments per a recollir la informació 
sobre la satisfacció dels grups d’interès i els resultats per a la gestió de les titulacions. Aquests 
instruments es defineixen i se’n fa el seguiment i anàlisis de resultats en el marc dels processos 
del SIGQ “P.1.2.-07 Procés de gestió de les reclamacions, incidències, suggeriments i 
felicitacions”, i en el “P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels resultats i millora del programa formatiu”. 
Actualment el centre compta amb els següents instruments per a la recollida d’informació 
relacionada amb la satisfacció del diferents grups d’interès: 
 
 
 
 
 

Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès 

Instrument Grau Estat1 

Bústia de suggeriments X Implantat 

Enquesta del procés de matrícula dels estudiants als graus 
(SGA) X Implantat 
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Enquesta d’inserció laboral i de satisfacció d'egressats 
(coordinada per AQU) X Implantat 

Estudi de primer curs primer quadrimestre (1Q1R). Adreçat 
als estudiants de nou accés. X 

Implantat/en 
procés nova 
enquesta 

Enquestes de valoració de l’activitat docent (enquesta SRH) X Implantat 

Enquesta sobre el Pla d’Acció Tutorial (dins l’informe PAT) X Implantat 

Estudi de Percepció de la Docència (EPD)  X Implantat 

Enquestes CAE sobre el servei d’orientació professional X En disseny 

Enquestes als estudiants que realitzen mobilitat (I-center) X Implantat 
1 Estat: implantat, fase pilot, fase de disseny 
 
 
Des del Vicerectorat d’Avaluació de la Qualitat s’ha iniciat un projecte que implica a tots els 
centres de la URV i als serveis centrals per analitzar les enquestes de satisfacció adreçades a 
estudiants. L’objectiu és donar coherència al procés, minimitzar el nombre d’enquestes, evitar 
solapaments amb les preguntes., simplificar i informatitzar el procés de recollida de dades, i 
calendaritzar adequadament cada enquesta. Aquest nou projecte és una línia prioritària dintre 
el Pla de Qualitat que la URV esta dissenyant pel 2014-17. 
 
Pel que fa al procés de recollida dels resultats, cal destacar la implantació Sinia-net, un aplicatiu 
web que agrupa tota la informació dels processos i resultats de la URV que poden ser d’interès 
per a la gestió universitària. Sínia-net no només centralitza tota la informació sinó que la 
relaciona en forma de taules i gràfics dinàmics per tal de facilitar l’anàlisi de la informació i 
contribuir a una presa de decisions més objectiva basada en dades.  Aquesta aplicació, que es 
posa a l’abast de la comunitat universitària a través de la intranet de la URV, compta amb un 
bloc d’informes i consultes específiques per al seguiment de la qualitat i acreditació de les 
titulacions de la URV. 
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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 

   

 

Adequació i suficiència del professorat 

El professorat que imparteix docència a les titulacions és escàs. Les limitacions en la contractació 
i la pèrdua d’alguns professors han fet que el centre -i per extensió la titulació- no hàgin pogut 
crèixer adeqüadament en el nombre de professors a temps complert agregats, lectors, ajudants, 
etc. Malhauradament la nostra proporció en professors associats és massa alta mentres que la 
ratio de professors a temps complert és molt inferior a la mitjana de la URV. 
El professorat, com correspon a un nous estudis és relativament jove. El perfil tipus és el d’un 
professional de reconegut prestigi majoritàriament home. Arquitecte amb obra rellevant i 
premiada o bé consultor de referència a Catalunya. Malgrat tot -i es tracta d’una situació 
endèmica dels estudis d’arquitectura a Catalunya- compta en general amb poca experiència 
investigadora tot i que el darrers anys una part important ha adquirit el títol de Doctor. 
L’arquitectura no és tant una disciplina teòrica com una de tècnico-pràctica que requereix d’unes 
capacitats complexes i uns coneixements multi-disciplinars.  
El valor de la producció científica dels arquitectes es reflecteix en aquelles obres arquitectòniques 
que aporten innovacions tècniques, formals, constructives, urbanístiques o programàtiques. 
També es poden considerar científicament rellevants les obres la qualitat de les quals ha sigut 
reconeguda per la societat i pel corpus professional. I en aquest aspecte els nostres professors 
reuneixen sobradament els requisits. 
Fent un exàmen del POA es detecta immediatament que el repartiment de la càrrega docent és 
descompensat i desordenat, i per tant, francament millorable. Això es degut, em part, a que 
existeix un desajust entre la docència real i la que apareix reflectida en aquest POA. La nostra 
intenció és posar ordre al POA el curs vinent 14/15. 

Taula 4.1. Perfil general del professorat de la titulació 

Grau d’Arquitectura Nre. 
PDI 

% PDI  
doctor 

% Càrrega 
docent PDI 

doctor 
Mitjana 

edat % dones 

 50
32% 30% 45 24%

Total  

 
Data informe:  
Font: SINIA. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi i (2013-14) ACRM13 i ACRG15 V2 
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Taula 4.2. Perfil del professorat per categoria  

                   Grau d’ Arquitectura 

Categoria 
% PDI 

Total  
Nre. PDI 

% Càrrega docent 
Total Càrrega 

docent No 
Doctor Doctor No 

Doctor Doctor 

Agregat  
8% 4 7,5% 37,25 

Ajudant  
4% 2 2,3% 11,50 

Catedràtic d'Escola 
Universitària 

 
2% 1 0,3% 1,5 

Col·laborador Permanent 2% 1 6% 30 

Lector  
6% 3 9,6% 47,75 

Associat 60% 2% 31 55,3% 1,5% 282,63

Investigadors en Formació 6% 3 9,1% 45,25 

Titular d'Universitat  
10% 5 8,4% 42 

Total 68% 32% 50 70,4% 29,6 497,88

 
Data informe: 
Font: SINIA. (2013-14) ACRM13 i ACRG15 V2 
 

Taula 4.3. Assignatures del pla d’estudis 
 

Assignatura ECTS Curs Tipus Professor(s) Categoria
%

Càrrega 
docent

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS   3 OBLIGATÒRIA CASTELLVÍ MIRALLES, JAUME PA 1,10

ART I ARQUITECTURA   1 TRONCAL MIRALLES JORI, ROGER LEC 0,90

COMPOSICIÓ I   4 OBLIGATÒRIA ZUAZNABAR UZCUDUN,
GUILLERMO AGREG 0,55

COMPOSICIÓ II   4 OBLIGATÒRIA ZUAZNABAR UZCUDUN,
GUILLERMO AGREG 0,55

CONSTRUCCIÓ I   2 OBLIGATÒRIA
FITE FONT, RAMON ANTONIO PA 0,60

MARTI ROVIRA, ORLAND PA 0,60

CONSTRUCCIÓ II   2 OBLIGATÒRIA FITE FONT, RAMON ANTONIO PA 0,60
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OBLIGATÒRIA MARTI ROVIRA, ORLAND PA 0,60

CONSTRUCCIÓ III   3 OBLIGATÒRIA BULTO BARTOLI, ANTONI PA 1,21

CONSTRUCCIÓ IV   3 OBLIGATÒRIA GUMÀ ESTEVE, RAMON PA 1,81

CONSTRUCCIÓ V   4 OBLIGATÒRIA SOCÍAS JULBE, PERE PA 0,90

DIBUIX ARQUITECTÒNIC I   1 TRONCAL 

FARRENY MORANCHO, JAUME PA 1,66

LORENZO ALMEIDA, DANIEL PIPF 0,30

MIRALLES JORI, ROGER LEC 0,60

TOLDRA DOMINGO, JOSE MARIA PIPF 1,36

DIBUIX ARQUITECTÒNIC II   1 TRONCAL 

CIFUENTES UTRERO, FRANCISCO PA 1,21

FARRENY MORANCHO, JAUME PA 2,11

LORENZO ALMEIDA, DANIEL PIPF 0,30

TOLDRA DOMINGO, JOSE MARIA PIPF 1,51

ESTRUCTURES I   2 OBLIGATÒRIA

CESTERO GEA, JORDI PA 0,40

HUMBERT FARRARONS, GEMMA PA 0,70

SALA MATEUS, MIGUEL ANGEL PA 0,70

ESTRUCTURES II   3 OBLIGATÒRIA
CESTERO GEA, JORDI PA 0,80

HUMBERT FARRARONS, GEMMA PA 0,40

ESTRUCTURES III   3 OBLIGATÒRIA
MARIN SELLARES, LAIA PA 0,20

MARTIN SAIZ, RODRIGO PA 0,60

ESTRUCTURES IV   4 OBLIGATÒRIA
FORTUNY ANGUERA, GERARD TU 0,20

MARIN SELLARES, LAIA PA 0,40

ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT    OPTATIVA MIRALLES JORI, ROGER LEC 0,90

FÍSICA   1 TRONCAL 
MATEOS FERRÉ, XAVIER AGREG 1,81

PUJOL BAIGES, MARIA CINTA AGREG 0,30

SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA MARIA TU 0,30

FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS   2 TRONCAL 

GAVALDÀ MARTÍNEZ, JOSEFA CEU 0,30

MASONS BOSCH, JAIME TU 0,30

MATEOS FERRÉ, XAVIER AGREG 1,12

PUJOL BAIGES, MARIA CINTA AGREG 0,38

SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA MARIA TU 0,30

GEOMETRIA DESCRIPTIVA I   1 TRONCAL 

BERTRAN ILARI, JOSEP TU 1,21

CASALS ROCA, RAQUEL
INMACULADA PA 0,60

DOMINGO MAGAÑA, JOSÉ RAMON PA 0,60

SAMPER SOSA, ALBERT PA 0,60

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II   1 TRONCAL 
BERTRAN ILARI, JOSEP TU 0,70

CASALS ROCA, RAQUEL
INMACULADA PA 0,70
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DOMINGO MAGAÑA, JOSÉ RAMON PA 0,90

SAMPER SOSA, ALBERT PA 0,70

GEOTÈCNIA   4 OBLIGATÒRIA ROSET PIÑOL, JOAQUIM ENRIC PA 1,21

GESTIÓ PROFESSIONAL   4 OBLIGATÒRIA CASTELLVÍ MIRALLES, JAUME PA 0,90

HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I   2 OBLIGATÒRIA BEA CASTAÑO, DAVID PA 0,55

HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II   3 OBLIGATÒRIA FAURA COLL, RAMON CUGAT AJUD 0,40

HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III   3 OBLIGATÒRIA
FAURA COLL, RAMON CUGAT AJUD 0,40

MIRALLES JORI, ROGER LEC 0,15

INSTAL·LACIONS I   2 OBLIGATÒRIA NAVARRO ROMERO, CELIA PA 0,80

INSTAL·LACIONS II   3 OBLIGATÒRIA NECCHI ., SILVIA PA 0,90

INSTAL·LACIONS III   4 OBLIGATÒRIA LÓPEZ CRISTIÀ, MARTA PA 0,40

INTRODUCCIÓ A PROJECTES I   1 OBLIGATÒRIA

FARRENY MORANCHO, JAUME PA 1,81

LORENZO ALMEIDA, DANIEL PIPF 0,30

MIRALLES JORI, ROGER LEC 1,21

TOLDRA DOMINGO, JOSE MARIA PIPF 1,81

INTRODUCCIÓ A PROJECTES II   1 OBLIGATÒRIA

CIFUENTES UTRERO, FRANCISCO PA 0,90

FARRENY MORANCHO, JAUME PA 1,21

LORENZO ALMEIDA, DANIEL PIPF 0,30

MIRALLES JORI, ROGER LEC 0,90

TOLDRA DOMINGO, JOSE MARIA PIPF 0,60

MATEMÀTIQUES I   1 TRONCAL HERRERA GÓMEZ, BLAS TU 2,41

MATEMÀTIQUES II   1 TRONCAL HERRERA GÓMEZ, BLAS TU 3,01

PRÀCTIQUES EXTERNES I   OPTATIVA SALVADÓ ARAGONÈS, NÚRIA AJUD 0,20

REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ 
VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT     

OPTATIVA DE SOLA-MORALES SERRA, PAU AGREG 0,70

OPTATIVA TOLDRA DOMINGO, JOSE MARIA PIPF 0,70

TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ   2 TRONCAL 
DE SOLA-MORALES SERRA, PAU AGREG 1,51

SAMPER SOSA, ALBERT PA 0,20

TOLDRA DOMINGO, JOSE MARIA PIPF 0,70

TEORIA DE L'ARQUITECTURA   3 OBLIGATÒRIA DE SOLA-MORALES SERRA, PAU AGREG 0,55

TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ 
DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC     OPTATIVA LLUÍS GINOVART, JOSEP LEC 

0,70

TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES
TERRITORIALS     OPTATIVA SALADIE GIL, SERGI PA 0,33

URBANISME I PROJECTES I   2 OBLIGATÒRIA

CUARTERO BETRIU, GERARD PA 1,81

ENRICH GIMENEZ, CARLES PA 1,81

GIRONES SADERRA, ANTONIO COLP 3,01
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NOGUEROL DIEZ, BARBARA PA 1,81

PEREZ SANCHEZ, JOAQUIN PA 1,81

URBANISME I PROJECTES II   2 OBLIGATÒRIA

CUARTERO BETRIU, GERARD PA 1,81

ENRICH GIMENEZ, CARLES PA 1,81

GIRONES SADERRA, ANTONIO COLP 3,01

NOGUEROL DIEZ, BARBARA PA 1,81

PEREZ SANCHEZ, JOAQUIN PA 1,81

URBANISME I PROJECTES III   3 OBLIGATÒRIA

FERNANDEZ ZAPATA, CRISTOBAL PA 1,81

FERRER SALA, MANUEL LEC 1,81

RODENAS GARCÍA, JUAN
FERNANDO PIPF 0,60

ROEL HERRANZ, PABLO PA 1,81

URBANISME I PROJECTES IV   3 OBLIGATÒRIA

FERNANDEZ ZAPATA, CRISTOBAL PA 2,41

FERRER SALA, MANUEL LEC 2,41

RODENAS GARCÍA, JUAN
FERNANDO PIPF 0,60

ROEL HERRANZ, PABLO PA 2,41

URBANISME I PROJECTES V   4 OBLIGATÒRIA

DE RIVERA MARINEL·LO, INÉS PA 0,65

SALVADÓ ARAGONÈS, NÚRIA AJUD 0,65

SALVADO CABRE, ANTON MARIA PA 0,65

SANTACANA PORTELLA,
FRANCISCO PA 0,65

URBANISME I PROJECTES VI   4 OBLIGATÒRIA

DE RIVERA MARINEL·LO, INÉS PA 0,65

SALVADÓ ARAGONÈS, NÚRIA AJUD 0,65

SALVADO CABRE, ANTON MARIA PA 0,65

SANTACANA PORTELLA,
FRANCISCO PA 0,65

 
 
Data informe: 
Font: SINIA. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi 
 

 
Taula 4.4. Perfil del professorat 

Nom Categoria Dedicació Títol 
acadèmic 

Acreditació 
de més grau 

Nº Trams 
Docència

Nº Trams 
Recerca 

S/N 
Investigador 

actiu 

S/N 
Pacte 

dedicació 
complet 

BEA CASTAÑO, DAVID Associat TP 3 Hores 
Licenciado en 
Geografia i 

Historia 
      No N 

BERTRAN ILARI, JOSEP Titular 
d'Universitat TC 8 Hores Doctor 

Arquitecto   5   No N 

BULTO BARTOLI, 
ANTONI Associat TP 4 Hores Arquitecte/a       No N 
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CASALS ROCA, RAQUEL 
INMACULADA Associat TP 5 Hores Arquitecte/a       No N 

CASTELLVÍ MIRALLES, 
JAUME Associat TP 4 Hores Arquitecte/a       No N 

CESTERO GEA, JORDI Associat TP 4 Hores Arquitecte/a       No N 

CIFUENTES UTRERO, 
FRANCISCO Associat TP 3 Hores Arquitecte/a       No N 

CUARTERO BETRIU, 
GERARD Associat TP 6 Hores Arquitecte/a       No N 

DE RIVERA 
MARINEL·LO, INÉS Associat TP 6 Hores Arquitecte/a       No N 

DE SOLA-MORALES 
SERRA, PAU Agregat TC 8 Hores DOCTOR/A Acreditació de

recerca 1 1 Sí N 

DOMINGO MAGAÑA, 
JOSÉ RAMON Associat TP 5 Hores Arquitecte/a       No N 

ENRICH GIMENEZ, 
CARLES Associat TP 6 Hores Arquitecte/a       No N 

FARRENY MORANCHO, 
JAUME Associat TP 6 Hores Arquitecte/a       No N 

FAURA COLL, RAMON 
CUGAT Ajudant 

TC 37.5h. 
amb 

2h.docènci
a 

Doctor/a per 
la U.P.C.       No N 

FERNANDEZ ZAPATA, 
CRISTOBAL Associat TP 6 Hores Arquitecte/a       No N 

FERRER SALA, MANUEL Lector TC 8 Hores Doctor 
Arquitecto 

Informe
favorable 

professorat 
Lector

    Sí N 

FITE FONT, RAMON 
ANTONIO Associat TP 5 Hores Arquitecte/a       No N 

FORTUNY ANGUERA, 
GERARD 

Titular 
d'Universitat TC 8 Hores DOCTOR/A 

Acreditación
Nacional para 

CDU-TU
2 1 Sí S 

GAVALDÀ MARTÍNEZ, 
JOSEFA 

Catedràtic 
Escola 

Universitària
TC 8 Hores 

Doctor en 
Ciencias 
Físicas 

  6 4 Sí S 

GIRONES SADERRA, 
ANTONIO 

Col·laborador 
Permanent 

TC 12 
Hores Arquitecte/a 

Informe
favorable 

profes.Col·labo
rador

    No N 

GUMÀ ESTEVE, RAMON Associat TP 6 Hores Arquitecte/a       No N 

HERRERA GÓMEZ, BLAS Titular 
d'Universitat TC 8 Hores 

Doctor en 
Ciencias 

Matemáticas 
  4 3 Sí S 

HUMBERT FARRARONS, 
GEMMA Associat TP 4 Hores Arquitecte/a       No N 

LLUÍS GINOVART, 
JOSEP Lector TC 8 Hores Doctor

Arquitecto
Acreditació de

recerca 1 1 Sí N 

LÓPEZ CRISTIÀ, MARTA Associat TP 3 Hores Arquitecte/a       No N 

LORENZO ALMEIDA, 
DANIEL PIPF TC 2 hores 

docència 
Master fo 
Sciences       No N 
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MARIN SELLARES, LAIA Associat TP 4 Hores Arquitecte/a       No N 

MARTI ROVIRA, 
ORLAND Associat TP 2,5 

hores Arquitecte/a       No N 

MARTIN SAIZ, 
RODRIGO Associat TP 4 Hores Arquitecte/a       No N 

MASONS BOSCH, JAIME Titular 
d'Universitat TC 8 Hores 

Doctor en
Ciencias 
Físicas

  6 4 Sí S 

MATEOS FERRÉ, 
XAVIER Agregat TC 8 Hores 

Doctor/a per 
la U. Rovira i 

Virgili 
Acreditació de 

recerca 1 2 Sí S 

MIRALLES JORI, ROGER Lector TC 8 Hores DOCTOR/A 
Informe
favorable 

professorat 
Lector

    Sí N 

NAVARRO ROMERO, 
CELIA Associat TP 4 Hores Arquitecte/a       No N 

NECCHI ., SILVIA Associat TP 3 Hores Arquitecte/a       No N 

NOGUEROL DIEZ, 
BARBARA Associat TP 6 Hores Arquitecte/a       No N 

PEREZ SANCHEZ, 
JOAQUIN Associat TP 6 Hores Arquitecte/a       No N 

PUJOL BAIGES, MARIA 
CINTA Agregat TC 8 Hores Doctor en

Química
Acreditació de

recerca 1 2 Sí S 

RODENAS GARCÍA, 
JUAN FERNANDO PIPF TC 2 hores 

docència Arquitecte/a       No N 

ROEL HERRANZ, PABLO Associat TP 6 Hores Arquitecte/a       No N 

ROSET PIÑOL, 
JOAQUIM ENRIC Associat TP 1,5 

Hores 
Ingeniero
Geógrafo       No N 

SALA MATEUS, MIGUEL 
ANGEL Associat TP 5 Hores Arquitecte/a       No N 

SALADIE GIL, SERGI Associat TP 6 Hores Llicenciat/da 
en Geografia       No N 

SALVADÓ ARAGONÈS, 
NÚRIA Ajudant 

TC 37.5h. 
amb 

2h.docènci
a 

Doctor/a per 
la U.P.C.       No N 

SALVADO CABRE, 
ANTON MARIA Associat TP 6 Hores Arquitecte/a       No N 

SAMPER SOSA, ALBERT Associat TP 5 Hores DOCTOR/A       No N 

SANTACANA PORTELLA, 
FRANCISCO Associat TP 6 Hores Arquitecte/a       No N 

SOCÍAS JULBE, PERE Associat TP 3 Hores Arquitecte/a       No N 

SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA 
MARIA 

Titular 
d'Universitat TC 8 Hores 

Doctor en
Ciencias 
Físicas

  4 3 Sí S 

TOLDRA DOMINGO, 
JOSE MARIA 

Investigador 
en Formació 

TC 2 hores 
docència Arquitecte/a       No N 
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ZUAZNABAR UZCUDUN, 
GUILLERMO Agregat TC 8 Hores Doctor/a per 

la U.P.C. 
Acreditació de 

recerca 1   Sí N 

 
Data informe: 
Font: SINIA. Perfil del professorat i assignatures del Pla d'estudi 
 
Els resultats de l’enquesta de satisfacció respecte el professorat son en general dolents. 
Aproximadament un punt i mig per sota de la mitjana de la URV. El nombre d’enquestes per 
cada assignatura és, però, molt baix i del tot insuficient com per a considerar representatius o 
fiables els resultats obtinguts. De vegades un sol alumne i com a màxim 3 o 4 son els 
responsables de la valoració final. El fet és que l’escola no facilita una recollida extensiva de 
dades. Els professors no solen reservar 15 minuts de les seves classes per acompanyar-los a les 
aules d’informàtica on els alumnes poden entrar en l’aplicatiu de les enquestes. La nostra 
intenció és implementar una campanya per a futures recollides de dades. De tota manera 
considerem que el sistema de recollida d’enquestes online és un procediment inadequat que 
invalida parcialment els resultats obtinguts. Detectem un problema en les valoracions 
corresponents al mòdul d’urbanisme i projectes que inicialment atribuïm a la inadeqüacio del 
format de l’enquesta a la metodologia que ens es pròpia de Taller (M12). 

 
Taula 4.5. Resultats de l’enquesta de satisfacció respecte el professorat per titulació. 
Dades Globals per ensenyament. 

Participació 

Titulació Alumnes Potencials Valorades 

Grau d’Arquitectura 245 926

 
 
 
 

 
 
Data informe: Gener 2015 
Font: Enquesta PDI. 
SRHiO
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Suport al professorat 

 

La URV ofereix suport adequat i oportunitats per a millorar la qualitat de l’activitat docent del 
professorat, complint així amb escreix aquest estàndard. De fet, la millora de la qualitat docent 
és un dels objectius prioritaris de la URV. Per això, el suport al professorat per aconseguir-ho ha 
estat una de les línies de treball essencial en el Pla Estratègic de Docència (PLED). En aquest 
sentit, el PLED inclou dues línies estratègiques cabdals: 
 
Estratègia 1.2. Dotar a la Universitat d’una estructura de suport 

Estratègia 2.1. Dotar els professors d’eines i incentius perquè millorin l’acció docent 

 

Dins de les 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 i comissions assessores  
Enguany s’ha ordenat docència de l’àrea de projectes i urbanisme en 3 cicles formatius 
diferenciats. Cicle Introductori en el primer i segon cursos, Cicle Instrumental en el tercer i quart 
cursos, i Cicle Avançat en el cinquer curs i en Projecte Final de Carrera. Hem detectat 
solapaments i àrees buides en relació a les competències adquirides pels estudiants que ens han 
fet replantejar l’ordre i el ritme dels processos d’ensenyament-aprenentatge. Els professors 
desponsables dels diferents cursos han arribat, fruit de l’ anàlisi del nivell de formació dels 
alumnes dels darrers cursos, a la conclusió de que per tal de millorar la qualitat de l’ensenyament 
calia establir un organ de coordinació entre cursos. Es preveu que  el nou ordenament per cicles 
es posara en marxa progressivament entre els cursos 2014/15 i 2015/16 
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, promoure la integració de les 
Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en l’activitat docent i, a la vegada, 
gestionar i vetllar 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 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 bon 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 la base de dades de bones practiques 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 des de l’any XX. 
S’han implantat els Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), que 
integren en un entorn comú tots els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència 
i la recerca relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació (TIC) per a 
l'aprenentatge i el coneixement (TAC). El CRAI de la URV disposa del certificat ISO 9001 de 
gestió de qualitat per a totes les seves activitats. Dins la Factoria, el professorat troba 
l’assessorament i el suport necessari per incorporar aquestes tecnologies les seves activitats 
acadèmiques. Dins l’Espai l’Autoaprenentatge de Llengües (EAL), els professors i tota la 
comunitat universitària troben suport a l’aprenentatge lingüístic ja sigui de forma presencial o 
en línia (anglès, català i espanyol).  
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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, 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.  
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 a donar resposta a les necessitats que sorgeixen dels interessos de 
cada col·lectiu. 

 Analitzar les demandes específiques de cada un d’aquests col·lectius. 
 Establir llaços de comunicació entre l’ICE i els diferents centres i departaments de la universitat 
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Font: Institut de Ciències de l’Educació 

 
Taula 4.6. 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 

 
 
Els professors permanents valoren i treuen rendiment del pla de formació PFRFID, mentres que 
els professors associats per la seva menor vinculació i limitada dedicació no s’aprofiten tant 
d’aquesta eina. 
 
L'objectiu general de la convocatòria d’innovació docent és donar suport al professorat i 
incentivar-lo en la millora de la qualitat i la innovació docent. Per aquest motiu, s’obre una 
convocatòria per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, per a la presentació 
de projectes d'innovació i investigació educativa i per l'anàlisi de l'impacte de la innovació 
universitària i no universitària. 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 del processos i estratègies d’aprenentatge, l’avaluació i l’adequació dels 
ensenyaments a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 
Tot i que els professors fan accions d’innovació docent (per tal de donar millor resposta a les 
seves necessitats a les hores de classe), aquestes accions no solen fer-se fet de forma regulada 
o dintre dels programes de la universitat.  
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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. 
 
➢ Personal de suport a la docència 
 
Actualment disposem només de dos matins per setmana del nostre tècnic informàtic/ 
multimèdia. Considerem que els entorns informàtics de la URV, en ser poc intuïtius, no ser 
d’aplicació universal (no es poden utilitzar en altres ordinadors que els de l’escola) comptar amb 
equips informàtic sovint obsolets i amb aplicatius intrincats, contribueixen tot plegat a fer perdre 
nombroses hores de feina per la lentitut i complicació dels seus processos. El nostre tècnic 
informàtic per aquest motiu es veu sovint impotent (per causes alienes a la seva competència 
professional) per a donar-nos un servei realment efectiu. 
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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 

   

Serveis d’orientació acadèmica: Pla d’acció tutorial 

L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, disposa d’un Pla d’Acció Tutorial (PAT a partir d’ara) 
aprovat per Consell Provisional de l’ETSA el dia 10 d’abril de 2011. 
Aquest PAT inclou el Grau d’Arquitectura, i es pot consultar al següent enllaç: 
 
http://www.etsa.urv.cat/Escola/PDF/qualitat/PAT_ETSA_def.pdf 
 
En el present curs 2013-14, s’ha implantat fins al 4rt curs atès que el Grau d’Arquitectura està 
en procés d’implantació. 
 
En el marc del PAT, els tutors contacten amb els estudiants per mitjà de tutories individuals, o 
bé en tutories grupals, al mateix temps que, durant l’any, i depenent del curs en què es troben 
els estudiants, s’ofereixen xerrades sobre orientació professional, així com de pràctiques 
externes i de mobilitat. 
També cal dir, que a través de la plataforma moodle, els estudiants poden tenir un contacte 
directe i constant amb els seus tutors. 
 
Anualment, es duu a terme un seguiment del PAT al Grau d’Arquitectura, diferents formes de 
coordinació són les que serveixen per tenir un cert feedback per part de tutors i estudiants. Amb 
els tutors es duen a terme reunions, però sobretot comunicació virtual a través de correu 
electrònic. Almenys 3 vegades durant el curs, el Coordinador del PAT els hi recorda als tutors 
que s’han de posar en contacte amb aquells estudiants que no han demanat la seva ajuda, o bé 
per desconeixement, o per no tenir necessitat. 
El contacte amb professors es realitza a través d’un espai dins la plataforma Moodle “Espais 
Comuns de Tutoria de Centre” on hi ha uns fòrums on tan els tutors, com el Coordinador de PAT 
i la TSQD poden mantenir converses i informar de qualsevol qüestió. A més, en aquests espai 
es faciliten recursos, tutorials per als tutors. 
 
A més, a nivell de gestió, les dades sobre les tutories s’extreuen d’un altre espai de moodle de 
Gestió del PAT, on se’ns donen les dades que han estat registrades a l’e-tutories, com les de 
participació d’estudiants, dels tutors, fitxes de seguiment realitzades, tutories realitzades,..... 
 

La valoració que realitzen els tutors és un element útil de suport en el procés d’ensenyament-
aprenentatge i ha estat recollida a través d’una enquesta enviada per correu electrònic en format 
word. A més, a través del mateix correu, s’han recollit opinions d’alguns tutors, així com del 
Coordinador del PAT. 

El número de tutors participants en l’avaluació ha estat de 7 tutors, dels 12 que hi ha, això 
significa un 58,3%. 

En les enquestes no exposen propostes de millora. Sovint es critica la poca participació dels 
estudiants, i una preocupació per a què la tutoria fos necessària i efectiva per a ells, que en 
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molts casos la figura del tutor la veuen com a distant. El reconeixement del professorat també 
apareix com a millora, o demanda. 

La figura del Coordinador del PAT serveix per donar una visió global de tot el mecanisme del 
PAT, coordinar els tutors, recordar-los les crides que han de fer als estudiants, formar als tutors 
nous en les nocions bàsiques,... 

El propi Coordinador, també fa seguiment anual del PAT i n’emet una valoració, insistint en 
aquest cas, en que la participació de tutors i estudiants ha d’augmentar, trobant mecanismes 
per a fer que els tutors participin més i que els estudiants trobin necessàries les tutories. 

 
A continuació presentem els resultats relacionats amb el desenvolupament del Pla d’Acció 
Tutorial (PAT, a partir d’ara).  
 
Taula 5.1. 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 

Total 244 12 20.33

Grau d’Arquitectura 244 12 20.33

 
Data informe: 2013-14 
Font: e-tutories - Moodle 
 
 
Taula 5.2. 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 % 

Total 244 113 46.3 39 15.98

Grau d’Arquitectura 244 113 46.3 39 15.98

 
Data informe: 2013-14 
Font: e-tutories - Moodle 
 
 
Taula 5.3. Tutories realitzades i tipologia 

 
Centre/Titulació 

Nº de 
tutors/es 

totals 
Nº fitxes 

seguiment 
Tipus de tutories 

Indiv. Grup Presencial Virtual

Total 12 86 79 7 41 45

Grau d’Arquitectura 12 86 79 7 41 45

 
Data informe: 2013-14 
Font: e-tutories - Moodle 
 
Taula 5.4. Ús de l’espai d’e-tutories 
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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 accessos

Total 12 12 641 244 158 750

Grau d’Arquitectura 12 12 641 244 158 750

 
Data informe:  2013-14 
Font: e-tutories - Moodle 
 
Taula 5.5. Resultats preguntes enquesta satisfacció PAT per grau.  

Participació 

Titulació Alum potencials Nº enq valorades 

Grau d’Arquitectura 244 19

 
 

 
Mitjana 

pregunta  

Pregunta Grau Arquitectura 

La difusió de la tutoria (saber què es, en què consisteix i qui és el meu tutor)  ha estat correcta. 9

El moment d'inici de la tutoria ha estat adequat. 7.89

El nombre de tutories realitzades ha estat suficient. 6.78

El tutor ha propiciat un bon clima de relació personal i de comunicació. 9.38

Els temes tractats a les tutories han donat resposta a les meves necessitats. 8

Estic satisfet del desenvolupament de les tutories. 8.25

Recomanaria a un company parlar amb el seu tutor en cas que tingués algun dubte o problema 
relacionat amb la titulació. 8.63 

Conèixer les competències que he d'assolir al llarg de la carrera. 7.63

Decidir en quines assignatures m'he de matricular. 7.38

Veure en quines competències vaig avançant 7.25

Planificar accions concretes que em permetin millorar  7.63

Reflexionar sobre el camp en què m'agradaria treballar. 7.50

Reflexionar sobre les meves preferències dins dels estudis. 7.13

Conèixer els serveis universitaris a disposició dels estudiants. 7.38

És fàcil d'utilitzar. 8

És útil per planificar trobades amb el tutor. 8.5

És útil per compartir informació entre tutor i estudiant. 8

Augmenta la sensació de suport per part d'un tutor. 7.5

És un bon recurs per millorar l'orientació de l'estudiant. 7.75

Jornada d'acollida 6
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Sessió informativa  sobre mobilitat  6

Sessió informativa  sobre pràctiques externes 4

 
Data informe: 2013-14 
Font: e-tutories - Moodle 
 
 
 
Taula 5.6. Enquestes satisfacció PAT per part dels tutors. 

Participació 

Titulació Tutors potencials Tutors participants 

Grau d’Arquitectura 12 7

 

 
Mitjana pregunta  

Pregunta Grau Arquitectura

Difusió de la tutoria. La difusió feta pel centre als estudiants és suficient? El 90% dels tutors enquestats 
consideren que la difusió que es 
realitza és correcta. 

Nombre de tutories realitzades. Quin mínim de tutories recomaneu per estudiant i 
curs? 

En general, es recomanen 3 
tutories, tot i que els estudiants no 
responen a elles. 

Moment en que s’ha realitzat la tutoria. La planificació és adequada? S’intenta realitzar una cada 
trimestre, preferiblement una a 
inici de curs, i les altres dues 
després de cada avaluació.

Continguts de la tutoria. Coneixeu els continguts de la tutoria que s’especifiquen al 
PAT? 

Gairebé la totalitat dels tutors 
coneix el continguts de la tutoria 
especificats al PAT. 

Utilitat de la tutoria. Valoreu de l’1 al 10 la utilitat del PAT La nota mitjana de les respostes 
és de 5 just, atès que la utilitat en 
relació als estudiants gairebé és 
nul·la. 

Formació del tutor. Heu rebut la formació que necessiteu per realitzar tutories? Els tutors enquestats consideren 
que la formació ha estat 
adequada. 

Participació dels estudiants Els principals comentaris són que 
els estudiants no participen a les 
tutories; no apareixen a les crides 
que se’ls hi fa, i per tant, la 
participació és molt baixa, no en 
fan ús. 

Espai a Moodle d’eines per als tutors. És útil? Un 90% consideren que és útil 
l’espai, tot i no utilitzar-lo gaire.

 
 
Data informe: 2013-14 
Font: Enquesta via mail. 
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Orientació i inserció professional 

 
A nivell institucional, el Centre d’Atenció a l’Estudiant 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 amb 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 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 als 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: 
Fòrum de l'Ocupació Universitària, presentacions 

 

S’estan desenvolupant eines i mecanismes per tal d’obtenir informació directa sobre el grau de 
satisfacció dels usuaris d’aquests serveis. En els propers cursos s’anirà disposant d’aquesta 
informació, que serà molt útil per a la millora continuada d’aquestes activitats.  Per ara, només 
han participat dos estudiants es dues sessions individuals proposades pel CAE, s’intentarà donar-
ne major difusió. 

Per altra banda, en el marc del PAT, s’han dut a terme sessions informatives sobre Pràctiques 
Externes i orientació professional. 

A partir del curs 2013-14, i en relació a l’acollida i orientació profesional dels estudiants, es va 
crear el FAR. 
El FAR (Festival d’Arquitectura de Reus) va nèixer com a hereu de les jornades de portes 
tancades celebrades al centre des del 2010. Les jornades de portes tancades eren inicialment 
una iniciativa dels professors de l’àrea d’urbanisme i projectes. Generàven una oportunitat per 
a mostrar entre cursos els resultats d’aprenentatge dels respectius tallers d’urbanisme i 
projectes. Cada curs disposava un espai de l’escola amb una selecció de panells, maquetes, 
prototips, videos, etc. presentats pels seus propis autors a la resta d’alumnes de l’escola. A partir 
del curs 2013/14 la delegació d’estudiants s’ha començat a implicar activament en la organització 
d’aquesta jornada. S’ha introduït dins del programa de la jornada la celebració d’una assemblea 
d’estudiants on es dictuteixen possibles millores del model educatiu de l’escola i adquireixen 
visibilitat les iniciatives i reclamacions del col·lectiu d’estudiants, així com un cicle de 
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conferències d’orientació profesional, les “FAR Experiències” on participen antics estudiants, o 
professionals del món laboral. 
D’altra banda els FAR incorporen a les portes tancades activitats de caire celebratiu, molt 
interessants per a crear/reforçar la identitat i el caràcter de la nostra nova escola. Un estudiant 
de primers cursos pot fer-se una idea sintètica i molt visual del recorregut educatiu que tot just 
comença.  
L’enllaç d’informació del FAR és el següent: 
http://ralumnesetsa.wix.com/conselletsar#!far/c1sib 
 

Mobilitat dels estudiants 

Durant el curs 2014-15 es van oferir, segons dades facilitades per l’I-Center de la URV, places 
de mobilitat en els programes Erasmus estudis, Mou, ISEP Study Abroud i SICUE. Van anar a 
cursar fora la URV 29 alumnes (OUT) i van venir a estudiar a la URV 24 estudiants (IN) a l’ETSA. 
L’estada va variar entre els quatre mesos i els dotze depenent de la destinació. Els països als 
qual es poden fer estades són Itàlia Portugal, França, Alemanya, Polònia, Xile i Mèxic. 
Normalment, els estudiants OUT són superiors als IN, això es deu a que l’ETSA de la URV és una 
Escola jove en comparació a d’altres del nostre territori i fa molts pocs anys que hi ha mobilitat 
entre estudiants. El principal motiu, segons les enquestes, per venir a estudiar a la ETSA és 
acadèmic i de formació lingüística. Alguns estudiants IN estan contents de la seva estada a 
l’ETSA, però tenen algunes queixes sobre el fet que moltes de les classes siguin en català. 
Entre els estudiants OUT, els objectius per sortir a estudiar fora són acadèmics, lingüístics i 
personals, i tots ells recomanarien la mobilitat a un altre company. 
La mobilitat dels nostres estudiants es centra a Europa (25) i, en el cas d’haver de triar sortir 
d’Europa, molt pocs van a Amèrica Llatina (3). Per altra banda, tenim molts estudiants que 
venen d’Amèrica Llatina i no tants de la resta d’Europa. Això potser s’hauria d’equilibrar i 
aconseguir que els nostres alumnes també vulguin anar a Amèrica Llatina i que als europeus els 
interessi més venir. 
En aquest sentit, s’hauria de promocionar i potenciar que els OUT coneguessin els avantatges 
d’anar a Amèrica Llatina, i que als europeus els interessés més venir, des de l’I-center estan 
treballant en aquest sentit. 
D’altra banda, cal incentivar el boca a boca amb els que han fet una estada a l’ETSA. 
 
 
Taula 5.7. Resum Mobilitat ETSA curs 2013-14. 
PAIS IN OUT 
ITALIA 4 10 

PORTUGAL 0 2 

FRANÇA 0 4 

ALEMANYA 1 2 

ESPANYA 0 3 

POLÒNIA 4 4 

XILE 0 2 

MÈXIC 13 1 

BOLIVIA 0 0 

BRASIL 0 0 
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Taula 5.8. Estudiants OUT d'ERASMUS/MOU/SICUE 

PAÍS UNIVERSITAT DESTÍ ALUMNES TIPUS

ALEMANYA Universität Stuttgart 2 ERASMUS

FRANÇA École Nationale SupÉrieure d'Architecture de Paris‐La‐
Villete 

2 ERASMUS

 École Nationale Superieure d'Architecture de Normandie 2  

POLÒNIA Lublin University of Technology 4 ERASMUS

ITÀLIA Politecnico di Milano 3 ERASMUS

 Politecnico di Torino 2  

 Universitá degli studi di Palermo 1  

 Universitá degli studi di Trieste 3  

 Politecnico di Bari 1  

XILE Universidad Diego Portales 2 MOU

MÈXIC Instituto Tecnológico de Monterrey 1 MOU

PORTUGAL Universidade do Minho 2 ERASMUS

ESPANYA Universidad de Granada 2 SICUE

 Universitat Politècnica de València 1  

 TOTAL 29  

Taula 5.9. Estudiants IN d'ERASMUS/MOU/SICUE 

PAÍS UNIVERSITAT DESTÍ ALUMNES TIPUS 

MÈXIC Universidad Autónoma de Nuevo León 4 MOU 
 Universidad de Colima 2  
 Universidad de Guadalajara 3  
 Universidad Zacatecas 4  
POLÒNIA Lublin University of Technology 4 ERASMUS 
ITÀLIA Politecnico di Torino 2 ERASMUS 
 Universitá degli studi di Trieste 2  
XIPRE University of Cyprus 2 MOU 
ALEMANYA Universität Stuttgart 1 ERASMUS 
 TOTAL 24  

 

XIPRE 2 0 

COLOMBIA 0 0 

TOTAL 24 29 
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INCOMING 

ETSA 

• Conocer sobre la cultura y lugares. Avanzar en mis habilidades como estudiante y prepararme lo 
mejor posible. 

• APRENDER DE UNE CULTURA DIFERENTE EN CUANTO A FORMA DE VIDA Y NIVEL DE ESTUDIOS 
• Aprender de una cultura diferente, en cuanto a forma de vida y nivel de estudios. 
• Académico 
• Aprender mas sobre la cultura catalana y su idioma, continuar con mis estudios y viajar 
• Mejorar mis conocimientos sobre arquitectura europea, conocer diferentes culturas, idiomas, 

formas de pensar, otros tipos de comida. 
• Quiero aprender un poco de la cultura catalana y de su rol dentro del pais 
• Académico: Adquirir más conocimientos sobre la arquitectura, no solo por la univeridad sino por la 

gran variedad de arquitectura que hay dentro de la ciudad.  
• Personales: El superarme como persona, en el ser más responsabilidades, el conocer nuevas 

personas, conocer nuevos paises. Profesionales y Lingüisticos: El crarme puertas para un futuro 
poder abrirme camino a nuevas metas.  

• principalmente conocer su cultura y aprender técnicas y cosas sobre como se realiza la construcción 
aquí, ademas de conocer los monumentos históricos y demás arquitectura sobresaliente.  

• Aprender el espagñol y la cultura de la Catalunya 
• Mi principal objetivos son aprender lo idioma, vivir la cultura local, encontrar muchas personas de 

diferentes paisos, conocer. 
• Me gustaría aprender el idioma y cursar un máster en España cuando acabo mi estancia en la URV.   
• i want learn the language and i want learn to live in flat with another persons. 

 

INGOING 

A la resposta de què recomanarien a altres estudiants de la seva universitat que volguessin 
fer mobilitat a la URV han constestat el següent:  

 

ETSA 

• Que estuvieran dispuestos a hablar en otros idiomas ademas del español, pues en este tipo de 
experiencia eso es de gran importancia. 

• good educational level, open and helpful people, place with very interesting history and culture 
• To take part in the trips organized by URV. 
• Aprender catala´, informarse por los grupos AEGEE y que organizan actividades con los 

estudiantes. 
• Que la forma de enseñanza y evaluación es diferente y aocstumbrarse a los cambios 
• "QUE SE ACOSTUMBREN AL CATALÁN, PORQUE POCOS PROFESORES QUERRÁN HABLAR EN 

CASTELLANO PARA ELLOS. QUE ALGUNOS PROFESORES NO TIENEN MUCHO TRATO CON LOS 
ALUMNOS" 

• Aprovechen todos los momentos y que disfruten al maximo tanto en la escuela como con las 
personas que conozcan  

• Buen nivel acadèmico, Tarragona es una linda ciudad, conoces mucha gente de toda el mundo, 
mucha cultura en toda España, muchos sitios cercanos por visitar. 

• Que es un experiencia unica y que la URV te ayuda a facilitar todas las cosas. 
• "Que no esperen que les hablen Castellano, que asistieran a todas las clases y que se esforzaran 

por tratar de entender Calatan. Que no tomaran decisiones apresuradas desde casa y que se 
esperaran a llegar a Tarragona para buscar piso, amigos, contactos, etc." 

 

Al 58% els han informat dels programes de màster i doctorat. 
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A la pregunta com consideres que la URV podria millorar l’organització de la mobilitat, han 
respost el següent: 

 

ETSA 

• more classes in english language 
• Teachers should speak at least basic english. 
• Podria tener, en general, mas considerac¡on por los estudiantes de mobilidad. 
• QUE DEN MAS INFORMACION SOBRE LOS BENEFICIOS Y POSIBILIDADES QUE OFRECEN COMO 

FINANCIAMIENTOS, BECAS, ETC. 
• Me parece que lo manejan correctamente quiza un poco de mas atencion personalizada al momento 

de llegar por que muchas veces los alumnos no saben que es lo que tienen que hacer 
• CReo que ya tiene un organicacion de los programas de movilidad buenos y solo se podria unir un 

poquito mas el grup ode los erasmus. 
• "Que las cartas de aceptacion fueran mas rapidas (siempre genera mucho suspenso el tiempo que 

tardan en responder ) Que los coordinadores de las facultades tengan un trabajo de tiempo 
completo y se interesen mas por los alumnos de intercambio. A veces necesitamos del coordinador 
y jamas lo encontramos a tiempo." 

 

Què és el que més t’ha agradat de la URV? 

 

ETSA 

• La interacción con alumnos de muchas partes del mundo. Y el enfoque que se le da a la arquitectura 
en las clases 

• others students, which are very helpful and open 
• Buildings, libraries. 
• La organizacion de actividades academicas. 
• Las instalaciones, los servicios y que tiene muchas carreras disponibles 
• EL GRUPO ERASMUS 
• su gente  
• Los servicios que brinda y buenos profesores. 
• Me ha gustado mucho la organizacion y la dispodibilidad a ayudar los estudiantes extranjeros.  
• Las instalaciones y que hay algunas personas que realmente se preocupan por hacer su trabajo 

 

Què és el que no t’ha agradat de la URV? 

 

ETSA 

• Los profesores eran un poco inflexibles. 
• Problems with communication with some proffesors (they want to talk only in catalan, language 

which i don´t understad so good) 
• Some teachers dont speak english at all.  
• La poca atencion dada al estudiante. 
• Que a diferencia de mi universidad la forma de enseñanza y revisiones es muy diferente y no con 

tanta atencion a cada alumno 
• LA FORMA DE EVALUACION DE LOS PROFESORES  
• no es que no me guste sino que la manera de evaluar es difernte a la que estoy acostumbrado 
• Solo que un profesor me ha suspendido sin razòn. Pero todo lo demàs bien. 
• Cuando llege´estavo seguro que lso idiomas de la universidad fueron 3: español, catalan y ingles. 

Al final tenia problema o mejor dicho, los profes quierian hablar solo en catalan y yo n olo encuentro 
corecto. 
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• Que los profesores no hablen CASTELLANO, para mi fue un poco dificil, pero para personas que su 
idioma es ingles, frances, aleman, griego, etc... yo vi que fue un verdadero sufrimiento en sus 
examenes o en la comunicacion con sus profesores. 

 

A un 89% els agradaría ajudar a la integració d’estudiants URV que anessin en un futur a la seva 
universitat. 

 

Un 94% ens dóna el consentiment perquè en el cas que algun estudiant de la URV volgués 
informació de la seva universitat pogués contactar amb ells. 

OUTCOMING 

Què recomanaries a altres estudiants interessats en realitzar una mobilitat? 

 

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura  

• "Aprendre/perfeccionar una nova llengua Experència a l'extranger (buscar fer pràctiques) Aprofitar 
tots els aspectes positius de la universitat (serveis)" 

• Apuntar-se a tots els cursos per estrangers que es fan a l'arribada, t'integres i t'ajuden en qualsevol 
àmbit. 

• Arribar a la ciutat de destí amb la ment oberta i moltes ganes d'aprendre. 
• Els recomanaria informar-se molt bé abans de realitzar la mobilitat parlant amb estudiants que 

hagin anat al lloc.Ningú et pot ajudar més que ells que han viscut el que tu viuràs. 
• És una bona oportunitat per conèixer altres models acadèmics, o maneres de fer "universitat". Tot 

i que crec que la principal experiència és a nivell personal. 
• Estudiar antes el idioma  
• "FER CURS D'IDIOMA ABANS DE MARXAR COMUNICAR-SE EN LA LLENGUA DEL PAÍS DE DESTÍ" 
• Gaudir del temps que duri la mobilitat 
• Intentar aprofitar al màxim l'estada per a integrar-se al lloc de destí i apendreles costums tant de 

les proximitats com de possibles viatges a l'estranger. 
• "Ir todo un año y no seis meses. Pedir ayuda a alumnos erasmus que ya han estado a la hora de 

elegir asignaturas" 
• Marxar un periode llarg, altrament no tens temps d'adaptar-te i l'experiencia cambia molt 
• Portar la llengua estudiada abans d'anar. 
• Que aprenguin el màxim possible sobre la cultura i la llengua del país de destí, ja que és la millor 

manera d'integrar-te i l'únic que no pots aprendre en cap lloc més que en aquest. 
• Que aprofitin per aprendre i integrar-se, no quedar-se al marge amb altres estudiants erasmus a 

emborratxar-se. 
• Que busquen prácticas 
• Que conocieran primero a las personas con las que van a compartir piso, los pisos no se acaban, 

no hay prisa, pero tendrás que convivir un año con quien hayas elegido. Asegurate de conocerlo 
un poquito 

• QUE ES POSIN EN CONTACTE AMB LA CENTRAL DE RESIDÈNCIES EN TANT BON PUNT ELS HI 
ACCEPTIN LA PLAÇA, QUE ESTALVIIN PERQUE HI HA MOLTS GASTOS, QUE SAPIGUIN QUE VIURE 
A ALEMANIA NO ES TANT CAR COM DIUEN PER LA TELE, QUE TINGUIN UN BON NIVELL D'ALEMÀ 
PER PODER SEGUIR LES CLASSES, I UN NIVELL ACCEPTABLE D'ANGLES PER COMUNICAR-SE AMB 
EL MENTOR ELS PRIMERS DIES. 

• Tenir coneixements de la llengua del país d'ocollida. Ser concient de les despese que comporta 
viure en una gran ciutat. 

 

Un 60% voldria participar en el programa de mentors de la URV 

 

El 93% dóna el consentiment per facilitar el contacte a estudiants que demanin informació sobre 
la universitat on han estat de mobilita
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Recursos materials 

L’edifici de l’ETSA inaugurat el setembre de 2011 està dotat de totes les instal·lacions necessàries 
per al desenvolupament de la docència del Grau en Arquitectura. Disposa de tres grans tallers 
per a les assignatures de Urbanisme i Projectes, aules de gran capacitat, aules mitjanes, sales 
de seminari, sales de reunions, etc. A més disposa de espais per a que el PDI desenvolupi taques 
de recerca. 

Els serveis del campus per als estudiants (copisteria, CRAI i cafeteria) es troben en l’edifici veí 
de la Facultat de Economia i Empresa, a 50m, a l’espera de la futura cosntrucció d’un nou edifici 
de campus que els contingui. Alguns estudiants consideren que aquests serveis estan lluny, o 
que són insuficients o massa cars. 

La novetat de l’edifici i la crisi econòmica en la que la universitat s’ha trobat han fet que el 
condicionament i el confort dels espais de l’edifici (especialment del taller) no sigui òptima: la 
climatització es podria millorar (no acaba de funcionar correctament), i seria adient millorar el 
mobiliari dels tallers comprant noves taules i tamborets i la substitució d’algunes que ja son 
velles. Alguns espais no es poden enfosquir correctament perquè les cortines no són adequades. 
A més, no disposem de guixetes, mobiliari especialitzat o contenidors de cartró, i caldrà anar-
los adquirint. 

Per aquestes raons, els espais de l’edifici són percebuts com a llocs que no s’adeqüen a les 
necessitats dels estudiants, quan probablement és un problema de percepció psicològic o 
subjectiu. 

Com a novetat, el 2013-14 s’ha inaugurat al centre un taller de maquetes a la Planta baixa, que 
finalment s’ha constituït gràcies a una concessió administrativa a una empresa de maquetistes 
externa. Creiem quq complirà amb escreix les necessitats dels estudiants. 

  Taula 5.10. Resultats enquesta satisfacció alumnes de nou accés (1Q-1R). Dades 
relacionades amb els recursos materials. (puntuacions sobre 4).  

Participació  

Titulació Potencials Participants 

Grau d’Arquitectura 55 8

 

 Mitjana 
pregunta  

Pregunta Grau 
Arquitectura 

Els recursos necessaris per a les assignatures són fàcilment accessibles (biblioteca, web, copisteria, 
material, laboratoris, etc.).  2,78

M'he mogut amb facilitat pels espais de la facultat / escola 3

Tinc els recursos informàtics que necessito a l'abast (casa, residència habitual, etc.). 2,89

Els recursos informàtics que la Universitat posa al meu abast com a estudiant són suficients i útils. 2,44

 
Data informe: Setembre 2014 
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Font: La URV en xifres 
 
Opinions estudiants en text lliure 1q1r: 

Pregunta 

Què opineu sobre les instal·lacions on assistiu 
a classe, laboratoris, etc.? Us resulten 
còmodes i creieu que estan correctament 
condicionades? 

Gens, a l'estiu ens morim de calor, hauria d'estar més ventilada i falta 
una zona de cafeteria que no fes falta anar a la facultat 
d'econòmiques. 

S'haurien de canviar les taules de l'aula de projectes i posar taules i 
cadires a les aules de matemàtiques i física 

La escola d'arquitectura és molt millorable. A part, no tenim 
laboratoris de física al campus, el que provoca que en les pràctiques 
de física ens haguem de desplaçar a Tarragona al campus Sescelades. 

Manca un laboratori de física, una biblioteca i una cafeteria en la 
pròpia universitat.

Si, però faltaria un laboratori per la classe de Física. 
Són molt incòmodes. Les aules d'informàtica no estàn ben 
condicionades, ja que, tindrien que haver ordenadors més potents i 
tindrien que contindre tot el material/programes necessaris per als 
cursos.

Pèssim i poc material.

 
Taula 5.11. Resultats enquesta satisfacció alumnes (EPD). Dades relacionades amb els 
recursos materials.  (puntuacions sobre 4). 

Participació 

Titulació Potencials Participants 

Grau d’Arquitectura 190 19

 

 Mitjana 
pregunta  

Pregunta Grau 
Arquitectura 

Tinc els recursos informàtics que necessito a l'abast (casa, residència habitual, etc.). 3,47

Els recursos informàtics que la Universitat posa a l'abast de l'estudiant són suficients i útils 2,11

Els recursos necessaris per a les assignatures són fàcilment accessibles (biblioteca, via web, 
copisteria, material de laboratoris, etc). 2,79 

Les instal·lacions on assisteixo a classe i laboratoris em resulten còmodes i crec que estan 
correctament condicionades 1,95 

 
Data informe: Setembre 2014 
Font: La URV en xifres 
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Pregunta 

Pel que fa als serveis del centre (aules de 
docència, laboratoris, aula d'informàtica...), 
quins aspectes creieu que es podrien 
millorar? 

Absolutament tots. Hi han aules en les que ens pelem de fred i altres 
en les que tenim calor. Les aules no disposen de taules adequades i les 
que estan adequades tenen 4 perns en punta sortint per abaix 
facilment clavables a les cames.

Molt molt insuficient, ordinadors antiquats, programari obsolet, 
caigudes de tensió que provoquen pèrdua de dades, inclus en 
examens. Clarament és l'aspecte més a millorar de l'escola

Respecte a la sala d'estudi crec que faria falta uns ordinadors pels que 
no tenen portatil i poder treballar a la universitat fins mes tard. 

Tots, l'escola sembla feta per algu que no sabia que era per estudiar 
arquitectura, o que no la fet un arquitecte. Cadires amb una mini taula 
per ecriure i dibuixar???penos, no es veu be la pissarra si ets al mig de 
la clase, entra llum per els vidres i no es veu be la pantalla del 
projector, a les aules de la ultima planta a l'estiu fa calor com en un 
forn i a l'hivern fa fred , (la climatitzacio i aillament fatal) i mil coses 
mes. 

Programes actuals, no de fa 8 anys. Recuperar la conexió per cable 
anterior, la de ara es insuficien. Si no volen que descarreguem, 
simplement que bloquin els servidors de descàrrega principal. 

Accesibilitat

Calor a les aules, reflexe del sol als projectors, falta de recursos 
informàtics,...

Mesas por favor! En las clases teóricas hay pupitres en donde ni 
siquiera cabe un folio, es difícil trabajar, y si tenemos que usar regla 
aun más

 
 

 
Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) 

El CRAI del nostre campus és un equipament que compartim amb la Facultat d’Economia i 
Empresa. No disposem, per aquest motiu, de dades separades corresponents a la nostra escola. 
Hem observat, però, com aquest curs aquesta instal·lació ha continuat el seu creixement i s’ha 
convertit en una referència útil tant per a estudiants com per a professors.  
Enguany hem posat en marxa una campanya d’adquisició de llibres per via de donacions.  
En aquests moments, el fons bibliogràfic del CRAI és ja força nombrós, i per tant, podríem 
començar a diversificar els criteris de compres, així com estudiar quines revistes i subscripcions 
es volen tenir (o mantenir), en un context de crisi i reducció pressupostària. 
Es vol crear una “Comissió de Compres” que hauria de pendre aquestes decisions, estudiar els 
continguts del fons i cobrir mancances; i sobretot, pendre decisions informades sobre la despesa 
i el futur, o bé guiar les compres més cap a àmbits de recerca propis. 
Sistemàticament hem començat a dipositar al CRAI una còpia en paper dels millors Projectes 
Finals de Carrera sortits de la nostra escola. Ens consta que els PFC’s son documents molt 
consultats per l’alumnat donat el seu valor com a referència útil. Els estudiants de llicenciatura, 
però també els de grau, poden conèixer de primera mà mitjançant la seva consulta la mena de 
feina que demanem en un PFC o PFG. 
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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 de ensenyament-aprenentatge. Dins de 
l’aula virtual els professors i els estudiants disposen d’una sèrie de funcionalitats per la publicació 
de continguts, la realització de diferents tipus d’activitats, així com diferents eines de 
comunicació, incloent webconferències i publicació de notes personalitzada. 

Per tal  de potenciar l’ús de la plataforma per part del professorat i convertir-la en un recurs al 
servei de la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge, el professorat compta amb 
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 
• Cursos de formació en format SPOC (SmallPrivative Online Course): Primers passos amb el 
Moodle, Moodle I y Moodle II. 
• Tallers i cursos monogràfics, presencials i per webconferència, de funcionalitats avançades 
• La Comunitat Moodle URV: Comunitat d’aprenentatge a la que pertanyen tots els professors 
de la URV i que permet compartir inquietuds, dubtes, solucions i propostes. 
• El Helpdesk de Suport Moodle que via correu-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.  

Aquest curs acadèmic les aules virtuals disponibles per la nostra titulació han estat 43, de les 
quals han estat utilitzades pels professors i estudiants 39, el qual suposa un percentatge del 
90,70%. 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 43,23%, i d’estudiants el 70,96%. 
 
D’aquestes dades es desprén que l’entorn Moodle no és utilitzat per tots els professors del centre 
i que resten espais per activar. Això s’explica per que en determinades assignatures els resultats 
d’aprenentatge precipiten en forma d’evidències analògiques. El treball en maqueta, el dibuix 
manual, les presentacions orals o el treball de camp predominant en certes assignatures no son 
incompatibles amb la seva traducció digital, però porten a que per motius pràctics i 
d’immediatesa es prescindeixi del Moodle per a la seva canalització.  
En altres assignatures, principalment aquelles que es desenvolupen en forma de tallers, la gestió 
del Moodle és una responsabilitat centralitzada en un determinat professor. 
Tot i això, cal potenciar el seu ús per mitjà de formacions que ja duu a terme l’ICE, per tal que 
l’eina no sigui desconeguda, i facilitar la seva utilització de la millor manera. 
 
Taula 5.12. Dades ús de Moodle 

Titulació 
Nombre 
espais 

Espais actius 
(%) 

Professors actius 
(%) 

Alumnes actius (%) 

Grau d’Arquitectura 

 
43 90,70% 43,23% 70,96% 

Data informe: Gener 2015. 
Font: Servei de Recursos Educatius 
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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 

   

 

Grau d’Arquitectura 

Valoració del desenvolupament de la titulació: 
  Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups 

 
- Taula 6.1. Metodologia i sistema d’avaluació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Servei Recursos Educatius 

 
Als estudis d’arquitectura les activitats teòriques són segurament igual d’mportants que en altres 
carreres de caire tècnic. En el nostre cas, però, els coneixements teòrics per si sols rarament 
son condició suficient per a la redacció solvent d’un projecte arquitectònic. Si hem d’articular 
aquests coneixements teòrics en qüestions tan complexes com les relacionades amb una forma 
arquitectònica i urbana convenient, duradora i sostenible, l’important és la capacitat de síntesi, 
de composició i d’heurística. És per això que en els nostres estudis les activitats pràctiques, en 
particular les guiades, son tan importants arribant a ocupar més de la meitat de les hores (un 
56%). L’exercici de la crítica de projectes i la metodologia que li és pròpia, el Taller de Projectes, 
són les protagonistes d’uns estudis on les 2/3 parts de les hores corresponen a activitats 
pràctiques.  

De qualsevol manera el sistema d’avaluació dona una importància similar a les proves (36%) i 
a les pràctiques guiades (37%) amb l’objectiu principalment de fixar aquests coneixements 
teòrico/tècnics, que no hem d’oblidar, son condició sine que non de la nostra activitat. 
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Creiem que per la seva complexitat i varietat en realitat hauríem de considerar el taller com una 
metodologia integrada. És per això que l’apartat de metodologies integrades reflecteix xifres 
prop del 0% que no encaixen amb la nostra especificitat. 

Activitats 
Introductòries   

M1 Activitats Introductòries 

Activitats 
Teòriques 
  

  M2 Sessió Magistral 

  M3 Esdeveniments científics i/o divulgatius 

Activitats 
Pràctiques 

Pràctica Guiada 
  

M4 Seminaris 

M5 Debats 

M6 Presentacions / exposicions 

M7 Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 

M8 Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 

M9 Pràctiques a laboratoris 

M10 Pràctiques Clíniques 

M11 Pràctiques de camp/sortides 

M14 Tècnica Dilema 

M15 Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 

M28 Sessions clíniques 

Pràctica 
Autònoma 

M16 Treballs 

M17 Fòrums de discussió 

M19 Resolució de problemes, exercicis 

M20 Pràctiques a través de TIC 

M21 Supòsits pràctics/ estudi de casos 

Metodologies 
Integrades 

  M22 PBL (Problem Based Learning /(ABP) 

  M24 Simulació 

  M25 Avantprojecte 

  M26 Supervisió 

Atenció 
Personalitzada   M45 Atenció personalitzada 

SUBTOTAL METODOLOGIES 

Proves 

  P1 Proves de desenvolupament 

  P2 Proves objectives de preguntes curtes 

  P3 Proves objectives de tipus test 

  P4 Proves mixtes 

  P5 Proves pràctiques 

  P6 Proves orals 
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Metodologies i sistemes d’avaluació assignatura per assignatura 

 

Fem seguidament una breu descripció de les especificitats per àrees i assignatures. 

Assignatures de dibuix arquitectònic i de representació. 

 Dibuix Arquitectònic I i II 

Son assignatures inicials situades al primer curs de la carrera. Es tracta d’assignatures amb 
bones introduccions (M1) però sense sessions magistrals i sense examen; on tant les 
metodologies com el sistema d’avaluació depenen del taller (M12). A dibuix II es dona 
importància a una metodologia integrada clàssica, com ara la confecció d’un primer portafoli 
(M23). 

 Geometria Descriptiva I i II 

La representació matemàtica de la realitat s’uneix al dibuix. El cos teòric és important amb 1/3 
del temps dedicat a classes magistrals (M2) i els 2/3 restants a taller. En Descriptiva II el taller 
incorpora progressivament les TIC (M8). El sistema d’avaluació depèn eminentment de proves 
pràctiques (M5). 

 Tècniques de Representació 

Torna a ser una assignatura sense examen on es valora sobretot la resolució de problemes a 
l’aula (M7) i en menor mida les pràctiques de camp (M11). Indirectament es valoren d’aquesta 
manera les sessions magistrals (M2). 

 

Tant en les assignatures de Dibuix com en les de Geometria Descriptiva les hores de treball 
autònom superen a les hores amb presència de professor. En canvi a Tècniques de Representació 
s’equilibren. 

 

 Representació i Restauració Virtual. Patrimoni i Ciutat (Optativa) 

Igual que Tècniques de Representació, aquesta optativa és una assignatura sense examen on 
compten les sessions magistrats (M2) i l’estona dedicada a la resolució de problemes (M7) 
derivats de la informació recollida a les pràctiques de camp. 

 

 

Assignatures d’Estètica, Història, Teoria i Composició. 

 Art i Arquitectura 

Equilibri entre els seminaris (M4) i les presentacions i exposicions (M6) que compten en la nota 
final juntament amb l’exàmen (P5). 

 Història I, II i III 

Importància de tot el temps dedicat a sessions magistrals (M2) que no son, però, avaluables. A 
Història I primen les pràctiques de camp (M11) mentre que a Història II i III són importants els 
treballs (M16) i les proves mixtes o incús orals (P4-P6). 

A Història II i III es hores de treball autònom superen a les hores amb presència de professor. 
En canvi a la introducció a aquest camp que ha suposat Història I, la proporció s’invertia. 

 Teoria de l’Arquitectura. 

 Composició I i II 

A Composició I i II les sessions magistrals de Teoria de l’Arquitectura es substitueixen per la 
metodologia de Taller (M12), tan pròpia dels nostres estudis. Teoria de l’Arquitectura incorpora 
Estudis Previs (M18) mentre que Composició II dedica moltes hores a l’atenció personalitzada 
(M45). Malgrat es tracta en general d’assignatures on les hores de treball autònom superen a 
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les presencials, totes les assignatures d’aquest àmbit incorporen com és lògic algun tipus de 
prova avaluable (P1, P2 o P4). 

 

Assignatures de Ciències Bàsiques (en oposició a aplicades) 

 Física 

 Matemàtiques I i II 

Predominen com és natural les classes teòriques (M2) juntament amb la resolució de problemes 
(M7) De cares a l’avaluació només compta l’examen (P1). Les hores de treball antònom gairebé 
tripliquen les hores amb presència de professor. 

 

Assignatures de Sistemes 

 Estructures I, II, III i IV 

En general a les assignatures d’estructures arquitectòniques es tenen en compte les exposicions 
dels alumnes i es dedica prou temps a la resolució de problemes (M7). A Estructures I aquesta 
metodologia és avaluable mentre que a Estructures II, III i IV una part proporcional de la 
valoració prové de treballs (M16) i un altra de l’examen, ja sigui de desenvolupament (P1) o 
prova mixta (P4). 

 Instal·lacions I, II i III 

Es tracta d’assignatures que donen molta importància a la resolució de problemes a l’aula o 
autònomament. Les sessions introductòries i magistrals (M1 i M2) son avaluables a Instal·lacions 
II i III però no a la inicial Instal·lacions I.  

 Construcció I, II, III, i IV 

Grup d’assignatures amb que descansen sobre les sessions magistrals (M2). A Construcció III 
s’utilitza la metodologia de Taller (M12) i s’avalua. El darrer curs (Construcció IV) posa l’èmfasi 
en la síntesi mitjançant la resolució de problemes,. A Construcció I, II i IV una part de les hores 
comparable en durada a les de les sessions magistrals es dedica a la redacció de treballs (M16). 
Els exàmens son proves de desenvopupament (P1) o proves objectives de preguntes curtes (P2).  

Assignatures de recolzament a sistemes i de gestió 

 Geotècnia 

Assignatura on els coneixements teòrics (M2) avaluable mitjançant proves pràctiques (P5). 

 Amidaments i Pressupostos 

Teoria (M2), un treball valorable (M16) i proves mixtes o pràctiques (P4, P5). El treball autònom 
equilibrat amb el presencial.  

 Gestió Professional 

Idem que Amidaments i Pressupost amb la diferència que es valoren les pràctiques a través de 
les TIC (M8). 

Assignatures de Projectes 

 Introducció a Projectes I i II 

Assignatures sense classes teòriques el pes de les quals descansa en la metodologia de taller 
(M12). Com no hi ha examen s’avaluen principalment les presentacions (M6). En tractar-se dels 
primers tallers de projectes les hores de presència del professor son tantes com les hores de 
treball autònom. 

 Urbanisme i Projectes III i IV 

Incorporen la teoria (M2) i el debat (M4) que és tingut en compte a l’hora de les valoracions. 
S’avaluen tanmateix les presentacions (M6) i el taller, que continua ocupant la major part de les 
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hores. A projectes IV s’introdueix l’estudi de casos (M21). Consistentment amb la metodologia 
de taller tampoc es fa exàmen. 

 Urbanisme i Projectes V i VI 

Enguany és el primer any que s’han impartit aquestes assignatures de grau. Urbanisme i 
Projectes V i VI incorporen pràctiques de laboratori (M9) que s’avaluen.  Es conserva l’esquema 
metodològic dels anteriors cursos, posant la major part del pes en el Taller (M12), sense oblidar 
les presentacions i exposicions (M6). Lamentablement desapareixen la discusió de casos d’estudi 
(M21), format que convindria incorporar en el futur, i els debats, degut a la pròpia naturalesa 
del programa docent.  

Assignatures de Paisatge 

 Territori i Paisatge. Projectes Territorials 

Es dediquen diverses sessions teòriques (M2). Es valoren les presentacions/exposicions (M6) Es 
valora principalment la qualitat d’un treball (M16) conjuntament amb el resultat d’un exàmen 
tipus test (P3) 
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Taula 4.2. Ús de les metodologies i sistema d’avaluació (*) per a cada assignatura, amb la mida del grup, distribució dels 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. 

 

Nom Tipologi
a 

Crè
d. 

Gr
up
s 

Te
ori
a  

Gr
up
s 

Se
mi
na
ris 

Gr
up
s 
Pr
àc
tic
a 

N. 
Est
udi
an
ts 

M1 M2 M
4 

M
5 

M
6 M7 M

8
M
9 

M
1
1 

M1
2 

M
1
5

M
1
6 

M
1
8 

M
1
9 

M
2
0

M
2
1

M
2
3 

M
47

P
1 P2 P

3 
P
4 

P
5 

P
6

Temps 
presència 
professor 

Temps 
treball 

autònom 
estudiant 

Hores 
totals 

Dibuix 
Arquitectònic I BA 6 1 0 4 65 4 4 0 0 4

0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 58 92 150 

Dibuix 
Arquitectònic 
II 

BA 6 1 0 4 71 4 0 0 0 1
2 0 0 0 0 10

4 0 0 0 0 0 0 2
8 2 0 0 0 0 0 0 58 92 150 

Geometria 
Descriptiva I BA 6 1 0 4 90 4 40 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 60 90 150 

Geometria 
Descriptiva II BA 6 1 0 4 63 2 45 0 0 0 0 6

0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 9 0 60 90 150 

Tècniques de 
Representació BA 6 1 0 3 64 2 10 0 0 0 120 0 0 1

5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 85 65 150 

Art i 
Arquitectura BA 6 1 2 0 80 4 0 5

0 0 9
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.

5 0 0 0 0 6 0 78.5 78 156.5 

Física BA 6 1 0 3 79 0.5 54 0 0 0 70 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
5 4 0 0 0 0 0 64 90 154 

Física de les 
Instal·lacions BA 6 1 0 3 75 0.5 54 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0.

5 4 0 0 0 0 0 64 90 154 

Matemàtiques 
II BA 6 1 0 3 69 1 66 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 67 83 150 

Matemàtiques 
I BA 6 1 0 3 69 1 66 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 67 83 150 
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Introducció a 
Projectes I B 6 1 0 4 69 5 0 0 10 1

5 0 0 0 0 11
5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 75 75 150 

Introducció a  
Projectes II B 6 1 0 4 76 5 0 0 10 1

5 0 0 0 0 11
5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 75 75 150 

Urbanisme i 
Projectes I B 12 1 0 4 70 5 0 0 0 3

5 0 0 0 0 25
0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 72 228 300 

Urbanisme i 
Projectes II B 12 1 0 4 71 5 0 0 0 3

5 0 0 0 0 25
0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 72 228 300 

Urbanisme i 
Projectes III B 12 1 0 3 56 15 20 0 4

0 
4
0 0 0 0 0 15

0 
2
5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 120 180 300 

Urbanisme i 
Projectes IV B 12 1 0 3 56 15 20 0 4

0 
4
0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 2
5 0 10 0 0 0 0 0 0 120 180 300 

Urbanisme i 
Projectes V B 12 1 0 4 33 20 0 0 0 2

4 0 0 5
4 24 170 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 120 180 300 

Urbanisme i 
Projectes VI B 12 1 0 4 31 20 0 0 0 2

4 0 0 5
4 24 17

0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 120 180 300 

Construcció I B 6 1 1 0 42 3 70 0 0 0 0 0 0 0 15 0 5
0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 3 0 76 74 150 

Construcció II B 4 1 2 0 44 2 48 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3
2 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 3 0 52 48 100 

Construcció III B 4 1 2 0 59 2 36 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
5 0 36 64 100 

Construcció IV B 6 1 2 0 50 3 61.
5 0 0 0 12 0 0 0 0 0 5

9 0 0 0 0 0 10 0 4 0 0 4 0 66 87.5 153.5 

Construcció V B 6 1 2 0 34 2 72 0 0 2
0 0 0 0 2

4 0 0 9
6 0 0 0 0 0 16 6 0 0 0 4 2 105 137 242 
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Geotècnia B 4 1 2 0 40 5 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
4 0 40 60 100 

Estructures I B 6 1 2 0 87 6 44 0 0 9 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
0 0 0 6 0 0 82 68 150 

Estructures II B 4 1 2 0 60 2 40 0 0 0 25 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 53 47 100 

Estructures III B 4 1 1 0 42 2 25 0 0 0 34 0 0 0 0 0 3
5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 39 61 100 

Estructures IV B 4 1 0 3 32 1 35 0 0 1 17 0 0 0 0 0 1
6 0 1

0 0 0 0 2 1
8 0 0 0 0 0 38.5 61.5 100 

Instal·lacions I B 4 1 1 0 53 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2.

5 0 7.
5 0 0 0 0 40 60 100 

Instal·lacions 
II B 3 1 2 0 49 7.

5 35 0 0 0 10.
5 0 0 0 0 0 1

6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 29 46 75 

Instal·lacions 
III B 3 1 2 0 41 3 24 0 0 0 0 0 0 0 45 0 3 0 0 0 0 0 15 0 0 13 0 33 0 66 70 136 

Història de 
l'Arquitectura I B 4 1 2 0 66 1 56 0 0 0 0 0 0 3

4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 57 43 100 

Història de 
l'Arquitectura 
III 

B 4 1 2 0 52 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 44 56 100 

Història de 
l'Arquitectura 
II 

B 3 1 2 0 58 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 2 35 40 75 

Teoria de 
l'Arquitectura B 4 1 2 0 60 1 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1 0 0 0 0 5 1
6 11 0 0 0 0 45 55 100 

Composició II B 4 1 2 0 42 3 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 40 4 0 0 0 0 0 40 60 100 

Composició I B 4 1 2 0 46 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 7 0 40 60 100 

Amidaments i 
Pressupostos B 4 1 2 0 54 2 27 0 0 0 0 1

8 0 0 0 0 2
6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1

2 
1
2 0 44 56 100 
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Gestió 
Professional B 3 1 2 0 40 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2 0 0 8 0 0 6 0 0 0 1
7 0 0 31 44 75 

Representació 
i Restauració 
Virtual. 
Patrimoni i 
Ciutat 

O 6 1 0 1 33 4 16 0 0 0 96 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 62 88 150 

Territori i 
Paisatge. 
Projectes 
Territorials 

O 4 1 0 2 27 1 24 0 0 9 0 0 0 6 15 0 3
0 0 0 0 0 0 3 0 0 1

2 0 0 0 40 60 100 
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P2 
 Pràctiques Externes 

Es tracta d’una activitat formativa optativa tutoritzada obligatòriament per un 
arquitecte que es desenvolupa en dues modalitats:  

 1) les pràctiques en empreses, 

 2) les pràctiques en institucions públiques. 

Les pràctiques externes s’han posat en marxa enguany tenint cura de que els 
estudiants treballin en tasques curricularment convenients per a la seva formació 
integral.  

El fet que les pràctiques externes estiguin estructurades com una assignatura és, 
creiem, un procediment poc flexible doncs a l’estudiant se li obren les portes 
d’aquests crèdits principalment quan troba la col·locació pels seus propis mitjans.  

En el primer any de posada en marxa d’aquesta assignatura el Col·legi d’Arquitectes 
i diversos serveis tècnics adscrits a ajuntaments del Camp de Tarragona han absorbit 
la meitat dels estudiants en pràctiques. L’altre meitat correspon principalment a 
estudis d’arquitectes i en algun cas a alguna enginyeria. 

Taula 4.3. Pràctiques Externes. 

Centre Número 

d’estudiants Tipologia 

Ajuntament de la Canonja 

7 Institucions Públiques 
Ajuntament de Reus 

Ajuntament de Salou 

Ajuntament de Vila-Seca 

 
 
 

Centre Número 

d’estudiants Tipologia 

Basf Espanyola 

17 Institucions Privades 

D'A.A. 96 i associats, SLP 

COASA 

Roig Montagut Serveis ARQ SLP 

Romero polo, SA 

IBO engineering, SL 

Joan Andreu Fernández 
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Juan Carlos Díaz González 

David PAcheco Atiador 

Ignacio Álvarez AMrtínez 

Olga López Domènech 

Meritxell Roigé PEdrola 

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya 

Jaime Sanahuja 

Montserrat Giné Macià 

Área 55 Arquitectura, SLP 

 
 

 
 Treball fi de grau/màster 

Per ara no aplica, atès que al curs 2013-14 no hi ha PFG, ni cap en preparació. 
 

 
 Indicadors acadèmics 

 

Taxes d’èxit i rendiment per assignatures 

Construcció. 

Es detecten taxes molt baixes de no presentats a les assignatures de construcció.  
Construcció I el 0% i Construcció II el 9%. Això es combina amb taxes d’èxit molt 
elevades per respectivament Construcció I 93% i Construcció II el 100%. A les 
construccions III, IV i V les taxes de no presentats romanen baixes (10, 8 i 5% 
respectivament) i les d’èxit prou altes (81, 87, 97% respectivament). 

 

Instal·lacions. 

Es detecten taxes molt altes d’èxit. En particular a Instal··lacions I i III (98 i 100% 
respectivament). 

 

Composició 

les altres assignatura obligatòries de la carrera amb taxes molt altes d’èxit són 
Composició I i II amb un 97 i un 100% respectivament. 

 

Optatives. 

En general les assignatures optatives tenen taxes d’èxit molt altes. Naturalment es 
tracta d’assignatures triades pels estudiants. Patrimoni i Ciutat 100%, Teoria de 
l’Arquitectura 100%, Territori i Paisatge 100%, Restauració del Patrimoni 100%, 
Geotècnia 95%, Pràctiques Externes 100%. 
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Projectes 

D’entre les assignatures de projectes destaca el contrast entre Urbanisme i Projectes 
VI amb una taxa d’exit molt superior a la resta (96% i 93% de rendiment) i 
Urbanisme i projectes IV (70% i 58% de rendiment). Les assignatures Introductòries 
a projectes I i II també mostren taxes d’èxit més baixes que la resta (68 i 63% 
respectivament) i de rendiment encara més baixes (56 i 55% respectivament). Es 
dedueix que l’inici de les assignatures de projectes actua com a filtre selectiu. 

 

Estructures 

E les estructures també detectem altibaixos essent les Estructures inicials (I i II) molt 
més difìcils (71 i 54% d’èxit) que les posteriors III i IV (amb 93 i 93% d’èxit 
respectivament). 

 

Altres assignatures inicials amb dades de caire selectiu son la Geometria Descriptiva 
I (68% èxit 56% rendiment), la Fisica (52% i 49% respectivament) o Dibuix I i II 
(66-61% i 55-52% respectivament). 

 

En el que pertoca al rendiment destaquen per la quantitat d’alumnes no presentats 
les assignatures d’Estructures I, II i III (18, 17 i 21% respectivament) Les 
matemàtiques II amb la xifra rècord de l’escola compartida amb Història II (23 i 24% 
respectivament)
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Taula 4.4. Rendiment acadèmic per assignatura 

 

Assignatura Tipus 
crèdit Durada Estudiants 

assign. 
Tipus 
conv. 

Notes Estudiants

MATRÍC. 
HONOR EXCEL·LENT NOTABLE APROVAT SUSPENS NO 

PRESENTAT 

          Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm
. % Núm. % 

ART I ARQUITECTURA FB Segon q. 80 JUNY         19 24 36 45 9 11 16 20 

DIBUIX ARQUITECTÒNIC I FB Primer q. 65 GENER     1 1,538 6 9 29 45 18 28 11 16,9 

DIBUIX ARQUITECTÒNIC II FB Segon q. 71 JUNY     1 1,408 6 8 30 42 23 32 11 15,5 

FÍSICA FB Primer q. 79 GENER     1 1,266 4 5 34 43 35 44 5 6,33 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA I FB Primer q. 90 GENER         14 16 37 41 24 27 15 16,7 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II FB Segon q. 63 JUNY 1 1,6 1 1,587 15 24 23 37 10 16 13 20,6 

INTRODUCCIÓ A PROJECTES I OB Primer q. 69 GENER 1 1,4 3 4,348 6 9 29 42 18 26 12 17,4 

INTRODUCCIÓ A PROJECTES II OB Segon q. 76 JUNY     3 3,947 8 11 31 41 24 32 10 13,2 

MATEMÀTIQUES I FB Primer q. 69 GENER     2 2,899 10 14 40 58 11 16 6 8,7 

MATEMÀTIQUES II FB Segon q. 69 JUNY     1 1,449 6 9 36 52 10 14 16 23,2 

CONSTRUCCIÓ I OB Primer q. 42 GENER     1 2,381 16 38 22 52 3 7     
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CONSTRUCCIÓ II OB Segon q. 44 JUNY 1 2,3     6 14 33 75     4 9,09 

ESTRUCTURES I OB Segon q. 87 JUNY     4 4,598 8 9 39 45 20 23 16 18,4 

FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS FB Primer q. 75 GENER 3 4 4 5,333 15 20 36 48 12 16 5 6,67 

HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I OB Segon q. 66 JUNY 1 1,5 1 1,515 15 23 37 56 6 9 6 9,09 

INSTAL·LACIONS I OB Segon q. 53 JUNY     1 1,887 14 26 34 64 1 2 3 5,66 

TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ FB Primer q. 64 GENER 1 1,6     22 34 31 48 1 2 9 14,1 

URBANISME I PROJECTES I OB Primer q. 70 GENER 2 2,9 6 8,571 21 30 27 39 8 11 6 8,57 

URBANISME I PROJECTES II OB Segon q. 71 JUNY 1 1,4     9 13 40 56 12 17 9 12,7 

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS OB Segon q. 54 JUNY         11 20 29 54 9 17 5 9,26 

CONSTRUCCIÓ III OB Primer q. 59 GENER         9 15 34 58 10 17 6 10,2 

CONSTRUCCIÓ IV OB Segon q. 50 JUNY         3 6 37 74 6 12 4 8 

ESTRUCTURES II OB Primer q. 60 GENER         2 3 25 42 23 38 10 16,7 

ESTRUCTURES III OB Segon q. 42 JUNY     2 4,762 14 33 15 36 2 5 9 21,4 

HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II OB Primer q. 58 GENER 3 5,2 7 12,07 18 31 13 22 3 5 14 24,1 

HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III OB Segon q. 52 JUNY 2 3,8 2 3,846 15 29 20 38 5 10 8 15,4 

INSTAL·LACIONS II OB Primer q. 49 GENER 2 4,1 1 2,041 12 24 23 47 9 18 2 4,08 
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TEORIA DE L'ARQUITECTURA OB Primer q. 60 GENER 1 1,7 1 1,667 16 27 36 60     6 10 

URBANISME I PROJECTES III OB Primer q. 56 GENER         7 13 33 59 10 18 6 10,7 

URBANISME I PROJECTES IV OB Segon q. 56 
JULIOL         1 2             

JUNY    7 25 14 9   

COMPOSICIÓ I OB Primer q. 46 
JULIOL 1 2,2     2 4             

GENER     2   14   23   1   3   

COMPOSICIÓ II OB Segon q. 42 
JUNY 2 4,8 2 4,762 33 79         2 4,76 

JULIOL         2   1           

CONSTRUCCIÓ V OB Primer q. 34 
GENER         14 41 16 47     2 5,88 

JULIOL             1   1       

ESTRUCTURES IV OB Primer q. 32 
JULIOL     1 3,125 1 3             

GENER         5   21   2   2   

GEOTÈCNIA OB Primer q. 40 GENER     1 2,5 18 45 19 48 1 3 1 2,5 

GESTIÓ PROFESSIONAL OB Segon q. 40 JUNY         2 5 29 73 6 15 3 7,5 

INSTAL·LACIONS III OB Segon q. 41 
JULIOL     1 2,439 1 2             

JUNY    18 20 1   

URBANISME I PROJECTES V OB Primer q. 33 JULIOL     1 3,03 1 3 1 3         
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GENER         12   12   5   1   

URBANISME I PROJECTES VI OB Segon q. 31 
JUNY     3 9,677 11 35 13 42 1 3 1 3,23 

JULIOL         2               

PRÀCTIQUES EXTERNES I OPT Segon q. 4 
JUNY    1 25   

SETEMBR
E         3               

REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. 
PATRIMONI I CIUTAT OPT Segon q. 33 

JULIOL 1 3     2 6             

JUNY    24 4 2   

TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL 
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC OPT Segon q. 22 

JUNY         11 50 5 23     4 18,2 

JULIOL             2           

TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES 
TERRITORIALS OPT Segon q. 27 

JULIOL         2 7             

JUNY    11 13 1   
Data informe: Gener 2015 
Font: URV en xifres.   
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Taula 4.5. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment 
(crèdits superats/crèdits matriculats).  

Assignatura Tipus 
crèdit 

Taxa 
d'èxit 

Taxa de 
Rendimen

t 
AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS OB 81,63% 74,07%

ART I ARQUITECTURA FB 85,94% 68,75%

COMPOSICIÓ I OB 97,67% 91,30%

COMPOSICIÓ II OB 100,00
% 95,24% 

CONSTRUCCIÓ I OB 92,86% 92,86%

CONSTRUCCIÓ II OB 100,00
% 90,91% 

CONSTRUCCIÓ III OB 81,13% 72,88%

CONSTRUCCIÓ IV OB 86,96% 80,00%

CONSTRUCCIÓ V OB 96,88% 91,18%

DIBUIX ARQUITECTÒNIC I FB 66,67% 55,38%

DIBUIX ARQUITECTÒNIC II FB 61,67% 52,11%

ESTRUCTURES I OB 71,83% 58,62%

ESTRUCTURES II OB 54,00% 45,00%

ESTRUCTURES III OB 93,94% 73,81%

ESTRUCTURES IV OB 93,33% 87,50%

FÍSICA FB 52,70% 49,37%

FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS FB 82,86% 77,33%

GEOMETRIA DESCRIPTIVA I FB 68,00% 56,67%

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II FB 80,00% 63,49%

GEOTÈCNIA OB 97,44% 95,00%

GESTIÓ PROFESSIONAL OB 83,78% 77,50%

HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I OB 90,00% 81,82%

HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II OB 93,18% 70,69%

HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III OB 88,64% 75,00%

INSTAL·LACIONS I OB 98,00% 92,45%

INSTAL·LACIONS II OB 80,43% 75,51%

INSTAL·LACIONS III OB 100,00
% 97,56% 

INTRODUCCIÓ A PROJECTES I OB 68,42% 56,52%

INTRODUCCIÓ A PROJECTES II OB 63,64% 55,26%

MATEMÀTIQUES I FB 82,54% 75,36%

MATEMÀTIQUES II FB 81,13% 62,32%
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PRÀCTIQUES EXTERNES I OPT 100,00
% 100,00% 

REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT OPT 100,00
% 93,94% 

TEORIA DE L'ARQUITECTURA OB 100,00
% 90,00% 

TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC OPT 100,00

% 81,82% 

TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS OPT 100,00
% 96,30% 

TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ FB 98,18% 84,38%

URBANISME I PROJECTES I OB 87,50% 80,00%

URBANISME I PROJECTES II OB 80,65% 70,42%

URBANISME I PROJECTES III OB 80,00% 71,43%

URBANISME I PROJECTES IV OB 70,21% 58,93%

URBANISME I PROJECTES V OB 84,38% 81,82%

URBANISME I PROJECTES VI OB 96,67% 93,55%

 
Data informe: Gener 2015 
Font: URV en xifres 
 
Taula 4.6. Indicadors de resultats acadèmics  

Titulació Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

 
Titulats 

-
  

Grau de 
Medicina Taxa de rendiment acadèmic - 71,70% 75,36% 74,42% 72,00%

Taxa de rendiment acadèmic 
a 1r curs - 71,70% 67,30% 72,73% 60,52%

Taxa d’abandonament - - - - -

Taxa d'abandonament a 1r - 14,75% 12,50% 13,46% 30,36%

Taxa d'èxit - 79,92% 80,74% 82,70% 81,71%

Taxa de graduació - - - - -

Taxa d’eficiència - - - - -

Durada mitjana dels estudis - - - - -

 
Data informe: Gener 2015 
Font: URV en xifres 
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Evolució de les taxes 

En general les taxes de rendiment acadèmic es mantenen estables en torn a poc més del 70%. 
El mateix succeeix amb les tàxes d’èxit en torn al 80%.  

Però tant la taxa de rendiment acadèmic com la d’abandonament a primer curs han empitjorat 
notablement enguany, baixant el rendiment de primer vora deu punts (d’una mitjana de 69% a 
un 60%) i augmentant l’abandonament d’una mitjana anterior propera al 13% a un alarmant 
30,36%. 
 

 
Indicadors d’inserció laboral 
No aplica per al Grau d’Arquitectura perquè al curs 2013-14 encara no esta del tot implantat, i 
per tant, no es tenen titulats 
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- 4. Valoració final, propostes de millora i bones pràctiques 
 

Valoració final 

Actualment l’ETSA 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, la Memòria Verificada, 
informació relativa al Seguiment de les titulacions (IST). 

L’ETSA valora que la implantació del SIGQ avança adequadament i contribueix de manera 
significativa a la millora contínua de la titulació de grau que s’hi imparteix.  

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.  
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Propostes de millora 

 

Tot seguit, enumerem el pla de millora derivat del seguiment del curs 2013-14 arran de 
l’elaboració del present informe. 
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PLA DE MILLORA (CENTRE)  
ENSENYAMENTS IMPLICATS: GRAU D’ARQUITECTURA CURS ACADÈMIC 

2013-14 
RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL PLA DE MILLORA 

 
Àmbit de 
millora 2 

Punt/s feble/s 
detectat/s 

Proposta/es de millora 
Accions a portar 
a terme 

Prioritat 
3 

Responsable/s 

És una 
qüestió a 
adreçar a 
la URV? 4 

Termini 
Implica 
modificació 
memòria? 5 

Indicadors seguiment 

1. Pla de Treball 
No és prou seguit 
pels estudiants ni 
pels professors 

Fomentar la realització del 
Pla de Treball entre el 

professorat 
 

 
 

Promocionar-ne 
l’ús, possiblement 
passant a demanar 

pla de treball en 
format paper 

també. 
 
 
 

Mitja 
Responsable 

d’ensenyament 
NO 2014-15 NO 

Nombre de plans de 
treball entregats 

2. Organització 

La feina feta no 
s’ha implmentat 

amb tota la 
intensitat 

Acabar d’implantar el Grup 
de Treball d’àrea 

d’Urbanisme i Projectes 
 

Implementar les 
propostes extretes 
del Grup de Treball 

 
 

Alta 
Responsable 

d’ensenyament 
NO 2015-16 NO Resultats de les reunions 

del Grup de Treball 

3. Organització 

La coordinació 
entre 

assignatures no 
és òptima 

Millorar la Coordinació del 
Grau 

 

 
 
 

Crear grup de 
coordinació per 
matèries/cursos 

 
 
 

Mitja 
Responsable 

d’ensenyament 
NO 

2014-15/ 
2015-16 

NO Mecanismes de 
coordinació 

4. Difusió 
La web actual és 
molt limitada i 

poc útil 

Millorar la Web de l’ETSA 
 
 

 
 

Cr4ear na nova 
web bsada en la 
nova plataforma 

Houdini. Fer-la més 
clara i coherent 

Alta 
 

Director ETSA 
Pla Estratègic 

SI 2015-16 NO Nova web ETSA 
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5. 
Recollida 
Satisfacció 

Poca Participació 

Millorar la recollida 
d’informació a través de 

les enquestes 1q1r, EPD, i 
enquesta de PDI 

 

 
 
 
 

La URV té previsió 
d’iniciar un projecte 

d’Enquesta única 
per facilitar accés 
als estudiants a 

aquestes enquestes 
 
 

Mitja 
TSQD 

Servei Recursos 
Educatius 

SI 2015-16 NO 
Número d’enquestes 

contestades 
 

Nova enquesta URV 

6. Professorat 

El POA no acaba 
de coincidir amb 
la càrrega docent 

real dels 
professors 

Ordenar el POA i endreçar 
la càrrega docent 

 

 
 

Canviar Poa i 
l’assignació de 

càrrega docent del 
professorat 

 
 
 
 

Alta 
Cap de 

Departament 
NO 2015-16 NO POA definitiu 

7. 
Recursos i 
Espais 

Alguns defectes 
amb el clima i la 

utilització de 
l’espai 

Millorar l’acondicionament 
de l’edifici 

 

 
 
 

Millorar la 
climatització. 

Millora el mobiliari, 
guixetes,… 

 
 
 

Mitja Director ETSA SI 2015-16 NO Millora en les enquestes 
Millora Edifici 

8. Tutories 
Poca o baixa 

participación dels 
estudiants 

Millorar PAT – Augmentar 
la participación dels 

estudiants a les tutories 
 

 
Revisió i Modificació 

del PAT. 
 

Buscar mecanismes 

Mitja Coordinador PAT NO 2015-16 NO Número de participants 
en les tutories 
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1 Indicar “transversal” si la proposta de millora aplica a tot el centre.  
2 Àmbit de millora: avaluació continuada / captació difusió / internacionalització / matrícula / metodologies docents / organització / personal / plans de treball / qualitat / recursos i 
espais / tutories / altres 
3 Indicar la prioritat de la millora; Alta, mitja o baixa. 
4 Propostes que surten fora de l’abast del centre i que s’han de trasllat a altres instàncies de la URV, o altres organismes o estaments (indicar òrgan) 
5 Es poden donar diferents situacions: NO, SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancia

per augmentar 
l’utilitat de les 

tutories 
 
 
 
 
 
 

9. Tutories 
Poca o baixa 

participación dels 
estudiants 

Millorar PAT – Augmentar 
la resposta dels estudiants 

en les enquestes 

 
La URV té previsió 

d’iniciar un projecte 
d’Enquesta única 
per facilitar accés 
als estudiants a 

aquestes enquestes 
(1q1r, EPD , 

tutories) 
 

Baix 

Coordinador PAT 
Servei de 
Recursos 
Educatius 

SI 2015-16 NO 

Números d’enquestes 
contestades 

 
Nova enquesta URV 
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Seguiment del pla de millora anterior 

Àmbit 
Proposta de 

millora 
Objectiu 

Data 
implantació de 

la millora 
Responsabilitat 

 
Seguiment Pla 

Millora 
Anterior 

 

 

(1) OPTATIVES 
 

 

 

Creació de dues 
mencions en 
“Patrimoni 
Arquitectònic” i 
“Urbanisme” 

 

 

Posicionar 
estratègicament la 
titulació. 

Perfilar més el 
currículum de 
l’estudiant per adaptar-
lo al nou context 
professional. 

 

Durant el curs 
2014-15 per a 
ser aprovat per 
al curs 2015-16 

 

Direcció de 
l’Escola, 

Responsable 
d’ensenyament, 

Docents implicats  

 

S’hi està 
treballant per 
aprovar-ho 
finalment el 
curs 2014-15 

(2) BIBLIOTECA 
Creació d’un “grup 
de compres” 

Completar aquells 
aspectes i matèries que 
manquin a la col·leció 
de la bibliteca de la 
ETSA 

Durant tot el 
curs 2013-14 

Responsable 
d’ensenyament i 
docents implicats 

 

Millora no 
implantada; 
s’ha decidit 
ajornar-ho per 
falta de 
personal en 
consens 

(3) PLA DE 
TREBALL 

Extendre el seu ún 
entre els 
professors 

Que els professors facin 
servir més l’eina 
moodle del pla de 
treball 

 

Durant tot el 
curs 2013-14 

Responsable 
d’ensenyament i 
Servei de 
Recursos 
Educatius  

 

Iniciat 
parcialment, 
millora a seguir 
implantant 

(4) PROGRAMACIÓ 

Inici de un pla pilot 
per aplicar en 
profunditat la 
formació i 
avaluació per 
competències  

Millorar la qualitat de la 
formació i la qualitat de 
l’aprenentatge 

1r quadrimestre 
i durant tot el 
curs 2013-14 

Responsable 
d’ensenyament 

 

Mesura 
Implantada 

(5) PROGRAMACIÓ 

Creació de un grup 
de treball de 
Projectes i 
Urbanisme 

Discutir i implementar 
formes i metodologies 
per millorar 
l’aprenentatge en 
Projectes i Urbanisme  

Març-Juliol 2014 
Responsable 
d’ensenyament i 
docents implicats 

 

Mesura 
Implantada 

(6) ENQUESTES/ 
QUALITAT 

Augmentar el 
nombre de 
participants en les 
enquestes EPD 

Monitoritzar millor el 
progrés de la titulació 

Durant tot el 
curs 2013-14 

Director del 
Departament 
Arquitectura. 

Reponsable 
d’ensenyament 

 S’han iniciat 
accions per a 
potenciar l’ús de 
les enquestes. 
Tot i això, la 
URV ha avançat 
que iniciarà un 
projecte 
d’enquesta 
única que 
englobi 
diferents 
enquestes 
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(1q1r, 
EPD,Tutories) 
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5. 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 

Web ETSA 

Informe de verificació de la titulació Informe de verificació de la titulació AQU AQU 

Procés de disseny i aprovació de les 
titulacions 

• P.1.1-01 Garantia de qualitat dels 
programes formatius 

Universitat Web ETSA 

Web institució/titulació Web institució/titulació Universitat 
Web URV i Web 
ETSA 

Informes Seguiment Titulació (IST) Informes Seguiment Titulació (IST) AQU / ETSA Web ETSA 

Processos del SGIQ sobre informació 
pública, recollida d’informació i 
rendiment de comptes 

• P.1.1-01 Garantia de qualitat dels 
programes formatius 

• P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels 
resultats i millora del programa 
formatiu 

• P.1.6-01 Publicació d'informació 
sobre titulacions 

ETSA Web ETSA 

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 

• P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels 
resultats i millora del programa 
formatiu 

Notes: 
Procés de seguiment de titulacions i 
procés de revisió del SIGQ es porten a 
terme dins el Procés d'anàlisi de 
resultats i millora del programa 
formatiu (s'estudiarà possible revisió i 
adaptació a la nova Guia d'Acreditació 
d'AQU) 
Procés d'acreditació: procés no definit 

ETSA Web ETSA 

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 

ETSA Web ETSA 

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. 

ETSA / AQU 

AQU/Annex 
plantilles 
enquestes de 
satisfacció 

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 
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Evidència 
"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 
(Descripció URV) 

Institució que 
l’aporta 

Localització  

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) ETSA  Aplicació UXXI 

Experiència docent (quinquennis 
obtinguts en el marc de DOCENTIA) 

  AQU/ETSA   

Experiència de recerca (sexennis)   AQU   

Experiència de recerca en els 
professorat implicat en Màster 
(projectes de recerca, etc.) 

• Informe ACRG15 – PDI Doctor segons 
categoria que imparteix docencia 

ETSA  SINIA 

Indicadors de satisfacció dels 
estudiants 

• Resultats de les enquestes d'activitat 
docent 

• Resultats de l'informe PAT 

• 1Q1R i EPD 

ETSA   

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 

ETSA 
Web/Intranet 
URV i web ETSA 

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 (sobretot 
en el cas dels màsters) 

ETSA 

Web URV i Web 
ETSA 

Indicadors de satisfacció sobre les 
tutories acadèmiques 

• Informes de valoració del Pla d'Acció 
Tutorial. 

• Indicadors sobre satisfacció amb el 
PAT dins els IST i ISC 

ETSA   

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) 

URV/ETSA 
Web del Àrea 
d'Orientació i 
Inserció (CAE) 



 

81 

 

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) 

URV 

 Àrea 
d'Orientació i 
Inserció 
Centre 
d’Atenció a 

l’Estudiant) 

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 

ETSA Web ETSA 

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 

ETSA Web ETSA 

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) 

ETSA  CRAI 

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 
P.1.5-01 Anàlisi dels resultats i 
millora del programa formatiu
 

• Informació sobre els programes i 
activitats institucionals i de centre 
per afavorir l'aprenentatge de 
l'estudiant 

ETSA  Web ETSA 
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Evidència 
"Guia per a l'acreditació” 

Evidència 
(Descripció URV) 

Institució que 
l’aporta 

Localització  

Informació sobre els resultats 
d’aprenentatge, activitats de formació i 
sistemes d’avaluació 
  

Taula 1, 2 3: La planificació docent a la 
URV  
vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?v=uz
_JjTp8qxc&feature=youtu.be&hd=1 

ETSA  Web ETSA 

Indicadors acadèmics 
 
- Taxa de graduació 
- Taxa d’abandonament 
- Taxa d’eficiència 
- Taxa de rendiment 

ACRG09 - Resultats acadèmics de 1r 
curs  

ACRG13 - Taxa d'abandonament de 
grau  

ACRG11 - Titulats de grau 

ACRG07 - Resultats acadèmics 

ACRG09 - Resultats acadèmics de 1r 
curs 

ETSA 
SINIA, J-Portal 
(Intranet) 
WINDDAT 

Llegenda: 
Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 
Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 
Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la 
titulació  
Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 
Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

 
 
 

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. 

 Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació, per l’acreditació de titulacions 
oficials. AQU Catalunya, juliol 2010. 

 Programa experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i màster (30 d’abril 
de 2010). 

 Guia d’avaluació interna. Programa d’avaluació de centres adscrits. AQU Catalunya, març 
2009.
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Annex 6. Taules per a la valoració final de la titulació 
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     si       
La demanda de la titulació és …   X   si       
El funcionament del procés d'accés i incorporació dels alumnes 
és X     si       
3. Estudiants 
El nombre total i perfil global dels estudiants és…   X           
La ràtio home/dona és …   X           
4. Personal acadèmic 
El nombre i perfil del professorat que imparteix docència a la 
titulació és …     X si si veure millora nº6 no 
El percentatge de docència impartida per PDI doctor és ..   X   si       
5. Personal de suport a la docència 
El nombre i perfil del personal de suport a la docència de la 
titulació és …     X si       
6. Recursos materials i serveis 
Les instal·lacions i espais d'ús docent són … X     si si veure millora nº7 no 
Els recursos materials específics per a la titulació són …   X   si       
Els serveis de suport a la docència són … X     si       
La disponibilitat i ús dels recursos docents virtuals és …   X   si       
7. Desenvolupament docent 
Les metodologies docents emprades a la titulació són, en 
global … X     si       
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Els mètodes i criteris d'avalaució emprats a la titulació són, en 
global … X     si       
La coordinació docent a la titulació és …     X si si veure millora nº2 i 3 no 
La càrrega prevista de treball de l’estudiant, en volum i 
distribució, és...   X           
La mida dels grups de classe  és ... X             
El desenvolupament de l'activitat tutorial és …     X si si veure millora nº8 i 9 no 
El desenvolupament de les pràctiques externes és  X     si       
El funcionament de la mobilitat és … X     si       
El desenvolupament del Treball de Fi de Grau/Màster és       si       
El desenvolupament de les activitats d'orientació professional 
és …   X           
La satisfacció dels estudiants sobre el programa formatiu és… X             
La satisfacció del personal acadèmic i de suport a la docència 
és …   X           
8. Resultats 
Els resultats acadèmics són obtinguts pels estudiants de la 
titulació són … X     si       
Els resultats personals (assoliment competències) obtinguts 
pels estudiants de la titulació són … X            
La inserció laboral dels titulats de l'ensenyament és …       si       

        
(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 a continuació        
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Reus, Maig 2016  


