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1 DADES IDENTIFICATIVES 
 

Títol Graduat o Graduada en___________________ per la Universitat de les 
Illes Balears 

Responsable Degà o director del centre 
Web Adreça web de la titulació 
E-mail Adreça de correu electrònic del/ la responsable  
Adreça Del centre o edifici CP 07122 
Telèfon Del centre o edifici Fax Del centre o edifici 
 
2 RESULTATS I INDICADORS DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA 

D’ESTUDIS 
 
2.1 INDICADORS DEL PROGRÉS I RESULTATS DE L’APRENENTATGE* 
 

INDICADOR 2009/10 2010/11 
Taxa d’èxit   

Taxa de rendiment   

Taxa de crèdits presentats   

Taxa de fracàs   

* Des de la data d’implantació dels estudis. 
 
Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora 
 
La CGQ ha d’analitzar els resultats obtinguts i, una vegada analitzades les dades, ha de 
detectar els punts forts i els punts febles i proposar millores.  
 
 
2.2 INDICADORS DE COMPLIMENT D’EXPECTATIVES 
 
 

Nombre d’alumnes per via d’accés Curs 2010/11 
Sols els graus iniciats el curs 2010-11 

• Proves d’accés a la Universitat (PAU)  
• Formació professional  
• Titulats universitaris  
• Més grans de 25 anys  
• Més grans de 45 anys  
• Més grans de 40 anys amb experiència 

laboral o professional 
 

• Altres vies d’accés  
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Nombre d’assignatures superades Curs 2009-10 Curs 2010/11 
Alumnes que no superen cap assignatura   
Alumnes que han superat una assignatura   
Alumnes que han superat dues assignatures   
Alumnes que han superat tres assignatures   
Alumnes que han superat quatre assignatures   
Alumnes que han superat cinc assignatures   
Alumnes que han superat sis assignatures   
Alumnes que han superat set assignatures   
Alumnes que han superat vuit assignatures   
Alumnes que han superat nou assignatures   
Alumnes que han superat deu assignatures   
 
 
 
Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora 
 
La CGQ ha d’analitzar els resultats obtinguts i, una vegada analitzades les dades, ha de 
detectar els punts forts i els punts febles i proposar millores.  
 
 
 
2.3 INFORMACIÓ RELATIVA A LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 
 

 Curs 
2009/10 

Curs 
2010/11 

Grau de satisfacció dels alumnes amb la seva titulació   
Grau de satisfacció dels alumnes amb la tasca docent del seu 
professorat 

  

Grau de satisfacció del professorat   
Grau de satisfacció del personal d’administració i serveis   
 
Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora 
 
La CGQ ha d’analitzar els resultats obtinguts i, una vegada analitzades les dades, ha de 
detectar els punts forts i els punts febles i proposar millores.  
 
 
2.4 RESULTATS GLOBALS DE L’AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT DEL 

PROFESSORAT DEL TÍTOL 
 

Resultats de l’avaluació del professorat  Mitjana 
1r semestre  
2n semestre  

 
Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora 
 
La CGQ ha d’analitzar els resultats obtinguts i, una vegada analitzades les dades, ha de 
detectar els punts forts i els punts febles i proposar millores.  
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2.5 RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE MOBILITAT 
  

 
 
Les accions de mobilitat estan previstes a partir del curs 2011-12 
 
 
 
2.6 ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ I ORIENTACIÓ 
 

INDICADOR % 
Grau de satisfacció de l’alumnat amb les activitats de tutoria i orientació  
Grau de satisfacció dels tutors amb les activitats de tutoria i orientació  
 
Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora 
 
La CGQ ha d’analitzar els resultats obtinguts i, una vegada analitzades les dades, ha de 
detectar els punts forts i els punts febles i proposar millores.  
 
 
 
2.7 RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS 
Nombre de reclamacions, queixes i suggeriments que s’hagin presentat formalmente i per 
qualssevol de les vies establertes (bústia web, formularis de secretaria i reclamacions escrites). 
 
INDICADOR 2009/10 2010/11 
Nombre de queixes i suggeriments presentats   
 
Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora 
 
La CGQ ha d’analitzar els resultats obtinguts i, una vegada analitzades les dades, ha de 
detectar els punts forts i els punts febles i proposar millores.  
 
 
 
3 ANÀLISI I REVISIÓ DEL PLA D’ESTUDIS 
 
3.1 MODIFICACIONS INTRODUÏDES AL TÍTOL 
 

Modificació introduïda  

Data de comunicació 
al Consell 
d’Universitats 

 

 
3.2 ANÀLISI DEL PLA D’ESTUDIS SEGONS LES DIRECTRIUS DEL RD 1393/2007 
Una vegada l’any, la CGQ revisarà el títol incloent, com a mínim, la informació relativa a les 
directrius del Reial decret 1393/2007, que estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris. 
Es tracta de descriure com es troba la titulació en relació amb els següents apartats, si hi ha 
aspectes per millorar ha de quedar palesa la preocupació dels responsables per resoldre’ls i 
s’han d’apuntar les decisions preses sobre aquesta qüestió. 
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3.2.1 OBJECTIUS, PERFIL D’INGRÉS I PERFIL DE GRADUAT 
Revisió de les competències genèriques i específiques establertes al pla d’estudis. 
 
 
 
 
3.2.2 ORGANITZACIÓ/PLANIFICACIÓ DEL PROGRAMA FORMATIU 
Revisió de l’estructura de l’ensenyament i del procediment de mobilititat (incoming i autgoing). 
 
 
 
3.2.3 ACCÉS I ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS 
Revisió del sistema/ procediment d’accés i admissió dels estudiants: informació prèvia a la 
matrícula, acollida i orientació als estudiants de nou ingrés i un cop matriculats i sistema de 
reconeixement i transferència de crèdits 
 
 
3.2.4 PERSONAL ACADÈMIC 
Revisió del personal acadèmic establert al pla d’estudis: noves necessitats, modificacions dels 
recursos humans assignats, … 
 
3.2.5 RECURSOS MATERIALS I SERVEIS 
Revisió dels recursos materials i serveis disponibles: adequació i quantitat necessària. 
 
 
3.2.6 RESULTATS 
Revisió de les estimacions dels indicadors realitzades al pla d’estudis: taxa de graduació taxa 
d’abandonament i taxa d’eficiència 
 
 
3.3 PROPOSTES DE MODIFICACIONS DEL TÍTOL PER AL PRÒXIM CURS 
 
 
A partir de l’anàlisi dels punts anteriors, si escau, es podran proposar modificacions del títol 
 
 
 
4 SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT 
És suficient incloure l’adreça web dels vostres estudis, on necessàriament ha de figurar 
aquesta informació periódicamente actualitzada. 
 
4.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE QUALITAT 
Composició (nom i llinatges) dels membres de la comissió de garantia de qualitat i càrrec en el 
sí de la CGQ 
 
Adreça Web   
 
4.2 POLÍTICA, OBJECTIUS DE QUALITAT I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
Els requisits d’aquest apartat queden recollits en la “Declaració del compromís del títol amb la 
qualitat”. Aquest compromís d’ha de revisar anualment. 
 
Adreça Web  
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4.3 CANVIS REALITZATS EN LA GESTIÓ DEL TÍTOL RESPECTE AL CURS ANTERIOR 
 
 
En aquest apartat heu d’informar dels canvis que s’han produït al llarg del curs respecte de 
l’any anterior, per exemple, canvis en la composició de la CGQ, canvis en l’equip deganal, etc 
lunes, 18 julio 2011 
4.4 REVISIÓ DEL SISTEMA I PROPOSTES DE MILLORA 
 
Es revisaran els resultats generals del sistema de gestió (SGIQ): l’adequació de l’estructura 
organitzativa, procediments, …  
 
 

 
5 TRACTAMENT QUE S’HA DONAT A LES RECOMANACIONS DE 

L’INFORME DE VERIFICACIÓ I ALTRES INFORMES DE SEGUIMENT 
 
 
En aquest apartat heu d’informar si s’han incorporat i com les recomanacions de l’informe de 
verificació d’ANECA o altres informes de seguiment o justificar per què no s’han tintgut en 
compte 
 

 


