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1. DADES IDENTIFICADORES

Universitat

Universitat de Girona

Nom del Centre

Escola Universitària de la Salut i l’Esport – EUSES

Dades de contacte

Rafel Magrinyà Vinyes, Director Acadèmic
C/Francesc Macià, 65
Salt (Girona)
Telèfon: 972.40.51.30
a/e: rmagrinya@euses.cat

Responsables de l’elaboració de l’informe de seguiment i membres de la Comissió de
Qualitat
Nom i cognoms

Càrrec

Rafel Magrinyà

Director acadèmic EUSES

Joan Mangas

Tècnic de Qualitat EUSES

Mariano Gacto

Director dels Graus en
Fisioteràpia i en Physiotherapy

Adrià Martín

Director del Grau en Ciències de
l’Activitat Física i de l’Esport
(CAFiE)

Responsabilitat
Redacció estàndards 2 i 3; pla de
millora. Recollir evidències al
respecte. Revisió documentació
final.
Redacció estàndards 1, 2, 4, 5 i 6;
pla de millora.
Descriure els apartats de
l’informe que fan referència a la
titulació. Recollir evidències al
respecte.
Descriure els apartats de
l’informe que fan referència a la
titulació. Recollir evidències al
respecte.

Composició de la Comissió de Qualitat del Centre Docent que aprova l’informe de
seguiment
(allargueu / escurceu la llista tant com us calgui)
Nom i cognoms

Càrrec

Responsabilitat

Josep Antoni Donaire

Vicerector de Comunicació i
Relacions Exteriors de la UdG

Revisió, edició (aportacions) i
aprovació

Pilar del Acebo

Gabinet de Planificació i
Avaluació UdG. Membre del GPA

Revisió, edició (aportacions) i
aprovació

Pere Iglesias

Professor del departament de
Fisioteràpia

Revisió, edició (aportacions) i
aprovació

Raquel Font

Professora del departament de
Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport (CAFiE)

Revisió, edició (aportacions) i
aprovació

Teresa Fernández

Cap de Secretaria Acadèmica.
Representant del PAS EUSES

Revisió, edició (aportacions) i
aprovació
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Carmen Thomas

Adjunta a Gerència. Representant
del PAS EUSES

Revisió, edició (aportacions) i
aprovació

Cristina Arànega

Estudiant de Grau en Ciències de
l’Activitat Física i de l’Esport
(CAFiE)

Revisió, edició (aportacions) i
aprovació

Pere Lluís Cerdà

Estudiant de doble Grau –
(actualment sols cursa el Grau en
Fisioteràpia

Revisió, edició (aportacions) i
aprovació

David Viñas

Estudiant de grau en
Physiotherapy

Revisió, edició (aportacions) i
aprovació

Josep Pujols

Professional de reconegut
prestigi. Representant territorial
de l'Esport a Girona (Generalitat
de Catalunya)

Revisió, edició (aportacions) i
aprovació
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Titulacions impartides al Centre

2500698

Crèdits
ECTS
240

Any
d’implantació
2009

Responsable
ensenyament
Mariano Gacto

2503269

240

2015

Mariano Gacto

2501047

240

2009

Adrià Martín

Denominació

Codi RUCT

Grau en Fisioteràpia
Grau en Fisioteràpia Physiotherapy Barcelona
(interuniversitari) Universitat de
Girona i Universitat de Barcelona
Grau en Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport

Data d’aprovació de l’informe de seguiment:
•
•
•

Aprova per la Comissió de Qualitat del Centre en la sessió 2/20 ISC 18-19 de 20 de febrer de 2020.
Aprovada per la Junta de Centre en la sessió 1/20 de 26 de febrer de 2020.
Aprovada per Comissió de Qualitat en la sessió XX/20 de XX de març de 2020.
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2. Procés d’elaboració de l’informe de seguiment (ISC)
AQU Catalunya estableix que el procediment de seguiment de les titulacions s’ha d’alinear amb el procediment
d’acreditació de les mateixes, el contingut de l’ISC és el mateix que el fixat per als informes d’acreditació.
Tanmateix, i per tal de centrar la reflexió en els aspectes més rellevants, els ISC anuals consistiran en la
valoració dels apartats 3 (Valoració de l’assoliment dels estàndards de qualitat) i 4 (Valoració i proposta del
pla de millora).
L’elaboració d’aquest informe de seguiment ha seguit el procediment del SGIQ de la UdG P4 Seguiment dels
resultats i millora de la titulació.
Per a la seva elaboració s’han utilitzat tota la informació recollida en el catàleg d’evidències i el corpus
d’indicadors definits com a necessaris en el seguiment de les titulacions, seguint les directrius d’AQU Catalunya
i facilitats per la Universitat i el centre. Totes aquestes evidències estan recollides en un aplicatiu informàtic
que està a disposició dels membres de la Comissió de Qualitat del Centre.
El Consell de Govern de la UdG va aprovar, el 28 de maig de 2015, el Reglament d’organització i funcionament
de l’estructura responsable del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels estudis de la Universitat
de Girona. Aquest reglament fixa la creació, composició i funcions de les Comissió de Qualitat de Centre Docent
(CQC). Aquesta comissió és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de
cada centre docent. La CQC haurà de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos
de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així
com també dels processos del SGIQ a nivell de centre docent.
Els responsables de l’elaboració de l’informe ho han fet en base a les tasques descrites en el punt 1 (pàg. 3)
d’aquest informe. Un cop redactat el document, aquest ha estat enviat als membres de la Comissió de Qualitat
els quals, han realitzat la Revisió i edició (3 aportacions).
Aquest informe de seguiment es realitza sobre les següents titulacions:
• Grau en Fisioteràpia
• Grau en Physiotherapy
• Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
• Doble titulació en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
No s’han trobat especials dificultats a l’hora de disposar dels indicadors i evidències que han servit per a
l’anàlisi de les titulacions. Amb tot, si la quantitat i l’accés a dades més recents a Winddat fos factible, es podria
fer una anàlisi més acurada tenint en compte tot el sistema universitari.
Tot i que l’estudiant del Grau en Physiotherapy no ha pogut assistir a la comissió, el director acadèmic s’ha
reunit amb ell presencialment al campus de Bellvitge per tal de recollir els seus comentaris.
La Comissió de Qualitat d’EUSES ha aprovat aquest informe de seguiment i el pla de millora en la sessió 2/20
ISC 18-19 de data 20 de febrer de 2020.
La Junta de Centre ha aprovat l’ISC en la sessió 1/20 de 26 de febrer de 2020. La Comissió de Qualitat de la
Universitat l’ha aprovat en la sessió XX/20 de XX de març de 2020.
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
EVIDÈNCIES:
Codificació

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Descripció

Subministrador

Memòria original verificada
•
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
•
Grau en Fisioteràpia
•
Grau en Physiotherapy

Plana web de qualitat

Memòries modificades, si escau
•
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 2015

Informes marc VSMA
•
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
•
Grau en Fisioteràpia
•
Grau en Physiotherapy

Plana web de qualitat

Plana web de qualitat

1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la
disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES.
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de
competències i amb els objectius de la titulació.
EUSES imparteix les titulacions de Ciències de l’activitat física i de l’esport (CAFiE), Fisioteràpia i
Physiotherapy, tal com s’especifica a Dades identificadores i a 1. Presentació del centre. Com a evidències es
presenten les memòries originals (i, si escau, memòries modificades) amb els corresponents informes de
verificació.
El curs 2018-2019 les assignatures optatives plantejades a l’últim informe de seguiment (ISC/18/01) s’han dut
implementat amb normalitat.
El curs 2020-21 el Grau en CAFiE planteja el desenvolupament de 2 optatives noves (ISC/19/01):
- Emprenedoria en activitat física i esport.
- Exercici físic pel benestar holístic.
El curs 2020-21 el Grau en Fisioteràpia planteja el desenvolupament d’una optativa nova (ISC/19/02):
- Fisioteràpia viscerosomàtica.
L’objectiu principal d’aquesta proposta és mantenir actualitzada l’oferta d’optativitat dels graus a les
necessitats professionals presents i futures dels titulats.
El curs 2020-21 el Grau en Physiotherapy planteja el canvi de nom de l’assignatura bàsica d’anglès científic
(3159G03007) per Anglès per ciències de la salut (ISC/19/03); la proposta obeeix a la voluntat que el nom
reflecteixi millor el contingut de l’assignatura sense modificar els objectius, competències, resultats
d’aprenentatge, continguts, sistema d’avaluació, etc. de la memòria de verificació.
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Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi

ISC/18/01

ISC/19/01

ISC/19/02

ISC/19/03

Objectiu

Seguiment de les accions

Indicadors assolits

Tancat

Introduir optatives noves en el
Graus en CAFiE: Tecnificació
esportiva i desenvolupament del
talent esportiu i Noves tendències
i mètodes de valoració en
l'activitat física i l'esport

El centre ha fet arribar al GPA la
informació necessària per poder
donar d’alta les noves optatives i
el GPA ha realitzat les accions
tècniques i administratives per
poder programar les noves
assignatures el curs 2019-2020

Sí / 100%

Sí

Introduir optatives noves en el
Graus en CAFiE: -Emprenedoria
en activitat física i esport i
Exercici físic pel benestar holístic.

El centre haurà de fer arribar al
GPA la informació necessària per
poder donar d’alta les noves
optatives i el GPA realitzarà les
accions
tècniques
i
administratives
per
poder
programar les noves assignatures
el curs 2020-2021

Introduir optativa nova en el El centre haurà de fer arribar al
Graus
en
Fisioteràpia: GPA la informació necessària per
Fisioteràpia viscerosomàtica
poder donar d’alta la nova
optativa i el GPA realitzarà les
accions
tècniques
i
administratives
per
poder
programar la nova assignatura el
curs 2020-2021
Modificar el nom de l’assignatura
Anglès científic del Grau en
Physiotherapy per Anglès per
ciències de la salut quan es faci
una modificació

El centre haurà de fer arribar al
GPA la informació necessària per
poder fer el canvi de nom de
l’assignatura i el GPA realitzarà
les
accions
tècniques
i
administratives

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat per a la titulació i el seu
nombre és coherent amb el nombre de places ofertes.
Taules per als graus
Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula
Grau en Ciències de l’Activitat Física i
de l’Esport
Places ofertes
Demanda 1a opció
Estudiants de nou ingrés
Percentatge d’accés en primera preferència
Percentatge d’accés en matrícula a setembre*

Curs

Curs

Curs

Curs

Curs

Curs

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

100
45
84

100
48
85

100
57
104

90
102
101

90
112
103

90
108
101

100
47,62

94,12
40

83,65
33,65

92,08
13,86

94,17
0

96,04
0

Curs

Curs

Curs

Curs

Curs

Curs
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Grau en Fisioteràpia

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Places ofertes
Demanda 1a opció
Estudiants de nou ingrés
Percentatge d’accés en primera preferència
Percentatge d’accés en matrícula a setembre*

150
289
185
96,76
0

150
295
223
98,21
0

150
290
170
98,24
0

150
305
173
98,27
0

150
237
185
96,22
0

150
287
166
100
0

Curs

Curs

Curs

Curs

Curs

Curs

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Places ofertes

--

--

60

60

60

60

Demanda 1a opció

--

--

48

80

94

63

Estudiants de nou ingrés

--

--

53

82

77

68

Percentatge d’accés en primera preferència

--

--

79,25

74,39

93,51

79,41

Percentatge d’accés en matrícula a setembre*

--

--

32,08

0

3,9

16,18

Doble titulació

Curs
2013

Curs
2014

Curs
2015

Curs
2016

Curs
2017

Curs
2018

Places ofertes
Demanda 1a opció

---

---

---

10
8

10
9

10
12

Estudiants de nou ingrés
Percentatge d’accés en primera preferència
Percentatge d’accés en matrícula a setembre*

----

----

----

11
54,55
45,45

8
100
50

11
90,91
18,18

Grau en Physiotherapy

En el grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFiE), observem una mínima oscil·lació respecte el curs
anterior. Es manté la tendència a l’alça d’alumnes de demanda en 1a opció per segon any consecutiu, fet que
es valora molt positivament. No hi ha cap matricula al setembre també per segon any consecutiu. Es manté
doncs, la línia ascendent iniciada dos cursos abans amb la supressió de les PAP.
En el Grau en Fisioteràpia, hi ha hagut un increment de la demanda en 1a opció de 50 alumnes respecte el curs
anterior. Finalment, d’estudiants de nou ingrés hi ha hagut un petit descens de 19 alumnes, tot i cobrir-se la
totalitat de les places de nou ingrés (150).Es manté un percentatge d’accés en primera preferència, molt elevat
(100%) que correlaciona amb l’increment de la demanda exposat anteriorment.
A més, un aspecte determinant és que tenint en compte la demanda dels estudis de Fisioteràpia els darrers
cursos per part de l’alumnat estranger, la Generalitat de Catalunya va decidir no assignar totes les places
disponibles en la primera assignació perquè estimava que les places vacants serien ocupades per alumnes amb
igual o superior nota de tall que s’incorporaven al procés un cop validada la seva nota internacional de
batxillerat per la UNED.
En el grau en Physiotherapy, en estudiants de nou ingrés, tan sols hi ha hagut un petit descens de 9 alumnes (
cobrint-se el 100% de les places de nou accés). Ha estat més significatiu l’augment del percentatge d’accés en
matrícula a setembre de 3,9 a 16,18% i en segon lloc, el descens del percentatge d’accés en primera preferència
de 14% aproximadament. L’argument per aquest descens en les dades analitzades es pot trobar en l’interès
(en els dos graus oferts) dels estudiants participants en les diferents jornades de portes obertes; EUSES
informa globalment dels diferents graus en Fisioteràpia que desenvolupa als diferents campus a tots els
participants en les jornades de portes obertes o sol·licitants d’informació. Tot i que caldrà estudiar en propers
cursos la tendència de les dades, sembla probable que la millora d’un dels campus a nivell de demanda
repercuteixi en l’altre.
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En la doble titulació, hi ha hagut un increment de 9 alumnes a 12 i de 8 a 11 en demandes com a 1a opció i
estudiants de nou ingrés respectivament. S’observa un descens significatiu del percentatge d’accés en matrícula
a setembre del 50 al 18,18%, el més baix registrat fins al moment. Les dades milloren curs a curs i, tot i que és
prudent esperar uns cursos més per comprovar si la tendència es consolida, sembla que la demanda s’afiança.
Taula 1.2. Nota de tall
Curs

Curs

Curs

Curs

Curs

Curs

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nota de tall juny PAU
Nota de tall juny CFGS*

5
5

5
5

5
5

5
5

5,25
5,25

5,01
5,01

Grau en Fisioteràpia

Curs
2013

Curs
2014

Curs
2015

Curs
2016

Curs
2017

Curs
2018

Nota de tall juny PAU
Nota de tall juny CFGS*

5,89
5,89

5,8
5,8

5,59
5,59

6,5
6,5

6,05
6,05

6,62
6,62

Grau en Physiotherapy
Nota de tall juny PAU
Nota de tall juny CFGS*

Curs
2013
---

Curs
2014
---

Curs
2015
5
5

Curs
2016
5
5

Curs
2017
5,01
5,01

Curs
2018
5
5

Doble Titulació

Curs
2013

Curs
2014

Curs
2015

Curs
2016

Curs
2017

Curs
2018

---

---

---

5,76
5,76

5,3
5,3

5,4
5,4

Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport

Nota de tall juny PAU
Nota de tall juny CFGS*

Al grau en CAFiE, LA nota de tall per aquest curs ha estat 0,24 inferior al curs anterior, tan pels alumnes
provinents de cicles com de les PAU.
En Fisioteràpia, la nota de tall s’ha vist augmentada 0,57 punts respecte el curs anterior, sent aquest curs 1819, la nota més alta obtinguda fins al moment. El volum baix de places assignades en la primera llista ha tingut
com a conseqüència la necessitat d’assignar places en períodes successius fins a cobrir les places de nou accés.
Si l’accés no s’hagués organitzat d’aquesta manera, la nota de tall al final del procés potser hagués estat superior
perquè la nota de tall de la primera assignació (7,067), era molt alta. Per tot l’expressat anteriorment, es creu
que segueix sent positiva ja que es manté per sobre del 6 per tercer any consecutiu això com continuar essent
la nota d’accés més alta de Catalunya de tots els centres adscrits que ofereixen aquest Grau.
A Physiotherapy, es manté sense variacions importants ja que les notes segueixen sent 5.
Pel que fa a la doble titulació, trobem un canvi mínim respecte el curs anterior. Hi ha hagut un augment del
0,1 tan de les PAU com de CFGS.
En termes generals doncs, trobem canvis mínims exceptuant al grau en Fisioteràpia, on la nota de tall s’ha vist
augmentada d’una manera més important.

Taula 1.3. Nota d’accés
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Curs 2018-19 CAFiE

Percentatge de nota d’accés

Batxillerat / COU amb PAU *
CFGS*

5-6
53,03
5,71

Curs 2018-19 Fisioteràpia

Percentatge de nota d’accés

Batxillerat / COU amb PAU *
CFGS*

5-6
4,61
0

Curs 2018-19 Physiotherapy

Percentatge de nota d’accés

Batxillerat / COU amb PAU *
CFGS*

5-6
30,77
0

Curs 2018-19 Doble titulació

Percentatge de nota d’accés

Batxillerat / COU amb PAU *
CFGS*

5-6
0
0

6-7
37,88
25,71

6-7
11,18
0

6-7
30,77
66,67

6-7
60
100

7-8
4,55
40

7-8
49,34
70

7-8
27,69
33,33

7-8
---

8-9
4,55
28,57

+9
0
0

8-9
32,89
30

+9
1,97
0

8-9
6,15
0

+9
4,62
0

8-9
40
0

+9
---

A destacar en el Grau en CAFiE l’increment important d’alumnes provinent de les PAU amb una nota 8-9,
doncs al curs anterior no n’hi va haver cap i actualment el percentatge és de 4,55%, a més a més, dels alumnes
provinents de CFGS, l’increment és encara més substancial ja que s’ha passat de 9,38 a 28,57%. Per altra banda,
els alumnes amb una nota 7-8, ha disminuït un 16% aproximadament, una dada relacionada amb l’augment
d’alumnes amb una nota de 8-9.
Al grau en Fisioteràpia, hi ha hagut una disminució molt important dels alumnes provinent de les PAU amb
nota 6-7 respecte el curs anterior ( de 44,19 a 11,18). Aquesta dada correlaciona amb l’increment de la demanda
i de la nota de tall global implicant un augment del percentatge d’alumnes amb nota 7-8 i 8-9 de 23 i 13%
respectivament.
Pels alumnes provinents de CFGS o assimilats, de 22,22% d’alumnes amb una nota de 6-7, i de 11,11% amb més
de 9, a un percentatge del 0% en els dos casos. Aquesta disminució, ha anat en favor dels alumnes amb nota
7-8, que ha incrementat gairebé un 40%. Així doncs, en termes generals, hi ha hagut un percentatge d’alumnes
amb millor nota respecte el curs anterior.
En Physiotherapy, no s’observen canvis a destacar dels alumnes provinents de les PAU. Pels alumnes provinent
de CFGS o assimilats però, hi ha hagut un percentatge d’alumnes amb nota més baixa respecte el curs anterior.
Doncs s’ha passat de 0 alumnes amb una nota de 6-7, a un 66,67%, que ha anat en detriment del 100%
d’alumnes de l’any anterior que tenien una nota de 7-8 i, per aquest curs, el percentatge és de. 33,33%.
L’explicació a aquest descens correlaciona amb la demanda global del grau i l’argumentació exposada en relació
a les taules 1.1.
A la doble titulació, s’ha observat una millora important de la nota del percentatge d’estudiants provinent de
les PAU. Doncs si el curs anterior el 100% tenien una nota 5-6, aquest any queda dividit en dos grups, el 60%
amb una nota de 6-7 i el 40% restant amb una nota de 8-9. Es tracta d’una millora exponencial de la nota
d’accés dels estudiants de doble titulació provinent de les PAU.
Per part dels alumnes provinent de CFGS o assimilats, el 100% tenen una nota de 6-7, exactament igual que el
curs precedent.

Taula 1.4. Via d’accés
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Curs 2018-19 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat
Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys
Altres accessos

N
61
33
--7

%

Curs 2018-19 Fisioteràpia
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat
Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys
Altres accessos

N
138
8
4
-16

%

Curs 2018-19 Physiotherapy
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat
Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys
Altres accessos

N
59
3
--6

%

Curs 2018-19 Doble titulació
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat
Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys
Altres accessos

N
9
1
--1

%

60,4
32,67
--6,93

83,13
4,82
2,41
-9,64

86,76
4,41
--8,82

81,82
9,09
--9,09

A CAFiE, destacar el descens en el nombre d’estudiants provinents d’altres accessos (estudiants amb altres
estudis universitaris iniciats i que decideixen canviar - 9) tot i que no si pot fer res al ser una circumstància que
depèn exclusivament dels estudiants; si que és cert que el centre realitza campanyes informatives durant tot el
curs (web, xarxes socials, portes obertes, xerrades als centres de secundària, etc.) per millorar el coneixement
dels futurs estudiants d’allò que estudiaran en el Grau. Les altres dades són molt similars a les del curs
precedent.
Al grau en Fisioteràpia, trobem 12 alumnes menys provinents d’altres accessos respecte el curs anterior pels
estimant motius similars als exposats en el grau en CAFiE. La resta de dades són molt similars al curs passat.
A Physiotherapy, no hi ha cap canvi destacable respecte el curs anterior.
Com a única dada a la doble titulació, es destaca que per primera vegada des de l’existència de la doble titulació,
hi ha un alumne que prové d’altres accessos. Dada que no s’havia donat mai ja que fins al moment, tots els
alumnes provenien de les PAU o de CFGS.
Taula 1.5. Proves específiques d’accés (si s’escau)

Estudiants presentats
Estudiants aprovats

Curs
2014-15
92
92

Curs
2015-16
105
99

Curs
2016-17
-

Curs
2017-18
-

Curs
2018-19
-

La supressió de les Proves d’Aptitud Personal (PAP) a partir del curs 16-17 ha tingut un efecte positiu en la
demanda en primera preferència que es va doblar en referència al curs 15-16 i que s’han mantingut en valors
absoluts similars els cursos 17-18 i 18-19.

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats.
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No hi ha canvis i el resultat és positiu. Els mecanismes de coordinació funcionen correctament i no presenten
necessitat de canvi.

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un
impacte positiu sobre els resultats de la titulació.
No hi ha canvis en l’aplicació de les normatives i el seu impacte en els resultats de la titulació continua essent
positiu.

Informe de seguiment del curs 2018-2019 – Escola Universitària de Salut i

Esport

13/48

Informe de Seguiment del curs 2018-2019
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE SALUT I ESPORT

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
EVIDÈNCIES:
Codificació
3.2.1

3.2.2

Descripció

Enllaços

Web de la Universitat
Web de l’Escola

Plana web de la UdG

Web del centre, on es publiquen els informes de
seguiment

Plana web Qualitat del Grau en
CAFiE

EUSES

Plana web de qualitat del Grau en
Fisioteràpia
Plana web de qualitat del Grau en
Physiotherapy
3.2.3

Web de la titulació

Fisioteràpia
Physiotherapy
CAFiE

3.2.4

Web del SGIQ

Plana web Qualitat de la UdG
Plana web de qualitat del campus de
Girona
Plana web de qualitat del campus de
Barcelona

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre
les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu.
La UdG i EUSES publiquen al seu web informació veraç, exhaustiva, actualitzada i pertinent sobre les
titulacions (evidència 3.2.1).
Aquesta informació es troba de manera senzilla i accessible a partir de la plana principal de la UdG
(www.udg.edu), i a l’apartat Estudia. Per defecte, apareix la informació dels graus.
Les planes de tots els estudis estan estructurades de la mateixa manera amb una plana principal on es troba el
menú per accedir als diferents apartats:
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En aquest web també apareix un enllaç a la “Guia de matrícula” on es troba informació completa de cadascuna
de les assignatures de l’estudi: Dades generals, Grups, Competències, Continguts, Activitats, Bibliografia,
Avaluació i qualificació, Observacions.
Pel que fa a informació més general relacionada amb el centre docent, a partir del web (EUSES) es pot accedir
als diferents campus i a les titulacions que s’ofereixen en cada un d’ells; un com dintre de cada campus
(EUSES Girona i EUSES Barcelona) es pot accedir a informació general relacionada amb estudis,
instal·lacions, professorat, mobilitat, actualitat, normativa, qualitat, etc. i un cop dintre de cada estudi trobem
la informació acadèmica (pla d’estudis, requisits d’accés, sortides professionals,...), informació de pràctiques
en empresa, mobilitat, treballs finals de grau i màster així com els documents i els enllaços referents a qualitat.
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La informació que apareix en cada dimensió és completa i exhaustiva, alhora que també és absolutament
actual atès que es va revisant i actualitzant periòdicament un cop finalitzat el redisseny de la web (OM
ISC/18/02) tenint en compte la necessitat de mantenir a nivell tecnològic i d’imatge una pàgina web a la
Vanguardia de les necessitats de la societat.
Pel que fa a l’objectiu de millora ISC/17B/01 no es pot considerar assolit tot i que el centre ha dut a terme les
accions de millora previstes i per això es mantindrà oberta i s’insistirà al professorat perquè creï o actualitzi
la seva plana personal; al mateix temps el centre actualitzarà la informació individualitzada de cada professor
que té publicada a la seva plana web.
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
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Codi

Objectiu

Seguiment de les accions

Indicadors assolits

Tancat

ISC/17B/01

Petició
argumentada
al
professorat d’EUSES perquè
Augmentar el nombre de introdueixin les dades del seu
professorat
que
disposa perfil docent i investigador en la
d’informació completa en la seva plana personal UdG
plana personal UdG (presentació,
dades, contacte, docència, línies Actualització de la informació
recerca, publicacions, etc), per tal referent al CV personal de cada
professor a la pàgina web pròpia
que sigui visible a la web
del centre

No/ 60%

No

ISC/18/02

Actualització i millora de la web El centre encarregarà a un
d'EUSES - centre adscrit a la UdG proveïdor extern el redisseny i
actualització tecnològica de la
web. S’han realitzat els primers
esborranys

SI / 100%

SI

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció.
A la informació sobre les titulacions que apareix al web de la UdG (Fisioteràpia, Physiotherapy i CAFiE) s’hi
accedeix de forma intuïtiva i lògica. Els diferents grups d’interès (alumnat, professorat, personal
d’administració i serveis, visitants externs, etc.) hi tenen, doncs, accés amb facilitat. En aquest sentit falta
acabar de migrar algunes dades a la nova versió web.
La web d’EUSES, en aquest sentit, està actualitzada seguint les directrius de la UdG.
La informació és redactada i organitzada de forma que esdevé clara i llegible per a tots els grups d’interès. Així,
no només s’hi accedeix amb facilitat sinó que la informació s’hi presenta amb precisió i sense ambigüitats, fet
que en facilita una comprensió i interpretació ràpida i adequada.
A la plana de cada titulació apareix un apartat Indicadors de seguiment i Indicadors AQU que dona
accés als diferents indicadors que es tenen en compte a l’hora d’elaborar l’informe de seguiment anual. Tot i
això, encara s’està treballant en incorporar informació de qualitat referent al marc VSMA, el SGIQ i altres
dades que es puguin considerar importants. Per aquest motiu, l’informe de seguiment dels cursos anteriors
encara no tornen a ser públics i accessibles a la pàgina principal de la web de qualitat de la UdG. Al web
d’EUSES, a l’apartat de qualitat de cada campus, es poden consultar els darrers informes de seguiment.
Aquesta informació és pública i és accessible a partir dels següents enllaços:
• Plana web de qualitat del campus de Girona
• Plana web de qualitat del campus de Barcelona
Els autoinformes i informes d’acreditació de les titulacions que ja s’han acreditat o es troben en procés es
poden veure al web de Qualitat, a l’apartat d’acreditacions (també en procés d’actualització per totes les
titulacions de la UdG.
En resum, la plana web de qualitat del a UdG recull tots els informes del marc VSMA de les titulacions. S’han
finalitzat els treballs en les tres línies d’actuació: per una banda la migració de la plana de qualitat al nou model
de web de la Universitat; en segon lloc, el desenvolupament de l’apartat de qualitat de la web dels centres
docents i finalment la creació d’un repositori amb tots els informes de manera que tant des de la plana web
del centre com de la plana general UdGQualitat aquests informes siguin fàcilment accessibles. La informació
del SGIQ també és pública.
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Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi

Objectiu

Seguiment de les accions

OBJ0001153

Donar
amplia
informació
pública al web a disposició de
tots els grups d'interés sobre el
SGIQ de la UdG i del centre, dels
informes que surgeixien al llarg
de la vida de la titulació i de les
evidències que ho acrediten.

La UdG ha revisat i completat
l'estructura de la plana web de
qualitat i ha facilitat un model als
centres docents per tal que hi
evoquin la informació particular.
En aquestes planes es dóna accés
al SGIQ i als informes dels
processos del marc VSMA.

Indicadors assolits

Tancat

Si /100% EUSES: Si
/100%

Si /
EUSES:
Sí

La correspondència entre els codis nous i els codis anteriors a aquest informe de seguiment són:
ISC/17/04 - OBJ0001153

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació.
No hi ha canvis en aquest apartat. La Universitat de Girona disposa del web UdG Qualitat
(http://www.udg.edu/udgqualitat) s’hi ofereix informació actualitzada sobre la política de qualitat de la
Universitat, els processos de verificació, seguiment i acreditació, i el Sistema de Garantia Interna de Qualitat.
En aquest web es troba informació dels processos definits en el Marc VSMA (Verificació, Seguiment,
Modificació i Acreditació).
El SGIQ de la Universitat de Girona és públic i es pot consultar
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/SGIQ-a-la-UDG
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
EVIDÈNCIES:
Codificació

Descripció

Enllaços

3.3.1

Manual del SGIQ

Enllaç a plana web de Qualitat de la

•
•
•
•
•

Procediment de Disseny, modificació i
extinció de la titulació
Procediment de seguiment dels
resultats i millora de la titulació
Procediment d’Acreditació de
titulacions
Procediment de revisió del SGIQ
Procediment de gestió de la millora
dels centres docents

UdG (SGIQ)

3.3.2

Informes de verificació

Enllaç a plana web Qualitat de la
UdG (Verificació)

3.3.3

Informes de seguiment de les titulacions

Enllaç a plana web Qualitat de la
UdG (Seguiment)

3.3.4

Informes d’ acreditació

Enllaç a plana web Qualitat de la
UdG (Acreditació)

3.3.5

Pla de millora del centre

Grau en Fisioteràpia
Grau en Physiotherapy
Grau en CAFiE

3.3.6

Model i resultats de les enquestes d’opinió
•
•

Enquestes als estudiants (grau i
màster)
Enquestes als titulats

Enllaç a plana web Qualitat de la
UdG

3.3.7

Model i resultats de les enquestes d’opinió dels
ocupadors (si escau)

Enllaç a plana web AQU Catalunya

3.3.8

Model i resultats de les enquestes d’inserció

Enllaç a plana web AQU Catalunya

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el
seguiment i l’acreditació de les titulacions.
El SGIQ vigent a la UdG va ser certificat dins del programa AUDIT d’ANECA i inclou, naturalment, els
processos del marc VSMA que s’han vingut seguint sense especials dificultats.
Cal notar, però, que aquest SGIQ està actualment en procés de profunda revisió (OBJ0001150 recollit a
l’apartat 3,3) per tal d’ajustar -lo als requisits per a l’acreditació de la implantació del SGIC del centre docent.
Durant els darrers mesos, s’han revisat els procediments de verificació (i supressió), seguiment, modificació i
acreditació de titulacions (ACC0001434, ACC0001435, ACC0001436, ACC0001437 ACC0001438 recollides
en l’apartat 3.3 d’aquest document).
Aquests processos, revisats i redissenyats, s’han presentat a la Comissió de qualitat i seran aprovats en una
propera sessió un cop validats per les comissions estatutàries corresponents. Aquesta revisió ha de suposar
una important millora en la definició de les tasques, les responsabilitats i els indicadors per al seu control.
Val la pena fer notar que el centre docent segueix articulant mecanismes de participació dels diferents
col·lectius tals com:
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-

Les diferents reunions del consell d’estudis (claustre d’estudis).
Reunions setmanals de la comissió delegada de coordinació a cada un dels estudis amb la participació
del coordinador d’estudis i dels responsables de cada curs i/o àrea.
Les reunions (mínim dues a l’any) amb els delegats de cada curs de cada un dels estudis.
Titulació
Grau en Fisioteràpia

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Grau interuniversitari en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona

Procés

Resultat

Verificació 2009

Positiu

Acreditació 2015

Positiu

Verificació 2009

Positiu

Modificació 2015

Positiu

Acreditació 2015

Positiu

Verificació 2015

Positiu

3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants
per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la
satisfacció dels grups d’interès.
El SGIQ té implementats processos per a la recollida periòdica d’informació dels resultats acadèmics i de la
satisfacció d’estudiants i titulats.
Durant aquest període ens hem focalitzat en la millora de les enquestes de docència (OBJ0001095) amb
l’aprovació d’un nou model.
El següent pas serà definir i implementar la resta d’instruments adients per conèixer la satisfacció de la resta
de grups d’interès (OBJ0001147 i OBJ0001146).
El centre docent té a la seva disposició un corpus d’indicadors complet i actualitzat.
Pel que fa a les evidències, la pròpia web de qualitat d’EUSES identifica, recull i ordena les principals
evidències vinculades al marc VSMA: informes de seguiment, indicadors, plans de millora, etc. Algunes
d’aquestes evidències, per la seva pròpia naturalesa, seran accessibles només a través d’intranet.
D’entre totes les evidències es vol destacar les relacionades amb la satisfacció dels principals grups d’interès.
La UdG disposa de diferents procediments per conèixer i valorar l’opinió dels diferents col·lectius:
- Enquestes de docència (opinió dels estudiants).
Els percentatges de resposta es mantenen o han millorat una mica al Campus de Salt (taula 6.2 de
l‘estàndard 5, apartat 5.1):
o Fisioteràpia ha tingut un volum de 1714 respostes mentre que el curs 2017-2018 el volum de
respostes va ser de 1385. o CAFiE ha tingut un volum de 1183 (similar al curs 2017-2018)
respostes mentre que el curs 2018-2019 el volum de respostes va ser de 1338.
o En el cas del Campus de Bellvitge Physiotherapy ha tingut un volum de 87 respostes (similar
al curs 2017-2018) mentre que el curs 2018-2019 el volum de respostes va ser de 121. Això
és degut sobretot a que les enquestes no es poden realitzar en anglès; per aquest motiu el
curs 2018-2019 s’ha implantat l’enquesta en anglès pel campus de Bellvitges a través de la
plataforma pròpia d’EUSES (OM IAI/15/02) però el volum de respostes també ha estat petit
(369).
Aquests índex de resposta, tot i la lleugera millora en alguns casos, fan que el centre globalment
estigui lluny del 50% establert com a llindar acceptable. En aquest sentit es seguirà insistint en la
sensibilització dels estudiants.
-

Enquestes als titulats del curs anterior.

Informe de seguiment del curs 2018-2019 – Escola Universitària de Salut i

Esport

20/48

Informe de Seguiment del curs 2018-2019
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE SALUT I ESPORT

EUSES segueix participant en aquesta enquesta gestionada per AQU i comunica als estudiants que
han finalitzat el grau (per tots els mitjans possibles: correu electrònic, xarxes socials i web) que els
responsables es posaran en contacte amb ells per demanar-los la seva opinió i que aquesta és molt
important per EUSES. Tot i la tasca feta per tots els implicats el nombre de respostes és inclús
inferior al de l’any passat (veure taula 6.1).
-

Dades d’inserció laboral i de satisfacció (AQU).
EUSES segueix participant en aquesta enquesta gestionada per AQU però a la data de tancament
d’aquest informe de seguiment no hi ha dades noves diferents a les analitzades en l’informe de l’any
anterior.

-

Enquesta als ocupadors (AQU).

-

Satisfacció del professorat respecte al programa formatiu (EUSES).
EUSES, el curs 2016-2017 va passar una enquesta pilot al professorat del Campus de Salt per valorar
la satisfacció del mateix respecte al programa formatiu. L’enquesta es repeteix periòdicament i la
satisfacció del professorat amb el programa formatiu és notable. També cal destacar els comentaris
realitzats pels docents que, conjuntament amb l’opinió expressada al consell d’estudis, es tenen en
compte a nivell d’assignatura, matèria i de Grau per la seva millora continuada. El curs 2018-2019
han respost l’enquesta 58 professors.

-

Satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions (EUSES).
EUSES va redactar una enquesta pilot que va passar als estudiants el curs 2017-2018 i l’ha tornat a
passar el curs 2018-2019 (v. objectiu de ISC/17/05); el volum de respostes entre els dos campus no
arriba a 150 però s’han tingut en compte totes les opinions per millorar els recursos materials,
serveis i instal·lacions de que disposa el centre.

Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi

IAI/15/02

Objectiu

Seguiment de les accions

Indicadors assolits

S'ha reprès la necessitat de la
revisió de les enquestes de
docència. Amb la informació
recollida en el treball portat a
terme per la Comissió de
Qualitat, s'està preparant una
nova proposta per revisar i
debatre a la CQ i el Consell de
Millorar
el
percentatge direcció.
d’estudiants que respon a les Durant el curs 2017-18 es va No / 50%
enquestes de docència
treballar en la presentació d’un
informe de resultats que permet
veure d’una manera gràfica els
resultats, amb comparatives
entre centres i amb dades
desagregades que permeten
trobar els punts febles.

Informe de seguiment del curs 2018-2019 – Escola Universitària de Salut i

Esport

Tancat

Si

21/48

Informe de Seguiment del curs 2018-2019
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE SALUT I ESPORT

IAI/15/03

S'ha continuat participant en les
reunions
de
la
Comissió
d'enquestes d'AQU Catalunya
però no s’ha avançat en la
Tenir més informació de la definició d’una enquesta de
satisfacció del professorat amb el professorat a la UdG
Si / 100%
programa formatiu
Si que EUSES ha realitzat una
enquesta pròpia al professorat

Si

(últimes dades curs 2018-19)

ISC/17/05

Definir i implementar enquestes
de satisfacció dels estudiants
amb els recursos materials i les
instal·lacions docents

No s’ha treballat en aquest OM
Si que EUSES ha redactat una Si / 100%
enquesta pròpia a l’alumnat (es
passarà el curs 2018-2019)

Posar a disposició dels centres
els indicadors necessaris per als Per al seguiment del curs 2018OBJ0001152 processos del VSMA ja calculats i 19, s'han enviat als centres els Si / 80%
en el format adient per als indicadors en el format adient.
informes

Establir un nou procediment de
recollida
d'informació
dels
OBJ0001095 estudiants sobre l'avaluació
docent del professorat i un nou
model d'enquesta

Si

Si

A la sessió 5/19 de la Comissió de
Qualitat es va aprovar la "Guia
per a l'administració de les
enquestes a l'estudiantat sobre
l'actuació docent del professorat".
En aquest document s'ha
modificat la redacció de les
preguntes i s'han distribuït en dos
blocs: professor i assignatura.
S'han portat a terme canvis en
l’administració i s'han establert
criteris estadístics per a la
consideració
dels
resultats
significatius. Els resultats seran
públics a nivell d’assignaturaprofessor. Aquest document ha
estat aprovat per la Comissió
delegada de docència i estudiants
i pel Consell de Govern. Es
valoren
molt
positivament
aquestes accions atès que hauran
de
tenir
una
incidència
remarcable en l’índex de resposta.

La correspondència entre els codis nous i els codis anteriors a aquest informe de seguiment són:
ISU/17/06 - OBJ0001152

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora per a la
seva millora continua.
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Durant el curs 2018-19 s’ha continuat treballant amb els responsables de qualitat dels centres docents per tal
d’avançar en l’adaptació del sistema de garantia de qualitat de la Universitat als centres. És en aquesta
adaptació quan s’aprofita per revisar els processos que afecten de manera transversal (globalment o parcial) a
tots els centres.
El curs 2017-18 es va iniciar el desenvolupament d’una eina que permeti el seguiment dels plans de millora
d’una manera completa, fàcil i dinàmica, amb una major visibilització i la implicació d’un major nombre de
persones.
Aquesta eina, que es troba ara en un estat avançat de desenvolupament, s’ha presentat als responsables de
qualitat de tots els centres i s’ha implementat, fins a la data, en quatre centres integrats. La intenció de la UdG
és que els centres adscrits també puguin disposar d’aquesta eina en un futur proper per facilitar la gestió de la
millora del centre.
Aquest aplicatiu permet ja obtenir informació actualitzada i fàcilment formatejable per portar a terme els
informes de seguiment de centre.
La utilització d’aquest instrument permetrà fer un seguiment dels objectius i accions de millora d’una manera
fàcil i completa, i permetrà mostrar la informació disponible en una diversitat de vistes que pugui donar
resposta a les diferents necessitats que puguin sorgir.
En una segona fase, s’està treballant perquè aquesta eina pugui incorporar també els processos del SGIQ del
centre, que actualment són encara els del SGIQ institucional de la UdG però que aniran divergint conforme es
vagin adaptant a les especificitats pròpies dels centres. Tant els objectiu de millora del propi centre com els
del SGIQ quedaran recollits i se’n farà el seguiment.
Finalment, en un tercer estadi, l’aplicatiu recollirà els indicadors necessaris per als processos del marc VSMA
de les titulacions i del SGIQ del centre.
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi

Objectiu

Seguiment de les accions

Indicadors assolits

Durant el darrer any s'ha treballat
en la revisió dels processos
transversals del SGIQ, que han de
ser acreditats el segon semestre de
2020. Els primers passos han estat
la redacció i aprovació del Manual
dels Sistemes de Gestió de la
Universitat, així com el P0101
Procés de gestió de la millora
Transformar
el
SGIQ continua, aprovats per la Comissió
institucional en el SGIQ del centre de Qualitat el dia 29 de setembre
OBJ0001150 docent, ajustat a
les de 2019. El procés de millora No / 29%
i
la
nova
eina
dinàmiques i a la realitat del propi continua
(ServiceNow)
faciliten
centre.
l'actualització
continuada
i
dinàmica del pla de millora del
centre, permetent, d’una banda, la
monitorització dels objectius i
accions de millora i el seu
desenvolupament i, de l’altra, la
generació d'informes automàtics
que integren les dades del pla de
millora i faciliten l'actualització de
les valoracions. Com es pot veure
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en el detall de les accions que
depenen d'aquest objectiu ,
diversos processos estan en la
darrera fase d'aquesta aprovació.

OBJ0001151

La UdG ha adoptat l'eina
informàtica ServiceNow per fer el
seguiment dels plans de millora.
Alguns centres ja han fet el traspàs
de les dades de l'eina anterior
Transformar els plans de millora
(excel) i la resta ho faran
No / 25%
i transferir-ne la gestió als centres
properament.
Aquesta
eina
docents
permet una actualització continua,
una identificació de tots els canvis
i la generació dels informes de
seguiment i acreditació de manera
més ràpida i completa.

No

La correspondència entre els codis nous i els codis anteriors a aquest informe de seguiment són:
ISC/17/06 - OBJ0001150
ISU/17/07 – OBJ00001151
El SGIQ s’està revisant (OBJ0001150) amb la intenció que els processos transversals siguin aprovats pels
òrgans de govern de la UdG, adoptats pel centre i posteriorment acreditats per AQU el segon semestre de 2020.
La necessitat de redefinir els processos es veu confirmada per les conclusions de l’informe de revisió del SGIQ
2019.
Amb la implantació de la nova eina i metodologia per a la gestió de la millora contínua (OBJ0001151) s’ha
agilitat molt el seguiment del pla de millora i s’ha clarificat l’assignació de responsabilitats fent dels plans de
millora instruments de la gestió real del centre.
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
EVIDÈNCIES:
Codificació

Descripció

Enllaços

3.4.1

Memòria de recerca 2018-2019

Centre

3.4.2

Enquestes de satisfacció del professorat respecte
del programa formatiu (Campus de Salt)

Centre

3.4.3

Enquestes de satisfacció del professorat respecte
del programa formatiu (Campus de Barcelona)

Centre

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per
les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si
escau, professional.
Valoració dels principals indicadors:
Taula 4.1. Professorat per categoria i segons doctorat
Fisioteràpia

Nivell III
(agregat)

Nivell V
(ajudant)

Nivell
IV
(adjunt)

Col·laborador
(Nivell III, IV
o V)

Altres

Total

Doctors
No doctors
TOTAL

8

0
14
14

6

8
13
15

0
0
0

22
27
49

8

6

% professorat
acreditat
(ANECA/AQU)
54,55% Dr. A

Physiotherapy

Nivell III
(agregat)

Nivell V
(ajudant)

Nivell
IV
(adjunt)

Col·laborador
(Nivell III, IV
o V)

Altres

Total

Doctors
No doctors
TOTAL

6

0
4
4

4

10
9
19

0
0
0

20
13
33

6

4

CAFiE

Nivell III
(agregat)

Nivell
V
(ajudant)

Nivell
IV
(adjunt)

Col·laborador
(Nivell III, IV
o V)

Altres

Total

Doctors
No
doctors
TOTAL

5

0

7

2

0

14

12

0

20

14

0

34

8
5

8

7
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GLOBAL

Nivell III
(agregat)

Nivell
V
(ajudant)

Nivell
IV
(adjunt)

Col·laborador
(Nivell III, IV
o V)

Altres

Total

Doctors
No
doctors
TOTAL

15

0
24

13

20
33

0
0

48
57

15

24

13

53

0

105

% professorat
acreditat
(ANECA/AQU)
54,17% Dr. A

Nivells III i IV - Permanents 1: Professorat permanent pel que és necessari ser doctor (CC,CU,CEU,TU, Agregat i assimilables en centres
privats)
Nivell V - Permanents 2: Professorat permanent pel que no és necessari ser doctor (TEU, Col·laboradors i assimilables en centres
privats)
Altres: Professorat visitant, becaris, etc.
El professorat funcionari (CU, TU, CEU i TEU) es considerarà com acreditat.

Taula 4.2. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat
Fisioteràpia

Nivell
III
(agregat)

Doctors

Nivell
(ajudant)

1260,60

Nivell IV
(adjunt)

Col·laborador
(Nivell III, IV
o V)

759,00

534,60

0

2554,20

587,40

0

1650,00

0

No doctors

1062,60

physiotherapy

Doctors
No doctors
CAFiE

V

Nivell
III
(agregat)

Nivell
(ajudant)

415,80

Nivell
III
(agregat)

Doctors

V

Nivell IV
(adjunt)

0
481,80
Nivell
(ajudant)

975,48

323,40

V

Altres

330,00
316,80

Total

Total

0
0

Col·laborador
(Nivell III, IV
o V)

548,20

135,30

0

1658,98

700,00

0

1410,02

710,03

Altres

1069,20
798,60

Nivell IV
(adjunt)

0

No doctors

Col·laborador
(Nivell III, IV
o V)

Altres

Total

Taula 4.3. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams (Correspon al
professorat que por tenir tram)
2018-2019

Tram de recerca
Sense

Tram docent

Amb

tram Amb tram

no viu

Sense

viu

Amb tram no
viu

Amb

tram

viu

Fisioteràpia

94,82

0

05,18

100

0

0

Physiotherapy

100,00

0

00,00

100

0

0

CAFiE

92,26

0

07,74

100

0

0
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Es valora molt positivament l’increment del nombre de professors Dr. A (acreditats) en les tres titulacions (els
percentatges de l’any curs anterior al respecte estaven entre el 21 i el 27%).
En el Grau en CAFiE els percentatges de doctoris i doctors acreditats està per sobre dels estàndards (54,0% i
63,4%) mantenint el nivell de cursos precedents.
Al Grau en Fisioteràpia (campus de Salt), s’ha doctorat una professora i seguint la política de promoció de la
recerca i la planificació acadèmica desenvolupada ha propiciat poder arribar a un percentatge de docència
impartit per doctors superior al 60% però, el percentatge de doctors acreditats és del 56,10% (4 punts inferior
al 60% normatiu). Es preveu que en els propers cursos, continuant amb política de promoció de la recerca
d’EUSES, alguna de les persones que s’han doctorat els darrers anys s’acreditin i el percentatge millori i superi
de nou el percentatge normatiu (Proposta de millora ISC/19/04).
En el Grau en Physioterapy (campus de Barcelona) el percentatge de doctors s’ha reduït el percentatge de
doctors respecte al curs passat (del 66,12% al 57,24%) i el percentatge de doctors acreditats ha arribat al 60,5%;
l’activitat investigadora i professional del professorat vinculat al grau en Physiotherapy i la política de
promoció de la recerca d’EUSES han aconseguit que el percentatge de doctors acreditats superi el 60% i així
poder tancar l’objectiu de millora ISC/17B/02.
Pel que fa a garantir que els membres del quadre docent posseeixen el nivell adequat d'anglès i de francès
(proposta de millora incorporada en l’informe final d’avaluació de la sol·licitud de verificació del Grau en
Physiotherapy de la Comissió Específica de Ciències de la Salut d’AQU Catalunya del 21 de juliol de 2015), cal
tenir present que EUSES té els seus processos propis independentment de la UdG. La direcció de l’Escola
Universitària gestiona el procés de selecció i accés, la vinculació contractual i la gestió de la vida laboral de les
persones, els temes retributius i altres qüestions que s’hi relacionen. La direcció del grau ha seguit els següents
passos per a la contractació del professorat:
Publicar les diferents ofertes de treball a través d’empreses de contractació i col·legis
professionals.
o
Les ofertes per ocupar plaça de professor incorporen les necessitats acadèmiques de
la plaça en qüestió (doctorat i acreditació).
o
Les places de PDI incorporen la necessària acreditació i/o demostració del domini de
l’anglès.
Realització d’una entrevista personal en anglès amb el director dels estudis on el candidat
exposa la seva carrera acadèmica, desenvolupa les seves idees pel que fa a la docència específica en les
assignatures afins al seu àmbit de coneixement i respon els possibles dubtes.
Fruit de l’exposat anteriorment es pot constatar que el quadre docent del Grau està format per una quantitat
important de professors procedents de països de parla anglesa (6), altres han acreditat un domini de la llengua
anglesa igual o superior al B2 (7), altres han realitzat estades iguals o superior a 3 mesos en països anglosaxons
(3) i tots (32) han superat l’entrevista personal amb la direcció del grau on un dels aspectes importants que es
valora és la capacitat de comunicar en anglès.
En les reunions periòdiques que els representats de l’alumnat realitzen amb la direcció del grau s’ha posat de
manifest que algun professor tot i tenir un domini de la matèria excel·lent tenia certes dificultats amb l’idioma
o un accent hispà de les quals el centre n’és conscient tot i considerar que el nivell comunicatiu és adequat per
impartir la docència. Al llarg dels 5 cursos en els que s’imparteix el grau sols un professor no ha pogut seguir
fent classes degut, entre d’altres aspectes, al nivell comunicatiu en llengua anglesa.
Pel que fa al francès sols constatar que la docència és exclusivament en anglès i que per les pràctiques externes
que els alumnes realitzen a França EUSES disposa d’una persona francesa i resident a França que realitza el
seguiment de les mateixes.
Pel que fa a la taula 4.3, cal considerar molt positius els percentatges tenint en compte que com a centre adscrit
els professors poden optar als trams de recerca però no als de docència. També cal tenir present que sols es pot

Informe de seguiment del curs 2018-2019 – Escola Universitària de Salut i

Esport

27/48

Informe de Seguiment del curs 2018-2019
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE SALUT I ESPORT

presentar al tram de recerca el professorat que treballa a temps complert al centre. El curs 18-19 una nova
professora (Grau en CAFiE) ha obtingut el sexeni de recerca.
Respecte a l’objectiu de millora ISC/17B/03, tot i que la participació de l’alumnat en les enquestes de docència
no és molt elevat i resta validesa als resultats -taula 6.2 Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docenttambé es té molt el compte la valoració dels representants dels estudiants en les reunions de delegats, cada
curs hi ha assignatures i professors amb els que cal revisar les activitats dutes a terme i valorar la introducció
de millores en el disseny de les respectives assignatures. Pel curs 19-20 es seguiran fent reunions
individualitzades amb el professorat de les assignatures amb resultats per sota de 3 per valorar i implantar
millores en la metodologia docent i l'avaluació de l'assignatura.
- En el Grau en Fisioteràpia la mitjana de l’enquesta ha passat de 3,95 (2013-2014) a 3,99 (2014-2015),
a 4,11 (2015-2016), a 4,18 (2016-2017), 4,01 (2017-2018) i 4,23 (2018-2019); una valoració per sobre
de 4 en els darrers 4 anys acredita el treball de millora dut a terme per la comunitat educativa d’EUSES.
- En el Grau en CAFiE la mitjana de l’enquesta ha passat de 3,83 (2013-2014) a 3,97 (2014-2015), a 4,13
(2015-2016), a 4,11 (2016-2017), a 4,02 (2017-2018) i 3,93 (2018-2019), una valoració propera al 4 al
darrer curs (una dècima inferior al curs anterior) i estar sobre de 4 en els darrers 3 anys acredita el
treball de millora dut a terme per la comunitat educativa d’EUSES.
- En el Grau en Physiotherapy la mitjana de l’enquesta ha passat de 4,06 (2015-2016), a 4,17 (20162017), 3,88 (2017-2018) i 4,03 (2018-2019). La valoració en general positiva coincideix amb el
manifestat en les reunions de delegats i tenint en compte que l’índex de resposta en el Grau en
Physiotherapy es va treballar en augmentar el percentatge de resposta realitzant l’enquesta en anglès
(IAI/15/02) aspecte que valorarem específicament en l’apartat 3.2 de l’estàndard 3 d’aquest
autoinforme.
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi

Objectiu

Seguiment de les accions

Indicadors
assolits

Objectiu de millora planificat plurianualment.
S'ha estudiat i planificat en quines àrees cal
incorporar docents els dos propers cursos fins a
la implantació total de grau. S'han fet arribar les
Arribar
als
percentatges ofertes de treball al col·legi professional i als
ISC/17B/02
principals grups de recerca amb els que el Si / 100%
normatius el curs 2018-2019
centre té vinculació.

Tancat

si

La política de promoció de la recerca i suport a
la carrera professional del PDI ha de facilitar
l’acreditació de varis doctors.
Augmentar l’índex de satisfacció
dels estudiants en relació a les
assignatures que no han obtingut
ISC/17B/03 nota mínima de 3 i/o que tenen
una taxa de rendiment inferior al
70% i que es programen el curs
2019-20

ISC/19/04

Objectiu de millora continuada. Consell
d'estudis i reunions individualitzades amb el
professorat de les assignatures amb valoracions
No / 75%
per sota de 3 per valorar i implantar millores en
la metodologia docent i l'avaluació de
l'assignatura.

No

S'han fet arribar les ofertes de treball al col·legi
professional i als principals grups de recerca
Arribar
als
percentatges amb els que el centre té vinculació un cop s'ha
normatius el curs 2019-2020 en estudiat i planificat en quines àrees cal
el Grau en Fisioteràpia (campus incorporar docents.
de Salt)
La política de promoció de la recerca i suport a
la carrera professional del PDI ha de facilitar
l’acreditació de varis doctors.
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4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.
Valoració del següent indicador:
Taula 4.5. Relació d’estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complet)

CAFiE
Fisioteràpia
Physiotherapy
Doble titulació

Curs
2014-15
18,77
32,09
---

Curs
2015-16
18,7
32,14
16,15
--

Curs
2016-17
19,55
30,29
20,14
1,79

Curs
2017-18
19,94
29,67
23,1
1,09

Curs
2018-19
20,63
27,57
23,21
1,09

1 estudiant ETC correspon a una matricula de 60 ECTS, i 1 PDI ETC es considera qui imparteix 240 hores de docència en aula

En els estudis de fisioteràpia es pot observar una reducció de la ràtio del 32,14 al 27,57, tot i la reducció, aquesta
dada ha de seguir millorant progressivament els propers cursos.
En el cas dels estudis de CAFiE i Physiotherapy la ràtio està clarament per sota de 25 dada que posa de manifest
la voluntat del centre de treballar en grups petits i el tracte individualitzat.

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat
docent i investigadora del professorat.
En els darrers 2 cursos ha disminuït la participació del professorat del centre en les activitat l’ICE Josep Pallach
però ha augmentat significativament el volum d’activitats desenvolupades per EUSES que es detallen a
continuació.
Taula 4.6. Volum de professors participants en activitats formatives de l’ICE Josep Pallach
Fisioteràpia
Physiotherapy
CAFiE

14-15
3
0

15-16
4
3
3

16-17

17-18

18-19

5
3
7

1
1
1

0
0
0

A més, EUSES ha organitzat durant el curs 2018-2019:
•

Curs d’anglès avançat i específic per ciències de la salut gratuït per al professorat (grup de 8
professors).

Els cursos precedents el curs era de nivell mig (B2) i per primer cop s’ha ofert aquest curs de nivell alt que ha
permès no tan sols augmentar el nivell lingüístic dels participants sinó també ser un espai de discussió i
d’establiment de sinèrgies entre el professorat.

Recerca: el centre ha treballat intensament en aquesta àrea i la seva productivitat es pot consultar en
l’evidència 3.4.1. A nivell d’Internacionalització el curs 2018-2019 el centre ha tingut la següent activitat a nivell
de PDI:
Estades en altres universitats
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anna Prats – Visita Susana Aznar. Universitat de Castilla la Mancha, CAFD.
Treballant sobre dos possibles línies de col·laboració relacionades amb la relació entre el
tipus d’AF i la ingesta alimentaria i una segona sobre l’AF en embarassades.
Sergi García i Anna Prats - UIB, Carol Sitjes: Cessió de material per a la recollida de
dades per EMG, pendents d’anàlisi de resultats i possible publicació dels mateixos.
15 Abril – 25 Maig 2019. Sergi García Retortillo Laboratory for Network Physiology
(Department of Physics, Boston University, USA).
18 - 20 Març 2019. Sergi García Retortillo School of Life Sciences (Coventry University,
UK).
Marc Madruga Parera - Estada a UK a la universitat de Suffolk del 14 abril al 14 de juliol.
On s’han desenvolupat tasques de finalització d’articles conjunts. Aprenentatge de
metodologia de recerca i estadística.
Mariano Gacto Sánchez Estada Postdoctoral - Consultor Extern en Organització
Mundial de la Salut (Ginebra, Suïssa), de 01.07.2018 a 30.09.2018
Olga Hernández Serrano. Estancia de investigación (nacional): Estancia de
investigación en la Universidad de Barcelona y Hospital Clínic de Barcelona. Temática:
eficacia de los tratamientos psicológicos para la reducción de las recaídas en pacientes con
Trastorno por Uso de Alcohol (TUA). Duración: 4 meses.Programa: Psicología (psico)
Código oficial: 2016i078 Investigador principal: Gutierrez Maldonado José

Visites rebudes i realitzades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Selen Razon i Megan Ramick West chester: Si tornem a recollir dades estem pendents
de valorar, mitjançant qüestionari, la percepció sobre la salut del nen.
UIB, Carol Sitjes: Cessió de material per a la recollida de dades per EMG, pendents
d’anàlisi de resultats i possible publicació dels mateixos.
Chris Bishop. Middlesex University. UK
Anhony Turner. Middlesex University. UK
Marco Beato. Suffolk University. UK
Kaloyan Kamenov, Organització Mudial de la Salut (OMS-Suïssa)
Peter Brukner (La Trobe University in Melbourne)
Annegret Hagenberg (University of Leicester)
Realització visita: 8 – 11 Març 2019. Visita staff School of Kinesiology (West Chester
University, USA), en el marc del futur acord de col·laboració amb EUSES.

En totes les visites rebudes s’han realitzat, a més de les activitats pròpies de desenvolupament de la
recerca, la participació en la docència per part dels professors visitants en aquelles assignatures de la
seva especialitat i l’enfortiment o creació de relacions internacionals, xerrades divulgatives obertes a
tota la comunitat universitària.
Finalment, el centre ha implementat (objectiu de millora IAI/15/03) enquestes de satisfacció del
professorat respecte del programa formatiu (evidència 3.4.2) i un pla de carrera docent pel professorat
que permet establir objectius i oferir recursos de manera individualitzada.
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés
d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat
laboral.
EVIDÈNCIES:
Codificació

Descripció
Pla d’acció tutorial: suport institucional, gestió, identificació de necessitats,
identificació de l’estructura, identificació dels objectius, pertinència de la
planificació i execució

Subministrador
Centre
Grups
Responsabilitats

3.5.2

Indicadors de satisfacció sobre les tutories acadèmiques

Centre. Indicadors proporcionats pel
GPA
UdG Ocupació

3.5.3

Pla d’actuació institucional per a facilitar la inserció laboral

3.5.4

3.5.7

Documentació del SIGQ sobre el procés de gestió de les pràctiques
P9 Gestió de les pràctiques externes
Documentació del SGIQ sobre el procés de suport i orientació a l’estudiant
P8 Gestió de l’orientació professional
Indicadors d’ús i satisfacció de biblioteca i CRAI. Memòria de la Biblioteca del
2018
Informació sobre EUSES Raid

3.5.8

Documentació sobre la jornada de sensibilització CreaXarXa

3.5.1

3.5.5
3.5.6

EUSES Alumni
Plana web qualitat de la UdG
P9
Plana web qualitat de la UdG
P8
Biblioteca
Seminari alumnes 4rt
Enllaç a noticia Raid
Web del raid
Noticia web
Vídeo resum
Nota de premsa

3.5.9

Organització i preparació d'un equip per a la participació a l'Oncotrail 2018
Vídeo resum
Notícies EUSES:
Enllaç 1

3.5.10

Noticia i documentació sobre el les sessions d’actuació clínica (SAC) per la
tercera edat – programa coordinat amb el Centre de Recursos de la Gent Gran
(Ajuntament de Salt i Consorci de Benestar Social Gironès-Salt)

3.5.11

Jornada esportiva de benvinguda

Enllaç noticia Jornada esportiva

3.5.12

Parc Aquàtic organitzat pels alumnes de 3r curs de CAFE amb la col·laboració
de l’empresa Remulla’t
Creació d'un projecte conjuntament amb el Girona FC "Universitary Day
Girona-Levante" en el marc de l'assignatura de Disseny, intervenció i
avaluació en l'EF i l'Esport.
EUSES, l’Ajuntament de Salt i la Generalitat organitzen conjuntament, per
tercer any, la Marató de TV3 de Salt
Documentació sobre la jornada EUSES Labora

Enllaç noticia parc aquàtic

3.5.13

3.5.14

3.5.15

Enllaç 2

Nota de premsa

Nota de premsa
Enllaç noticia EUSES Labora
Programa – Centre

Taula 5.1. Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge (Estàndard
5.1 i 5.2)
Indicadors CAFiE

2015

2016

2017

2018

Tutories acadèmiques

7,50

7,50

8,75

9,38

Instal·lacions (aules i espais docents)

7,95

10,00

8,13

7,50

Biblioteca

5,45

5,00

6,88

6,67

Serveis de suport (matriculació, informació...)

6,82

5,00

6,56

6,67

11

1

8

4

n (nombre de respostes)
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Indicadors Fisioteràpia
Tutories acadèmiques
Instal·lacions (aules i espais docents)
Biblioteca
Serveis de suport (matriculació, informació...)
n (nombre de respostes)

2015

2016

2017

2018

6,61
6,61
5,38
5,89
14

4,38
5,50
5,50
6,00
5

7,39
8,13
6,35
6,25
24

4,84
7,21
5,16
5,59
17

En tots els estudis hi ha una baixa participació dels estudiants a l’hora de respondre les enquestes. En aquest
sentit no es pot dur a terme cap acció més (es reforça la comunicació que fan els enquestadors externs amb
mails demanant la participació dels estudiants per part de la direcció de cada estudi) ja que els estudiant ja no
assisteixen al centre en el moment de respondre.
Pel que fa als resultats, es considera que tenen una validesa i utilitat relatives degut a una participació baixa.
Al Grau en CAFiE descata l’augment del gairebé 0,75 en la satisfacció de les tutories acadèmiques reflex del
seguiment individualitzat de cada estudiant que s’intenta realitzar; en canvi, tenint instaurat el mateix
procediment en el Grau en Fisioteràpia, els estudiants en fan una valoració insuficient. És possible que aquesta
diferència entre les dues valoracions estigui relacionada amb la mostra ja que, essent els indicadors idèntics
en els dos graus (tutories, instal·lacions, biblioteca, matriculació, informació, ...) els estudiants que han
finalitzat fisioteràpia els valoren pitjor. També és possible que el fet de tenir un volum superior d’estudiants a
fisioteràpia i que hi hagi forces alumnes estrangers hagi influït en la percepció que en tenen.
Per tot l’exposat anteriorment, sembla prudent no plantejar un objectiu de millora pel proper curs però si fer
un seguiment dels resultats en el futur per valorar fer algun tipus d’intervenció.
Precisament el curs passat és va tancar l’objectiu de millora IAE/15/03. Tant alumnat com PDI van exposar el
curs 2017-2018 que la tutorització individual sols és necessària en aquells casos contemplats en el PAT i en
aquells casos que l’alumne ho demani.
Del Grau en Physiotherapy i de la doble titulació no hi ha resultats perquè encara no hi ha alumnes que hagin
finalitzat els respectius estudis.
EUSES proporciona als estudiants un programa de desenvolupament de la carrera, facilitant-los la integració
a la vida universitària i donant-los suport al seu desenvolupament acadèmic i professional. Mitjançant accions
i activitats formatives dintre i fora de cadascun dels graus, es vol que l’estudiant pugui assolir i utilitzar
estratègies, habilitats i coneixements adients per planificar i implementar el seu desenvolupament professional
i personal. Les principals accions són les activitats de learning by doing vinculades a assignatures consultables
en l’apartat d’evidències d’aquest estàndard les pràctiques extracurriculars i el voluntariat amb participació de
l’alumnat:
Taula 5.2. Nombre de convenis de pràctiques extracurriculars
Fisioteràpia
Physiotherapy
CAFiE

14-15
7
3

15-16
19
7

16-17

17-18

18-19

110
21
18

312
88
9

398
153
30

Taula 5.3. Nombre de voluntariats amb participació d’alumnat
Fisioteràpia
Physiotherapy
CAFiE

14-15
56
-

15-16
83
-

16-17

17-18

18-19

78
4
9

88
34
10

74
10
12
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EUSES també participa activament en els programes de suport als esportistes d’alt nivell i al de suport a
persones amb discapacitat amb un suport individualitzat a cadascuna de les persones que participen en algun
dels dos programes.
Hi ha una bona valoració per part de l’alumnat (expressada pels seus delegats en les reunions semestrals amb
l’equip de direcció de cada Grau) de les activitats d’acció tutorial específiques d’EUSES.
Durant el curs 2018/2019, els estudiants de l’EUSES, en un volum similar o superior als d’altres cursos, han
participat en les següents activitats, que han permès la interacció entres els estudiants, el voluntariat, la
mentoria entre iguals i l’assoliment de continguts de diferents assignatures (learning by doing):
-

Cros Vila de Salt: 12 estudiants
IV Jornada Sensibilització - Crea XarXa: 115 estudiants
Jornada Dona i esport: 40 estudiants
Cursa escolar + gimcana escolar de Salt: 30 estudiants
Marató de TV3: 30 estudiants
Cursa per a la Salut i la Convivència de Salt: 15 estudiants
Oncotrail: 5 estudiants
Parc aquàtic: 20 estudiants
Jornada esportiva: 20 estudiants
Via Verda: 20 estudiants
Setmana europea de l’esport:4 estudiants
SAC – vila de Salt: 190 estudiants

El global 501 estudiants han participat en activitats de learning by doing.
En la línia dels darrers informes es constata la consolidació i ampliació de les diferents activitats d’orientació
professional que organitza el centre així com els serveis als socis d’EUSES Alumni.
Taula 5.5. Serveis EUSES Alumni
2018
Ofertes de feina
Ofertes tutors voluntariats
Orientació professional

Fisioteràpia
73
76
0

CAFiE

TOTAL
144
76
6

71
0
6

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les
característiques de la titulació.
En la línia dels darrers cursos s’ha seguit dotant als edificis del material tecnològic i tècnic específic, així com
renovant el material fungible perquè els docents tinguin els recursos necessaris per desenvolupar una docència
de qualitat i perquè els alumnes disposin dels espais, les eines necessàries i els recursos online pel seu
desenvolupament acadèmic.
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
EVIDÈNCIES:
Codificació

Descripció

3.6.1

Centre de pràctiques d’EUSES pels Graus en Fisioteràpia

Subministrador
Centre

6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge
pretesos, que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació.
Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2)
CAFiE Indicadors

2015

2016

2017

2018

Ensenyament i aprenentatge

7,27

3,93

7,63

7,44

Resultats

7,27

5,00

8,13

7,92

Suport a l'estudiant

6,56

4,58

7,34

6,32

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol

73%

0%

88%

100%

Voluntat de tornar a estudiar a la mateixa universitat

73%

0%

100%

75%

11

1

8

4

16%

1%

14%

7%

2015

2016

2017

2018

Ensenyament i aprenentatge

6,56

5,20

7,23

6,20

Resultats

7,56

6,83

7,69

6,42

Suport a l'estudiant

6,14

5,23

6,88

6,28

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol

93%

100%

100%

94%

Voluntat de tornar a estudiar a la mateixa universitat

64%

20%

79%

53%

n (nombre de respostes)

14

5

24

17

Percentatge de resposta (satisfacció)

9%

3%

14%

8%

n (nombre de respostes)

Percentatge de resposta (satisfacció)

Fisioteràpia Indicadors

Pel que fa a aquests resultats, tal com s’ha exposat en l’estàndard 5, es considera que tenen una validesa i
utilitat relatives degut a una participació baixa.
En general les valoracions són acceptables o bones tot i ser inferiors a l’any anterior en les dues titulacions (una
mica millors pels estudiants que han finalitzat els estudis en CAFiE que en fisioteràpia). És possible que
aquesta diferència entre els 2 cursos estigui relacionada amb la disminució de la mostra. Tal com s’ha exposat
en l’apartat 5.1. de l’Estàndard 5, sembla prudent no plantejar un objectiu de millora pel proper curs però si
fer un seguiment dels resultats en el futur per valorar fer algun tipus d’intervenció.
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Del Grau en Physiotherapy i de la doble titulació no hi ha resultats perquè encara no hi ha alumnes que hagin
finalitzat els respectius estudis.
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2)
Fisioteràpia
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Physiotherapy
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CAFiE
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Pel que fa a garantir disposar dels convenis signats amb els centres de pràctiques prèviament a la seva docència
i establir els mecanismes adequats per garantir tant la qualitat de l'oferta formativa d'aquests centres, com el
rendiment dels alumnes (propostes de millora incorporada en l’informe final d’avaluació de la sol·licitud de
verificació del Grau en Physiotherapy de la Comissió Específica de Ciències de la Salut d’AQU Catalunya del 21
de juliol de 2015), cal tenir present que EUSES, dintre del SGIQ, realitza l’informe de seguiment anual de
l’estudi; a més, el centre ja disposava, per la seva trajectòria precedent, d’un volum important de centres de
pràctiques a nivell nacional i internacional (sobretot a França), i d’un equip de coordinació format per tres
persones (una a la zona de Barcelona, una a la zona de Girona i una a França) per tal de garantir la qualitat
dels centres de pràctiques, la qualitat de la tasca (rendiment) desenvolupada pels estudiants en pràctiques i la
resolució de possibles incidències.
El curs 18-19 EUSES tenia signats 356 convenis d’àmbit nacional i 1145 d’àmbit internacional (majoritàriament
centres francesos).

6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge
pretesos.
No hi ha canvis i el resultat és positiu. El sistema d’avaluació permet una certificació dels resultats
d’aprenentatge correcte.

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la
titulació.
Taula 6.3. Resultats globals de la titulació
CAFiE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taxa de rendiment

88%

85%

86%

83%

85%

85%

Taxa d’eficiència

95%

94%

92%

93%

92%

94%

Taxa de graduació en t

47%

36%

41%

44%

39%

40%

Taxa de graduació en t+1

69%

62%

51%

54%

58%

53%

Taxa d’abandonament*

10%

7%

8%

10%

7%

10%

Fisioteràpia

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taxa de rendiment

94%

90%

95%

92%

90%

89%

Taxa d’eficiència

96%

96%

95%

96%

94%

96%

Taxa de graduació en t

76%

82%

80%

80%

78%

81%

Taxa de graduació en t+1

80%

84%

90%

87%

88%

86%

4%

2%

2%

3%

1%

2%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

--

--

87%

84%

93%

88%

Taxa d’abandonament*

Physiotherapy
Taxa de rendiment
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Taxa d’eficiència

--

--

0%

0%

0%

99%

Taxa de graduació en t

--

--

0%

0%

0%

45%

Taxa de graduació en t+1

--

--

--

--

--

--

Taxa d’abandonament*

--

--

0%

0%

9%

6%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taxa de rendiment

--

--

--

66%

71%

88%

Taxa d’eficiència

--

--

--

--

--

--

Taxa de graduació en t

--

--

--

--

--

--

Taxa de graduació en t+1

--

--

--

--

--

--

Taxa d’abandonament*

--

--

--

0%

0%

45%

Doble titulació

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació Temps mitjà de
graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats

En general, es pot afirmar que la taxa de rendiment i la taxa d’eficiència són les adequades per les
característiques d’aquestes titulacions i, a més, estan molt en consonància amb el que es va preveure a la
Memòria.
Al grau en CAFiE i en el de Fisioteràpia, trobem dades molt similars al curs anterior.
Pel que fa al temps mitjà de graduació i a la taxa de graduació el resultat és força inferior al que es va preveure
en les memòries (sobretot als Graus en CAFiE i en Physiotherapy). Les dades consultades en d’altres centres
que imparteixen els mateixos estudis són similars o inclús inferiors a les d’EUSES (CAFiE), tal com passa amb
la taxa de rendiment i la taxa d’eficiència.
Una possible explicació d’aquesta taxa de graduació en t i en t+1 inferior al que havíem previst la podem situar
en les particulars circumstàncies personals del nostre alumnat i en les característiques del mercat de treball
actual. Els nostres estudiants compaginen, en uns casos, la feina i els estudis i, en altres casos, són buscadors
actius de feina. Atès el perfil personal de l’alumnat d’EUSES, trobem casos en què un estudiant pot haver de
matricular-se de menys crèdits perquè prioritza l’acceptació d’una feina o considera que no li és rendible
rebutjar-la per finalitzar a un ritme normal els estudis.
Cal tenir present que la nota d’accés a la universitat d’un percentatge important dels nostres alumnes no és
molt elevada (el Grrau amb la nota de tall més alta és el de Fisioteràpia i és de 6,65 (2018).
Una altra explicació d’aquesta taxa de graduació és que hi ha un grup d’estudiants que a partir de segon de
grau estudien simultàniament els dos graus; això sobretot passa amb estudiants que han accedit primer al Grau
en CAFiE.
Si analitzem específicament el Grau en Physiotherapy i la doble titulació, el més destacat és:
•

Per Primera vegada que es disposen de dades de taxa d’eficiència i de la Taxa de graduació (en t) en el
Grau en Physiotherapy. La taxa d’eficiència es molt positiva i correlacionen perfectament amb ser el
quart any d’implantació dels estudis i, per tant, el primer en el que hi ha graduats.
Pel que fa a la taxa de graduació, hem de tenir present que sols tenim dades en quatre anys i que perquè
el valor sigui analitzable cal tenir les dades de les persones que acaben en 5 anys (t+1). La taxa en t és
del 45% és inferior al 90% previst en la memòria de verificació i als percentatges d’altres centres extrets
de l’ Estudi sobre les taxes de graduació, eficiència i abandonament en els estudis de Grau d’EUSES –
centre adscrit a la UdG (evidència 3.6.1 de l’informe de seguiment 2017-2018). Un cop tinguem les
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dades de graduació en t+1 podrem valorar amb més propietat aquest indicador i valorar la idoneïtat
d’un objectiu de millora.
•

A doble titulació destaca l’augment del 17% de al taxa de rendiment. Aquesta dada pot estar
relacionada amb la consolidació de l’oferta formativa, la tasca de tutorització vinculada al PAT i,
sobretot, l’esforç i adaptació de l’alumnat a la proposta. Pel que fa a la taxa d’abandonament del 45%
no és un abandonament estàndard sinó el pas de la doble titulació a un dels dos graus que la formen;
aquesta possibilitat (la de passar de doble titulació a un dels dos graus) que tenen els estudiants
intentem evitar-la amb un a bona explicació abans de la preinscripció perquè els estudiants estiguin el
més segurs i preparats per fer aquest itinerari doble o no l’utilitzin sols com a via d’accés per canviar
el seu destí després del primer any.

Taula 6.4. Resultats globals del primer curs
CAFiE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taxa d’abandonament

15%

16%

12%

16%

9%

15%

Taxa de presentats

97%

95%

99%

96%

96%

98%

Taxa d’èxit en 1a convocatòria dels
estudiants de nou accés

89%

90%

91%

86%

89%

85%

Taxa de rendiment

87%

85%

89%

85%

86%

83%

Fisioteràpia

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5%

1%

3%

5%

2%

2%

Taxa de presentats

99%

100%

100%

99%

98%

100%

Taxa d’èxit en 1a convocatòria dels estudiants
de nou accés

87%

81%

89%

89%

83%

87%

Taxa de rendiment

86%

80%

89%

88%

82%

87%

Physiotherapy

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taxa d’abandonament

--

--

0%

0%

9%

5%

Taxa de presentats

--

--

98%

98%

100%

97%

Taxa d’èxit en 1a convocatòria dels estudiants
de nou accés

--

--

88%

89%

93%

78%

Taxa de rendiment

--

--

87%

88%

93%

75%

Doble titulació

2013

2014

2015

2016

2017

2018

--

--

--

0%

0%

45%

Taxa d’abandonament

Taxa d’abandonament
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Taxa de presentats

--

--

--

83%

87%

94%

Taxa d’èxit en 1a convocatòria dels estudiants
de nou accés

--

--

--

76%

65%

90%

Taxa de rendiment

--

--

--

66%

56%

85%

Els resultats globals a primer curs, en general, són correctes, estan amb consonància amb les estimacions
presentades a les respectives memòries de verificació i/o son iguals o millors que les dades incloses en l’Estudi
sobre les taxes de graduació, eficiència i abandonament en els estudis de Grau d’EUSES – centre adscrit a la
UdG (evidència 3.6.1).
En el Grau en Physiotherapy s’observa una taxa de rendiment a primer curs un 18% inferior al curs anterior
que s’atribueix al nivell acadèmic baix demostrat per un grup d’alumnes significatiu de la quarta promoció. En
el dia a dia del Grau s’ha constatat la dificultat de part de l’alumnat (sobretot els que accedeixen més tard) en
adaptar-se als estudis tant a nivell de contingut com a nivell idiomàtic i per aquest motiu sembla oportú oferir
a tots els estudiants un curs inicial del 15 dies (primera quinzena de setembre) per fer una immersió en l’idioma
específicament en l’àrea de coneixement (ISC/19/05).
Pel que fa a la doble titulació, trobem canvis substancials en la majoria dels ítems valorats. La taxa
d’abandonament passa de 0 al 45%, la taxa de presentats augmenta un 7%, la taxa d’èxit en 1a convocatòria
dels estudiants de nou accés passa del 65 al 90%. Finalment, la taxa de rendiment augmenta gairebé un 30%.
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Taula 6.5. Resultats
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Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi

ISC/19/05

Objectiu

Seguiment de les accions

Indicadors assolits

Tancat

Realització d’un curs 0 les dues
Millorar la incorporació dels
primeres setmanes de setembre
alumnes de nou accés a nivell
per realitzar una immersió en
idiomàtic específic de l’àrea de
anglès en tot allò referent al centre
coneixement
i a l’àrea de coneixement

Analitzant els resultats de la taula 6.5. Resultats, tenint en compte les dades globals i el procés de tancament
d’actes duta terme al final de cada assignatura no s’observen alteracions en el normal desenvolupament de les
titulacions. Tot i això, seguint el protocol instaurat pel centre, en aquelles assignatures amb un percentatge
d’alumnes que no la superen superior al 30% la coordinació dels graus en fa un seguiment per ajudar a revisar
els mètodes d’ensenyament-aprenentatge i els criteris d’avaluació de manera interrelacionada amb l’objectiu
ISC/17B/03.
Al Grau en Physiotherapy, en referència a establir els mecanismes adequats per garantir el rendiment dels
alumnes en les pràctiques externes (propostes de millora incorporada en l’informe final d’avaluació de la
sol·licitud de verificació del Grau en Physiotherapy de la Comissió Específica de Ciències de la Salut d’AQU
Catalunya del 21 de juliol de 2015), cal ressaltar que el disseny de l’assignatura i el sistema d’avaluació és idèntic
al desenvolupat al Campus de Salt. Els resultats acadèmics són força similars en els dos campus tal com es pot
consultar a la taula 6.5; destaca el percentatge d’alumnes que superen de manera excel·lent a notable el
Pràcticum II al Campus de Bellvitge que coincideix amb el grup d’alumnes de la primera promoció que ha
aconseguit arribar a quart curs amb cap assignatura pendent.

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les
característiques de la titulació.
Taula 6.6. Inserció laboral (Estàndard 6.4)

Informe de seguiment del curs 2018-2019 – Escola Universitària de Salut i

Esport

46/48

Informe de Seguiment del curs 2018-2019
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE SALUT I ESPORT

Taxa d’adequació* (funcions)

Taxa d’ocupació

CAFi
E
Curs

OCUP
AT

ATUR
AT

INACT
IU

VINCULA
DES AL
TÍTOL

UNIVERSITÀ
RIES

NO
UNIVERSITÀ
RIES

2011
2014
2017

--95,2%

----

--4,8%

--57,1%

--4,8%

--38,1%

Taxa d’ocupació

Fisioterà OCUP
pia Curs
AT

2011
2014
2017

--94,7%

ATUR INACT
AT
IU

--5,3%

----

Satisfac
Satisfacció
ció dels
dels titulats
titulats
amb la
amb la
formació
formaci
rebuda:
ó
Formació
rebuda: pràctica(puntu
Formaci ació sobre 10)
ó
teorica
(puntua
ció
sobre
10)
----6,67
5,63

Taxa d’adequació* (funcions)

VINCULA
DES AL
TÍTOL

UNIVERSITÀ
RIES

--94,7%

----

Satisfac
Satisfacció
ció dels
dels titulats
titulats
amb la
amb la
formació
formaci
rebuda:
ó
Formació
NO
rebuda: pràctica(punt
UNIVERSITÀ
Formac
uació sobre
RIES
ió
10)
teorica
(puntua
ció
sobre
10)
------5,3%
6,58
6,49

* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions universitàries o
funcions no universitàries. ** Marcar escala de valoració.

EUSES participa, mitjançant el conveni amb la UdG i AQU, en l’estudi de la inserció dels graduats en el món
laboral.
Pel que fa als resultats de la darrera edició de l’enquesta (graduats l’any 2013) publicada el 2017, ja es va
analitzar en l’informe de seguiment del curs 2017-2018.
Del Grau en Physiotherapy i de la doble titulació no hi ha resultats perquè encara no hi ha alumnes que hagin
finalitzat els respectius estudis.
Finalment, seguir ressaltant que els estudiants d’EUSES tenen accés a les següents acreditacions de valor afegit
pel seu currículum facilitades per diferents acords gestionats per EUSES:
o Assistència sanitària nivell II (Grau en CAFiE).
o DEA (Grau en CAFiE).
o Títol de prevenció de riscos laborals (Grau en Fisiotràpia).
o Certificats de pràctiques (Grau en Fisiotràpia).
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4. PLA DE MILLORA
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