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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 / info@euses.cat  

 

Responsables de l’elaboració de l’autoinforme i membres de la Comissió d’Autoavaluació 
Interna 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Rafel Magrinyà Director acadèmic EUSES 

Redacció estàndards 2 i 3; pla de 
millora. Recollir evidències al 
respecte. Revisió documentació 
final. 

Joan Mangas Tècnic de Qualitat EUSES 
Redacció estàndards 1, 2, 4, 5 i 6; 
pla de millora. Recollir evidències 
al respecte. 

Judit Homs 
Coordinadora del Grau en 
Fisioteràpia (1er i 2on curs) 

Descriure els apartats de 
l’informe que fan referència a la 
titulació.  

Gerard Muñoz 
Director del Grau en 
Physiotherapy 

Descriure els apartats de 
l’informe que fan referència a la 
titulació.  

Adrià Martín 
Director del Grau en Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport 
(CAFE) 

Descriure els apartats de 
l’informe que fan referència a la 
titulació. Recollir evidències al 
respecte. 

Composició de la Comissió d’Autoavaluació Interna 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Ferran Thomas Gerent d’EUSES 
Revisió, edició (aportacions) i 
aprovació 

Pilar del Acebo 
Gabinet de Planificació i 
Avaluació (GPA) 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 (CAFE) 

Revisió, edició (aportacions) i 
aprovació 

Teresa Fernández 
Cap de Secretaria Acadèmica. 
Representant del PAS EUSES 

Revisió, edició (aportacions) i 
aprovació 

Carmen Thomas 
Adjunta a Gerència. Representant 
del PAS EUSES 

Revisió, edició (aportacions) i 
aprovació 

mailto:rmagrinya@euses.cat
mailto:info@euses.cat
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Júlia Enrique 
Estudiant de Grau en Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport 
(CAFE) 

Revisió, edició (aportacions) i 
aprovació 

Lison Balois 
Estudiant del Grau en 
Fisioteràpia 

Revisió, edició (aportacions) i 
aprovació 

David Viñas 
Estudiant de grau en 
Physiotherapy 

Revisió, edició (aportacions) i 
aprovació 

Miquel Brull 
Graduat en Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport (CAFE) 

Revisió, edició (aportacions) i 
aprovació 

Natalia Morante 
Graduada en Fisioteràpia i en 
Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport (CAFE) 

Revisió, edició (aportacions) i 
aprovació 

Aday Sousa Graduat en Physiotherapy 
Revisió, edició (aportacions) i 
aprovació 

Marina Virolès 

Professional de reconegut 
prestigi. Fisioterapeuta 
(empleadora i centre de 
pràctiques) 

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 

 

Titulacions impartides al Centre 

Denominació Codi RUCT 
Crèdits 
ECTS 

Any 
d’implantació 

Responsable 
ensenyament 

Grau en Fisioteràpia 2500698 240 2009 Ernest Esteve 
Grau en Fisioteràpia - 
Physiotherapy Barcelona 
(interuniversitari) Universitat de 
Girona i Universitat de Barcelona 

2503269 240 2015 Gerard Muñoz 

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

2501047 240 2009 Adrià Martín 

 

Data d’aprovació de l’autoinforme: 

• Aprova per la Comissió d’Autoavaluació Interna del Centre en la sessió 5/2021 19-20 de 4 de febrer de 
2021. 

• Aprovada per la Junta de Centre  en la sessió 1/21 de 11 de febrer de 2021. 

• Aprovada per Comissió de Qualitat en la sessió 1/21 de 4 de març de 2021. 

Convenis d’adscripció: 7 de març de 2012 
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Presentació del centre 

 

EVIDÈNCIES:   

Codificació Descripció 

1.1 Organigrama EUSES 
1.2 Reglament d’organització i funcionament d’EUSES 
1.3 Informació adaptacions CAFE 

1.4 Informació adaptacions FISIO 
 

L’Escola Universitària de l’Esport i la Salut (en endavant EUSES) és un centre adscrit a la Universitat de Girona 
(UdG) des del 29 de juliol de 2009 (la data de l’últim conveni en vigor és de 7 de març de 2012) i va entrar en 
funcionament el curs 2009-2010. Els seus orígens, però, es remunten al 2002, any de creació de l'Escola 
Universitària de Fisioteràpia Garbí que, tal com el seu nom indica, únicament oferia el Grau en Fisioteràpia. 
Actualment s’hi poden cursar el graus en Fisioteràpia, Physioterapy (Grau interuniversitari entre la Universitat 
de Barcelona (UB) i la pròpia UdG), Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), la doble titulació CAFE 
/ Fisioteràpia (EUSES Campus de Salt) i amb les taules d’adaptacions publicades (evidències 1.3 i 1.4) es poden 
obtenir els 2 graus (simultaneïtat d’estudis). 

Aquesta Escola Universitària, per la naturalesa dels seus estudis i pel seu tarannà, té un fort compromís amb 
el món de la salut i l’esport i, per tant, amb la recerca i la transferència de coneixement en aquest àmbit. El 
febrer de 2013 la UdG va reconèixer oficialment el Physical Activity and Sport research (PHAS-Research) que 
va ser el primer grup de recerca de les comarques gironines en esport i salut. El PHAS-Research està liderat 
per la Dra. Anna Prats Puig, i està compost per professors de CAFE i Fisioteràpia de l'EUSES, doctorands, 
estudiants de màster, exalumnes de l'EUSES i alumnes. Una de les característiques del PHAS-Research és la 
seva interdisciplinarietat, ja que els seus integrants són llicenciats i graduats en CAFE, fisioterapeutes, metges, 
biòlegs, educadors i psicòlegs.  

Els estudis de Fisioteràpia i CAFE, són titulacions que es van acreditar favorablement l’any 2015 i participen 
en el procés per segona vegada.  

El Grau en Physiotherapy (Fisioteràpia internacional (100% de la docència en anglès) i interuniversitari 
(EUSES-UdG i ENTI-UB)), ofereix 60 places de nou accés cada curs. Es tracta d’una formació orientada a 
l’aprenentatge dels diferents aspectes de la Fisioteràpia (valoració, diagnòstic, disseny i desenvolupament de 
tractaments) treballant en anglès i integrant curricularment les noves tecnologies aplicades al món de la 
Fisioteràpia. La gamificació s’utilitza cada vegada més per a la promoció de la salut, l’educació sanitària o la 
rehabilitació física i cognitiva. Especialment, aquesta tècnica influeix sobre el comportament i la conscienciació 
dels afectats de determinades malalties per ajudar a millorar la seva qualitat de vida. El grau aprofita les 
sinergies entre l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) i l’Escola de Noves Tecnologies 
Interactives (ENTI-UB), les dues universitats que imparteixen conjuntament el grau, per integrar les noves 
tecnologies al món de la Fisioteràpia. 

La formació està enfocada a més dels aspectes propis de la fisioteràpia, a l’adaptació d’eines tecnològiques per 
a poder optimitzar, complimentar o desenvolupar tractaments, que a més millorin l’eficàcia dels diagnòstics i 
els resultats terapèutics dels pacients. En el grau s’inclou formació pel disseny i desenvolupament d’eines 
informàtiques interactives i aplicacions per a dispositius mòbils per tal de complementar la tasca de 
fisioterapeuta, englobant la totalitat d’àrees d’actuació: tant l’avaluació, com la diagnosi i el tractament.   
 
A més de la formació de grau, EUSES ofereix un ampli ventall d’activitats de formació continuada i el Màster 
en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva (títol propi UdG) que dona la possibilitat de 
continuar amb els seus estudis tant als estudiants de Fisioteràpia com als de CAFE. Les dues primeres edicions 
d’aquesta formació es van fer en format de postgrau i el curs 2019-2020 es desenvoluparà la setena edició com 
a Màster. El Màster compta amb professionals d’alta qualitat i reconegut prestigi internacional. Tot plegat, fa 
que la matrícula hagi estat de 43 alumnes el curs 2019-2020 i que l’Escola Universitària hagi presentat la 
memòria de verificació per poder oferir el Màster en format oficial; el 25 de gener de 2021 EUSES – centre 
adscrit a la UdG ha rebut la resolució favorable de verificació del Consejo de Universidades. 

El reglament d’organització i funcionament de L’Escola Universitària de l’Esport i la Salut (EUSES) es va 
aprovar en la sessió núm. 5/17 del Consell de Govern de la UdG de 29 de juny de 2017 (eBOU-1030 de 
12/07/2017), EUSES disposa d’una sèrie d’òrgans col·legiats i unipersonals pel funcionament del centre. 
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EUSES també ha redactat i aplica un Reglament de Règim Intern (RRI). Tenint en compte el conveni 
d’adscripció, l’organigrama (evidència 1.1) i el reglament d’organització i funcionament (evidència 1.2) els 
principals òrgans de govern d’EUSES son: 

- La direcció general d’EUSES sobre qui recau la titularitat del centre i no té equivalent a nivell de 
Facultat. 
 

- Junta de centre adscrit (a nivell de facultat seria l’equivalent a la Junta de facultat). Aquesta junta, 
amb una composició del 50% entre UdG i EUSES, té competències en:  

o L’aprovació del pressupost del centre. 
o L’aprovació de les línies generals d’actuació. 
o L’aprovació de les propostes de designació del professorat. 
o L’aprovació de la proposta de pla docent. 
o El nomenament dels càrrecs directius del centre, a proposta del titular, tret del càrrec de 

director. La ratificació del catàleg de preus Centre Adscrit a la Universitat de Girona (CA-
UdG). 

o La proposta anual de nombre de places que es proposaran al Consell Interuniversitari de 
Catalunya. 

o La ratificació del calendari acadèmic i els horaris. 
 

- Comissió de Govern que és l’òrgan col·legiat executiu de la Junta i assisteix el Director del CA-UdG en 
les seves funcions. 
 

- Director del CAd-UdG que equivaldria a la figura del Degà a nivell de facultat. A ell li correspon la 
gestió ordinària del centre. 
 

- Director acadèmic de CA-UdG. 
 

- Secretari de centre. 
 

- Coordinadors d’estudis (a nivell intern anomenats directors de grau). 
 

- Consell d’Estudis. Les competències del Consell d’Estudis són les següents: 
o Garantir la coherència i la coordinació de les matèries de cada ensenyament en els plans 

d’estudis. 
o Proposar l'aprovació dels programes i de la programació docent de les assignatures que 

inclourà el pla docent de la titulació, el qual es trametrà a la Junta de Centre Adscrit per a 
què l’aprovi. 

o Vetllar per la qualitat de la docència i pel compliment de la normativa que estableixi la 
Universitat de Girona en matèria d'avaluacions. 

o Organitzar els plans docents anuals de la titulació. 
o Programar per a cada curs acadèmic els ensenyaments de què són responsables. 
o Promoure les iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la recerca pedagògica universitària. 
o Analitzar i proposar, si s'escau, a la Junta de Govern totes les iniciatives acadèmiques que es 

considerin necessàries o convenients per al desenvolupament del centre i l’eficiència dels 
seus recursos. 

o Proposar les reformes en el Reglament de règim intern i les modificacions estructurals en 
l'organització acadèmica que circumstancialment es considerin convenients. 

o Proposar a la Junta de Govern per a la seva aprovació el programa anual d'activitats 
acadèmiques. 

El curs 2019-2020, el centre acull 1.508 estudiants repartits entre els quatre estudis que ofereix (763 al Grau 
en Fisioteràpia, 423 al Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, 294 al Grau en Physiotherapy 
(interuniversitari) i 28 a la Doble Titulació (CAFE / Fisioteràpia). 
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  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Fisioteràpia 

Estudiants de nou accés 223 170 173 185 166 190 
Estudiants matriculats 
totals 788 787 791 796 733 763 

Titulats 157 176 173 204 163 151 

Physiotherapy 

Estudiants de nou accés - 53 82 77 68 62 
Estudiants matriculats 
totals - 53 131 202 268 294 

Titulats - - - - 24 52 

CAFE 

Estudiants de nou accés 85 104 101 103 101 106 
Estudiants matriculats 
totals 373 376 380 396 401 423 

Titulats 69 72 59 56 63 74 

Fisioteràpia-CAFE 

Estudiants de nou accés - - 11 8 11 13 
Estudiants matriculats 
totals - - 11 14 20 28 

Titulats - - - - - - 

Fruit del compromís d’EUSES d’impulsar la transformació i el progrés socioeconòmic de les comarques 
gironines l’Escola Universitària, que té la seva seu a Salt, treballa decididament per obrir fronteres cap a altres 
zones de l'estat espanyol i Europa. Actualment, aproximadament el 70% dels alumnes de nou ingrés als Graus 
en Fisioteràpia i Physiotherapy provenen de fora de Catalunya. 

Cal assenyalar l’augment sostingut del nombre d’estudiants de fisioteràpia que ha arribat el curs 2019-2020 a 
763 alumnes. El nombre d’alumnes matriculats de nou ingrés ha arribat a 190aquest últim curs. Aquest volum 
d’alumnes ha fet consolidar el nombre de grups, d’activitats i també el de docents tal com es comentarà en els 
següents apartats. 

Al Grau en CAFE el nombre d’alumnes global ha anat creixent progressivament fins arribar als 268 alumnes. 
El volum d’estudiants matriculats de nou ingrés, des del curs 2015-2016 es troba estabilitzat al voltant dels 100 
alumnes, essent el curs 2019-202020 el que compta amb número més elevat de matrícules de nou ingrés (106). 
La supressió de les proves PAP (proves físiques d’accés al grau) a partir del curs 2016-2017 ha implicat un 
augment clar en la demanda global i en la demanda en primera preferència. Els darrers 4 cursos no han sortit 
places de nou accés a la convocatòria de setembre i el primer dia de classe es pot començar el grau amb un 
grup estable que millora l’adaptació dels estudiants i facilita l’organització d’activitats, aspectes que 
desenvoluparem en apartats posteriors.  

Al Grau en Physioterapy el volum d’estudiants de nou accés s’ha mantingut força similar tots els cursos. La 
matrícula global ha anat creixent perquè estem en els cinc primers anys d’implantació dels estudis i és 
especialment destacable el fet que el curs 2019-2020, el número de total d’estudiants matriculats va ser de 294, 
el més alt registrat des de la seva creació. 

Respecte a la doble titulació (CAFE / Fisioteràpia) la demanda és petita perquè es una opció que entenem que 
s’adreça a un perfil d’estudiant de nivell notable com a mínim i que té molt clar què vol estudiar, dos aspectes 
difícils de reunir. El centre està content amb el volum i el nivell dels estudiants d’aquesta doble titulació i 
considera que les dades i les opinions dels estudiants han influït en un augment de la demanda el darrer curs 
(2019-2020). 

A més, cal fer esment que es va aprovar una taula d’adaptacions per passar de Fisioteràpia a Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport (evidència 1.3) i a viceversa (evidència 1.4) amb 30 o més ECTS superats. Aquest 
possibilitat no ha implicat l’oferta de més places de nou accés. 
En referència les memòries verificades, podem concloure que la demanda per estudiar al nostre Centre es 
manté en ratis correctes. 

En relació als estudiants titulats d’EUSES, la taxa de graduació en Fisioteràpia és de 0,88, en Physiotherapy 
de 0,62 i en CAFE de 0,55; en la doble titulació encara no hi ha alumnes graduats. Aquestes dades estan per 
sota de les exposades en la memòria de verificació en els casos de Physiotherapy i CAFE. Des que varen 
finalitzar les primeres promocions dels diferents estudis de grau (2012-2013 – CAFE i Fisioteràpia) la taxa està 
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per sota dels valors estimats en la memòria de verificació i, per aquest motiu, es va realitzar un estudi 
(OBJ00001815) per detectar les causes. En base a l’estudi podem inferir que les principals causes de la taxa de 
graduació, sobretot a CAFE, són una nota d’accés als estudis per sota de 7 en molts estudiants i el fet que hi ha 
un nombre considerable d’estudiants que treballen al mateix temps que estudien i això fa que triguin més 
temps en finalitzar els seus estudis. En el cas de Physiotherapy, sols han acabat dues promocions fins a la data 
i s’espera una evolució a l’alça de la taxa. Tots aquests aspectes s’analitzen amb més profunditat a l’estàndard 
6. 

Pel que fa al professorat, el nombre de docents va experimentar un augment entre el 2009 i el 2017, període 
en què es van anar implantant noves titulacions, i s’ha estabilitzat els darrers dos cursos. El curs 2019-2020 el 
nombre de professors ha estat de 113 (50 ha donat classes al Grau en Fisioteràpia, 37 al Grau en Physiotherapy 
i 39 al Grau en CAFE i, d’aquest, 5 donen classe als dos campus (Girona i Barcelona). El volum de crèdits 
impartits els darrers anys es manté força estable tant a CAFE (480,40), com a Fisioteràpia (766) i a 
Physiotherapy (315,04) degut a l’evolució de la matriculació. Globalment el nombre total de crèdits és de 
1561,44. 

EUSES es preocupa per vincular la formació amb el món professional, cultural i social a través de pràctiques 
curriculars, extracurriculars, voluntariats, recerca i transferència de coneixement. Alguns dels convenis de 
pràctiques més destacats que ho evidencien són amb les següents entitats: Departaments de Salut i 
Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, FC Barcelona, Bàsquet Manresa, Joventut de Badalona, CAR de 
Sant Cugat, Girona FC, Institut Guttmann, Ajuntament de Salt, Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, 
Sanitas, Hospitals i centres de salut de França, etc. EUSES ha signat convenis de mobilitat amb altres 
universitats a través dels programes Erasmus i SICUE. A més també s’han signat un conveni amb la Universitat 
James Cook (Austràlia) i la Universitat Slipery Rook (USA). 

El lloc web d’EUSES és: https://girona.euses.cat/ i https://barcelona.euses.cat/ca/ . També es pot consultar 
informació i un vídeo de presentació dels graus a:  

- Fisioteràpia (https://girona.euses.cat/estudis/grau-fisioterapia-girona/) 
- Physiotherapy (https://barcelona.euses.cat/ca/estudis/grau-fisioterapia-internacional-barcelona/)  
- CAFE (https://girona.euses.cat/estudis/grau-cafe-girona/)   
- Doble titulació (https://girona.euses.cat/estudis/doble-titulacio-cafe-fisioterapia/)  

 

 
 

https://girona.euses.cat/
https://barcelona.euses.cat/ca/
https://girona.euses.cat/estudis/grau-fisioterapia-girona/
https://barcelona.euses.cat/ca/estudis/grau-fisioterapia-internacional-barcelona/
https://girona.euses.cat/estudis/grau-cafe-girona/
https://girona.euses.cat/estudis/doble-titulacio-cafe-fisioterapia/
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Procés d’elaboració de l’autoinforme  

 

EVIDÈNCIES:   

Codificació Descripció 

2.1 Composició del CAI 
2.2 Actes de les reunions del CAI  
2.3 Acta aprovació informe de la CQ d’EUSES 

2.4 Acta aprovació informe de la Junta de Centre adscrit 
2.5 Acta aprovació informe de la CQ de la UdG 
2.6 Model enquesta de satisfacció del CAI 

2.7 Dades de satisfacció dels agents 

Seguint la planificació d’AQU Catalunya, el mes de febrer de 2020 es va acordar que EUSES entraria en un 
procés d’acreditació de les titulacions que, segons la data de verificació, ja complien els requisits per acreditar-
se. En el cas d’ EUSES les titulacions afectades han estat: 

- Fisioteràpia (verificació: 01/06/2009 i acreditació: 01/06/2015). 
- Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (verificació: 22/06/2009 i acreditació: 08/07/2015). 
- Physiotherapy (verificació: 03/08/2015). 

Després d’una primera reunió entre el director acadèmic i el Gabinet de Planificació i Avaluació, es va nomenar 
un Comitè d’Avaluació Interna (CAI) compost per responsables acadèmics, professors, estudiants, graduats i 
agents externs (evidència 2.1). En aquesta reunió es va proporcionar al CAI la documentació d’AQU Catalunya 
i altra documentació específica elaborada per la pròpia universitat. El GPA es va posar a disposició del comitè 
per acompanyar-lo en tot el procés. 

El CAI s’ha reunint 5 vegades (evidència 2.2 actes de les reunions) i ha anat analitzant les diferents evidències. 
S’ha treballat de manera que tots els membres del CAI han pogut fer les seves aportacions al llarg del procés 
d’elaboració de l’informe. Un cop redactat i aprovat l’autoinforme per part del CAI, s’ha portat a aprovació per 
l’òrgan de govern del centre, la Junta de Centre Adscrit (evidència 2.4 acta). 

Posteriorment, s’ha obert un procés d’exposició pública del dia 12 de febrer de 2021 al dia 3 de març de 2021. 
Les aportacions recollides han estat valorades pel CAI i incorporades, si s’escau, en el document definitiu. Les 
aportacions rebudes han estat 2 (recollides a l’evidència 2.4). 

En última instància, ha estat aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG (evidència 2.5 acta). 

Durant tot el procés s’ha tingut accés a una plataforma informàtica on s’han anat penjant les diferents 
evidències i esborranys dels documents. D’aquesta manera els membres del CAI han pogut accedir a tota la 
informació que dona suport a l’anàlisi. 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. 

Finalment, per conèixer la satisfacció dels agents s’ha administrat una petita enquesta als membres del CAI 
(evidència 2.6 enquesta) que recull informació sobre: la composició del CAI, la participació i implicació del 
CAI, l’organització del procés (reunions, correus informatius...), el calendari i el seu seguiment, la qualitat de 
les evidències i l’autoinforme resultant. La valoració del CAI és molt positiva, tal i com es pot comprovar a 
l’evidència 2.7. 

La participació i el compromís adquirit pels diferents membres del CAI permeten concloure que els processos 
d’autorreflexió i millora formen part de la dinàmica d’EUSES. Tot i així, repetides vegades s’ha manifestat que 
els timmings han estat molt difícils de complir i que els períodes no han estat els més adequats per la situació 
global que es viu vinculada a la COVID-19.  
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Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Com en qualsevol autoavaluació, a més del resultat o producte final, s’ha tingut present el procés desenvolupat 
durant el període de temps entre els processos del marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació 
(VSMA) previs en cada una de les titulacions. 
Els processos del marc VSMA impliquen uns objectius de millora en diferents estàndards que es desenvolupen 
en cada apartat específic.  

Segons la percepció del Comitè d’Autoavaluació Intern, el resultat dels canvis implantats en base als objectius 
de millora previs es tradueixen en el que s’esmentarà a continuació. Indicar que, per ajudar en l’autoavaluació, 
s’ha establert un codi de colors per detectar visualment l’auto-qualificació que rep l’estàndard i/o 
subestàndard. 

 En progrés d’excel·lència 
 S’assoleix 
 S’assoleix amb condicions 
 No s’assoleix 

 
Estàndards Autoavaluació 
Estàndard 1 – Qualitat del programa 
formatiu 

 S’assoleix 

Estàndard 2 – Pertinència de la informació 
pública 

 En progrés vers l’excel·lència 
 

Estàndard 3 - Eficàcia del sistema de 
garantia interna de la qualitat (SAIQU) de 
la titulació 

 S’assoleix 

Estàndard 4 - Adequació del professorat al 
programa formatiu 

 S’assoleix 

Estàndard 5 - Eficàcia dels sistemes de 
suport a l’aprenentatge 

 En progrés vers l’excel·lència 

Estàndard 6 - Qualitat dels resultats dels 
programes formatius 

 S’assoleix 

 
 Estàndard 1 – Qualitat del programa formatiu 
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. 

FISIO PHYSIO CAFE El perfil de competències és l’adequat i compleix 
amb els requisits. Amb tot es planteja una 
reverificació dels estudis per actualitzar les 
titulacions. 

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. 

FISIO PHYSIO CAFE El pla d’estudis i l’estructura del currículum són 
coherents. Amb tot es planteja una reverificació 
dels estudis per actualitzar les titulacions. 

1.3 – Els estudiants 
admesos tenen el 
perfil d’ingrés 
adequat per a la 
titulació i el seu 
nombre és coherent 
amb el de places 
ofertes. 

FISIO PHYSIO CAFE La majoria d’estudiants matriculats presenten un 
perfil d’accés que s’adiu amb l’establert per cada 
titulació. Cada vegada l’alumnat té més clar el perfil 
d’accés tot i que accedeixen als Graus alumnes 
provinents de batxillerats diferents.  
El nombre d’estudiants matriculats és coherent 
amb el nombre de places ofertes per la titulació. 
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1.4 – La titulació 
disposa dels 
mecanismes de 
coordinació docent 
adequats. 

FISIO PHYSIO CAFE Els mecanismes de coordinació de què disposa la 
titulació són molt adequats. 

1.5 – L’aplicació de 
les diferents 
normatives es 
realitza de manera 
adequada i té un 
impacte positiu sobre 
els resultats de la 
titulació. 

FISIO PHYSIO CAFE L’aplicació de les diferents normatives es realitza 
de manera adequada i té un impacte positiu sobre 
els resultats de la titulació. 

En aquest estàndard s’han fet avenços constants des de l’inici de la implantació dels estudis, garantint sempre 
la informació pública i comunicació de l’activitat del centre. A continuació es valoren els subestàndards.  

 Estàndard 2 – Pertinença de la informació pública 
2.1 – La institució publica informació 
veraç, completa i actualitzada i 
accessible sobre les característiques de 
la titulació i el seu desenvolupament 
operatiu. 

 La informació que s’ofereix sobre les característiques 
del programa i el seu desenvolupament operatiu està 
actualitzada, és exhaustiva i pertinent. Així mateix, 
aquesta informació és molt clara, llegible, agregada i 
accessible a tots els grups d’interès. 

2.2 – La institució publica informació 
sobre els resultats acadèmics i de 
satisfacció. 

 La institució publica informació actualitzada, 
agregada, accessible i exhaustiva sobre els resultats 
acadèmics i de satisfacció de la titulació. 

2.3 – La institució publica el SAIQU en 
què s’emmarca la titulació i els resultats 
del seguiment i l’acreditació de la 
titulació. 

 La institució publica la política de qualitat, els 
processos del SGIQ i els elements que se’n deriven per 
a la rendició de comptes, que inclouen els resultats del 
seguiment i de l’acreditació.  

Destaquem en aquest estàndard la consolidació del sistema de garantia intern de la qualitat (SAIQU) redactat 
agafant de referencia el SAIQU de la UB i adaptant-lo a la realitat del centre.  

 Estàndard 3 – Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SAIQU) de la titulació 
3.1 – El SGIQ implementat té processos 
que garanteixen el disseny, l’aprovació, 
el seguiment i l’acreditació de les 
titulacions. 

 El SGIQ disposa de processos implementats que 
faciliten el disseny i l’aprovació de les titulacions, com 
també el seu seguiment i la seva acreditació, amb 
implicació de tots els grups d’interès. 

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 disposa d’un procés implementat que 
gestiona la recollida de resultats rellevants, amb 
l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació 
sobre la seva evolució temporal. El SGIQ permet la 
recollida de la informació sobre la satisfacció dels 
estudiants i titulats respecte del programa formatiu.  

3.3 – El SGIQ implementat es revisa 
periòdicament i genera un pla de 
millora que s’utilitza per a la seva 
millora continua. 

 El SGIQ disposa d’un procés implementat que obliga 
la institució a revisar de forma periòdica i completa 
l’adequació del mateix SGIQ. Les accions de millora 
del SGIQ són coherents amb la revisió efectuada i 
s’estructuren en plans de millora que recullen tots els 
elements necessaris per a un seguiment òptim i 
periòdic de la seva implantació. 

EUSES – centre adscrit  la UdG a través del processos de gestió del PDI ha garantit sempre el compliment 
dels estàndards de qualitat i posa a disposició del professorat mitjans pel seu creixement i progressió. Essent 
un centre jove s’està treballant promoure encara més la recerca i la innovació en l’àmbit de la salut i l’esport. 
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 Estàndard 4 – Adequació del professorat al programa formatiu 
4.1 – El professorat 
del centre 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. 

FISIO PHYSIO CAFE El professorat disposa de la qualificació acadèmica i 
els reconeixements externs rellevants, com també de 
l’experiència adequada. El centre té establerts 
criteris adequats per a l’assignació de docència, que 
asseguren en tots els casos el millor professorat. Els 
estudiants estan majoritàriament satisfets amb la 
competència docent i l’experiència 
investigadora/professional del professorat. Cal 
seguir treballant en aquest aspecte en alguns casos i, 
per això, s’analitza periòdicament cada situació. 

4.2 – El professorat 
del centre és 
suficient i disposa 
de la dedicació 
adequada per 
desenvolupar les 
seves funcions i 
atendre els 
estudiants. 

FISIO PHYSIO CAFE L’estructura de la plantilla del professorat i el 
nombre de professors són molt adients per impartir 
les titulacions i atendre els estudiants del centre. Els 
estudiants estan majoritàriament molt satisfets amb 
l’atenció del professorat en el seu procés 
d’aprenentatge. 

4.3 – La institució 
ofereix suport i 
oportunitats per 
millorar la qualitat 
de l’activitat docent 
i investigadora del 
professorat. 

FISIO PHYSIO CAFE El professorat disposa de suport institucional per al 
desenvolupament de les seves funcions i per a la 
millora de la qualitat de la seva activitat docent i 
investigadora. 

Els centre disposa d’un Pla d’Acció Tutorial (PAT) consolidat i d’un conjunt d’activitats associades a 
l’assoliment de continguts de diferents assignatures - learning by doing que garanteixen el suport acadèmic i 
l’aproximació de l’estudiantat a la realitat professional. 

 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 serveis d’orientació 
professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral. 

 Es posa de manifest que el Pla d’Acció Tutorial i 
d’orientació acadèmica dona resposta a les necessitats 
dels estudiants. 
L’orientació professional és adequada, considerant les 
evidències disponibles i l’adequació de les activitats 
realitzades.  
Els estudiants i els tutors estan satisfets amb els 
serveis d’orientació acadèmica i professional. EUSES 
Alumni treballa per consolidar la tasca i ampliar els 
serveis a un col·lectiu cada vegada més nombrós. 

5.2 – Els recursos materials disponibles 
són adequats al nombre d’estudiants i a 
les característiques de la titulació. 

 Les infraestructures docents i de suport a 
l’aprenentatge donen una resposta adequada a les 
necessitats d’aprenentatge dels estudiants.  
Els recursos i fons de la biblioteca responen 
satisfactòriament a les necessitats de la titulació, són 
accessibles i presenten una certa relació amb l’activitat 
de recerca del centre. 
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En aquest estàndard es posa de manifest el treball constant de millora de cada titulació que s’ha anat realitzant 
curs a curs. Tot seguit comentem els diferents subestàndards.  

 Estàndard 6 – Qualitat dels resultats dels programes formatius 
6.1 – Els resultats de 
l’aprenentatge assolits 
es corresponen amb 
els objectius formatius 
pretesos i amb el nivell 
de MECES de la 
titulació. 

FISIO PHYSIO CAFE Les evidències documentades dels assoliments 
dels estudiants posen de manifest un adequat 
nivell de formació dels estudiants i satisfan 
suficientment els requisits del nivell especificat en 
el MECES per a la titulació. 
Els TFG responen al nivell del MECES requerit 
per a les titulacions i responen a una planificació 
temàtica que concorda amb les línies de recerca o 
de transferència de coneixement del professorat. 
Les pràctiques externes (PE) responen al nivell 
del MECES requerit per a la titulació i els centres 
proporcionen la situació de pràctiques coherent 
amb la titulació. A més, en molts casos són 
empreses de referència en l’àmbit de la 
Fisioteràpia i en el de les Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport. 

6.2 – Les activitats 
formatives, la 
metodologia docent i 
el sistema d’avaluació 
són adequats i 
pertinents per garantir 
l’assoliment dels 
resultats 
d’aprenentatge 
previstos. 

FISIO PHYSIO CAFE La metodologia i les activitats docents estan 
dissenyades amb l’objectiu d’oferir oportunitats 
als estudiants per integrar els resultats 
d’aprenentatge 
Els sistemes i criteris d’avaluació son adequats per 
certificar i discriminar els resultats de 
l’aprenentatge. 
Tant en el TFG com en les PE es supervisen i 
avaluen amb criteris adequats. 

6.3 – Els valors dels 
indicadors acadèmics 
són adequats per a les 
característiques de la 
titulació. 

FISIO PHYSIO CAFE Tot i que la sèrie temporal de tots els indicadors 
acadèmics, segons l’evidència documental, és 
coherent amb la tipologia d’estudiants i les 
titulacions equivalents, el centre ha estudiat 
l’evolució de la taxa de graduació, sobretot a 
CAFE, que no coincidia amb els valors previstos a 
la memòria de verificació; aquest aspecte es tindrà 
en compte a l’hora de reverificar els títols. 

6.4 – Els valors dels 
indicadors d’inserció 
laboral són adequats 
per a les 
característiques de la 
titulació. 

FISIO PHYSIO CAFE La taxa d’ocupació és superior a la de la població 
activa pel mateix període de referència i tram 
d’edat, i és adequada comparada amb la de 
titulacions similars. 
La taxa d’adequació és adequada comparada amb 
altres titulacions del mateix àmbit disciplinari. 
La mitjana de valoració de la utilitat de la 
formació teòrica i pràctica és adequada 
comparada amb la d’altres titulacions del mateix 
àmbit disciplinari. 
La titulació de PHYSIO encara no té els suficients 
anys d’implantació per poder participar en 
l’enquesta d’inserció laboral (UdG, AQU i EUSES 
tenen signat el conveni de participació). 

A continuació es realitza una argumentació basada en evidències sobre el grau d’assoliment dels estàndards de 
qualitat. Per a cada estàndard es fa una valoració fent referència directa a les dades més significatives que 
posen de manifest el compliment dels estàndards. 
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Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

EVIDÈNCIES:   

Codi Descripció Enllaç 

3.1.1 

Web Informes de titulacions 

• Fisioteràpia 

• Physiotherapy 

• CAFE 

https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-
titulacions 

3.1.2 
Presència de la perspectiva de gènere en la impartició de la 
titulació (art 28.1 Llei 17/2015) 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099  

3.1.3 Normativa de matrícula en estudis de Grau, Màsters 
universitaris i programes de Doctorat 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-
preus/Normatives/Normes-de-matricula 

3.1.4 Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació 
dels estudiants 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-
preus/Normatives/Processos-avaluacio-i-qualificacio-
dels-estudiants 

3.1.5 Calendari acadèmic i administratiu per als estudis de Grau, 
Màster universitari i Doctorat 

https://www.udg.edu/ca/estudia/calendaris-
academics/curs-2019-2020/calendari-graus 

3.1.6 Normativa sobre Pràctiques Externes de Graus i Màsters https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-
preus/Normatives/Practiques-academiques-externes-de-
graus-i-masters 

3.1.7 Normativa Marc reguladora del Treball Final de Grau (TFG) i 
Treball Final de Màster (TFM) 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-
preus/Normatives/Treball-final-de-grau-i-treball-final-
de-màster 

3.1.8 Normativa per a la participació dels estudiants en Programes 
de Mobilitat Internacional en estudis de Grau i de Màster 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-
preus/Normatives/Participacio-estudiants-en-programes-
de-mobilitat 

3.1.9 
Actes dels diferents mecanismes de participació (Consell 
d’estudis, reunions de coordinació, reunions de delegats) 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099  

3.1.10 
Documentació referida al desplegament temporal i l’itinerari 
de la doble titulació 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.1.11 Documentació referida a la coordinació de l’activitat docent 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.1.12 Reglament de Règim Intern d’EUSES 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.1.13 
Reglament intern organitzador del Treball Final de Grau (TFG) 
i del Treball Final de Màster (TFM) per als estudiants 
d’ensenyaments universitaris oficials d’EUSES 

https://girona.euses.cat/normativa/  

3.1.14 
Normativa interna organitzadora de pràctiques externes per 
als estudiants d’ensenyaments universitaris oficials d’EUSES 

https://girona.euses.cat/normativa/  

 
 

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.  
 
EUSES imparteix les titulacions de Ciències de l’activitat física i de l’esport (CAFE), 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 (evidència 3.1.1). 
 
Grau en CAFE 
 
Arrel del procés d’acreditació del curs 2014-2015, el centre va introduir la modificació (2015) de la memòria 
de verificació a través de la qual els estudiants de nou accés no necessiten realitzar les Proves d’Aptitud 
Personal (PAP) per accedir al grau. 
  
 

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.  

A més de la modificació esmentada en el punt 1.1 d’aquest Estàndard, durant aquest període s’han introduït 
les següents millores en els plans d’estudis: 

 

https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/informes-de-titulacions/detall/id/est001130
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/informes-de-titulacions/detall/id/est001162
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/informes-de-titulacions/detall/id/est001131
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-titulacions
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-titulacions
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Normes-de-matricula
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Normes-de-matricula
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Processos-avaluacio-i-qualificacio-dels-estudiants
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Processos-avaluacio-i-qualificacio-dels-estudiants
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Processos-avaluacio-i-qualificacio-dels-estudiants
https://www.udg.edu/ca/estudia/calendaris-academics/curs-2019-2020/calendari-graus
https://www.udg.edu/ca/estudia/calendaris-academics/curs-2019-2020/calendari-graus
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Practiques-academiques-externes-de-graus-i-masters
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Practiques-academiques-externes-de-graus-i-masters
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Practiques-academiques-externes-de-graus-i-masters
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Treball-final-de-grau-i-treball-final-de-m%C3%A0ster
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Treball-final-de-grau-i-treball-final-de-m%C3%A0ster
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Treball-final-de-grau-i-treball-final-de-m%C3%A0ster
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Participacio-estudiants-en-programes-de-mobilitat
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Participacio-estudiants-en-programes-de-mobilitat
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Participacio-estudiants-en-programes-de-mobilitat
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://girona.euses.cat/normativa/
https://girona.euses.cat/normativa/
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Fisioteràpia 

- Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2. 
o Assignatura optativa Anglès per fisioteràpia (B2). 

 
- Incorporar les següents assignatures optatives: 

o Fisioteràpia viscerosomàtica (2020-2021). 
o Teràpia d'Alliberament Miofascial – TAM (2017-2018). 
o Introducció al diagnòstic per la imatge en Fisioteràpia (2017-2018). 

Physiotherapy 

- Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2. 
o Assignatura optativa Anglès avançat per fisioteràpia (C1). 

 
- Incorporar les següents assignatures optatives: 

o Teràpia d'Alliberament Miofascial – TAM (2017-2018). 
o Introducció al diagnòstic per la imatge en Fisioteràpia (2017-2018). 

 
CAFE 

- Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2. 
o Assignatura optativa Anglès per ciències de l’esport (B2). 

 
- Incorporar les següents assignatures optatives: 

o Emprenedoria en activitat física i esport (2019-2020). 
o Exercici físic pel benestar holístic (2019-2020). 
o Tecnificació esportiva i desenvolupament del talent esportiu (2018-2019). 
o Noves tendències i mètodes de valoració en l'activitat física i l'esport (2018-2019). 

El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius 
de la titulació però, les memòries de verificació i modificació daten de 2009 i 2015 i el centre considera que és 
necessària una actualització de les mateixes i presenta com a objectiu de millora (OBJ00001863) la 
reverificació de les tres memòries de grau amb els següents objectius: 

Generals 

 Actualització del redactat de les competències. 
 

 Incorporació de resultats d’aprenentatge a les memòries que no en van incorporar en el seu inici i una 
vinculació a nivell competencial. 
 

 Incorporació d’aspectes tecnològics als diferents graus en base a l’experiència de treball conjunt amb 
l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) – centre adscrit a la UB acumulada en el 
desenvolupament de: 

o Grau interuniversitari en Physiotherapy (PHYSIO IU). 
o Màster en Ciència i tecnologia en Futbol; títol oficial d’ENTI-UB on EUSES participa 

conjuntament amb l’INEFC, UCONN i el FC Barcelona. 

Pel que fa a la perspectiva de gènere, aspecte que també es desenvolupa a nivell de la UdG en el subestàndard 
1.5, tant la Llei orgànica d’igualtat 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, com 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006, així com la Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat 
efectiva de dones i homes, obliguen els poders públics a garantir la transversalitat en la incorporació de la 
perspectiva de gènere a les polítiques públiques i a preservar el reconeixement del paper de les dones en els 
àmbits cultural, històric, social i econòmic (articles 15 i 41 de la Llei 3/2007, article 41 de l’Estatut d’autonomia, 
i article 1 de la Llei 17/2015).  

En la mateixa línia, el Programa Drets, Igualtat i Ciutadania, establert pel Reglament (UE) núm. 1381/2013, 
per al període 2014-2020, inclou la promoció de l’aplicació efectiva del dret a la no- discriminació, la igualtat 
entre homes i dones i la prevenció i eliminació de la violència contra menors, joves i dones. La Recomanació 



 Autoinforme per a l’acreditació curs 2019-2020 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE SALUT I ESPORT 

 

16 

 

de la Comissió Europea CM/Rec(2019)1, del Comitè de Ministres als Estats membres per a prevenir i 
combatre el sexisme, actualitza el concepte de sexisme, aplicable a tots els àmbits de la vida en societat, i, junt 
amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 17/2015, de 21 
de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes, constitueixen el marc jurídic del qual parteix el III Pla 
d’igualtat de la Universitat de Barcelona. 

EUSES, com a centre adscrit a la UdG, pren en consideració la presencia de la perspectiva de gènere en 
la impartació de les titulacions tal i com marca l’Article 28.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat 
efectiva de dones i homes.  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documen
tId=698967&n%20ewLang=ca_ES  

En aquest article s’especifica que cal aconseguir: 

a) Incorporació de la perspectiva de gènere en els plans d’estudis de graus i màsters.  

b) L’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge en totes les seves comunicacions. 

c) La formació en coeducació de les persones que duen a terme tasques docents, 
(especialment en casos de docents dels ensenyaments de mestre o ciències de l’educació).  

Per tot l’exposat anteriorment en referència a la perspectiva de gènere, el centre inclourà en els tres estudis de 
grau competències i continguts per incorporar de manera transversal els tres aspectes anteriors. Incidint 
especialment en la contribució de les dones al llarg de la història en tots els àmbits del coneixement (centrant-
se específicament en els àmbits de la salut i l’esport) i en l’activitat acadèmica i investigadora, així com, en l’ús 
no sexista ni androcèntric del llenguatge en totes les comunicacions. 

Fisioteràpia 

 Actualització de continguts. 
 

 Tenir en compte en el nou disseny la necessitat de dividir l’assignatura de Fisioteràpia en especialitats 
clíniques (10 ECTS) en tres assignatures: 

o Geriatria. 
o Pediatria. 
o Urologia – fisioteràpia del sòl pelvià. 

Physiotherapy 
 

 Actualització de continguts. 
 

 Tenir en compte en el nou disseny la necessitat de dividir l’assignatura de Fisioteràpia en especialitats 
clíniques (10 ECTS) en tres assignatures: 

o Geriatria. 
o Pediatria. 
o Urologia – fisioteràpia del sòl pelvià. 

La reverificació també tindrà en compte que en l’informe de seguiment del curs 2018-2019, el Grau en 
Physiotherapy plantejava el canvi de nom de l’assignatura bàsica d’anglès científic (3159G03007) per Anglès 
per ciències de la salut (ISC/19/03 – OBJ00001808); 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. 

CAFE 
 

 Actualització de continguts. 
 

 Tenir en compte en el nou disseny la necessitat de dividir l’assignatura d’Esports d’equip 1 (12 ECTS) 
en quatre assignatures: 

o Tàctica. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=698967&n%20ewLang=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=698967&n%20ewLang=ca_ES
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o Bàsquet. 
o Handbol. 
o Futbol. 

 
 Valorar la divisió de l’assignatura obligatòria d’esports d’equip 2 (12 ECTS) en quatre assignatures 

optatives. 
 

 Tenir en compte, si el terminis ho permeten, la futura regulació professional a nivell de l’estat  
espanyol. 

En aquesta memòria de reverificació s’utilitzarà la recent publicació de l’ Acuerdo del Consejo de 
Universidades de 17 de septiembre de 2018, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por 
las universidades de memorias de verificación del título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del  Deporte (BOE-A-2018-12774). 

També serà fonamental en la memòria de reverificació el treball que està realitzant la Conferencia española de 
Decanos y Directores de Centros Universitarios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte pel 
desenvolupament d’una proposta de pla d’estudis. La conferència va començar a treballar en el projecte el curs 
2018-2019, però en el curs 2019-2020 la progressió es va alentir considerablement a causa de l'estat d'alarma 
vinculada a la Covid-19. El curs 2020-2021 s'han reprès les diferents comissions de treball i s'espera poder 
finalitzar la proposta.  

Seguint el calendari establert per AQU Catalunya, els nous títols entrarien en funcionament el curs 2023-
2024. Mentre el pla actual segueix en vigor, el centre planteja pels graus ens Fisioteràpia i Physiotherapy 
també planteja, la incorporació de les següents assignatures optatives (OBJ00001862) com a pas previ a la 
implantació de la memòria de reverificació, tenint en compte les necessitats professionals presents i futures 
dels titulats: 

o Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportives 
o Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l'envelliment 
o Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica 

Els estudiants podran començar a cursar les noves optatives el curs 2021-2022. 

 

Objectius vigents al pla de millora: 
 

 OBJ0001808 - Modificar el nom de l'assignatura Anglès científic En curs 10% 
 

 ACC0002129 - Fer arribar la nova denominació de l'assignatura al GPA En curs 10% 
 ACC0002130 - Incorporació de la nova denominació al pla d'estudis implicat  En curs 10% 

 
 OBJ0001862 - Introduir optatives noves en els Graus en FISIO i PHYSIO En curs 25% 

 
 ACC0002279 - Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en 
els 3 idiomes i fer-la arribar al GPA 

En curs 50% 

 ACC0002280 - Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats 
per part del GPA i comunicació dels canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del 
centre 

En curs 0% 

 

 OBJ0001863 - Reverificació dels tres títols de grau (FISIO, PHYSIO i CAFE) En curs 0% 
 

 ACC0002281 - Redacció de les memòries de reverificació dels Grau en FISIO, 
PHYSIO i CAFE 

En curs 0% 

 ACC0002282 - Implementació de l'itinerari de la doble titulació FISIO-CAFE En curs 0% 
 ACC0002283 - Redacció de la doble titulació FISIO - CAFE en base a les memòries 
reverificades (per impartir el curs 2023-2024) 

En curs 0% 

 ACC0002285 - Implementació de les memòries reverificades En curs 0% 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12774
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Objectius tancats en el període: 
 
 OBJ0001447 - Introduir optatives noves en el Grau en CAFE Assoliment 

satisfactori 
100% 

Valoració: Objectiu assolit en la seva totalitat 

 ACC0001611 - Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per 
part del GPA i comunicació dels canvis realitzats a Secret. Ac. del centre docent i 
SGAE 

Tancada 100% 

 ACC0001616 - Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en els 
3 idiomes i fer-la arribar al GPA 

Tancada 100% 

 
 OBJ0001455 - Introduir optatives noves en el Grau en FISIO Assoliment 

satisfactori 
100% 

Valoració: Objectiu assolit en la seva totalitat 

 ACC0001620 - Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en 
els 3 idiomes i fer-la arribar al GPA 

Tancada 100% 

 ACC0001621 - Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per 
part del GPA i comunicació dels canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del centre 
docent 

Tancada 100% 

 
 OBJ0001800 - Introduir optatives noves en el Graus en CAFE Assoliment 

satisfactori 
100% 

Valoració: Objectiu assolit en la seva totalitat 

 ACC0002124 - Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per 
part del GPA i comunicació dels canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del centre 
docent 

Tancada 100% 

 ACC0002125 - Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en els 
3 idiomes i fer-la arribar al GPA 

Tancada 100% 

 
 OBJ0001812 - Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 Assoliment 

satisfactori 
100% 

Valoració: L'objectiu s'ha assolit satisfactòriament 

 ACC0002137 - Incorporació del requisit de la tercera llengua Tancada 100% 
 ACC0002138 - Modificació dels itineraris dels plans d'estudis implicats  Tancada 100% 

 ACC0002139 - Incorporació de noves optatives acreditatives de nivell d'anglès als 
diferents graus 

Tancada 100% 

 ACC0002140 - Informar a l'alumnat sobre la necessitat d'acreditar una tercera 
llengua 

Tancada 100% 

 
 OBJ0001814 - Introduir optatives noves en els Graus en FISIO, PHYSIO i CAFE Assoliment 

satisfactori 
100% 

Valoració: Objectiu assolit en la seva totalitat 
 ACC0002141 - Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en els 
3 idiomes i fer-la arribar al GPA 

Tancada 100% 

 ACC0002142 - Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per 
part del GPA i comunicació dels canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del centre 
docents 

Tancada 100% 

 
 OBJ0001823 - Introduir optatives noves en el Grau en PHYSIO Assoliment 

satisfactori 
100% 

Valoració: Objectiu assolit en la seva totalitat 
 ACC0002158 - Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per 
part del GPA i comunicació dels canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del centre 
docents 

Tancada 100% 

 ACC0002159 - Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en els 
3 idiomes i fer-la arribar al GPA 

Tancada 100% 
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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.  

El perfil d’entrada recomanat pels graus en Fisioteràpia i Physiotherapy, és el d’un estudiant amb una sòlida 
formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut, una bona actitud de servei vers les persones 
i un caràcter actiu. Finalment, també serà necessari tenir bones nocions d'anglès (Physiotherapy). 

Pel que fa al Grau en CAFE, el perfil d’entrada recomanat és el d’un estudiant amb una sòlida formació en les 
matèries relacionades amb les ciències de la salut. És recomanable, a més a més, una bona condició física, 
constància per mantenir-la, gust pels esports i un caràcter actiu. 

Analitzant la taula 1.1, s’observa que en el Grau en Fisioteràpia hi ha hagut un lleuger descens de la demanda 
en 1a opció de 50 alumnes. Per altra banda, s’observa un augment d’aproximadament 30 estudiants de nou 
ingrés respecte el curs anterior. Val a dir que s’han cobert la totalitat de les places de nou ingrés (150). 
Es manté un percentatge d’accés en primera preferència molt elevat (97,89%) tot i la lleugera disminució de la 
demanda exposada 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 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  

Al Grau en Physiotherapy, en estudiants de nou ingrés tan sols hi ha hagut un petit descens de 6 alumnes i 
s’han cobert el 100% de les places. Ha estat més significatiu l’augment del percentatge de la demanda de 1a 
opció que ha estat de 6 estudiants, suposant un augment aproximat del 10%. Per altra banda, hi ha hagut un 
descens important del percentatge d’accés en matrícula a setembre (del 16,18% al 0%). 

L’argument per aquest augment en les dades analitzades es pot trobar en l’interès dels estudiants participants 
en les diferents jornades de portes obertes en els dos graus oferts. 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.  

Al Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE), observem una mínima oscil·lació respecte el curs 
anterior. Veiem un lleuger increment dels estudiants de nou ingrés i, com a dada més significativa, després de 
dos cursos consecutius amb un 0% de percentatge d’accés en la matrícula a setembre, aquest curs la xifra ha 
augmentat fins a un 11,32%. En termes generals, es manté la bona línia dels últims cursos, des de la supressió 
de les PAP. 

A la doble titulació, tot i no acreditar-se, es creu oportú exposar que hi ha hagut un increment de 9 a 12 
estudiants en la demanda com a primera opció, i de 8 a 11 estudiants en la demanda de nou ingrés. S’observa 
un descens significatiu del percentatge d’accés en la matrícula de setembre, que ha passat 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 es manté. 

Respecte a la taula 1.2, el Grau en CAFE, ha estat gairebé igual que el curs anterior, tan sols reduint-se en 0,01 
punts, fet que es considera com un canvi pràcticament inexistent. 

A Fisioteràpia, la nota de tall s’ha vist disminuïda 0,6 punts aproximadament, tot i que cal tenir en compte que 
el curs anterior es va obtenir la dada més alta registrada 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 hauria estat superior pel fet que la nota de tall de la primera assignació era molt alta. A 
Physiotherapy es manté en la mateixa línia, ja que les notes segueixen sent 5. 

En línies generals, doncs, exceptuant el Grau en Fisioteràpia on la nota s’ha vist lleugerament disminuïda, tan 
sols trobem canvis mínims en els tres graus. 
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A través de la taula 1.3 s’aprofundeix en les característiques dels estudiants de nou accés. Al Grau en 
Fisioteràpia, el percentatge d’estudiants provinent de les PAU amb notes de 5-6 i 6-7 s’ha vist augmentat en 
un 10% i un 24% respectivament, en comparació amb el curs anterior. Aquesta dada va en detriment del 
percentatge d’estudiants amb notes de 7-8 i 8-9 principalment, que s’ha vist disminuït en un 21% i un 13% 
respectivament.  

En relació als estudiants provinents de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), també s’observa una 
disminució dels percentatges amb millors notes. El percentatge d’estudiants amb notes de 7-8 i 8-9 han passat 
del 70% al 41,67% i del 30% al 8,33% respectivament. Cal afegir que el percentatge d’alumnes amb notes de 6-
7 del curs 2018-2019 era inexistent i, el curs 2019-2020 ha pujat fins el 50%. 

A Physiotherapy, no s’observen canvis importants en el percentatge d’estudiants provinents de les PAU, 
exceptuant el percentatge d’alumnes amb notes de 7-8 que ha passat del 27,69% al 15,52%. Aquesta canvi 
significatiu ha comportat petits canvis en el percentatge d’estudiants amb la resta de notes. En aquest cas 
podríem ressaltar l’augment del 6% del percentatge d’estudiants amb notes de 8-9 i el descens del 9% 
d’estudiants amb notes de 6-7.  

A nivell d’alumnes provinent de CFGS, trobem una lleugera disminució en la nota d’accés, ja que s’ha passat 
d’un 0% d’estudiants amb notes de 5-6 al 25%, i del 66,67% d’estudiants amb notes de 6-7 s’ha passat al 50%. 
L’explicació a aquests canvis correlaciona amb la demanda global del grau i l’argumentació exposada en relació 
a les taules 1.1. 

A destacar en el Grau en CAFE, observem un augment important del percentatge d’alumnes provinent de les 
PAU amb notes 7-8, que ha passat del 4,55% el curs anterior al 18,46% el curs 2019-2020. Aquesta dada es 
correlacionem amb la disminució del percentatge dels alumnes amb notes 6-7, que han baixat un 11% 
aproximadament. Quant als alumnes provinents de CFGS, no s’observen canvis substancials respecte el curs 
anterior. 

Respecte a la via d’accés (taula 1.4), a Fisioteràpia, com a dada més destacada, trobem l’augment del número 
d’alumnes provinents de les PAU, que ha augmentat de 138 a 162. Referent a les altres vies d’accés, les dades 
són molt similars al curs anterior. A Physiotherapy, encara que s’observa un lleuger descens (4%) d’alumnes 
provinents de les PAU, en general les dades són molt similars al curs anterior. 

A CAFE, destacar el descens en el nombre d’estudiants provinents d’altres accessos (estudiants amb altres 
estudis universitaris iniciats i que decideixen canviar, que aquest curs ha sigut de 5 estudiants menys. Tot i que 
estem parlant d’una circumstància que depèn exclusivament dels estudiants, des d’EUSES es realitzen 
campanyes informatives durant tot el curs (web, xarxes socials, portes obertes, xerrades als centres de 
secundària, etc.) a fi de presentar als futurs estudiants el desenvolupament i contingut del grau. 

Al Grau en CAFE, la supressió de les Proves d’Aptitud Personal (PAP – taula 1.5) a partir del curs 2016-2017 
ha tingut un efecte positiu en la demanda en primera preferència que es va doblar en comparació amb el curs 
2015-2016 i que s’han mantingut en valors absoluts similars els cursos posteriors. 

Per tot l’analitzat en aquest subestàndard en base a les taules consultables a continuació, podem afirmar que 
el perfil d’entrada recomanat pels graus exposats en les memòries de verificació segueix vigent i, tot i que 
disminueix cada any, cal tenir en compte que encara hi ha un percentatge important d’estudiants que 
accedeixen al grau amb un perfil diferent. Es fa un seguiment i es plantegen activitats dintre del Pla d’Acció 
Tutorial per aconseguir una incorporació positiva dels estudiants provinents de vies d’accés diferents a les 
recomanades. 
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Taules per als graus 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula 

 Fisioteràpia Curs Curs Curs Curs Curs Curs 

  14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Places ofertes 150 150 150 150 150 150 

Demanda 1a opció 295 290 305 237 287 229 

Estudiants de nou ingrés 223 170 173 185 166 190 

Percentatge d’accés en primera preferència 98,21 98,24 98,27 96,22 100 97,89 

Percentatge d’accés en matrícula a 
setembre* 

0 0 0 0 0 1,58 

 

Physiotherapy  Curs Curs Curs Curs Curs Curs 

  14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Places ofertes -- 60 60 60 60 60 

Demanda 1a opció -- 48 80 94 63 69 

Estudiants de nou ingrés -- 53 82 77 68 62 

Percentatge d’accés en primera preferència -- 79,25 74,39 93,51 79,41 88,71 

Percentatge d’accés en matrícula a 
setembre* 

-- 32,08 0 3,9 16,18 0 

 

CAFE  Curs Curs Curs Curs Curs Curs 

  14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Places ofertes 100 100 90 90 90 90 

Demanda 1a opció 48 57 102 112 108 89 

Estudiants de nou ingrés 85 104 101 103 101 106 

Percentatge d’accés en primera preferència 94,12 83,65 92,08 94,17 96,04 94,34 

Percentatge d’accés en matrícula a 
setembre* 

40 33,65 13,86 0 0 11,32 

 

Taula 1.2. Nota de tall  

 Fisioteràpia Curs Curs Curs Curs Curs Curs 

  14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Nota de tall juny PAU 5,8 5,59 6,5 6,05 6,62 5,93 

Nota de tall juny CFGS* 5,8 5,59 6,5 6,05 6,62 5,93 

 

 Physiotherapy Curs Curs Curs Curs Curs Curs 

  14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Nota de tall juny PAU -- 5 -- -- 5 5 

Nota de tall juny CFGS* -- 5 -- -- 5 5 

 

CAFE  Curs Curs Curs Curs Curs Curs 

  14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Nota de tall juny PAU 5 5 5 5,25 5,01 5 

Nota de tall juny CFGS* 5 5 5 5,25 5,01 5 
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Taula 1.3. Nota d’accés 

Fisioteràpia 
  Percentatge de nota d’accés 

  5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

2018-2019 
Proves d’accés a la universitat (PAU)* 4,61 11,18 49,34 32,89 1,97 

CFGS, FP2 o assimilats* 0 0 70 30 0 

2019-2020 
Proves d’accés a la universitat (PAU)* 14,45 35,84 28,9 19,08 1,73 

CFGS, FP2 o assimilats* 0 50 41,67 8,33 0 

 

Physiotherapy 
  Percentatge de nota d’accés 

  5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

2018-2019 
Proves d’accés a la universitat (PAU)* 30,77 30,77 27,69 6,15 4,62 

CFGS, FP2 o assimilats* 0 66,67 33,33 0 0 

2019-2020 
Proves d’accés a la universitat (PAU)* 31,03 39,66 15,52 12,07 1,72 

CFGS, FP2 o assimilats* 25 50 25 0 0 

 
 

CAFE 
  Percentatge de nota d’accés 

  5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

2018-2019 
Proves d’accés a la universitat (PAU)* 53,03 37,88 4,55 4,55 0 

CFGS, FP2 o assimilats* 5,71 25,71 40 28,57 0 

2019-2020 
Proves d’accés a la universitat (PAU)* 52,31 26,15 18,46 3,08 0 

CFGS, FP2 o assimilats* 8,33 27,78 44,44 19,44 0 

 

Taula 1.4. Via d’accés  

   Fisioteràpia N % 

2018-2019 

Proves d’accés a la universitat (PAU) 138 83,13 

CFGS, FP2 o assimilats 8 4,82 

Titulats universitaris o assimilats 4 2,41 

Proves específiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -- -- 

Altres accessos 16 9,64 

2019-2020 

Proves d’accés a la universitat (PAU) 162 85,26 

CFGS, FP2 o assimilats 11 5,79 

Titulats universitaris o assimilats 4 2,11 

Proves específiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -- -- 

Altres accessos 13 6,84 

 

  Physiotherapy N % 

2018-2019 

Proves d’accés a la universitat (PAU) 59 86,76 

CFGS, FP2 o assimilats 3 4,41 

Titulats universitaris o assimilats -- -- 

Proves específiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -- -- 

Altres accessos 6 8,82 

2019-2020 
Proves d’accés a la universitat (PAU) 51 82,26 

CFGS, FP2 o assimilats 4 6,45 



 Autoinforme per a l’acreditació curs 2019-2020 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE SALUT I ESPORT 

 

23 

 

Titulats universitaris o assimilats -- -- 

Proves específiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -- -- 

Altres accessos 7 11,29 

 

  CAFE N % 

2018-2019 

Proves d’accés a la universitat (PAU) 61 60,4 

CFGS, FP2 o assimilats 33 32,67 

Titulats universitaris o assimilats -- -- 

Proves específiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -- -- 

Altres accessos 7 6,93 

2019-2020 

Proves d’accés a la universitat (PAU) 64 60,38 

CFGS, FP2 o assimilats 39 36,79 

Titulats universitaris o assimilats 1 0,94 

Proves específiques per a majors de 25, 40 i 45 anys -- -- 

Altres accessos 2 1,89 

 
 
Taula 1.5. Proves específiques d’accés (si s’escau) 

 2014-2015 2015-2016 2016-17 2017-2018 2018-2019 

Estudiants 
presentats 

92 
105 

- - 
- 

Estudiants aprovats 92 99 - - - 

 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats.  

El centre disposa d’uns sistemes de coordinació establerts i eficients que pretenen que la coordinació funcioni 
a diferents nivells: i) assignatura, ii) titulació, iii) horitzontal: entre assignatures d’una mateixa titulació iv) 
vertical: entre titulacions i els òrgans de governs superiors i inferiors. Concretament, a EUSES funcionen com 
a òrgans col·legiats la Junta de Centre, la Comissió de Govern i el Consell d’Estudis. 

La Junta de Centre és el màxim òrgan col·legiat de govern i d'administració de l’EUSES. Per tal de garantir el 
seguiment de tota l’activitat del centre també es realitzen reunions de Comissió de Govern periòdicament. El 
Consell d’Estudis és l'òrgan col·legiat de participació del professorat i la resta de la comunitat educativa en el 
govern de cada grau impartit pel centre. Cada ensenyament oficial compta amb un Consell d’Estudis que 
proposa criteris per la coordinació general, iniciatives acadèmiques i el programa d’activitats principalment 
(evidències 3.1.11). Les comissions principals, constituïdes a partir dels diferents Consells d’Estudis, són la 
Comissió de Qualitat i la Comissió de Disciplina. 

Pel que fa als òrgans unipersonals, a EUSES hi ha el director de centre, el director acadèmic, el coordinador de 
titulació i el secretari de centre. A més, també hi ha el coordinador de mobilitat, el coordinador de recerca, un 
coordinador de formació continuada i sis coordinadors amb responsabilitat sobre diferents cursos de cada 
grau. Aquests òrgans unipersonals constitueixen l’equip de direcció dels graus que es reuneix gairebé cada 
setmana per coordinar el desenvolupament del mateix. A més, en les assignatures amb més d’un professor 
s’encarrega la coordinació de la docència de la mateixa a un responsable d’assignatura. 

Tal com es pot consultar en el Reglament d’Organització i Funcionament del Centre i el propi SIGQ, els 
diferents processos garanteixen la coordinació vertical i horitzontal; sempre que es reuneixen els òrgans 
col·legiats es redacta una acta (evidències 3.1.11) que inclou com a mínim els temes a tractar, els acords als què 
s’ha arribat i les tasques a desenvolupar en referència als esmentats acords.  

EUSES va implantar el primer curs de cada grau amb la confecció de les guies docents de les assignatures 
d’acord amb la memòria de verificació (treball coordinat per part del Coordinador del Grau i la resta de l’equip 
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de direcció del grau), perquè les diferents assignatures garantissin la correcta avaluació de les diverses 
competències que es contemplen. Aquesta coordinació i supervisió s’ha mantingut perquè és indispensable per 
assegurar la correcta avaluació de les diferents competències al llarg de totes les assignatures a mesura que 
s’han anat impartint.  

Pel que fa als mecanismes de coordinació docent del centre, destaca el fet que es garanteix la perfecta 
comunicació entre els professors de les diferents assignatures. Des del moment que a un professor se li assigna 
una assignatura a impartir, se li facilita l’accés a tots els programes de les diferents assignatures cursades 
perquè es documenti i pugui saber què s’ha explicat, on, quan i qui ho ha explicat, amb la finalitat que la seva 
programació sigui coherent amb les altres assignatures. Des de l’equip de direcció del grau es fan reunions ja 
al mes de maig-juny, abans que es tanquin les programacions de les assignatures per al curs següent, amb la 
participació dels professors de les assignatures més afins i complementàries perquè la coordinació entre 
assignatures aparegui des d’un inici (evidències 3.1.11). Aquestes accions es repeteixen sempre que facin falta, 
ja sigui perquè un professor ho demani o perquè es detecti un possible solapament de continguts no desitjat.  

L’estudiant abans de cada període de matriculació rep un correu electrònic amb tota la informació necessària: 
calendaris, horaris, aspectes logístics i de funcionament, i aspectes econòmics. A més a més, en les imatges 
següents podem observar com a la unitat d’EUSES a “la meva UdG” queda reflectida la següent informació: 
horaris, calendari, calendaris d’exàmens i reglament de règim intern, entre altres informacions d’utilitat per a 
l’estudiant. Accedint a l’apartat “Docència” (Moodle), dintre de cada assignatura, el professor comparteix amb 
els estudiants la programació concreta d’exàmens, treballs, etc., sempre supervisada i aprovada prèviament 
per l’equip de coordinació del grau. Tot aquest treball es realitza per evitar solapaments i afavorir una 
distribució homogènia del treball global del semestre. 

Visualització dels alumnes de l’espai “la meva UdG”: 
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Exemples d’horaris: 
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Calendari acadèmic: 

 

En referència al procés de planificació docent, l’equip directiu fa la proposta d’oferta i planificació de cada curs. 
Se segueixen les directrius generals d’EUSES, així com els criteris específics de l’ensenyament proposats en el 
consell d’estudis de cada grau. EUSES té, igual que tots els estudis de la UdG, la plataforma Moodle, i totes les 
assignatures hi tenen presència. És una eina ben valorada per tota la comunitat, professors i estudiants, perquè 
permet una interacció i un seguiment constant.  

Val la pena destacar, tal com s’ha exposat anteriorment, que el centre docent articula mecanismes de 
coordinació docent tals com: 

- Les diferents reunions del Consell d’Estudis de cada grau (mínim dos a l’any). Cal assenyalar que 
durant el període per tancament perllongat degut a la pandèmia per la COVID-19, cada un dels graus 
va realitzar un mínim de dos Consells d’Estudis per organitzar la docència en aquest període 
extraordinari. 
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- Reunions setmanals de la Comissió de Govern amb la participació del director de centre, el director 
acadèmic i els directors de cada titulació. Les seves principals funcions són informar sobre les 
necessitats de personal acadèmic d’acord amb els seus plans docents i les propostes dels graus, i vetllar 
per l’assignació correcte del professorat, per la programació dels plans d’estudis, per la optimització 
dels espais i la seva distribució horària, per la qualitat de la docència, la formació i promoció del 
personal acadèmic i pel compliment de la normativa que estableixi la Universitat de Girona. En 
aquestes reunions els diferents estudis presenten les seves necessitats, problemes i propostes a partir 
del treball realitzat per l’equip de direcció de cada grau i el respectiu Consell d’Estudis per consensuar 
les diferents accions de treball. 
 
En el període de tancament perllongat degut a la Covid-19, les reunions varen incorporar informació 
detallada sobre la reorganització de l’activitat acadèmica per garantir la qualitat dels ensenyaments 
(evidència 3.1.11). 
 

- Reunions anuals d’anàlisi dels continguts curriculars per evitar solapaments i descoordinacions entre 
assignatures (punt 6.1 de l’Estàndard 6). Durant el curs el director de la titulació i els coordinadors de 
grau es reuneixen amb els professors implicats en les diferents àrees per fer l’anàlisi dels continguts 
curriculars. Aquestes sessions de treball han generat adaptacions en els temaris per garantir el no 
solapament de continguts sense implicar modificacions de la memòria verificada. 

L’organització del centre permet garantir els mecanismes de coordinació docent, planificació horària i d’estudi, 
assignació de la càrrega de treball dels estudiants, distribució i planificació temporal de les activitats 
d’ensenyament aprenentatge i l’adquisició de les competències de la titulació. 

Finalment, en l’enquesta de satisfacció del professorat de la titulació (evidències 3.3.4 - estàndards 3 i 6) el 
professorat del campus de Salt mostra un nivell de satisfacció molt alt amb la coordinació docent de la titulació 
(més del 90% ho valora positivament). Al campus de Bellvitge, la coordinació està garantida per la pròpia 
planificació interna de la titulació i el treball de l’equip de direcció, però cal tenir present que el professorat 
demanda un augment d’aquestes accions (realitzades individualment amb el director del grau o en grups molt 
reduïts) , que són més difícils de visualitzar al ser un campus amb un volum de professorat molt inferior al del 
campus de Salt.  

El grau de satisfacció amb el desenvolupament de la titulació és força alt o normal en tots els aspectes inclosos 
a l’enquesta: l’estructura dels plans d’estudis, el perfil de competències, l’organització del desplegament del pla 
d’estudis, les metodologies i els sistemes d’avaluació utilitzats, els recursos docents, el perfil d’ingrés dels 
estudiants, el suport institucional per al desenvolupament de l’activitat docent, etc.  

Es valora notablement el treball i la dedicació dels estudiants, tot i que entre un 15% i un 20% dels professors 
el considera insuficient; entenent que hi ha un percentatge majoritari d’estudiants poc implicat en la seva 
formació. La dada correlaciona força, sobretot els primers cursos, amb la taxa de rendiment, aspecte analitzat 
específicament a l’estàndard 6. Aquesta valoració que entenem centrada en els estudiants quan comencen el 
seu grau evoluciona molt favorablement al llarg de la titulació fins al punt que gairebé el 100% del professorat 
enquestat valora com a alt o normal el nivell formatiu assolit pels estudiants titulats. L’enquesta ha tingut una 
participació del 59,29% (67 professors). 

 

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té 
un impacte positiu sobre els resultats de la titulació.   

A EUSES s’apliquen ,en el cas dels seus estudis de grau, les normatives i procediments que emanen de la pròpia 
UdG en matèria d’accés i matrícula dels estudiants, del règim acadèmic, avaluació, mobilitat i d’altres. Així 
mateix, el centre aplica de manera adequada les diferents normatives del SGIQ de la UdG segons els 
procediments del P 11: Mecanismes que regulen i informen sobre les normatives que afecten els estudiants. 

Més concretament, pel que fa als processos acadèmics establerts a la Normativa de Matrícula en estudis de 
Grau , Màsters universitaris i programes de Doctorat (evidència 3.1.3), a la Normativa reguladora dels 
processos d’avaluació i qualificació dels estudiants (evidència 3.1.4) i al Calendari acadèmic i administratiu per 
als estudis de Grau, Màster universitari i Doctorat (evidència 3.1.5), s’ha optimitzat la seva gestió, 
automatitzant i personalitzant l’aplicació de les normes per a cada estudiant.  
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Cal destacar els procediments de matriculació, reconeixement i transferència de crèdits, anul·lació de 
convocatòria d’avaluació, anul·lació de matrícula, expedició de certificacions acadèmiques personals, expedició 
del resguard del títol acadèmic i suplement europeu al títol (SET), i enviament del títol oficial. D’altra banda, 
s’ha implementat un servei virtual de “Secretaria en Xarxa” disponible les 24 hores del dia per agilitar totes 
aquestes peticions de l’alumnat esmentades anteriorment. 

Pel que fa a la Normativa sobre Pràctiques Externes de Graus i Màsters (evidència 3.1.6), la seva aplicació ha 
estat perfectament adequada i ha tingut un impacte especialment positiu sobre els resultats de la titulació, tal 
com ho demostren el nombre de convenis de col·laboració de pràctiques externes d’estudiants d’EUSES – 
centre adscrit a la UdG en empreses i institucions i de Projectes formatius de pràctiques acadèmiques 
externes en entitats col·laboradores signats, que en els diferents graus ha estat: 

• Grau en CAFE: 87 convenis de pràctiques curriculars i 18 de pràctiques extracurriculars.  

• Grau en Fisioteràpia: 865 convenis de pràctiques curriculars i 442 de pràctiques extracurriculars.  

• Grau en Physiotherapy: 411 convenis de pràctiques curriculars i 182 de pràctiques extracurriculars.  

La Normativa Marc reguladora del Treball Final de Grau (TFG) i Treball Final de Màster (TFM) (evidència 
3.1.7) desenvolupa tots els aspectes acadèmics (assignació de tutors, assignació de Tribunals, defensa i 
avaluació i qualificació), com també els aspectes administratius (matrícula, dipòsit, etc.), i garanteix una 
actuació homogènia i coherent, tant en les actuacions docents com administratives de la Universitat. 

La Normativa per a la participació dels estudiants en Programes de Mobilitat Internacional en estudis de Grau 
i de Màster (evidència 3.1.8), estableix unes condicions comunes per a la participació en programes de 
mobilitat o intercanvi internacionals, garantint, així, la qualitat del procés respecte a la igualtat d’oportunitats 
i l’aprofitament acadèmic. 

Per últim, pel que fa a la perspectiva de gènere, l’article 3 dels Estatuts de la UdG garanteix explícitament el 
compromís de la institució amb la promoció de la igualtat d’oportunitats i la prohibició de la discriminació per 
raó de gènere. 

Orgànicament, la UdG compta, en l’àmbit institucional, amb una Delegada del Rector per a la Igualtat de 
Gènere que treballa en col·laboració amb la Vicerectora de Territori i Compromís Social. També disposa d’una 
Comissió d’Igualtat on hi participen representants d’estudiants, PDI i PAS i d’una Unitat d’Igualtat de Gènere 
adscrita a la Unitat de Compromís Social. En l’àmbit de les facultats cada una compta amb una delegació 
d’igualtat. En l’àmbit interuniversitari, la UdG forma part de la Comissió Dones i ciència del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats, del 
Grup de Treball de Polítiques de Gènere de la CRUE Sostenibilitat i la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere 
per a l’Excel·lència Universitària (RUIGEU). En l’àmbit local la UdG forma part del Consell Municipal 
d’Igualtat de Gènere i del Consell Municipal LGTBI promogut des de l’Ajuntament de Girona. En l’àmbit de 
l’Administració púbica s’està treballant en la celebració d’un conveni de col·laboració entre la UdG i l’Àrea 
d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya per la creació d’un 
Servei d’Atenció integral ( SAI) adreçat a persones LGTBI+. 

Entre d’altres accions destaquem: 

• Disseny del II Pla d’Igualtat de Gènere 2020-2024 previst d’aprovar properament.  

• Cursos de l’ICE i la Unitat de Gènere adreçats a PDI sobre la docència amb perspectiva de gènere. 
Ampli catàleg de cursos formatius, seminaris i altres sobre perspectiva de gènere, alguns d’ells 
vinculats en la commemoració del 8 de març, dia de la dona treballadora, i del 25 de novembre, dia 
internacional contra la violència de gènere.   

• Realització de la Campanya de sensibilització articulada a l’entorn de les Aules Obertes.  

• Edició de la Guia de la UdG per a un ús igualitari del llenguatge. 
• Les 9 delegacions d’igualtat dels centres docents, juntament amb la Unitat d’Igualtat de Gènere de la 

UdG, estan treballant els indicadors del Marc General d’AQU Catalunya. En aquest projecte la UdG 
compta amb un ampli directori d’expertesa en l’àmbit de la igualtat de gènere. 

• Aprovació de diferents normatives com la Normativa per al canvi de nom sentit de les persones de la 
comunitat transsexual de la Universitat de Girona, la Normativa d’exempcions docents per a la 
intensificació de la recerca després d’un permís de maternitat, la Normativa d’investigador en actiu, la 

https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Igualtat-de-Genere/La-Comissio
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Igualtat-de-Genere
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Igualtat-de-Genere/Guies-per-fer-docencia-amb-perspectiva-de-genere
http://www2.udg.edu/Portals/160/docs/estil_udg/Guia%20us%20igualitari%20llenguatge/UdG%20Llengua_Guia%20us%20igualitari%20llenguatge.pdf
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Igualtat-de-Genere/Qui-treballa-en-genere-a-la-UdG
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1379
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1379
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1654?&_ga=2.245723140.1816764028.1591118189-844728285.1559712348
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1654?&_ga=2.245723140.1816764028.1591118189-844728285.1559712348
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1753
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Normativa reguladora de la dedicació docent del professorat per la protecció de la maternitat i 
paternitat i la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona. 

EUSES complementa la normativa general de la UdG amb un grau més d’exigència per tal que s’adeqüi a les 
necessitats específiques dels estudis impartits al centre a través dels documents normatius següents: 

o Reglament de Règim Intern d’EUSES (evidència 3.1.12). 
o Reglament intern organitzador del Treball Final de Grau (TFG) i del Treball Final de Màster (TFM) 

per als estudiants d’ensenyaments universitaris oficials d’EUSES (evidència 3.1.13). 
o Normativa interna organitzadora de les pràctiques externes per als estudiants d’ensenyaments 

universitaris oficials d’EUSES (evidència 3.1.14). 

Atès tot l’exposat, EUSES aplica les diferents normatives de forma adequada a les diferents situacions que es 
produeixen en el desenvolupament de l’aprenentatge i té un impacte molt positiu en els estudiants perquè 
afavoreix la planificació, organització i avaluació de la titulació.  

Objectius vigents al pla de millora: 

 OBJ0001846 (UdG) - Establir una competència comuna per incorporar la 
perspectiva de gènere 

En curs 0% 

 
 ACC0002189 (UdG) - Redactar la competència de gènere En curs 0% 

 ACC0002190 (UdG) - Aprovar competència gènere En curs 0% 
 
 
  

https://static2.udg.edu/uploads/bou/2387/eBOU-1922_ACORD_CdG_2_2020_Normativa_reguladora_dedicacio%CC%81_docent_CdG_revisada.pdf?_ga=2.19338424.1816764028.1591118189-844728285.1559712348
https://static2.udg.edu/uploads/bou/2387/eBOU-1922_ACORD_CdG_2_2020_Normativa_reguladora_dedicacio%CC%81_docent_CdG_revisada.pdf?_ga=2.19338424.1816764028.1591118189-844728285.1559712348
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1754
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

EVIDÈNCIES:   

Codi Descripció Enllaç 

3.1.1 Web Informes de titulacions 
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-
titulacions 

3.2.1 Web de la Universitat https://www.udg.edu 
3.2.2 Web del centre EUSES  

3.2.3 Web de la titulació 
Fisioteràpia  
Physiotherapy 
CAFE  

3.2.4 Web del SGIQ 
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-
garantia-interna/SGIQ-a-la-UDG 

3.2.5 Web de qualitat del centre docent 
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, en el marc de política de comunicació i amb la voluntat d’enfortir la projecció de la Universitat, va 
estrenar el març de 2017 la seva pàgina web principal (https://www.udg.edu/ca/). També va estrenar la nova 
interfície de la intranet, “la meva UdG”.  

El canvi de web pretén, entre altres objectius, adaptar la comunicació a les noves necessitats digitals, fer fàcil i 
agradable consultar la pàgina principal des d’un dispositiu mòbil, i també donar resposta el repte de la 
internacionalització i, en aquest sentit, la pàgina web és trilingüe (català, castellà i anglès). Així mateix, s’ha 
redissenyat l’aparença de la pàgina amb la incorporació de nou contingut, fotografies, vídeos i dades. 

A més a més, el nou web incorpora els nous usos de navegació, amb portals i perfils sempre visibles en la 
navegació, responsiva, etiquetatge i posicionament SEO (Search Engine Optimization). El web facilita a la 
comunitat universitària accedir a la informació en funció dels seus interessos i necessitats, alhora que s’obre 
als futurs estudiants, Alumni, empreses i mitjans de comunicació, i té en compte totes aquelles persones que 
vulguin venir a la UdG o marxar a l’estranger.  

La informació referida a les titulacions (graus, màsters, programes de doctorat, màsters propis i altra oferta 
formativa) que es poden estudiar a la UdG, es publica a la seva pàgina web de forma veraç, exhaustiva, 
actualitzada i pertinent. 

Aquesta informació sobre les titulacions es pot trobar de manera senzilla i és accessible a través de la plana 
principal de la UdG, a l’apartat del menú “Estudia” (subapartat: “Oferta Formativa”). 

 

https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-titulacions
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-titulacions
https://www.udg.edu/
http://euses.cat/
http://euses.cat/
https://girona.euses.cat/estudis/grau-fisioterapia-girona/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-a-campus-de-salt-documents/
https://barcelona.euses.cat/ca/estudis/grau-fisioterapia-internacional-barcelona/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-a-campus-de-salt-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-a-campus-de-salt-documents/
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/SGIQ-a-la-UDG
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/SGIQ-a-la-UDG
https://girona.euses.cat/qualitat/
https://barcelona.euses.cat/ca/qualitat/
https://www.udg.edu/ca/
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Les pàgines de tots els estudis estan estructurades de la mateixa manera amb una plana on es troba el menú 
per accedir als diferents apartats: 

Graus 
Màsters 

Informació general 
Accés 
Sortides professionals 
Continuar estudiant 
Assignatures 
Pràctiques 
Treball final de grau 
Mobilitat 
Matrícula 
Professorat 

Dades generals 
Objectius formatius 
Accés, admissió i matrícula 
Pla d’estudis 
Calendari i horari 
Professorat 
Pràctiques 
Sortides professionals 
Accés al doctorat 
Qualitat 

Dins d’informació general es troben els apartats següents: “Dades generals”, “Em convé saber”, “Objectius 
formatius” i “Organització de l’estudi”. En conjunt, tots aquests apartats que donen una visió general del títol. 
A partir dels epígrafs més específics d’Assignatures o Pla d’estudis s’accedeix a la fitxa de cada assignatura, 
que dona dades referents a grups, professorat que imparteix l’assignatura, competències que es desenvolupen, 
continguts, activitats, bibliografia, sistemes d’avaluació i de qualificació, i altres observacions que siguin 
d’interès per a l’alumnat. 

L’apartat de Professorat dona accés a les planes personals del professorat, on es pot consultar un petit 
currículum vitae de cada docent. Per últim, pel que fa a la informació relacionada amb el centre docent, s’hi 
accedeix a partir de la plana principal de la UdG i a partir de l’apartat del menú Estructura. 

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 cop 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. Dins de cada estudi trobem la 
informació acadèmica (pla d’estudis, requisits d’accés, sortides professionals, etc.), informació de pràctiques 
externes, mobilitat, treballs finals de grau i màster, així com els documents i els enllaços referents a qualitat.  

 

 
 
 
 
 

http://euses.cat/
http://euses.cat/
https://girona.euses.cat/
https://barcelona.euses.cat/ca/
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La informació que apareix a 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 del web (OM ISC/18/02) 
tenint en compte la necessitat de mantenir a nivell tecnològic i d’imatge una pàgina web a l’avantguarda de les 
necessitats de la societat.  

Pel que fa a l’objectiu de millora OBJ00001811, 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. 

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. 
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Objectius tancats en el període: 

 OBJ0001811 - Actualització i millora del web d'EUSES - centre adscrit a la UdG Assoliment 
satisfactori 

93% 

Valoració: S'ha creat satisfactòriament el nou web i s'ha pogut migrar la major part de la informació de 
l'antiga 
 ACC0002134 - Disseny i seguiment de les adaptacions del sistema a EUSES - 
centre adscrit a la UdG 

Tancada 100% 

 ACC0002135 - Migració de dades del web antiga al nou Tancada 80% 

 ACC0002136 - Informació a tots els col·lectius de la comunitat i posada en 
funcionament 

Tancada 100% 

 

 OBJ0001821 - Augmentar el nombre de professors amb el web personal de la UdG 
activa 

Assoliment 
mitjà 

60% 

Valoració: Tot i que no s'ha assolit el percentatge planificat, es duen a terme de manera continuada les dues 
accions de millora plantejades en l'objectiu 

 ACC0002154 - Petició argumentada al professorat d'EUSES  Tancada 60% 
 ACC0002155 - Actualització de la informació referent al CV personal de cada 
professor a la pàgina web pròpia del centre 

Tancada 60% 

 

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 CAFE) 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.  
Així doncs, el web d’EUSES 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. 

Pel que fa als diferents informes que sorgeixen al llarg de la vida de la titulació, dins del Marc VSMA 
(OBJ00001428), en els darrers mesos s’ha treballat per ampliar la informació que es facilitava a tots els grups 
d’interès i per fer-ho de manera agrupada. Actualment, a la plana de qualitat Informes de titulacions (evidència 
3.1.1) es poden consultar tots els autoinformes i informes externs de totes les titulacions de la UdG. A més, 
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  

En resum, la pàgina 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 del 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 a la plana general UdG Qualitat aquests informes siguin fàcilment accessibles. La informació 
del SGIQ també és pública. El centre té un web específic de qualitat (replicada a cada campus) on l’usuari pot 
accedir també a tota la informació. 

 

 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes/IDE/488/ID/3159G0109
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes/IDE/488/ID/3159G0109
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes/IDE/488/ID/3159G0109
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=804&ID=3159G0315#informacioGeneral
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=804&ID=3159G0315#informacioGeneral
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=804&ID=3159G0315#informacioGeneral
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes/IDE/490/ID/3159G0209
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes/IDE/490/ID/3159G0209
https://girona.euses.cat/qualitat/
https://barcelona.euses.cat/ca/qualitat/
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Objectius tancats en el període: 

 OBJ0001428 (UdG) - Publicar els informes de seguiment i acreditació de les 
titulacions 

Assoliment molt 
satisfactori 

100% 

Valoració: Utilitzant la nova estructura fruit de l'OBJ0001153 els informes de seguiment estan disponibles tant 
a la plana de qualitat de la UdG com a la de cada centre 
 ACC0001580 (UdG) - Carregar tots els informes a la nova aplicació Tancada 100% 

 
 OBJ0001860 - Realitzar un seguiment de les titulacions 2 anys després de 
l'acreditació 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: Informe presentat i valorat favorablement 
 ACC0002278 - Redacció, publicació i presentació de l'informe de seguiment 
obligatori 

En curs 100% 

 

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació. 

La Universitat de Girona disposa de la plana UdG Qualitat (https://www.udg.edu/ca/udgqualitat) que ofereix 
informació sobre la política de qualitat de la Universitat, els processos de verificació, seguiment i acreditació, 
i el Sistema de Garantia Interna de Qualitat. Aquesta informació és pública i accessible a partir de la plana 
web principal de la UdG, al menú de l’esquerra UdG Qualitat. En aquesta plana web es troba informació dels 
processos definits en el Marc VSMA.  

L’enllaç directe al SGIQ és el següent: 
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language
/ca-ES/Default.aspx. 

En aquests moments s’està treballant, com es veurà més endavant (veure estàndard 3), en la certificació dels 
processos transversals del SGIQ. Posteriorment, caldrà modificar els processos específics del centre, adaptant 
el funcionament a la realitat d’un centre privat. En el moment en què ja estiguin desenvolupats i aprovats, es 
publicaran a la plana de qualitat d’EUSES (evidència 3.2.5). 

El centre té publicada a la seva pàgina de qualitat els documents i enllaços referents a la política de qualitat de 
la universitat, a la comissió de qualitat del centre, a SGIG a la UdG, a procediments SGIQ i a pla de millora. A 
través del web de qualitat d’EUSES es pot accedir a tota la informació relacionada amb el SGIQ tant de la UdG 
com del centre. 

Objectius tancats en el període: 

 OBJ0001153 (UdG) - Publicar al web tota la informació relativa al SGIQ de la UdG i 
del centre 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: 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 aboquin la informació particular. En aquestes planes es dona accés al SGIQ i als 
informes dels processos del marc VSMA. 

 ACC0001143 (UdG) - Reestructuració de la pàgina web de qualitat que recollirà la 
política de qualitat de la UdG i les dades agregades del Sistema de Garantia interna de 
Qualitat 

Tancada 100% 

 ACC0001144 (UdG) - Creació de la pàgina web del centre docent amb informació 
exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les titulacions i les evidències que en fan 
referència 

Tancada 100% 

 

  

https://www.udg.edu/ca/udgqualitat
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la 
titulació 

 
EVIDÈNCIES:   

 

Per tal de contextualitzar les tasques relacionades amb l’estàndard 3, val la pena esmentar que la UdG ha 
reeditat recentment la Política de Qualitat de la Universitat, la qual va ser aprovada en el Consell de 
Govern a la sessió 8/2020. 

Els Sistemes de Gestió de la Qualitat (SGQ) a la UdG són l’eina amb què s’estableixen els mecanismes 
formals de gestió i responen a l’objectiu de facilitar l’assoliment amb garanties i qualitat dels objectius 
establerts. La complexitat organitzativa i l’heterogeneïtat pròpia d’una institució com la UdG propicia la 
formalització i diversificació de la seva gestió utilitzant un conjunt de SGQ a nivell de les diferents unitats 
estructurals per bé que, tot i les singularitats de cada un d’ells, han de funcionar coordinadament i coherent. 
Cada SGQ, doncs, esdevé un mitjà per 1) millorar la gestió, 2) assolir els objectius determinats per la Universitat 
d’acord amb les seves missions i aquells altres propis del centre i, en conseqüència, 3) assegurar la qualitat dels 
estudis. 

En el marc de cada SGQ s’estableix un Pla de qualitat que determina els objectius de millora de la qualitat 
del centre, així com la planificació i assignació de recursos per al seu assoliment. Cada SGQ pot definir una 
política de qualitat pròpia, que necessàriament serà complementària i coherent amb la política de qualitat de 
la UdG, a la qual ha de fer referència explícita. 

El mes de setembre de 2019 la UdG va aprovar el Manual que regula els Sistemes de Gestió de la 
Qualitat a la UdG (SGQ), que en aquests moments està en procés de revisió. Remetem al Manual per 
l’organització dels SGQ, la identificació dels diferents rols i responsabilitats en cada un d’ells, els processos que 
els componen (propis, llegats o adaptats) i que configuren el Mapa de processos de cada SGQ, els 
documents que el conformen i els indicadors que en permeten la monitorització i el seguiment. Forma part 
essencial del mapa de processos dels SGQ el Procés de gestió de la millora contínua. 

La gestió de la millora és consubstancial als SGQ. Per assegurar que efectivament la millora es produeix de 
forma contínua i es gestiona adequadament, les propostes de millora són recollides, registrades i 
sistematitzades a través d’objectius i accions de millora en els Plans de Millora del centre. Aquests són 
revisats periòdicament (veure el subestàndard 3.3) 
 
El Pla de millora és l’instrument essencial en què el centre exposa les necessitats i descriu els objectius de 
millora i les accions necessàries per assolir-los. El Pla de Millora és el document sobre el qual pivota la millora 
de la qualitat del centre i dels estudis que s’hi imparteixen. Per això, d’un temps ençà s’ha revisat a fons el 
contingut i l’estructuració dels Plans de Millora, en base al plantejament que el pla de millora del centre és 
únic, complet, dinàmic, viu, exhaustiu, rigorós, sistemàtic i transparent. 

La gestió dels plans de millora ha evolucionat al ritme amb què ho ha fet la pròpia Universitat. Inicialment 
editats en format Word, poc gestionable i adequat als requeriments dels plans de millora, es van adaptar a un 
format Excel, molt més complet i que permetia una monitorització més precisa d’objectius i actuacions.  

Codi Descripció Enllaç 
3.2.4 Manual del SGIQ https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-

garantia-interna/SGIQ-a-la-UDG 
3.1.1 Informes de titulacions 

• Fisioteràpia 

• Physiotherapy 

• CAFE 

https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-
titulacions 

3.2.5 Plana de qualitat del centre Plana web de qualitat del campus de Girona 
Plana web de qualitat del campus de Barcelona 

3.3.1 Pla de millora del centre Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.3.2 Plana de qualitat de la UdG https://www.udg.edu/ca/udgqualitat  

3.3.3 Enquesta sobre serveis, activitats i instal·lacions d’EUSES Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.3.4 Enquesta sobre la satisfacció del professorat Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/SGIQ-a-la-UDG
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/SGIQ-a-la-UDG
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/informes-de-titulacions/detall/id/est001130
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/informes-de-titulacions/detall/id/est001162
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/informes-de-titulacions/detall/id/est001131
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-titulacions
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-titulacions
https://girona.euses.cat/qualitat/
https://barcelona.euses.cat/ca/qualitat/
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
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Des de fa més d’un any, la UdG ha adaptat a les necessitats de la política de qualitat de la Universitat un 
aplicatiu de gestió, ServiceNow, que proporciona un entorn molt més àgil i compartit per la definició i 
gestió dels plans i al mateix temps per monitoritzar el seu desenvolupament.  

La política de qualitat de la Universitat, explicada molt succintament en aquests paràgrafs introductoris, 
afavoreix el trànsit d’un model de qualitat centrat en els ensenyaments i la seva millora contínua a un model 
en què el centre docent s’acredita com a tal, havent madurat a bastament la qualitat dels títols que imparteix 
en el context del marc VSMA, amb la reacreditació de la major part dels mateixos, i havent implantat un 
sistema d’assegurament de la qualitat que certifica la correcta implantació a nivell de centre d’una cultura 
basada en la gestió de processos. Ja s’ha dit, s’imposa un canvi de model i, per tant, un període de transició, en 
el qual estem plenament immersos. 

 
3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, 
el seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

El SIGQ de la UdG va ser certificat per ANECA l’any 2010. Aquest sistema de gestió ha demostrat la seva 
capacitat per operar correctament durant anys, en especial pel que fa als processos del Marc VSMA. Com 
s‘explica amb més detall a l’apartat 3.3, el SGIQ es troba en profunda revisió actualment. 

Fruit d’aquesta revisió (OBJ0001150), durant el període que abasta aquest informe, ja s’han revisat i reformat 
els processos corresponents al marc VSMA (ACC0001434, ACC0001435, ACC0001436, ACC0001437, 
ACC0001438). 

Així, els antics: 

• P2 - Disseny, modificació i extinció de la titulació. 

• P4 - Seguiment dels resultats i millora de la titulació. 

• P28 - Acreditació de titulacions. 
 

Han esdevingut els nous processos: 

• P0201 Disseny i verificació de titulacions. 

• P0202 Seguiment de titulacions. 

• P0203 Modificació de titulacions. 

• P0204 Acreditació de titulacions. 

• P0205 Supressió de titulacions. 

La nova estructura de processos és molt més coherent amb el propi marc VSMA, alhora que la nova especificació 
dels mateixos ajuda a aclarir les responsabilitats de cada un d’ells. Els nous processos garanteixen la participació 
dels col·lectius implicats en cada cas. Al respecte d’aquesta participació, resulta destacable la participació en tots 
ells de les comissions i òrgans estatutàriament reconeguts, amb una composició plural que garanteix la 
participació dels diferents col·lectius implicats: 

- La comissió de qualitat del centre docent, que participa activament dels processos P0201, P0202, 
P0203, P0204 i P0205, i que està formada per: 

• Degà/ana de la Facultat o director/a de l’Escola, que la presideix. 

• La persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ). 

• Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau i de màster. 

• Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del 
centre. 

• 3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre.  

• 1 representant del PAS. 

• Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de 
grau i de màster del centre docent. 

• L’administrador/a de l’àrea d’estudis. 

• Un membre del GPA. 

https://www.udg.edu/Portals/161/UdGQualitat/Acreditacio%20de%20titulacions..pdf
https://www.udg.edu/Portals/161/UdGQualitat/Acreditacio%20de%20titulacions..pdf
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Per la seva importància, destaca el rol del responsable de qualitat del centre, que té com a funcions 
principals: 1) la coordinació, seguiment i millora dels processos de qualitat del centre; 2) la coordinació, 
seguiment i millora de la implantació del SGIQ a nivell de centre docent. 
 

- La Comissió de Qualitat (CQ) de la Universitat de Girona, que participa activament dels 
processos P0201, P0202, P0203, P0204 i P0205. La CQ té una composició plural, que garanteix la 
participació activa dels diferents col·lectius: el rector (o vicerector que delegui), el vicerector amb 
competències de Qualitat, 2 membres externs, la gerent o persona que delegui, 2 degans, 2 directors 
de departament, 1 director d’institut de recerca, 2 membres del personal docent i investigador, 1 
membre del personal d’administració i serveis. 
 

- La comissió de programació d’estudis, que participa activament dels processos P0201, P0203 i 
P0205 i que està formada per: 

a) El vicerector o vicerectora que tingui atribuïdes les funcions en matèria de política 
acadèmica, que la presidirà. 

b) El vicerector o vicerectora que tingui atribuïdes les funcions en matèria de planificació i 
Qualitat. 

c) Els degans o deganes o directors o directores de Facultat o Escola. 
d) Sis directors o directores de departaments i tres directors o directores d’instituts de 

recerca, que seran escollits per i entre ells i designats pel Rector/a. 
e) El director o directora de la Fundació UdG: Innovació i Formació.  
f) El delegat o delegada del Rector/a per als centres adscrits.  
g) Dos estudiants escollits per i entre els membres del Consell d’Estudiants i designats pel 

Rector/a.  
h) Dos representants de diferents àmbits del teixit social, cultural i professional, designats 

pel Consell Social.  
i) El o la vicegerent o persona que delegui, que tingui atribuïdes les funcions en matèria 

acadèmica, que exercirà de secretari o secretària. 

Cal recordar també el paper que normativament hi juguen els òrgans de govern com són el Consell de Govern i 
el Consell Social. 

A més, el procés P0201 inclou, a efectes de recollir l’opinió dels sectors socials implicats, la participació dels 
Campus Sectorials de la UdG en la definició dels nous estudis. Cada Campus Sectorial és una plataforma 
facilitadora de la transferència de coneixement i tecnologia, està focalitzat en un sector socioeconòmic concret 
i es basa en la gestió de la demanda de coneixement. La seva missió és facilitar proactivament la relació entre 
les empreses i institucions del sector i la UdG, sobre la base del coneixement mutu i la promoció i manteniment 
d’una relació continuada. Cada campus disposa de dues estructures externes clau: l’una, el Consell Assessor 
Sectorial (CAS), constituït per un grup reduït de persones escollides per la seva trajectòria professional i 
personal, totes elles externes a la universitat. El CAS esdevé un excel·lent fòrum de debat, que aporta una visió 
estratègica independent, no influïda pels condicionants propis de les universitats, i que assessora l’activitat 
acadèmica del campus tant pel que fa a l’orientació i oportunitats de la recerca com en matèria de formació. 

L’altra, l’Agrupació Sectorial (AS), que és el conjunt d’empreses i institucions del sector socioeconòmic. Tant 
amb el CAS com amb l’AS hi ha l’oportunitat de valorar els estudis de la UdG, les competències que aquests 
han de desenvolupar, l’anàlisi del mercat laboral del sector i la inserció laboral dels nostres titulats, etc. El 
procés de disseny de noves titulacions incorpora la participació dels stakeholders en la definició mateixa del 
perfil formatiu i del corpus de competències, més enllà de la seva implicació en la docència i en l’acollida 
d’estudiants per a la realització de pràctiques externes en combinació amb els TFG i, sobretot, TFM. 

EUSES, en la línia de treball de la UdG, incorpora a la comissió de qualitat professionals de reconegut prestigi 
en representació dels àmbits de la fisioteràpia i les ciències de l’activitat física i de l’esport. Sempre que s’inicia 
un procés de verificació o modificació, a més de les consultes internes, es realitzen consultes externes a través 
de la xarxa de relacions del centre amb els principals actors dels diferents àmbits (institucions, entitats, 
empreses, centres sanitaris, autònoms, etc.) perquè les propostes incorporin les necessitats present i futures de 
la societat. 

Així doncs, i per resumir aquest apartat, podem afirmar que el SGIQ disposa de processos implementats que 
permeten el disseny i aprovació de les titulacions, com també el seu seguiment i acreditació, i que impliquen els 
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grups d’interès més significatius a través de la participació en els processos de comissions plurals, Consell de 
Govern i Consell Social. 

Les titulacions que ja han estat acreditades a EUSES són les següents: 

Titulació Procés Resultat 

Fisioteràpia Acreditació Favorable 

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Acreditació Favorable 

 

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. 

Una de les darreres millores plantejades en el model de qualitat de la UdG és la uniformització de la plana de 
qualitat del centre docent, que inclou un apartat específic amb informació completa i exhaustiva sobre els 
indicadors més rellevants de les titulacions, així com les evidències necessàries en els processos del 
marc VSMA. L’accés a aquesta plana és obert i universal.  

Quant als indicadors, el centre docent té a la seva disposició un corpus d’indicadors complet i 
actualitzat, per mitjà d’un espai web dissenyat ex professo en el seu moment i que mostra els indicadors 
agrupats segons els estàndards d’acreditació. En aquest espai web el centre docent hi troba no solament les 
darreres dades de referència, sinó també la seva evolució. 

Els estàndards Sistema de Gestió Interna de Qualitat i Pertinència de la informació pública no van 
acompanyats de cap indicador. Els altres quatre disposen de les dades relacionades amb: 

- Qualitat del programa formatiu: oferta, accés, matrícula, perfil dels estudiants (procedència, notes tall, 
notes d’accés i vies d’accés) 
 
- Adequació del professorat al programa formatiu: docència impartida per doctors, distribució per 
categories docents, professorat permanent, professorat acreditat, trams de docència i de recerca. 
 
- Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge: mitjana d'accessos al campus virtual per 
estudiant, satisfacció amb les tutories acadèmiques, pràctiques externes, mobilitat. 
 
- Qualitat dels resultats del programa formatiu: taxes d’èxit, de rendiment, de graduació, d’eficiència, 
d’abandonament, satisfacció dels estudiants i inserció laboral. 

 
Aquest corpus d’indicadors el calcula centralitzadament el GPA, que coordina les diferents fonts d’informació 
de la UdG. El GPA vetlla per elaborar altres indicadors singulars a petició del centre docent. Si aquests 
indicadors addicionals esdevenen interessants per a l’anàlisi de les titulacions de la UdG, en general es posen 
a disposició també dels altres centres docents. Els indicadors i la seva evolució són públics i accessibles a partir 
de la plana principal de cada estudi. 

La informació que contenen és exhaustiva i està ajustada als requeriments del marc VSMA. S’utilitzen també 
en la presa de decisió institucionals en altres àmbits com, per exemple, el sistema de finançament anual de les 
unitats estructurals. La vinculació d’uns mateixos indicadors en la presa de decisions interna reforça l’interès 
dels centres en la millora dels seus resultats en el marc de la qualitat dels ensenyaments. 
 
L’any 2016, AQU va publicar el document Evidències i indicadors mínims per a l’acreditació de graus i 
màsters i una nova versió de la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster. Les novetats, 
tendents a la simplificació i homogeneïtzació dels indicadors, han fet que la UdG revisi el corpus d’indicadors 
editats en l’espai web acabat d’explicar i que en modifiqui també la seva accessibilitat. Aquests indicadors estan 
publicats a la plana de cada estudi. Aquesta voluntat de transparència està reforçada per la pròpia AQU 
Catalunya, que edita i publica els indicadors per a l’acreditació en el portal Winddat, amb informació procedent 
d’UNEIX.  

Pel que fa a les evidències, la mateixa plana web de qualitat identifica, recull i ordena les principals evidències 
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vinculades al marc VSMA: memòries i informes de verificació, informes d’acreditació, informes de seguiment, 
plans de millora, etc. Aquests documents principals són de fàcil localització amb la voluntat que, essent d’accés 
universal, tothom pugui copsar el moment en què es troba cada titulació i el camí que aquesta ha recorregut.  

D’entre totes les evidències es vol destacar les relacionades amb la satisfacció dels principals grups d’interès. 
La UdG disposa de diversos procediments per conèixer i valorar l’opinió dels diferents col·lectius. 

En primer lloc, es recull la informació dels estudiants mitjançant el Qüestionari dels estudiants sobre 
l’actuació docent del professorat (“enquestes de docència”) que ha estat revisat recentment. La Comissió de 
Qualitat a la sessió 5/19 va aprovar el document Guia per a l’administració de les enquestes a l’estudiantat 
sobre l’actuació docent del professorat. Aquest document ha estat presentat, debatut i aprovat, a més a més, 
per la Comissió Delegada de Docència i Estudiants, també de caràcter institucional. Els canvis introduïts, 
principalment el que fa referència a la publicació dels resultats a nivell desagregat, a petició de l’estudiantat, 
permet assolir un índex de resposta més alt i una major implicació dels estudiants. Disposarem de més 
informació i més qualificada la qual cosa facilita la presa de decisions basada en aquestes opinions, tal com la 
relativa a l’avaluació del professorat en el marc dels trams autonòmics del PDI.  

Pel que fa a l’opinió dels graduats es disposa de dues fonts de dades principals: 

- Enquestes als titulats de grau i màster del curs anterior, que es van posar en marxa l’any 2015 amb 
un qüestionari adreçat als titulats del curs 2014-2015 i actualment ja s’administren de manera anual.  

- Dades d’inserció laboral i de satisfacció dels titulats segons la informació recollida en els estudis 
d’inserció laboral d’AQU Catalunya, que es porten a terme de manera triennal. Es disposa de dades 
de 6 estudis, essent el darrer de 2017 sobre la promoció de sortida de 2012-2013. Cal tenir en compte, 
però, que les dades són sobre titulats de plans anteriors de diplomatura o llicenciatura i que en alguns 
dels estudis de darrera implantació no es disposa d’aquestes dades. 

Referent a ocupadors, AQU Catalunya duu a terme l’estudi Ocupabilitat i competències dels graduats 
recents: l'opinió d'empreses i institucions, que, tot i no donar dades desagregades de titulacions i Universitat, 
serveix tanmateix per copsar de manera general el grau de satisfacció dels ocupadors envers els titulats 
universitaris. Els resultats d’aquests estudis són posats a disposició dels centres docents. 

EUSES compta amb mecanismes propis per conèixer la visió dels stakeholders. A nivell institucional, la UdG 
té activat i plenament implantat el Programa de Campus Sectorials, del qual ja s’ha parlat en el subestàndard 
3.1.  

La UdG participa en la comissió d’enquestes d’AQU amb l’objectiu de definir i implementar altres 
enquestes com les de satisfacció del professorat respecte del programa formatiu. 

Pel que fa a la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents, la Biblioteca 
efectua estudis periòdics per conèixer la satisfacció dels seus usuaris, tant de professors com d’estudiants. 
Queda pendent, però, establir la manera de conèixer l’opinió dels estudiants amb les instal·lacions més 
especialitzades com poden ser els laboratoris de pràctiques.  

Els resultats agregats d’aquestes enquestes també estaran disponibles en obert a la plana de qualitat del centre. 
 
Mecanismes de participació dels diferents col·lectius: 

Nom Enquesta de docència 

Instrument/procediment 
(Dimensions o ítems de satisfacció 
inclosos) 

Enquesta 
 

Població (N total destinataris) Tots els estudiants de cada assignatura 

Percentatge de participació  Variable segons Estudis i assignatures 

Format del lliurament Via web 

Periodicitat Anual 
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Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. Aspectes de 
millora. 
 
La utilitat i la periodicitat es consideren correctes però l’índex de resposta és baix. La Universitat i la 
Facultat volen  incidir en aquest aspecte per aconseguir elevar el nombre d’estudiants que responen. 

 
 

Nom Enquesta de satisfacció de graduats 

Instrument/procediment 
(Dimensions o ítems de satisfacció 
inclosos) 

Enquesta 
 

Població (N total destinataris) Titulats de grau i màster que han finalitzat els estudis en el 
curs immediatament anterior al seguiment o acreditació 

Percentatge de participació  Variable segons estudi 

Format del lliurament Via web 

Periodicitat Anual 

Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. Aspectes de 
millora. 
 
La utilitat i la periodicitat es consideren correctes però l’índex de resposta és baix. La Universitat, 
juntament amb AQU Catalunya, consideren important augmentar l’índex de resposta. Enguany s’han 
enviat diversos missatges des de les dues institucions per animar els estudiants.  

 
 

Nom Enquesta d’inserció 

Instrument/procediment 
(Dimensions o ítems de satisfacció 
inclosos) 

Enquesta 
 

Població (N total destinataris) Titulats 

Percentatge de participació  Variable depenent del títol 

Format del lliurament Telefònica 

Periodicitat Triennal 

Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. Aspectes de 
millora. 
 
La informació procedent de les diferents edicions d’aquest estudi és molt útil, ja que permet veure 
l’evolució de la inserció. El baix nombre de titulats en alguns estudis (especialment màsters) fa que en 
ocasions les dades no siguin rellevants. 

 
 

Nom Enquesta sobre serveis, activitats i instal·lacions 
d’EUSES 

Instrument/procediment 
(Dimensions o ítems de satisfacció 
inclosos) 

Enquesta 
 

Població (N total destinataris) Tots els estudiants de cada campus 

Percentatge de participació  Variable depenent del campus 

Format del lliurament Via web 

Periodicitat Bianual 

Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. Aspectes de 
millora. 
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La informació procedent de les diferents edicions d’aquest estudi és molt útil, ja que permet tenir 
informació sobre la opinió de l’estudiantat respecte als serveis i les instal·lacions, i poder proposar millores 
al respecte.  
EUSES igual que la Universitat i AQU Catalunya en el que fa referència a l’enquesta de docència, considera 
important augmentar l’índex de resposta. Enguany s’enviaran diversos missatges des d’EUSES per animar 
els estudiants.  

 
 

Nom Satisfacció del professorat 

Instrument/procediment 
(Dimensions o ítems de satisfacció 
inclosos) 

Enquesta 
 

Població (N total destinataris) Tots els professor de cada campus 

Percentatge de participació  Variable depenent del títol 

Format del lliurament Via web 

Periodicitat Bianual 

Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. Aspectes de 
millora. 
 
La informació procedent de les diferents edicions d’aquest estudi és molt útil, ja que permet tenir 
informació sobre la opinió del PDI respecte a la qualitat del programa formatiu, la coordinació docent, el 
perfil dels estudiants en el moment d’accedir i el nivell dels mateixos al finalitzar els estudis, etc. EUSES 
considera important augmentar l’índex de resposta.  

 

Objectius vigents al pla de millora: 

 OBJ0001095 (UdG) - Establir un nou procediment de recollida d'informació dels 

estudiants sobre l'avaluació docent del professorat i un nou model d'enquesta 

En curs 87% 

Valoració: 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'ha 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'assignatura-professor. 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.   

 ACC0001120 (UdG) - Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència Tancada 100

% 

 ACC0001129 (UdG) - Revisió del procediment d'administració de les enquestes de 

docència 

Tancada 100

% 

 ACC0001415 (UdG) - Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model 

d'enquestes de docència 

Tancada 100

% 

 ACC0001416 (UdG) - Primera edició del nou model d'enquestes de docència En curs 50% 

 

 OBJ0001146 (UdG) - Definir i implementar enquestes de satisfacció del 

professorat respecte del programa formatiu 

En curs 28% 

Valoració: Durant el curs 2018-2019 no s'ha avançat en aquest objectiu  

S'ha presentat un primer esborrany d'enquesta a la Comissió de Qualitat, sessió 6/20 , de 9 d'octubre. 

La UdG encara no ha complimentat l’objectiu però l’escola ja disposa d’aquestes enquestes implementades en 

dues ocasions. 

 ACC0001131 (UdG) - Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU 

Catalunya que dissenya aquesta enquestes 

Tancada 100

% 

 ACC0001417 (UdG) - Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu En curs 25% 
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procediment d'administració 

 ACC0001132 (UdG) - Administració de l'enquesta al professorat En curs 25% 

 

 OBJ0001147 (UdG) - Definir i implementar enquestes de satisfacció dels 

estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents 

En curs 0% 

Valoració: Durant el curs 2018-2019 no s'ha avançat en aquest objectiu. 

 ACC0001133 (UdG) - Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la 

satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions 

En curs 0% 

 ACC0001134 (UdG) - Administració de l'enquesta En curs 0% 

 

 

Objectius tancats en el període: 

 OBJ0001152 (UdG) - Posar a disposició dels centres els indicadors necessaris per 

als processos del VSMA ja calculats i en el format adient per als informes 

Assoliment 

satisfactori 

80% 

Valoració: Per al seguiment del curs 2018-2019, s'han enviat als centres els indicadors en el format adient. 

 ACC0001141 (UdG) - Revisió de l'aplicació i els càlculs Tancada 100

% 

 ACC0001142 (UdG) - Elaboració d'un glossari amb l'explicació de tots els 

indicadors 

Tancada 60% 

 

 OBJ0001453 - Millorar el percentatge d'estudiants que respon a les enquestes de 

docència  

Assoliment 

mitjà 

66% 

Valoració: 50%. S'han implementat les 3 accions però no s'ha assolit l'objectiu i s'ha creat un nou objectiu de 

millora OBJ00001095 

 ACC0001617 - Habilitar una aula en un horari compatible d'entre 20-30 minuts 

perquè els estudiants responguin les enquestes 

Tancada 100

% 

 ACC0001618 - Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència i traducció de la 

mateixa a l'anglès pel Grau en Physiotherapy 

Tancada 50% 

 ACC0001619 - Revisió del procediment, si s'escau Tancada 50% 

 

 OBJ0001816 - Definir i implementar enquestes de satisfacció dels estudiants amb 

els recursos materials i les instal·lacions docents 

Assoliment 

mitjà 

66% 

Valoració: L'objectiu es dona per tancat tenint en compte que el curs 2018-2019 s'ha pogut dur a terme 

l'enquesta pròpia d'EUSES; l'enquesta global per tots els centres UdG no s'ha pogut dur a terme 

 ACC0002144 - Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció 

dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions 

Tancada 100

% 

 ACC0002146 - Administració de l'enquesta Tancada 0% 

 ACC0002147 - Implantar l'enquesta pròpia d'EUSES Tancada 100

% 

 

 OBJ0001819 - Tenir més informació de la satisfacció del professorat amb el 

programa formatiu 

Assoliment 

mitjà 

91% 

Valoració: Tot i no tenir informacióde tots els grups d'interès, EUSES ha implementat una enquesta pròpia 

per professors en temps i forma 

 ACC0002148 - Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya 

que dissenya aquesta enquestes 

Tancada 75% 

 ACC0002149 - Administració de l'enquesta Tancada 100

% 

 ACC0002150 - Implantació de l'enquesta de satisfacció del professorat Tancada 100

% 
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3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora 
per a la seva millora contínua. 

La connexió entre el Pla de Millora del centre i el SGIQ és clara. Les millores que es proposen en els 
procediments del SGIQ s’incorporen automàticament en el Pla de Millora del centre (i/o de la Universitat, 
quan escau) i, a la vegada, les accions de millora detectades en els diferents processos d’anàlisi i avaluació que 
es duen a terme, comporten la revisió i actualització dels procediments del SGIQ. Aquesta visió de conjunt 
entre ambdós processos facilita avançar harmònicament en la ciclicitat de la millora contínua de les titulacions. 

El SGQ d’EUSES va ser auditat i aprovat l’any 2010 d’acord amb les directrius llavors dictades per ANECA en 
el marc del programa AUDIT. Per bé que el SGQ es va escalar a nivell de centre docent, el seu disseny responia 
majoritàriament a una visió d’abast institucional i comú a tota la universitat per tal de garantir una manera de 
procedir homogènia a tots els centres.  

El SGIQ actual integra un procés que guia com ha de ser la seva revisió periòdica (P29. Revisió del SGIQ). La 
revisió del SGIQ és rellevant atès que, d’acord amb l’OBJ0001150 del pla de millora, té un abast global: aquest 
objectiu pretén transformar i adaptar el SGIQ comú de la UdG en un SGIQ específic del centre i, amb això, 
ajustar-lo a les dinàmiques i la realitat de la facultat /centre bo i respectant una visió institucional comuna a tots 
els centres i les particularitats d’EUSES com a centre privat adscrit a la UdG. 

L’enfocament, doncs, ha variat perquè el focus ara indubtablement està en els centres docents. Com a 
conseqüència de tot plegat, el SGIQ del centre es composa de processos transversals, comuns a tota la 
Universitat –per bé que ajustats en allò que escau a les particularitat de cada centre docent- i processos 
específics de centre.  

Aquesta revisió, actualment en curs, té un abast major que no el de la revisió periòdica definida en el propi SGIQ, 
ja que ha de reconfigurar el sistema, creant un nou mapa de processos, revisant cada procés en profunditat i 
establint una mecànica més clara pel seu funcionament. El nou SGIQ, un cop desplegat, seguirà implementant 
els seus mecanismes de revisió periòdica (ACC0001628 - P0103 Revisió del SGQ). Un cop assolida aquesta 
revisió, el centre estarà en disposició d’encarar la certificació del seu SGIQ amb l’objectiu d’aconseguir, 
després, la seva acreditació institucional.  

Són diversos els processos que ja han estat revisats i aprovats, com es pot comprovar gràcies al seguiment de les 
accions derivades de l’objectiu (OBJ0001150). Resulta especialment destacable el que correspon a la millora 
del mateix procés de millora continua (ACC0001395), que és ara un procés encara més sistemàtic i que 
ja ha servit de base per dissenyar la nova eina,  ServiceNow, que s’utilitza per la gestió del pla de millora 
(OBJ0001151) entre d’altres coses.  

El pla de millora s'estructura a partir de la identificació d'objectius de millora i l'establiment de les accions 
necessàries pel seu assoliment, i permet, entre d’altres coses, prioritzar els objectius i mantenir informació 
actualitzada de les responsabilitats, calendarització de les propostes i dependències (estudis implicats, 
processos relacionats, necessitat de modificar memòries acadèmiques, etc.). 

Cada objectiu i cada acció té el seu àmbit de gestió definit (d’abast global, per al conjunt de la universitat, o 
acotat al propi centre) i un responsable únic, que en fa el seguiment. Gràcies a la nova eina, el seguiment és 
continu, per bé que la valoració de cada objectiu és obligada com a mínim un cop a l’any. El procés de millora 
contínua es pot monitoritzar permanentment utilitzant el panell de control actualitzat que ofereix l’eina per 
tots els usuaris. A més, aquesta garanteix una complerta traçabilitat de la gestió del pla de millora. 

Per resumir aquest apartat, el centre té implementat un SGIQ que es troba en procés de revisió en profunditat i 
que té i utilitza un pla de millora estructurat i actualitzat amb un procés de millora gestionat i controlat. 
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Objectius vigents al pla de millora: 

 OBJ0001150 (UdG) - Transformar el SGIQ institucional per tal que pugui ser 
adoptat i adaptat per cada centre docent 

En curs 50% 

Valoració: 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 contínua, aprovats per la 
Comissió de Qualitat el dia 29 de setembre de 2019. El procés de millora continua i la nova eina (ServiceNow) 
faciliten 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 en el detall de les accions que depenen d'aquest objectiu , diversos processos estan en la 
darrera fase d'aquesta aprovació. 
 ACC0001272 (UdG) - Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la 
Qualitat de la Universitat de Girona 

Tancada 100% 

 ACC0001395 (UdG) - Aprovació P0101 Millora contínua Tancada 100% 

 ACC0001628 (UdG) - Aprovació P0102 Revisió del sistema Tancada 100% 
 ACC0001433 (UdG) - Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i 
reclamacions 

En curs 0% 

 ACC0001434 (UdG) - Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions Tancada 100% 

 ACC0001435 (UdG) - Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions Tancada 100% 
 ACC0001436 (UdG) - Aprovació P0203 Modificació de titulacions Tancada 100% 
 ACC0001437 (UdG) - Aprovació P0204 Acreditació de titulacions Tancada 100% 

 ACC0001438 (UdG) - Aprovació P0205 Supressió de titulacions En curs 50% 
 ACC0001439 (UdG) - Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents En curs 50% 

 ACC0001440 (UdG) - Aprovació P0302 Disseny d'assignatures  En curs 20% 
 ACC0001442 (UdG) - Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants En curs 0% 

 ACC0001443 (UdG) - Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants de grau En curs 0% 
 ACC0001444 (UdG) - Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de 
màster 

En curs 0% 

 ACC0001446 (UdG) - Aprovació P0502 Orientació professional En curs 0% 
 ACC0001447 (UdG) - Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat En curs 20% 

 ACC0001450 (UdG) - Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI En curs 10% 
 ACC0001448 (UdG) - Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida 
d'estudiants de la UdG 

En curs 20% 

 ACC0001449 (UdG) - Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI En curs 10% 

 ACC0001396 (UdG) - Aprovació P0703 Formació PDI Tancada 100% 
 ACC0001451 (UdG) - Aprovació P0704 Avaluació del PDI Tancada 100% 

 ACC0001452 (UdG) - Aprovació P0705 Formació del PAS Tancada 100% 
 ACC0001453 (UdG) - Aprovació P0801 Manteniment i millora de les instal·lacions 
i infraestructures 

En curs 10% 

 ACC0001581 (UdG) - Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a 
estudiants 

En curs 0% 

 ACC0001454 (UdG) - Aprovació P0901 Enquestes docència En curs 20% 
 ACC0001456 (UdG) - Aprovació P0902 Enquestes a titulats/ades Tancada 100% 

 ACC0001457 (UdG) - Aprovació P0903 Enquestes d'inserció Tancada 100% 
 ACC0001455 (UdG) - Aprovació P0904 Enquestes al professorat En curs 10% 

 ACC0001458 (UdG) - Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i 
rànquings 

En curs 0% 

 ACC0001459 (UdG) - Aprovació P1001 Publicació informació web En curs 10% 
 ACC0001460 (UdG) - Aprovació P1002 Comunicació corporativa En curs 10% 
 

 OBJ0001151 (UdG) - Transformar els plans de millora i transferir-ne la gestió als 
centres docents 

En curs 67% 

Valoració: La UdG ha  adoptat l'eina informàtica Service Now per fer el seguiment dels plans de millora. 
Alguns centres ja han fet el traspàs de les dades de l'eina anterior (Excel) i la resta ho faran properament. 
Aquesta eina permet una actualització contínua, una identificació de tots els canvis i la generació dels 
informes de seguiment i acreditació de manera més ràpida i completa. 
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 ACC0001139 (UdG) - Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de 
qualitat dels centres 

Tancada 100% 

 ACC0001140 (UdG) - Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els 
plans de millora 

Tancada 100% 

 ACC0001635 (UdG) - Migrar el pla de millora d’EUSES Tancada 100% 
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

 
EVIDÈNCIES:   

Codi Descripció Enllaç 

3.4.1 Desplegament del pla d’estudis (pla docent) 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099  

3.4.2 Professorat actiu curs 2019-2020 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099  

3.4.3 Perfil del professorat  
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099  

3.4.4 Pla de formació del professorat 
https://www.udg.edu/ca/ice/Activitats-de-
formacio/Professorat-universitari 

3.4.5 
Protocol de captació, gestió, avaluació, promoció i 
reconeixement del personal 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099  

3.4.6 Pla d’acollida del PDI 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099  

3.4.7 
English as a Medium of Instruction – Developing Language, 
Skills and Strategies 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099  

3.4.8 
Informe de resultats de les enquestes de docència del curs 18-
19 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099  

3.4.9 Pàgina web del professorat d’EUSES – Campus de Bellvitge 
https://barcelona.euses.cat/ca/professors-fisioterapia-
euses/  

3.4.10 Convocatòria de finançament intern pel professorat d’EUSES 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099  

3.4.11 Memòria de recerca 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099  

3.4.12 Informe de recerca EUSES 2017-18 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099  

3.4.13 Evolució de la recerca 2011-2020 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

 

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. 

El professorat d’EUSES obté la seva Venia Docendi a través del Servei de Recursos Humans de la UdG seguint 
el procés estipulat pel centre i sempre amb el vistiplau del Vicerector de Comunicació i Relacions Exteriors de 
la UdG a través de la Junta de Centre Adscrit. 

Pel que fa a la contractació del professorat, EUSES té el seu propi protocol. 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 a través del “Protocol de Captació, gestió, avaluació, 
promoció i reconeixement del personal” (evidència 3.4.5). 

El protocol de cerca de talent i nou professorat a EUSES se sustenta en la xarxa de contactes de què es disposa 
a més de les diferents relacions que s'han teixit al llarg dels anys en matèria de projectes de recerca, grups de 
treball diversos, esdeveniments relacionats, accés a mitjans i altres. 

En aquest sentit, entitats i empreses amb les quals es col·labora del sector o relacionades, ja sigui via pràctiques 
dels estudiants o projectes de recerca (Institut Català de la Salut, Mútues i centres hospitalaris privats, centres 
de fisioteràpia, clubs esportius, consells esportius, federacions, empreses de gestió esportiva, ajuntaments, 
consells comarcals, Diputació de Girona, departaments de la Generalitat de Catalunya, etc.) connecten el centre 
amb tot tipus de professionals de l’àmbit de la salut i l’esport i d’altres de relacionats que són susceptibles de 
participar-hi com a docents. La base de dades de que es disposa és potent, propera i accessible. A més, EUSES 
publica les diferents ofertes de treball a través d’empreses de contractació i col·legis professionals. 

Pel que fa a l’atenció al perfil, cal tenir en compte que pot ser diferent en cada cas; es poden atendre una o 
vàries necessitats relatives a àrees bàsiques en ciències de la salut, les diferents especialitats clíniques en 
l’àmbit de la fisioteràpia, gestió sanitària, les diferents especialitats vinculades a les ciències de l’activitat física 
i de l’esport (educació, salut, rendiment esportiu, oci esportiu i gestió esportiva), etc. Un mateix docent pot 
participar en els dos graus en funció del seu perfil (actualment hi ha 5 professors que imparteixen docència en 
els dos graus). 

https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://www.udg.edu/ca/ice/Activitats-de-formacio/Professorat-universitari
https://www.udg.edu/ca/ice/Activitats-de-formacio/Professorat-universitari
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://barcelona.euses.cat/ca/professors-fisioterapia-euses/
https://barcelona.euses.cat/ca/professors-fisioterapia-euses/
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
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En qualsevol de les places sempre es fa una valoració del CV i/o portafoli de l'aspirant. En aquest sentit es té 
especial atenció a les competències investigadores i professionals, la connexió internacional, l’experiència 
pràctica, la capacitat docent, l’alineació amb el sector que s'està tractant i la proactivitat. Un cop l’aspirant ha 
superat el procés, el centre disposa d’un pla d’acollida pel PDI (evidència 3.4.6). 

El pla inclou les passes següents: 

1. Captació d’un professor (fase 1) 
2. Pla d’acollida (fase 2) 
3. Sol·licitud confecció de fitxa de l’assignatura (fase 2) 
4. Generació i comunicació de la venia docent i les claus d’accés i correu electrònic (fase 2) 
5. Visita a les instal·lacions (fase 2) 
6. Acompanyament i presentació del professor el primer dia de classe (fase 3) 

La relació d’ordre d’aquestes tasques s’indica al costat de cada tasca i bàsicament es treballa en tres fases. És 
important fer constar que les categories acadèmiques de les que es disposa són, seguint el “VIII Convenio 
colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de 
postgraduados”: 

PROFESSORS AMB CONTRACTE LABORAL 

• Professor Agregat – nivell III (Dr. Acreditat) 

• Professor Adjunt – nivell IV (Dr.) 

• Professor Ajudant – nivell V (Llicenciat/Graduat) 

PROFESSORS COL·LABORADORS 

• Professor Col·laborador Doctor Acreditat (nivell III) 

• Professor Col·laborador Doctor (nivell IV) 

• Professor Col·laborador Llicenciat/Graduat (nivell V) 

EUSES té uns criteris d’assignació del professorat a les matèries. Tot el professorat és important per la titulació, 
però es té una cura especial a l’hora d’assignar les assignatures de primer curs. Els criteris d’elecció són 
fonamentalment: 

- Domini de la matèria. 
- Experiència prèvia del professorat impartint assignatures de primer de grau. 
- Motivació del professorat per ajudar a l’alumnat a adaptar-se a les exigències de la formació 

universitària en general i a les particularitats del propi grau. 
- Implicació del professorat amb el projecte formatiu del centre. 

 

Valoració dels principals indicadors 

El centre compleix amb els percentatges de docència impartida per doctors (50% del total de la docència 
impartida) i doctors acreditats (60% de la docència impartida pels doctor). El professorat que imparteix 
docència en els graus en fisioteràpia (FISIO i PHYSIO) i CAFE són principalment investigadors i/o 
professionals de les àrees de la salut i l’activitat física, així com PDI vinculat a matèries bàsiques o transversals 
a cada un dels graus. La tendència quant a edat del professorat, indica que l’edat mitja és de 39 anys, la qual 
cosa reflexa la joventut del personal docent. 

Tal i com s’extreu de les taules 4.1 i 4.2, i dels plans docents (desplegament) de cada titulació (Annexos 3.4.1), 
un 38,94% dels professors són Doctors, els quals tenen una càrrega docent superior al 50% (50,06% (FISIO), 
59,21% (PHYSIO) i 50,19% (CAFE)). En relació a les assignatures dels tres plans d’estudi, destaquem que les 
assignatures de formació bàsica, les quals són fonamentals per introduir els conceptes bàsics en cada un dels 
graus, són impartides pels professors agregats i col·laboradors doctors. 
El volum de professors no doctors s’atribueix a que EUSES – centre adscrit a la UdG intenta que les 
assignatures d’àmbit més específic estiguin impartides per professionals de prestigi que els puguin aportar el 
valor afegit que representa un coneixement precís del sector i les seves necessitats de present i futur. 
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El curs 2019-2020, EUSES i la UdG 0 han formalitzat els dos primers contractes de col·laboració científica 
per a la realització de docència especialitzada perquè una professora de la Facultat de Ciències i un professor 
de la Facultat d’Educació i Psicologia imparteixin docència en una assignatura del Grau en CAFE i en una 
assignatura del Grau en Fisioteràpia, respectivament. Tot i que els volum de crèdits impartit pels dos docents 
és petit, el contracte reforça els lligams entre el centre adscrit i la universitat.  

Respecte a l’objectiu de millora OBJ00001825, malgrat que la participació de l’alumnat en les enquestes de 
docència no és gaire elevat i resta validesa als resultats (taula 6.2 Satisfacció dels estudiants amb l’actuació 
docent), també es té molt el compte la valoració dels representants dels estudiants a les reunions de delegats. 
Cada curs hi ha assignatures i professors amb els quals cal revisar les activitats dutes a terme i valorar la 
introducció de millores en el disseny de les respectives assignatures. El curs 2020-2021 se 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. 

El curs 2020-2021 s’ha començat a realitzar l’enquesta d’avaluació docent en base a l’objectiu de millora 
OBJ00001095: implantar el nou procediment de recollida d'informació dels estudiants sobre l'avaluació 
docent del professorat i un nou model d'enquesta.  

 
Grau en Fisioteràpia 

Els professors doctors contractats (nivell III – agregat i nivell IV – adjunt) i els llicenciats (nivell V – ajudant) 
són les categories professionals que imparteixen major volum de crèdits totals. La tendència quant a sexe 
indica que un 54% (27 dels 50 docents) són dones. El PDI col·laborador està format d’una banda, per docents 
professionals de l’àmbit mèdic (doctors acreditats) que imparteixen continguts molt específics i, d’altra banda, 
per fisioterapeutes en exercici implicats en la docència d’assignatures eminentment pràctiques i/o optatives. 
El professorat presenta majoritàriament una experiència d’almenys 5 anys en docència, i entre el 30% i el 35% 
té més de 10 anys d’experiència docent, arribant en alguns casos a superar els 15 anys d’experiència. 

A partir de l’observació OBS00001190 vinculat a l’objectiu de millora OBJ0001809, el centre ha millorat de 
manera molt clara la qualificació acadèmica del seu professorat, especialment en el Grau en Fisioteràpia. Fruit 
de la política de contractació del PDI i la política de promoció de la recerca, el grau compleix amb els 
percentatges normatius de doctors investigadors (Dr. I) i doctors acreditats (Dr. A), i els docents han 
aconseguit finalitzar les seves tesis doctorals, acreditar-se i publicar en prestigioses revistes tal com es pot 
consultar a l’evidència 3.4.11. 

Respecte a la satisfacció dels estudiants, al Grau en Fisioteràpia la mitjana de l’enquesta sobre l’actuació docent 
(taula 6.2) ha tingut una evolució amb tendència creixent: 3,95 (2013-2014), 3,99 (2014-2015), 4,11 (2015-
2016), 4,18 (2016-2017), 4,01 (2017-2018), 4,23 (2018-2019) i 4,20 (2019-2020); 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.  

 
Grau en Physiotherapy 

Un aspecte diferenciador del professorat del Grau en Physiotherapy respecte del de Fisioteràpia a nivell del 
PDI és que, tot i que els doctors contractats (nivell III – agregat i nivell IV – adjunt) i els llicenciats (nivell V – 
ajudant) són les categories professionals que imparteixen major volum de crèdits totals, hi ha un volum més 
elevat de docents col·laboradors; això s’explica per què al campus de Bellvitge hi ha un volum més petit 
d’estudiants. Com en el campus de Salt, el PDI col·laborador està format d’una banda, per docents 
professionals de l’àmbit mèdic (doctors acreditats) que imparteixen continguts molt específics i, d’altra banda, 
per fisioterapeutes en exercici dedicats a la docència d’assignatures eminentment pràctiques i/o optatives. La 
tendència quant a sexe indica que un 54% (22 dels 37 docents) són dones. 

El professorat implicat en docència presenta majoritàriament una experiència d’almenys 5 anys en docència, i 
entre el 25% i el 30% té més de 10 anys d’experiència docent. Al ser un grau interuniversitari que incorpora 
aspectes relacionats amb la tecnologia i la salut, compta amb una part del professorat està altament qualificat 
en l’àrea de les noves tecnologies aplicades a serious games for health i a la industria de l’entreteniment, la 
qual cosa aporta un valor afegit al grau.  

En referència a la satisfacció dels estudiants, al Grau en Physiotherapy la mitjana de l’enquesta sobre l’actuació 
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docent (taula 6.2) ha passat de 4,06 (2015-2016), a 4,17 (2016-2017), 3,88 (2017-2018), 4,03 (2018-2019) i 
4,15 (2019-2020). La valoració en general positiva coincideix amb el manifestat en les reunions de delegats i, 
tenint en compte l’índex de resposta en el Grau en Physiotherapy, es va treballar en augmentar el percentatge 
de resposta realitzant l’enquesta en anglès seguint l’objectiu de millora (OBJ00001453). Tot i que es van 
realitzar les enquestes en anglès, la participació seguia essent baixa i es va tancar i migrar a un nou objectiu de 
millora (OBJ00001095) genèric de tota la universitat que ja incorpora la possibilitat de respondre les 
enquestes en anglès.  

L’objectiu OBJ00001822 es va obrir el curs 2017-2018 per incrementar els percentatges de doctors i doctors 
acreditat que tenia la titulació. El curs 2018-2019 l’objectiu ja es va poder tancar satisfactòriament i durant el 
curs 2019-2020 es constaten uns bons percentatges, sobretot pel que fa a la docència impartida per doctors 
(59,21%). 

Respecte a la observació OBS0001217 “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) i desenvolupada en l’objectiu OBJ00001857, cal tenir present que EUSES té els seus 
processos propis independentment de la UdG, tal com s’ha exposat a l’inici d’aquest apartat. La direcció 
d’EUSES gestiona el procés de selecció i accés del professorat, 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-se en anglès, a través de demanar al candidat que, amb una durada mínima 
de 20 minuts, defensi la seva proposta de programa de l'assignatura vacant (document escrit prèviament 
preparat pel docent).  

En aquest sentit, es presenta el programa de cadascuna de les assignatures, que es pot consultar en obert a 
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=999&ID=3159G0315#plaEstudis. 
Aquests programes evidencien com cada professor té la capacitat per introduir de forma autònoma el contingut 
de la seva assignatura en anglès, excepte aquelles parts que l'aplicatiu informàtic incorpora automàticament 
en català (exemple d'assignatura: https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Oferta-
dassignatures/Detall-assignatura?codia=3159G03023&codip=3159G0315). Paral·lelament, el centre també 
disposa de el pla d'estudis íntegrament en anglès. 

La valoració d'aquest aspecte a l'informe de verificació no obliga en cap cas al fet que el professorat del grau 
hagi de tenir un títol acreditatiu del nivell de llengua i, per això el centre, tal com s'exposa a l'informe de 
seguiment, compta amb processos propis de selecció i accés del professorat que garanteixen que els membres 
del quadre docent posseeixin el nivell adequat d'anglès.  

També s'ha de tenir en compte que el Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya (CLUC) que 
realitzen algunes universitats a Catalunya concreta que les competències lingüístiques que s'avaluen es troben, 
en alguns casos, a la franja de el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) i, en altres casos, en 
el nivell C1 del MECR, i que la valoració exposada en aquest sentit a l'informe de seguiment fa referència als 
documents acreditatius de què disposa el professorat i no al seu nivell actual (que és superior). 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=999&ID=3159G0315#plaEstudis
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?codia=3159G03023&codip=3159G0315
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?codia=3159G03023&codip=3159G0315
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Un cop el docent forma part del PDI del centre pot ampliar els seus coneixements a través del curs anual de 2 
hores setmanals d'anglès avançat específic per a ciències de la salut i gratuït pel professorat. També s'aporta el 
programa del curs confeccionat seguint les directrius dels cursos oferts pels serveis lingüístics de diferents 
universitats o els seus respectius Instituts de Ciències de l’Educació (ICE) (evidència 3.4.7). Entenem que 
l'especialització del curs en ciències de la salut contribueix al creixement tant individual com col·lectiu i que 
també beneficia la construcció de sinergies acadèmiques i de recerca entre el professorat del propi centre. 

Finalment, s'ha de tenir en compte també l'opinió dels estudiants mitjançant les aportacions dels seus 
representants (Reunions de delegats) i la resposta a les enquestes de docència (valorada de forma general 
anteriorment). Concretament, les preguntes de l’enquesta sobre satisfacció dels estudiants amb l'actuació 
docent són: 

 

A la taula 6.2 de l'autoinforme d’acreditació es poden consultar els resultats i s’adjunta ,com a evidència 3.4.8 
l'informe sobre resultats de l'enquesta de docència on es constata la satisfaccions del col·lectiu d'estudiants 
amb la qualitat del professorat. Si el nivell lingüístic dels professors no fos adequat la puntuació en les 
preguntes 1, 2, 4, 6 i 7 no arribaria als nivells observats. 

A més a més, tenint en compte la valoració final de la comissió de data 2 de desembre de 2020 (rebut el 15 de 
desembre) en referència al seguiment obligatori, s’ha treballat en l’actualització curricular de la informació 
pública dels professors (evidència 3.4.9). En l’evidència 3.2.3 (pestanya de professorat del Campus de 
Bellvitge) de l’estàndard 2 es constata la publicació dels currículums del professorat en anglès. 

Pel que fa al francès, sols mencionar 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. 

Grau en CAFE 

El professorat que imparteix docència al Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport són principalment 
professionals de l’àrea de l’activitat física i l’esport, així com professionals de les ciències de la salut. Tal i com 
indica la taula 4.1 un 35,90% dels professors són Doctors, els quals tenen una càrrega docent del 50,18% sobre 
el total. Aquest valor és similar respecte els cursos precedents. Igual que en els dos estudis analitzats 
anteriorment, els professors doctors contractats (nivell III – agregat i nivell IV – adjunt) i els llicenciats (nivell 
V – ajudant) conformen les categories professionals que imparteixen major volum de crèdits totals. Igual que 
en el Grau en Physiotherapy, hi ha un volum significatiu de docents col·laboradors que aporten el seu bagatge 
docent i professional en àrees específiques de les ciències de l’activitat física i de l’esport vinculades a les 
sortides professionals dels futurs graduats, generalment  vinculats a assignatures optatives. La tendència 
quant a sexe indica que un 28,20% són dones. 

El professorat implicat en docència presenta una experiència d’ almenys 5 anys en docència, i entre el 30% i el 
35% té més de 10 anys d’experiència docent. A més a més, el professorat està altament qualificat en l’àrea de 
la salut, l’activitat física i l’esport, la qual cosa aporta un valor afegit a les assignatures impartides en el grau. 

Pel que fa a la valoració que fan els estudiants, en el Grau en CAFE la mitjana de l’enquesta sobre l’actuació 
docent (taula 6.2) 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), 3,93 (2018-2019) i 3,88 (2019-2020). Una valoració propera al 4 el darrer curs (una dècima 
inferior al curs anterior) i el fet d’estar sobre de 4 els darrers 3 anys acredita el treball de millora dut a terme 
per la comunitat educativa d’EUSES.  

Preguntes de l'enquesta

P1 Aquest/a professor/a ha presentat amb claredat el programa de l’assignatura i els criteris d’avaluació.

P2 Amb aquest/a professor/a aprenc.

P3 Aquest/a professor/a em motiva a esforçar-me i a aprendre pel meu compte.

P4 Els materials de suport que el/la professor/a posa a la meva disposició m’ajuden.

P5 Els procediments d’avaluació em permeten de reflectir els meus coneixements.

P6 Aquest/a professor/a m’ha aclarit els dubtes quan li he fet consultes.

P7 Valora globalment la docència d’aquest/a professor/a d’1 a 5 punts.
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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 
 
 
 

%   
professorat 
acreditat 
(ANECA/AQU) 

Doctors  8 0 7 7 0 22 68,18% Dr. A 

No doctors  14  14 0 28   

TOTAL 8 14 7 21 0 50   

 
 

Physiotherapy Nivell III 
(agregat) 
 
 

Nivell V 
(ajudant) 
 
 

Nivell 
IV 
(adjunt) 
 

Col·laborador 
(Nivell III, IV 
o V) 
 

Altres 
 
 
 

Total 
 
 

 

%   
professorat 
acreditat 
(ANECA/AQU) 

Doctors  4 0 6 9 0 19 52,63% Dr. A 

No doctors  4  14 0 18   

TOTAL 4 4 6 23 0 37   

 
 

CAFE Nivell III 
(agregat) 
 
 

Nivell V 
(ajudant) 
 
 

Nivell 
IV 
(adjunt) 
 

Col·laborador 
(Nivell III, IV 
o V) 
 

Altres 
 
 
 

Total 
 
 

 

%   
professorat 
acreditat 
(ANECA/AQU) 

Doctors  6 0 7 1 0 14 50,00%Dr. A 

No 
doctors 

 11  14 0 25   

TOTAL 6 11 7 15 0 39   

 
 

GLOBAL Nivell III 
(agregat) 
 
 

Nivell V 
(ajudant) 
 
 

Nivell 
IV 
(adjunt) 
 

Col·laborador 
(Nivell III, IV 
o V) 
 

Altres 
 
 
 

Total 
 
 

 

%   
professorat 
acreditat 
(ANECA/AQU) 

Doctors  13 0 14 17 0 44 61,36% Dr. A 

No 
doctors 

 28  41 0 69  

TOTAL 13 28 14 58 0 113  

 
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) 
 
 

Nivell V 
(ajudant) 
 
 

Nivell IV 
(adjunt) 
 

Col·laborador 
(Nivell III, IV 
o V) 
 

Altres 
 
 
 

Total 
 
  
 

Doctors 1174,80 0 1046,10 389,40 0 2610,30 
No doctors  1755,60  689,70 0 2445,3 
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Physiotherapy Nivell III 
(agregat) 
 
 

Nivell V 
(ajudant) 
 
 

Nivell IV 
(adjunt) 
 

Col·laborador 
(Nivell III, IV 
o V) 
 

Altres 
 
 
 

Total  
 
 
 

Doctors 429,00 0 392,96 343,20 0 1165,16 
No doctors  396,00  518,10 0 914,10 

 
 

CAFE Nivell III 
(agregat) 
 
 

Nivell V 
(ajudant) 
 
 

Nivell IV 
(adjunt) 
 

Col·laborador 
(Nivell III, IV 
o V) 
 

Altres 
 
 
 

Total  
 
 
 

Doctors 1012,44 0 519,42 59,40 0 1591,26 
No doctors  834,90  744,48 0 1579,38 

 

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 presentar al tram de recerca el professorat que treballa a temps complert al centre. El curs 2019-
2020 3 professors han obtingut el sexenni de recerca.  
 

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

2019-2020 Tram de recerca   Tram docent   

  Sense  Amb  tram  
no viu  

Amb tram  
viu  

Sense  Amb tram  
no viu  

Amb  tram  
viu  

Fisioteràpia  90,60 0  09,40  100  0  0  
Physiotherapy  88,57  0  11,43  100  0  0  
CAFE  88,86  0  11,14 100  0  0  

Pel que fa a les assignatures obligatòries, pràctiques externes i treball fina de grau, seleccionades en aquest 
procés d’acreditació, els mèrits específics pels quals es va fer l’assignació del professorat, a més dels genèrics 
exposats anteriorment, van ser: 

Grau en Fisioteràpia 

Anatomia II 
- Doctor amb experiència en docència universitària en la mateixa àrea de coneixement, llicenciat en Educació Física, diplomat 

en Fisioteràpia i diplomat en Podologia.  
- Alta capacitat per marcar criteri acadèmic pel que fa a l’adquisició dels continguts desenvolupats en l’assignatura.  

Aplicació d’agents físics 
- Combinació de diferents perfils de PDI per garantir una base teòrica sòlida i un assoliment satisfactori de la part pràctica. Cal 

tenir present que en aquesta assignatura els estudiants tenen contacte amb pacients reals sota la supervisió d’un docent i dintre 
del propi centre. El projecte SAC s’integra en el marc d’aquesta assignatura. Es desenvoluparà el seu contingut en els apartats 
5.2, 6.1 i 6.2. 

- L’equip docent de l’assignatura està format per un doctor en Ciències Experimentals i Sostenibilitat, llicenciat en ciències 
físiques, un fisioterapeuta (amb grau de doctor) i experiència professional en l’àmbit, que desenvolupa també fonaments teòrics 
i fonaments d’intervenció, i quatre fisioterapeutes en actiu i professors del centre per garantir el seguiment de la part pràctica i 
del projecte SAC. 

 

Biomecànica 
- Combinació del perfil docent més teòric desenvolupat per un doctor en Ciències Experimentals i Sostenibilitat, llicenciat en 

ciències físiques, i la d’una fisioterapeuta amb una llarga trajectòria professional que s’encarrega de la part més aplicada de 
l’assignatura. 

- Alta capacitat per marcar criteri acadèmic pel que fa a la capacitat d’abstracció i resolució de problemes que impliquen l’aplicació 
de conceptes físics. 

 Metodologia 
- Doctora acreditada amb àmplia experiència universitària en tasques docents, investigadora en actiu i membre del grup de 

professors amb més responsabilitats dintre de l’assignatura de TFG. 
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- Alta capacitat per assentar les base necessàries per desenvolupar un bon treball final de grau i iniciar les primeres tasques en 
l’àmbit de la recerca. 

Pràctiques externes 
- Tal i com es pot veure en la taula 4.4., el professorat de l’assignatura està format per diferents perfils docents amb àmplia 

experiència en el sector, que desenvolupa les tasques de disseny i correcció de les activitats avaluables. Els fisioterapeutes 
realitzen fonamentalment les visites als centres. Pel que fa als tràmits administratius (convenis, logística i calendaris), el PDI de 
l’assignatura es recolza en una gestora d’aquesta àrea que, a més de català i castellà, la seva llengua nativa és el francès. 

- També es disposa d’un fisioterapeuta de nacionalitat francesa i resident en aquest país per realitzar totes les tasques de visita de 
nous centres, seguiment de les pràctiques i resolució d’incidències.  

 TFG 
- El tutor de cada TFG s’assigna en base a l’elecció feta pel estudiants, en funció de la nota d’expedient acadèmic. Els criteris que 

utilitzen els estudiants per fer la sol·licitud del tutor estan basats en l’experiència i coneixement en l’àmbit de realització del 
treball que volen desenvolupar. També es té en compte el nivell d’activitat de recerca i/o professional relacionat amb la temàtica 
del TFG. 

- La coordinació de l’assignatura és assumida per tres professores que, a més de ser doctores acreditades, tenen una àmplia 
experiència universitària en tasques docents i de gestió.  

Grau en Physiotherapy 

Valoració en fisioteràpia 
- Combinació de tres fisioterapeutes, una de les quals és doctora, per garantir un assoliment satisfactori de la primera assignatura 

pràctica que cursen els estudiants del grau.  
- L’equip docent de l’assignatura té experiència professional en l’àmbit de la fisioteràpia a nivell internacional.  

Patologia traumatològica 
- Doctora amb experiència universitària en tasques docents i una trajectòria investigadora en diferents països. 
- Competències per garantir l’assoliment dels continguts de l’assignatura i desenvolupar les capacitats comunicatives i de treball 

en equip en l’àmbit de la fisioteràpia.Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i Biomecànica     
- Doctor en Medicina, amb una llarga trajectòria professional en l’àmbit de la rehabilitació i que participa en projectes de recerca 

vinculats a l’assignatura. 
- Alta capacitat per marcar criteri acadèmic pel que fa a la capacitat d’aplicar els principis físics de la mecànica al sistema 

musculoesquelètic i funcional de l’esser humà, així com la utilització d’avenços tecnològics. 

Legislació, salut pública i administració sanitària 
- La professora és doctora en biologia humana amb un bon bagatge en docència i recerca en l’àmbit de l’antropologia i la medicina 

forense.  
- Alta capacitat per marcar criteri acadèmic pel que fa a la capacitat d’anàlisi i l’efecte de la legislació vigent en l’àmbit de la salut, 

així com la importància i aplicabilitat de la gestió sanitària pel foment de la salut comunitària.  

Pràctiques externes 
- Tal com es pot veure en la taula 4.4, el professorat de l’assignatura està format per diferents perfils docents amb àmplia 

experiència en el sector, que desenvolupa les tasques de disseny i correcció de les activitats avaluables. El professor titular de 
l’assignatura és el director del grau en Physiotherapy que, a més de ser doctor acreditat, té una àmplia experiència en el sector. 
Pel que fa als tràmits administratius (convenis, logística i calendaris), el PDI de l’assignatura es recolza en dues gestores 
d’aquesta àrea que, a més de català i castellà, tenen coneixement de l’anglès i el francès a nivell natiu. 

- També es disposa d’un fisioterapeuta de nacionalitat francesa i resident en aquest país per realitzar totes les tasques de visita de 
nous centres, seguiment de les pràctiques i resolució d’incidències.  

TFG 
- El tutor de cada TFG s’assigna en base a la definició prèvia de TFG que elabora l’alumne conjuntament amb el coordinador de 

l’assignatura. Els criteris que s’usen per assignar el tutor estan basats en l’experiència i coneixement dels candidats en l’àmbit 
de realització del treball. També es té en compte el nivell d’activitat de recerca i/o professional relacionat amb la temàtica del 
TFG. 

- La coordinació de l’assignatura és assumida per una doctora en biomedicina i fisioterapeuta, amb experiència professional i 
universitària en tasques docents i de gestió. 
 
 

Grau en CAFE 

Fisiologia de l’exercici 1 
- Doctora en medicina amb una dilatada trajectòria docent i investigadora en l’àmbit de la salut, l’activitat física i la nutrició. 
- Alta capacitat per marcar criteri acadèmic pel que fa a l’adquisició dels continguts desenvolupats a l’assignatura. 

Principis didàctics de l'activitat física i l'esport 
- El professor és doctor, llicenciat en educació física i té una àmplia carrera com a docent universitari. La seva recerca està 

íntimament lligada a l’educació física. 
- Alta capacitat per marcar criteri acadèmic i assentar les base d’una intervenció pràctica de qualitat en base a una sòlida formació 

didàctica.   
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Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat 
- Diplomada en magisteri d’educació física i àmplia formació de màster i postgrau en l’àmbit de l’activitat física inclusiva. 

Professora vinculada a la docència universitària en l’àmbit de coneixement i una dilatada carrera professional. 
- Alta capacitat per incorporar a la docència de l’assignatura i a la pràctica professional dels futurs graduats els principis 

fonamentals per una activitat física inclusiva i un esport adaptat de qualitat.   

Teoria de l'entrenament III 
- El professor és doctor, llicenciat en educació física i en fisioteràpia, amb una dilatada trajectòria com a docent i investigador 

universitari en l’àmbit de l’entrenament esportiu i la readaptació a l’activitat física i la competició esportiva, àmbit en el qual 
també treballa professionalment. 

- Responsable de l’àrea d’entrenament d’EUSES amb altes capacitats per marcar criteri formatiu en l’àmbit de coneixement que 
permeti als graduats desenvolupar-se professionalment, així com incorporar la recerca al seu lloc de treball.  

Pràctiques externes 
- Pel que fa al TFG i les PE, tot i ser assignatures separades comparteixen la “guia de pràctiques externes i treball final de grau” i 

es desenvolupen de manera coordinada. Els criteris a l’hora d’assignar els alumnes són l’experiència prèvia del professorat en 
el desenvolupament de tasques iguals o similars i el nivell d’activitat de recerca i/o professional en els diferents àmbits de 
coneixement. En cas que hi hagi algun alumne que només cursa pràctiques externes, l’assignació del tutor es fa tenint en compte 
la seva experiència professional i de recerca en l’àmbit. 

- El coordinador de l’assignatura és el director del grau que té una àmplia experiència universitària en tasques docents i de gestió. 
Pel que fa als tràmits administratius (convenis, logística i calendaris), la gestió recau en l’equip de coordinació del grau.  

TFG 
- El funcionament és conjunt amb les pràctiques externes, tal i com s’ha explicat anteriorment. En cas que hi hagi algun alumne 

que sols cursa el treball final de grau, l’assignació del tutor es fa tenint en compte el nivell d’activitat investigadora en l’àmbit i 
la seva experiència professional. 

- El coordinador de l’assignatura és el director del grau que, té una àmplia experiència universitària en tasques docents i de gestió. 
Pel que fa als tràmits administratius (convenis, logística, calendaris), la gestió recau en l’equip de coordinació del grau.  

Taula 4.4. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del 
professorat a les assignatures seleccionades 

Fitxa 
matèries 
per 
titulació de 
Fisioteràpia 

Assignatura 

Nombre 
ECTS Departament / Àrea 

assignada 
Alumnes curs 
19-20 

Nombre Grups 
curs n 

(Teoria / 
Pràctica) 

(Teoria / Pràctica) 

  
Anatomia II 

8-0 (16-0) EUSES - Fisioteràpia 209 (196+13 DT) 2  

  
Aplicació d’agents físics 

3-3 (3-12) EUSES - Fisioteràpia 226 (222+4 DT) 2 i 5 

  
Biomecànica 

6-0 (12-0) EUSES - Fisioteràpia 218 2 

  
Metodologia 

6-0 (12-0) EUSES - Fisioteràpia 157 1 i 2 

  
Pràctiques externes 

0-30 EUSES - Fisioteràpia 170 .--  

  
TFG 

12-0 (75-0) EUSES - Fisioteràpia 169 .--  
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Fitxa professorat per 
titulació de 
Fisioteràpia 

Nivell III 
(agregat) 

Nivell V 
(ajudant) 

Nivell IV 
(adjunt) 

Col·laborador 
(Nivell III o IV) 

Col·laborador 
(Nivell V) 

Total  
 

 
  
Anatomia II 

  100%     100%  

  
Aplicació d’agents 
físics 

25% 25% 41,67%    8,33%  
100% 

 

  
Biomecànica 

33,34%  16,66%    33,33%   
100% 

 

  
Metodologia 

100%         
100%  

Pràctiques externes 40% 46.67% 13,33%   100%  

TFG 48%  41,33%  10%   0,67%  100%  

 
 

Fitxa matèries 
per titulació 
de 
Physiotherapy 

Assignatura 

Nombre 
ECTS Departament / 

Àrea assignada 
Alumnes 
curs 19-20 

Nombre Grups curs n 

(Teoria / 
Pràctica) 

(Teoria / Pràctica) 

  
Valoració en fisioteràpia 

0-6 (0-12) EUSES - Fisioteràpia 60 0 i 2 

  
Patologia traumatològica 

6-0 (6-0) EUSES - Fisioteràpia 59 1 

  
Desenvolupament d'Estudis 
Tecnològics i Biomecànica     

6-0 (6-0) EUSES - Fisioteràpia 62 1 

 Legislació, salut pública i 
administració sanitària  

6-0 (6-0) EUSES - Fisioteràpia 92 1 

  
Pràctiques externes 

0-30 EUSES - Fisioteràpia 76 .--  

  
TFG 

12-0 
(38,04-0) 

EUSES - Fisioteràpia 80 .--  

 
 

Fitxa professorat per 
titulació de 
Physiotherapy 

Nivell III 
(agregat) 

Nivell V 
(ajudant) 

Nivell IV 
(adjunt) 

Col·laborador 
(Nivell III o IV) 

Col·laborador 
(Nivell V) 

Total  
 

 
  
Valoració en 
fisioteràpia 

  83,33%  16,67%     100%  

  
Patologia 
traumatològica 

 100%       
100% 
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Desenvolupament 
d'Estudis Tecnològics 
i Biomecànica     

      100%   

100% 

 

 Legislació, salut 
pública i 
administració 
sanitària  

100%         

100% 

 

Pràctiques externes 66,67%  6,67%  26,67% 100%  

TFG 31,55%  10,52%  36,91%  15,77%  5,26%  100%  

 
 

Fitxa 
matèries 
per 
titulació 
de CAFE  

Assignatura 

Nombre ECTS 
Departament / 
Àrea assignada 

Alumnes 
curs 19-20 

Nombre Grups 
curs n 

(Teoria / Pràctica) 
(Teoria / 
Pràctica) 

  
Fisiologia de l’exercici 1 

6-0 EUSES - Fisioteràpia 132 (120+12) 1 

  
Principis didàctics de 
l'activitat física i l'esport 

3-3 (3-12) EUSES - Fisioteràpia 96 (93+3) 1 i 4 

  
Activitat física i esport per 
persones amb alguna 
discapacitat 

3-3 (3-6) EUSES - Fisioteràpia 90 (85+5) 1 i 2 

  
Teoria de l'entrenament 
III 

3-3 (3-6) EUSES - Fisioteràpia 82 1 i 2 

  
Pràctiques externes 

0-12 (0-19,2) EUSES - Fisioteràpia 71 .--  

  
TFG 

12-0 (19,2-0) EUSES - Fisioteràpia 81 .--  

 
 

Fitxa professorat per 
titulació de CAFE 

Nivell III 
(agregat) 

Nivell V 
(ajudant) 

Nivell IV 
(adjunt) 

Col·laborador 
(Nivell III o 
IV) 

Col·laborador 
(Nivell V) 

Total  
 

 
Fisiologia de 
l’exercici 1 

100%         100%  

Principis didàctics de 
l'activitat física i 
l'esport 

100%         100%  

Activitat física i 
esport per persones 
amb alguna 
discapacitat 

        100% 100%  

Teoria de 
l'entrenament III 

100%         100%  

Pràctiques externes 34,38% 35,94% 10,94%   18,75% 100%  

TFG  41,27% 25,40%  19,05%    14,29%  100%   

Nombre ECTS: entre parèntesi el desplegament en grups petits. 
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Objectius tancats en el període: 

 OBJ0001809 - Al Grau en FISIO arribar al percentatge normatiu de Dr. A el curs 
2019-2020  

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: L'objectiu s'ha assolit en la seva totalitat 

 ACC0002131 - Disseny i cerca dels perfils de professorat necessari per incrementar 
el % de doctors acreditats 

Tancada 100% 

 ACC0002132 - Incorporació de professorat doctor acreditat al Grau en Fisioteràpia Tancada 100% 
 

 OBJ0001822 - Arribar als percentatges normatius de Dr. i Dr. A el curs 2018-2019  
(PHYSIO) 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: Després de desenvolupar-se les dues accions de millora vinculades a l'objectiu, el curs 2018-2019 
s'han assolit els percentatges normatius de docència impartida per Dr. i Dr. A  
 ACC0002156 - Disseny i cerca dels perfils de professorat necessaris per 
incrementar el % de doctors acreditats 

Tancada 100% 

 ACC0002157 - Incorporació de nou PDI i suport al professorat propi per acreditar-
se 

Tancada 100% 

 

 OBJ0001825 - Augmentar la satisfacció dels estudiants amb les assignatures amb 
una taxa de rendiment inferior al 70% i/o amb una puntuació inferior a 3 en les 
enquestes 

Assoliment 
satisfactori 

75% 

Valoració: S'han realitzat els Consells d'Estudis i les reunions individualitzades amb els professors de les 
diferents assignatures, tot i que l'objectiu no s'ha assolit al 100%  

 ACC0002160 - Reunió anual amb els docents implicats per valorar el seguiment i 
les possibles millores a introduir en l'assignatura 

Tancada 75% 

 
 OBJ0001857 - Garantir que el PDI dels Grau en Physiotherapy pot impartir la 
docència en anglès 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: El PDI que desenvolupa la docència en el Grau en Physiotherapy imparteix la docència en anglès, 
tal com estipula la memòria de verificació 
 ACC0002274 - Garantir la contractació del professorat amb el nivell acadèmic i 
idiomàtic suficient 

Tancada 100% 

 ACC0002275 - Desenvolupament de formació continuada pel PDI en l'àmbit de la 
llengua anglesa 

Tancada 100% 

 

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

La càrrega docent necessària per dur a terme els plans d’estudis proposats queda completament assumida per 
la plantilla actual de professorat del centre implicat en la docència de les tres titulacions. L’organització i 
assignació del professorat per donar resposta a les necessitats dels diferents ensenyaments s’articula a partir 
del pla docent (evidències 3.4.1), que cada any elabora conjuntament l’equip directiu del centre amb la 
supervisió i el seguiment del delegat del rector pels centres adscrits, i s’aprova per la Junta de centre adscrit. 

En els estudis de fisioteràpia es pot observar una reducció de la ràtio del 32,14 al 23,86, aconseguint aquest 
curs estar de nou per sota de 25; la ràtio va ser més elevada del desitjat perquè el curs 2014-2015 el grau va 
haver d’assumir 223 alumnes de nou accés perquè els alumnes que validen la seva nota s’incorporen al procés 
de preinscripció amb posterioritat a la nota de tall; aquest “anomalia” se segueix mantenint actualment, però 
l’oficina d’orientació per l’accés a la universitat deixa un romanent d’assignació perquè això no es torni a 
produir. Amb tot el centre va fer una curosa tasca en la gestió acadèmica i va dimensionar els recursos humans 
i les instal·lacions per garantir una formació de qualitat, tal com demostren l’evolució dels indicadors vinculats 
a la satisfacció dels estudiants i els vinculats a la qualitat del programa formatiu al llarg de la vida del grau.  

En el cas dels estudis de CAFE 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. 
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A nivell de TFG i PE, en el Grau en CAFE s’assignen 0,33 ECTS per cada alumne tutoritzat als professors 
vinculats a l’assignatura. En el Grau en Fisioteràpia i en el Grau en Physiotherapy cada tutor té imputats 0,5 
ECTS per cada alumne que tutoritza. Pel que fa a les pràctiques externes, en els graus en Fisioteràpia i 
Physiotherapy, tal com s’exposa en l’apartat anterior, el centre destinta una gran quantitat de recursos humans 
tant al seguiment acadèmic com a la gestió administrativa de l’assignatura per garantir-ne la qualitat. 

 
Taula 4.5. Relació d’estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complet) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

CAFE 18,77 18,7 19,55 19,94 20,63 20,53 
Fisioteràpia 32,09 32,14 30,29 29,67 27,57 23,86 
Physiotherapy -- 16,15 20,14 23,1 23,21 20,38 

 
1 estudiant ETC correspon a una matrícula de 60 ECTS, i 1 PDI ETC es considera que imparteix 240 hores de docència a l’aula 

Per tot l’exposat, es pot concloure que el professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és 
suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les tres titulacions i el nombre d’estudiants.  

 

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de 
l’activitat docent i investigadora del professorat. 

Des del punt de vista del suport institucional, la UdG disposa del Servei de Recursos Humans, que és el 
responsable de la gestió de tot el que fa referència a les persones que desenvolupen la seva activitat professional 
a la universitat, sigui dins l’àmbit acadèmic o bé dins l’àmbit de l’administració i serveis. Formen part de les 
seves tasques el correcte procés de selecció i accés, la vinculació contractual i gestió de la vida laboral de les 
persones, els temes retributius i altres qüestions que s’hi relacionen. S’ocupen també d’altres qüestions més 
vinculades a temes de desenvolupament i organització (formació, desenvolupament competencial, valoració 
dels llocs de treball, etc.), les relacions laborals i l’atenció i l’assessorament en matèria de personal a totes les 
treballadores i treballadors. A través de la intranet de la UdG (“la meva”), s’accedeix (entrant a la pestanya 
”personal”) a la informació i documentació que el Servei de Recursos Humans té a disposició dels diferents 
col·lectius (InfoPDI, InfoPAS). Cal tenir present, en aquest sentit, que el PDI d’EUSES, que obté la seva venia 
docendi a través d’aquest servei, té accés a “la meva UdG”, però els seus aspectes laborals estan vinculats al 
contracte que el docent té amb EUSES, tal com s’ha exposat en l’apartat 4.1. 

La UdG i EUSES ofereixen un suport adequat i oportunitats per a millorar la qualitat de l’activitat docent del 
professorat, complint així amb escreix aquest estàndard. De fet, la millora de la qualitat docent és un dels 
objectius prioritaris tant de la universitat com del propi centre.  

Dins d’aquestes prioritats, s’han desenvolupat un important nombre d’actuacions i projectes a nivell UdG. 
EUSES es coordina amb els diferents equips propis de la UdG per treballar en la mateixa direcció i 
proporcionar al centre i professorat suport tècnic i metodològic. En aquest sentit, EUSES porta a terme una 
tasca de suport a la qualitat docent a través de la direcció del centre, la direcció dels diferents estudis de grau i 
els equips de coordinació dels mateixos. També té en consideració la coordinació i col·laboració per a la 
planificació docent i ho fa a través del pla docent on es regula la dedicació de cada un dels professors. 

Pel que fa a l’avaluació de la qualitat docent, EUSES avalua la qualitat docent i investigadora del seu professorat 
a través del protocol de captació, gestió, avaluació, promoció i reconeixement del personal (evidència 3.4.5) 
orientat a garantir la idoneïtat del professorat de nova incorporació, millorar l’activitat docent de cada 
professor/a, potenciant la qualitat dels ensenyaments impartits i fomentant el creixement personal que 
necessàriament ha de revertir en EUSES. El centre en aquest apartat sempre té en compte l’experiència docent 
i professional del professorat, la vinculació actual del professorat amb l’àmbit de coneixement, els mèrits 
acadèmics que va incorporant i les evidències de construcció i transferència de coneixement. El doctorat, les 
acreditacions i els reconeixements de l’activitat investigadora són mèrits determinants en la progressió dintre 
de les diferents categories laborals que hi ha al centre. També es té en compte la valoració que fan els alumnes 
i la direcció de cada grau de l’activitat docent desenvolupada pel professor. 
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Les Biblioteques i el Servei de Llengües Modernes de la UdG també estan a disposició de la UdG. La Biblioteca 
és un centre de recursos per a l’aprenentatge i la recerca que posa a l’abast de la comunitat universitària un 
seguit de recursos d’informació (revistes i llibres electrònics, bases de dades, fons especials, repositoris 
institucionals) i serveis (préstec i obtenció de documents, assessorament i formació, servei de suport a 
l’investigador, activitats culturals) per tal de contribuir a l’assoliment del objectius de tota la comunitat amb el 
màxim nivell de qualitat i excel·lència. 

D’altra banda, la UdG també disposa d’un Servei Llengües Modernes que ofereix diferents serveis de suport 
als membres de la comunitat universitària: suport lingüístic (revisió i traducció de textos administratius, 
acadèmics i de recerca, per al PAS i PDI, informació sobre recursos lingüístics); formació lingüística (cursos 
generals i específics d’anglès, alemany, català, francès i espanyol per a estrangers, en modalitats presencials, 
semi presencials i virtuals), acreditació de coneixements d’idiomes i promoció de les llengües (tàndems 
lingüístics, activitats culturals). 

 Formació i innovació per a la millora de la pràctica docent  

Tal com es pot constatar a la plana web de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) de la UdG 
(https://www.udg.edu/ca/ice), en la seva secció de Docència Universitària, ofereix suport i oportunitats per a 
millorar l’activitat docent del personal acadèmic en la mesura que es proposen els següents objectius formatius 
per al personal acadèmic de la institució: 

• Col·laborar amb els centres i els òrgans competents de la Universitat per al progrés en la millora 
docent. 

• Promoure espais de reflexió i debat sobre la millora i la innovació en docència. 
• Facilitar l'aproximació i el coneixement de metodologies innovadores en docència. 
• Desenvolupar i difondre materials de suport a la docència. 

Per a la consecució dels esmentats objectius, aquest institut organitza un conjunt d’activitats de diferent 
tipologia: cursos i seminaris, xarxes d’intercanvi i xarxes d’innovació docent (XID), assessorament i suport a 
projectes, jornades i congressos, postgraus, etc. 

Aquestes activitats formatives poden ser d’oferta general i obertes a tot el personal acadèmic o bé poden 
respondre a una demanda concreta d’un centre, departament o grup de professors (existeix un formulari online 
en el mateix web per fer la demanda formativa en el moment que faci falta). Tot i que majoritàriament aquestes 
activitats són presencials, l’ICE promou la realització de cursos semi presencials i en línia referits a l’ús d’eines 
informàtiques i l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la docència. Cada setmana es 
recorda (via correu electrònic Newsletter ICE) a tot el personal acadèmic l’oferta formativa en actiu i també la 
programada per a les properes setmanes i mesos. La participació en aquest tipus d’activitats de formació a 
l’ICE per part del conjunt de professorat d’EUSES és de 4. Des de l’ICE es passen enquestes de satisfacció de 
les activitats. 

Destaquen també les xarxes d’intercanvi o Xarxes d’Innovació Docent (XID) que, coordinades per l’ICE, estan 
integrades per personal acadèmic de la UdG interessat a emprendre un procés de formació basat en la reflexió 
sobre la pròpia pràctica. Alguns exemples són: XID Aprenentatge Basat en Problemes, XID Aprenentatge 
Cooperatiu, XID Aprenentatge Reflexiu, XID Aprenentatge Servei, etc. El curs 2020-2021 un professor 
d’EUSES està involucrat en l’inici de la XID English as a medium of instruction. 

Així mateix, des del curs 2016-2017, l’ICE Josep Pallach incentiva la consolidació de Grups d’Innovació Docent 
(GID), una nova línia d’actuació i suport a la innovació docent als centres i facultats de la UdG. Es tracta de 
grups de professorat d’un mateix centre, estudi o departament de la UdG que volen dur a terme un projecte 
concret de millora docent en el seu àmbit. Amb aquesta acció, l’ICE complementa el treball i les actuacions 
interdisciplinàries que desenvolupen les Xarxes d’Innovació Docent, formades, en aquest cas, per PDI de 
centres i estudis diferents.  

En el darrers curs ha augmentat la participació del professorat del centre en les activitat l’ICE Josep Pallach. 
La situació excepcional en la què ens hem trobat el curs 2019-2020 i les propostes formatives de qualitat que 
es poden seguir online ha afavorit aquest creixement. La participació no és més alta perquè el centre també 
ofereix un volum d’activitats que es detallaran posteriorment. Més enllà d’activitats formatives encaminades a 
la millora de la docència no presencial, el professorat no ha pogut destinar pràcticament temps a la millora de 
l’activitat docent no vinculada a aquesta situació. 

https://www.udg.edu/ca/ice
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx%22%20%5Cl%20%22Cursos%20i%20seminaris
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx%22%20%5Cl%20%22Xarxes%20d%E2%80%99intercanvi
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx%22%20%5Cl%20%22Assessorament%20i%20suport%20a%20projectes
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx%22%20%5Cl%20%22Assessorament%20i%20suport%20a%20projectes
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx%22%20%5Cl%20%22Jornades%20i%20Congressos:
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx%22%20%5Cl%20%22Postgraus
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeBasatenProblemes/tabid/17346/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeBasatenProblemes/tabid/17346/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeBasatenProblemes/tabid/17346/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeCooperatiu/tabid/17347/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeCooperatiu/tabid/17347/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeReflexiu/tabid/17351/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeServei/tabid/19131/language/ca-ES/Default.aspx
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Taula 4.6. Volum de professors participants en activitats formatives de l’ICE Josep Pallach 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Fisioteràpia 3 4 5 1 0 5 
Physiotherapy - 3 3 1 0 2 
CAFE 0 3 7 1 0 3 

 

Pel que fa al propi centre, cada mes, des de la coordinació de recerca s’envia un correu amb informació dels 
cursos que es fan a l’ICE, escola de doctorat, congressos, xerrades, etc., per tal de potenciar la formació dels 
nostres professors i professores. EUSES també ha organitzat durant el curs 2019-2020: 

• Curs d’anglès avançat (evidència 3.4.7) i específic per ciències de la salut gratuït de 2 hores setmanals 
per al professorat dels dos campus (grup d’onze professors). El programa del curs segueix les directrius 
de cursos oferts pels serveis lingüístics de diferents universitats o els seus respectius ICE’s. 
L'especialització del curs ha contribuït al creixement tant individual com col·lectiu, i també a la 
construcció de sinergies acadèmiques i de recerca entre el professorat del propi centre. 
 

• Cicle de conferencies mensual de Ciència a la taula, en la qual es pretén acostar la recerca i la ciència 
a l'alumnat i professorat, així com donar a conèixer el treball de recerca que es desenvolupa actualment 
per part dels professors d’EUSES.  

o I Edició 19/12/2019, Dra. Raquel Font: “Exercici aeròbic i aprenentatge motor. Del 
MemoryLab (MCGill) a EUSES”  

o II Edició 11/02/2020 Dr. Sergi Garcia: “Fatigue-related effects on inter-and intra muscle 
connectivity”;  

o III Edició 05/03/2020 Ernest Esteve: “Jugant, però amb dolor: les lesions invisibles. Un 
exemple en el futbol”.  

o IV Edició. Prevista el 2 de abril amb un ponent extern a EUSES, suspesa per la situació de la 
COVID-19. 

 

• Formacions específiques amb la finalitat de fomentar l’adaptació del professorat a la necessitat 
d’impartir docència i realitzar avaluacions en la situació de tancament perllongat degut a la COVID-
19. 

o Sessions (3 en cada estudi de grau) informatives respecte procediments i mesures 
acadèmiques per l'anul·lació de l'activitat acadèmica presencial a causa de la pandèmia de 
Coronavirus. Document i sessions de comunicació i treball en grup a través de ZOOM i Google 
MEET. 

o Sessions formatives de creació de tasques d’avaluació en Moodle. 
o Videotutorials interns sobre registres de participació. 
o Videotutorials d’ús del Kahoot. 
o Tutorials de presentació de Power Point amb àudio. 

A més de les activitats col·lectives, els equips de coordinació de cada un dels graus han realitzat 
sessions individualitzades de formació, resolució de dubtes i simulacres per a professors; s’ha treballat 
amb la l’ús d’eines (Google MEET, ZOOM, Microsoft TEAMS), generació de tasques i activitats 
d’avaluació online i configuració del qualificador. 

• A nivell d’EUSES-Lab, s’han realitzat diverses formacions sobre l’equipament del laboratori per tal que 
el professorat d’EUSES sàpiga com utilitzar-lo en possibles projectes. 

Amb la finalitat de fomentar la innovació docent, EUSES els últims anys ha realitzat seminaris de Moodle i ha 
implantat el seguiment i la guia en pràctiques externes i treballs final de grau. Periòdicament, es realitzen 
jornades de reflexió sobre temes d’actualitat acadèmica que afecten l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física 
i de l’Esport conjuntament amb la Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG i l’Ajuntament de Banyoles. A 
més a més, EUSES ajuda econòmicament a cada un dels professors en les seves activitats de formació 
continuada i de recerca mitjançant la convocatòria de finançament intern (evidència 3.4.10). 

Finalment, cal tenir en compte la valoració que fa el professorat sobre la implicació de la institució en la 
formació i innovació per a la millora de la pràctica docent. A l’enquesta de satisfacció del professorat de la 
titulació (evidència 3.3.4 als estàndards 3 i 6), el professorat mostra un nivell de satisfacció molt elevat amb el 
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suport institucional per al desenvolupament de l'activitat docent (en una escala de 0 a 5, més del 90% del 
professorat valora entre 3 i 5 el suport rebut). 

 
Recerca  

Tal com s’ha exposat en la presentació del centre, EUSES, per la naturalesa dels seus estudis i pel seu tarannà, 
té un fort compromís amb la recerca i la transferència de coneixement en el món de la salut i l’esport. El febrer 
de 2013 la UdG va reconèixer oficialment el Physical Activity and Sport research (PHAS research), que va ser 
el primer grup de recerca de les comarques gironines en esport i salut. Des de la primera acreditació del centre 
fins a l’actualitat, observem una evolució positiva en relació a la recerca per part del professorat d’EUSES. Cada 
any la coordinadora de recerca redacta una memòria de recerca (evidència 3.4.11) per recollir l’activitat en 
aquest àmbit. Les primeres memòries consistien en un resum individualitzat de les accions realitzades per cada 
membre d’EUSES, mentre que els últims anys s’aprecia una major estructuració de la recerca en diverses línies, 
que compten amb la implicació de varis professors del centre. En aquest sentit, es constata una tendència 
positiva cap a estructurar i potenciar la recerca pròpia. 

El curs 2017-2018 la coordinadora de recerca es va reunir amb tots els professors i els va distribuir una 
enquesta per tal d’identificar les necessitats i la posició del professorat d’EUSES en matèria de recerca. 
L’informe de recerca d’EUSES 2017-2018 (evidència 3.4.12) és un bon reflex del treball i l’evolució del centre 
en aquest àmbit, constatable també en l’evolució de la recerca 2011-2020 (evidència 3.4.13). Cal tenir present 
que aquesta evidència no incorpora el recompte total de les publicacions; la informació global de publicacions 
està recollida en la memòria de recerca anual (evidència 3.4.11). 

En l’àmbit de la recerca, EUSES està col·laborant amb un gran nombre d’institucions de Girona: Hospital Dr. 
Josep Trueta, IDIBGI, Universitat de Girona, Bàsquet Girona i Ajuntament de Girona, entre altres. A nivell 
nacional, es col·labora amb la Universitat del País Basc, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Castilla 
la Mancha, entre altres. Internacionalment, el centre col·labora amb la Universitat de Boston dels Estats Units,  
la Ss. Cyril and Methodius University de Macedònia del Nort, la Universitat McGill de Canadà i la Middlesex 
University del Regne Unit, entre altres. 

Actualment, el grup de recerca Physical Activity and Sport research (PHAS research) està format per 5 línies 
d'investigació: 

1. Physical Education, Health and Children:  Liderat per la Dra. Anna Prats, juntament amb la Dra. 
Raquel Font. Aquesta línia es concreta en dos projectes principals: (1) La valoració d'habilitats motrius 
per a la salut en nens; i (2) L'epigenètica, obesitat i activitat física. Ambdós projectes uneix professors 
doctors i doctorands del claustre d’EUSES en un esforç per integrar l’entrenament neuromuscular a 
l’escola i mostrar els seus efectes beneficiosos en el desenvolupament motriu dels nens i nenes.  

2. Conductes addictives: Liderat per la Dra. Olga Hernández. Donada la necessitat de continuar aportant 
dades fiables de la realitat i de les tendències del consum i policonsum de drogues, la línia s’ha centrat 
principalment en els següents objectius: 1) Epidemiologia del consum i policonsum de drogues; 2) 
Factors de risc i protecció del consum i policonsum de drogues; 3) Tipologies de policonsum de 
drogues; i 4) Avaluació de programes de prevenció (familiar, escolar i comunitària). 

3. Estudis bibliomètrics en salut: Línia liderada per la Dra. Cristina Torres. L’objectiu de la línia de 
recerca en bibliometria és l’elaboració de mapes de tendència de l’activitat científica en salut i, 
especialment, en fisioteràpia. L’avaluació i gestió de la recerca mitjançant els indicadors bibliomètrics 
ajuda a una millor transferència de coneixement per donar suport als processos de presa de decisions 
en futures investigacions i planificació de polítiques científiques. 

4. Inter-organic connectivity and exercise. A Network Physiology Approach: Línia liderada pel Dr. Sergi 
García. Aquesta línia de recerca està centrada en l’anàlisi del grau de connectivitat entre diversos 
sistemes fisiològics durant l’exercici mitjançant l’anàlisi de forma simultània de senyals 
electromiogràfiques, electrocardiogràfiques i electroencefalogràfiques. L’objectiu final és dissenyar 
una eina de valoració funcional capaç de quantificar el grau de connectivitat interorgànica 
d’esportistes i pacients. 

5. Detecció i reducció dels factors de risc de lesió i millora del rendiment esportiu: Liderat pel Dr. Daniel 
Romero. Aquesta línia de recerca està ubicada dins la línia de rendiment esportiu, prevenció de lesions 
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i readaptació a la competició pos-tlesió. Els objectius principals de la línia de recerca són: 1) Detecció 
d’asimetries neuromusculars en les extremitats inferiors; 2) Efectes del treball de força i coordinació 
amb resistència inercial; 3) Potenciació post-activació amb tecnologia inercial en la millora del 
rendiment; 4) Variacions en la programació del treball de força dins d’un microcicle competitiu i 5) 
Introducció de constraints en l’entrenament de força. 

A nivell intern, per tal de fomentar la recerca i el desenvolupament del PDI, tal com hem comentat 
anteriorment, cada any s’ofereix la convocatòria de finançament de recerca (evidència 3.4.10) per tal de recollir 
les necessitats econòmiques de les diferent línies de recerca i professorat. Les activitats que es poden finançar 
internament per promocionar la recerca són: 

1) Material.  
2) Publicacions.  
3) Assistència a congressos/formació. 
4) Estades de recerca. 
5) Professors visitants.  

Pel que fa al finançament de les diferents línies de recerca, és l’investigador principal de cada línia l’encarregat 
de demanar finançament i gestionar el pressupost un cop rebut. La coordinació de recerca s’encarrega de 
supervisar que la despesa s’efectua segons el pressupostat prèviament. 

Addicionalment, els professors de l’EUSES poden optar a l’alliberació de crèdits de docència per a la realització 
de recerca (amb un màxim de 2 crèdits per professor i un límit de 2 professors per grau). Els directors de grau, 
assessorats per la coordinadora de recerca, són els responsables de decidir quins dels sol·licitants poden 
alliberar-se per fer recerca. 

A nivell d’infraestructura, per tal de facilitar la realització de la recerca, es disposa d’un laboratori de recerca, 
dos boxs per a la recollida de dades i un despatx de recerca amb material d’oficina per poder treballar 
individualment o en grup reduït. El tècnic del laboratori és l’encarregat de gestionar i mantenir en bones 
condicions tot el material i l’espai. A més a més, s’encarrega de fer difusió en centres educatius i direcció de 
treballs de recerca dels instituts que ho demanen. 

Simultàniament a tot l’exposat, des de la coordinació de recerca i de manera personalitzada (pla de carrera 
docent), s’informa i assessora al llarg del desenvolupament de la carrera professional: 

• Realització de màster i treball final de màster (facilitar la recollida de dades, anàlisi de dades, etc., si 
es dona el cas). 

• Realització d’una tesi doctoral (via tradicional o per compendi de publicacions), grups d’EUSES on es 
pot fer la tesis, possibles directors, etc.   

• Assessorament al professorat doctor sobre com acreditar-se (AQU, ANECA) i quins requisits s’han de 
complir, així com sobre quina és la millor estratègia per aconseguir-ho. 

• Tipus d’acreditacions: Lector, Agregat, Catedràtic o bé trams de recerca. 

• Assessorament en relació als tipus de projecte de recerca que existeixen i com es poden demanar. 

També cal esmentar que, de manera anual, es publiquen les places d’Estudiant Col·laborador en Recerca 
d’EUSES (ECR-EUSES). Cada professor ofereix places en la seva línia de recerca, que es gestionen des de la 
coordinació de recerca per tal que l’oferta arribi a tots els estudiants. L’investigador principal de cada línia és 
el responsable d’escollir l’estudiant més qualificat per aconseguir la plaça oferta. A la pàgina web de recerca 
d’EUSES (https://euses.cat/euses-lab/), apareixen tots els estudiants i exestudiants dels diferents graus i 
promocions que han estat implicats en cada una de les línies de recerca del grup. 

 
 Accions de mobilitat per al professorat 

A l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE) de la UdG (https://www.udg.edu/ca/internacional/Vols-saber-mes-
de-lORE/LORE) es programa, es fa difusió i es gestiona la mobilitat internacional dels estudiants, PAS i PDI 
dels diferents programes de mobilitat. 

https://euses.cat/euses-lab/
https://www.udg.edu/ca/internacional/Vols-saber-mes-de-lORE/LORE
https://www.udg.edu/ca/internacional/Vols-saber-mes-de-lORE/LORE
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Els objectius d’EUSES són incrementar la visibilitat internacional del centre, potenciar la internacionalització 
de la nostra comunitat universitària i, finalment, atreure estudiants i personal internacional d’alta qualificació. 
A través de la pròpia ORE i la coordinació de mobilitat es gestiona la documentació i la informació de tots els 
processos implicats amb la internacionalització d’EUSES. A més, la coordinació de mobilitat i la secretaria 
donen suport als estudiants, PDI i PAS del centre que es desplaça per realitzar estades internacionals, i atent 
al preestudiant, estudiant i personal visitant internacional durant la seva estada a EUSES. 

Actualment, EUSES té signats 34 convenis de mobilitat (que es poden consultar a l’evidència 3.5.21), que 
permeten la mobilitat tant a l’estudiantat com al professorat. El centre segueix realitzant contactes a nivell 
estatal i internacional per anar ampliant el ventall d’opcions de mobilitat. A més, amb l’objectiu de potenciar 
la carrera investigadora del professorat d’EUSES, cada any es promouen les estades de recerca en institucions 
nacionals i internacionals.  

En aquest sentit, durant el mes de novembre del 2019 la Dra. Raquel Font va realitzar una estada de 25 dies al 
Memory Lab- McGill University (Canadà). La línia de recerca en la qual es va incorporar és “Aerobic exercise 
and motor learning”. Aquest curs, el Dr. Sergi García també havia de realitzar una estada de 4 mesos al 
laboratori de Network Physiology a la Universitat de Boston (Estats Units), però degut a les restriccions per la 
COVID-19, la seva estada de recerca s’ha posposat pel curs 2020-2021.  

A més d’aplaçar l’estada del Dr. García, durant aquest curs no hi ha hagut més mobilitat per part del 
professorat, ja que la situació pandèmica no ho ha permès. Tot i així, a continuació detallem les estades de 
recerca realitzades i rebudes a nivell de PDI el curs 2018-2019: 

Estades a altres universitats 

1. Anna Prats – Visita Susana Aznar, Universitat de Castilla la Mancha, CAFD. Treball sobre dues 
possibles línies de col·laboració, una primera vinculada a la relació entre el tipus d’activitat física 
i la ingesta alimentària, i una segona sobre l’activitat física en dones embarassades.  
 

2. Sergi García i Anna Prats – Visita a Carol Sitjes, Universitat de les Illes Balears. Cessió de 
material per a la recollida de dades per electromiogrames (pendents d’anàlisi de resultats i possible 
publicació dels mateixos).  

 
3. Sergi García – Visita al Laboratory for Network Physiology de la Boston University, Estats Units. 

15 Abril – 25 Maig 2019 
 
4. Sergi García – Visita al School of Life Sciences de la Coventry University, Regne Unit. 18 - 20 

Març 2019 
 
5. Marc Madruga – Estada a Universitat de Suffolk, Regne Unit.On s’han desenvolupat tasques de 

finalització d’articles conjunts. Aprenentatge de metodologia de recerca i estadística. 14 Abril - 14 
Juliol 2019 

 
6. Mariano Gacto – Estada Postdoctoral. Consultor Extern a l’Organització Mundial de la Salut 

(Ginebra, Suïssa). 01 Juliol – 30 Setembre 2018 
 
7. Olga Hernández – Visita a Gutierrez Maldonado José. Estada de recerca a la Universitat de 

Barcelona i l’Hospital Clínic de Barcelona sobre l’eficàcia dels tractaments psicològics per a la 
reducció de recaigudes en pacients amb Trastorn per Ús d’Alcohol (TUA). Durada de 4 mesos.  

 

Visites rebudes 

1. Selen Razon i Megan Ramick. West Chester University (Estats Units). 
 

2. Carol Sitjes. Universitat de les Illes Balears: Cessió de material per a la recollida de dades per 
electromiogrames (pendents d’anàlisi de resultats i possible publicació dels mateixos).  

 
3. Chris Bishop. Middlesex University (Regne Unit). 
 
4. Anhony Turner. Middlesex University (Regne Unit). 
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5. Marco Beato. Suffolk University (Regne Unit). 
 
6. Kaloyan Kamenov. Organització Mudial de la Salut (Suïssa). 
 
7. Peter Brukner. La Trobe University in Melbourne (Austràlia). 
 
8. Annegret Hagenberg. University of Leicester (Regne Unit). 
 
9. Staff School of Kinesiology. West Chester University (Estats Units), en el marc del futur acord 

de col·laboració amb EUSES. 8– 11 Març 2019. 

En totes les visites rebudes es van realitzar, a més de les activitats pròpies de desenvolupament de la recerca, 
la participació en docència per part dels professors visitants en aquelles assignatures de la seva especialitat, 
l’enfortiment o creació de relacions internacionals, i la impartició de xerrades divulgatives obertes a tota la 
comunitat universitària.   

És remarcable esmentar que totes les estades internacionals del PDI han desembocat en la publicació d’articles 
científics en revistes d’impacte: 

-  El Dr. Gacto, fruit de la seva estada a la OMS, ha publicat part dels seus resultats en un article al The 
BMJ (British Medical Journal) amb un factor d’impacte de 30.223, primer quartil i primer 
decil. 

- El Dr. Garcia, fruit de la seva estada a la Boston University, ha publicat part dels seus resultats en un 
article a la revista Journal of Applied Physiology, factor d’impacte 3.044 i Q1. 

- Fruit de l’estada de la Dra. Font a la McGill University, s’ha publicat un article a la revista The 
Neurocientist, amb un factor d’impacte de 6.5, 1r decil i Q1. 

 

 Personal de suport a la docència 

El suport a la docència segueix, en general, la línia de la Universitat de Girona que, s’articula sobretot a través 
del Servei Informàtic i de l’ICE Josep Pallach, tal com hem esmentat anteriorment. Per donar resposta a les 
diferents demandes o necessitats tant des del punt de vista institucional com individual, s’ofereixen programes 
i activitats de suport i assessorament al desenvolupament professional del professorat entre les que cal 
destacar, per a l’interès del nostre centre: 

• Docència universitària 

• Metodologies docents 

• Recursos docents 

• TIC 

• Recerca 

A EUSES, les tasques pròpies del personal de suport les assumeixen els membres de Coordinació Acadèmica i 
la Secretaria. Tot i això, en assignatures professionalitzadores amb una part pràctica important, el professorat 
pot incorporar especialistes en l’àmbit de manera puntual i sota la seva supervisió. 

A nivell de laboratori, el centre disposa d’un tècnic que dona suport al PDI en la gestió i l’ús de la maquinària 
de l’EUSES-Lab, que es pot destinar tat a la recerca, com a la docència. 
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

EVIDÈNCIES:   

Codi Descripció Enllaç 
3.5.1 Pla d’acció tutorial Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 

https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 
3.5.2 Pla d’actuació institucional per a facilitar la inserció laboral http://www.udg.edu/borsa/ 
3.5.3 Documentació del SIGQ sobre el procés de gestió de les 

pràctiques i sobre el procés de suport i orientació a l’estudiant 
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-
garantia-interna/Procediment-SGIQ 
 

3.5.4 Jornada d’acollida 

• Ordre del dia 19-20 

• Vídeo 20-21 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.5 Programa d’excel·lència Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.6 Certificat pel Ministerio (directiva 2005/36/CE) Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.7 Pla d’estudis legalitzat  Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.8 Taula específica pràctiques (França) Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.9 Protocol Covid-19 Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.10 Seguiment de l’assistència en tancament perllongat Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.11 Reunió de delegats Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.12 Resum activitats learning by doing, d’innovació docent, de 
formació complementària i de transferència de coneixement 

- Sessions d’Actuació Clínica (SAC) 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.13 Projecte de disseny i desenvolupament de continguts interactius 
per la Fisioteràpia (vídeo reduït per capacitat de l’espai “grup de 
treball”) 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.14 Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius Mòbils 
(vídeo reduït per capacitat de l’espai “grup de treball”) 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.15 Informe Suport a les Persones que necessiten adaptacions Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.16 Esportistes del nivell 2019-2020 

- Llistat esportistes d’alt nivel 2019-2020 

- Informe de tutoria (esportistes alt nivell) 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.17 EUSES Alumni - Report curs 2019 - 2020 Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.18 Resum formació continuada 2019-2020 Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.19 Material EUSES Lab Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.20 Libro docente: Aprendizaje y Desarrollo Motor Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.21 Llistat de convenis de mobilitat Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.22 Recuperació classes pràctiques (Afectació COVID-19) | Curs 
2019-2020 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.3.3 Enquesta sobre serveis, activitats i instal.lacions (18-19) Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.23 Setmana zero – english for physiotherapy Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

 

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 
d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral. 

La UdG i EUSES compten amb diferents serveis horitzontals i verticals de suport a l’orientació acadèmica, 
professional i a la mobilitat dels estudiants, que inicien la seva feina en el moment de la preinscripció/admissió 
i asseguren un seguiment continu dels estudiants durant tota la seva estada a la universitat i fins a l’obtenció 
del seu títol. 

https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
http://www.udg.edu/borsa/
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/Procediment-SGIQ
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/Procediment-SGIQ
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
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Des del punt de vista de la UdG, el centre de referència per a la informació, assessorament i orientació per a 
estudiants i futurs estudiants de la UdG és el Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE). El 
CIAE es troba situat al Campus de Montilivi i, entre d’altres serveis i funcions, ofereix informació sobre: accés 
a la universitat i atenció als estudiants, beques i ajuts, títols i certificats.  
Prèviament a la orientació acadèmica i al Pla d’Acció Tutorial (PAT), des de EUSES s’impulsen una sèrie 
d’accions puntuals adreçades a l’estudiantat potencial. Les accions prèvies a l’ingrés de l’estudiant a EUSES, 
que estan destinades als estudiants d’educació Secundària, Batxillerat i CFGS, són: tallers i conferències, 
sessions informatives i Jornades de Portes Obertes (JPO). 

Els principals mecanismes per donar a conèixer les activitats d’orientació són: 

- Pàgines web d’EUSES: al web (tant al baner de la pàgina d’inici com en l’específica de JPO 
https://girona.euses.cat/jornada-de-portes-obertes-virtual/) hi apareixen de forma destacada, de manera 
fixe o en els períodes destinats a promoció i preinscripció dels diferents estudis, informació específica 
sobre aquestes activitats. 

- Mailing a la llista pròpia de centres i professors de secundària i CFGS que han participat alguna vegada a 
les nostres activitats o hi han mostrat interès. 

- Xarxes socials. 

A partir del mes de març de 2020, degut a la COVID-19, el centre va adaptar les seves activitats al format no 
presencial, tal com també es pot observar a la següent taula. Les persones interessades, a part de les activitats 
no presencials, poden demanar cita prèvia per realitzar una visita presencial individualitzada fent clic en el 
baner de la pàgina web d’inici i complimentant el formulari.  

 
 

Accions prèvies a l’ingrés 

Activitat Responsable Calendari Professors 
implicats 

Nombre 
d’activitats 

Tallers Salut i Esport 
i conferències 

Equip de direcció  
 
Àrea de promoció 
d’EUSES 

Octubre 2019 a març 
2020 

Organització: 
direcció i àrea de 
promoció 
Impartició: Sra. 
Núria Broo 
(exalumne 
EUSES) 

Centres de 
secundària, 
batxillerat i CFGS  
Província Girona: 
20  activitats 
Província 
Barcelona: 15 
activitats 

Jornades de portes 
obertes 

Equip de direcció  
 
Àrea de promoció 
d’EUSES 

 
-15 febrer 2020 Girona  
-22 febrer 2020 
Barcelona 
-25 abril 2020 Girona 
-15 maig 2020 Girona  
-16 maig 2020 Girona / 
Barcelona 
-12 juny 2020 Girona 
-13 juny 2020 Girona / 
Barcelona  

Direccions i 
coordinacions de 
grau 
 
Àrea de promoció 
 
Alumnes 
col·laboradors 

GIRONA (1 
presencial, 
5 virtuals) 
 
BARCELONA (1 
presencial, 2 virtuals) 

https://girona.euses.cat/jornada-de-portes-obertes-virtual/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLdOGhCDp1Mcn_wR61d_j2e7vsTsr6TWL4eMO8LJTByWg1Og/viewform
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Saló de 
l’ensenyament 

Equip de direcció  
 
Àrea de promoció 
d’EUSES 

Març 2020 

Direccions i 
coordinacions de 
grau 
 
Àrea de promoció 
 
Secretaria 
acadèmica 
 
Alumnes 
col·laboradors 

 ANUL·LAT 

Expojove Giorna 
Direcció de centre i 
secretaria acadèmica 

Abril 2020 

Direccions i 
coordinacions de 
grau 
 
Àrea de Promoció 
 
Secretaria 
acadèmica 
 
Alumnes 
col·laboradors 

 ANUL·LAT 

Promoció Illes 
Balears 

Àrea de promoció 
d’EUSES 

Octubre i novembre 
2019 

Àrea de promoció 
 
Alumnes 
col·laboradors 

2 (Saló 
UNITOUR Mallorca i 
Saló Menorca) 

Promoció França 
Àrea de promoció 
d’EUSES 

Octubre 2019  a febrer 
2020 

Àrea de promoció 
 
Secretaria 
acadèmica 
 
Alumnes 
col·laboradors 

13 

        

En relació a les accions prèvies a l'ingrés de l'estudiant a EUSES, com els tallers i conferències a centres 
d’Educació Secundària, Batxillerat i CFGS (825), promoció fora de Catalunya (1.100) i Jornades de Portes 
Obertes (450), estimem que s'ha aconseguit arribar, tenint en compte que una mateixa persona pot participar 
en diverses d’aquestes activitats, a més de 2.300 persones interessades en la formació universitària 
desenvolupada al centre. 

S’han realitzat 25 tallers i conferències, que suposen una dada és positiva (si bé una mica inferior als cursos 
precedents per la paralització de l'activitat a partir de març), que han prioritzat sempre l’optimització de 
l’aprofitament de l’activitat pels estudiants. Es pot considerar una activitat de molt èxit i consolidada dintre 
del programa d’accions prèvies a l’ingrés que desenvolupa el centre. 

 
Accions durant els estudis 

Un cop els estudiants han accedit al grau, els objectius principals de l’orientació a l’estudiant a través 
del Pla d’Acció Tutorial (evidència 3.5.1) són: 

• Facilitar la transició i adaptació de l’ estudiant a l’ ensenyament. 

• Oferir assessorament individualitzat en el desenvolupament del seu itinerari curricular. 

L’orientació de l’estudiant es realitza en 2 fases: 

1) Accions a l’inici dels estudis universitaris: Destinades als estudiants que es matriculen per primera 
vegada a l’ensenyament. Consisteixen en l’organització de sessions i activitats d’acollida, com ara 
la setmana zero del Grau en Physioterapy (20 hores d’anglès dins de l’àmbit de la fisioteràpia 
prèvies a l’inici de les classes), la presentació dels espais, les sessions d’utilització del campus 
virtual i dels recursos de la biblioteca, la informació sobre les activitats d’EUSES, l’organització del 
temps d’estudi i la presentació dels diferents serveis de la UdG (llengües, esports, etc.). 

2) Accions durant els estudis: Destinades als estudiants de l’ensenyament durant la seva vida 
acadèmica. Assessorament a l’estudiant en la configuració curricular, sessions de presentació dels 
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projectes que els estudiants realitzen a diferents assignatures, xerrades acadèmiques i sessions 
informatives sobre mobilitat internacional, inserció laboral, sortides professionals, etc. 

Un cop l’alumne ha estat admès, rep un correu electrònic de benvinguda amb documentació annexa (el 
calendari acadèmic per al curs que iniciarà, els horaris de les classes, els horaris d’exàmens i les normatives de 
funcionament). 

En el moment de realitzar la matrícula al grau, l’alumne, a més a més del personal d’administració i serveis, té 
al seu costat el director de la titulació, alguns dels membres de l’equip de coordinació per si necessita orientació 
prèvia a la formalització administrativa de la matrícula (respondre o solucionar dubtes o problemes). A més, 
en els casos que es requereixi, es comencen a estudiar les possibles convalidacions. En el cas d’alumnes amb 
assignatures pendents del curs anterior i que han de cursar segon, tercer o quart és fonamental realitzar un 
assessorament (tutoria) amb el director de la titulació o el coordinador abans de formalitzar 
administrativament la matrícula següent.  

Durant la primera setmana de desenvolupament de la docència, es fa una jornada d’acollida (evidència 3.5.4) 
als alumnes de primer curs amb els següents continguts (el curs 2020-2021 s’ha fet en format no presencial): 

- Informació sobre l’organització: Planificació de la docència, calendari semestral, continguts 
estructurals dels programes de les assignatures, procediments i activitats d’avaluació. 

- Tràmits administratius lligats a la gestió acadèmica, normativa de permanència, normativa acadèmica, 
reconeixements acadèmics, reglament de règim intern, etc. 

- Estructura del centre, òrgans de govern i participació dels estudiants. 
- Funcionament dels serveis de biblioteca, informàtica i aules d’estudi. 
- Espai comú de “la meva UdG” amb la informació i documents de referència. 
- Introducció al Moodle. 
- Pla d’Acció Tutorial. 

El primer dia de classe cada professor, individualment, presenta la seva assignatura, el calendari d’activitats, 
el sistema d’avaluació i tots aquells aspectes inclosos en el programa de l’assignatura dissenyat pel docent. 
 

Accions durant els estudis 

Acció Responsable Calendari 
Professors 
implicats 

Número 
d’estudiants 

Setmana zero 
Physiotherapy 

Direcció d’estudis 
Primera quinzena de 
setembre 

Dr. Graham Sinclair 20 

Jornada d’acollida Direcció d’estudis 
Primera setmana de 
classe 

Dr. Ernest Esteve, 
Dr. Gerard Muñoz i 
Adrià Martín i 
l’equip de 
coordinació de cada 
grau 

150 + 60 + 100 
(alumnes de 1er) 

Tutoria de matrícula  
Direcció i 
coordinador 
d’estudis 

Del 1 al 30 de juliol i 
de l’1 al 10 de 
setembre. Sessió 
individualitzada 

Dr. Ernest Esteve, 
Dr. Gerard Muñoz i 
Adrià Martín i 
l’equip de 
coordinació de cada 
grau 

S’ofereix a tot 
l’estudiantat 

Tutories de 
seguiment 

Direcció d’estudis i 
tutors 

A demanda de 
l’alumnat 

Dr. Ernest Esteve, 
Dra. Judit Homs, 
Estefania Plans, 
Eduardo Dominguez, 
Joaquim Llorella 
 
Dr. Gerard Muñoz i 
Maria Júdez  
 
Adrià Martín, Dr. 
Sergi García i Jandro 
Guil 

S’ofereix a tot 
l’estudiantat (180) 
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Sessió sobre 
pràctiques externes 
extracurriculars als 
Graus en 
Fisioteràpia i 
Physiotherapy 

Direcció i professora 
responsable de 
pràctiques i equip de 
gestió 

Setembre - octubre 

Dr. Ernest Esteve, 
Dr. Gerard Muñoz, 
Núria Puigtió, Maria 
Júdez, Sarah Vicente 
i Ana Maria Rojo 

640 (alumnes de 1er, 
2on i tercer dels dos 
graus) 

Sessió sobre 
pràctiques externes 
curriculars als Graus 
en Fisioteràpia i 
Physiotherapy 

Direcció i professora 
responsable de 
pràctiques i equip de 
gestió 

2on curs (2) – 
desembre i febrer 
 
3er curs (2) – 
setembre i abril 
 
4rt curs (1) – 
setembre   

Dr. Ernest Esteve, 
Dr. Gerard Muñoz, 
Núria Puigtió i Maria 
Júdez 

640 (alumnes de 1er, 
2on i tercer dels dos 
graus) 

Sessió sobre 
optatives  

Direcció i 
coordinador 
d’estudis 

Abril - juny 

Dr. Ernest Esteve, 
Dr. Gerard Muñoz, 
Adrià Martín i 
l’equip de 
coordinació de cada 
grau 

150 + 60 + 100 
(alumnes de 3er) 

Sessió sobre 
mobilitat i pla 
d’excel·lència 

Direcció i 
Coordinació de 
mobilitat 

Desembre - gener 
Dr. Sergi Garcia, 
Anna Jódar i 
Eduardo Domínguez 

S’ofereix a 
l’estudiantat 
interessats (40) 

Sessió sobre TFG i 
PE de 4rt 

Direcció i 
coordinador 
d’estudis 

Maig - juny 

Dr. Ernest Esteve, 
Dr. Gerard Muñoz, 
Adrià Martín, Dra. 
Cristina Torres, Dra. 
Monique Sartor i 
l’equip de 
coordinació de cada 
grau 

150 + 60 + 100 
(alumnes de 3er) 

Sessió sobre inserció 
laboral i EUSES 
Alumni 

Direcció d’estudis Març - juny 

Dr. Ernest Esteve, 
Dr. Gerard Muñoz, 
Adrià Martín i 
l’equip de 
coordinació de cada 
grau 

150 + 60 + 100 
(alumnes de 4rt) 

 

El contingut de les accions de tutorització grupal del Pla d’Acció Tutorial són: 

Temàtica reunió Ordre del dia 

Sessions programades pels diferents 
graus i cursos sobre pràctiques externes 

-Empreses i sector 
-Protocol pràctiques externes 
-Modalitats. Curriculars i Extracurriculars 
-Temporalitats i papers a fer 
-Precs i preguntes 

Mobilitat Internacional i pla 
d’excel·lència 

-Informació sobre les destinacions internacionals i nacionals que s’ofereixen, i el 
programa d’excel·lència 
-Informació sobre el protocol d’actuació, en cas d’interès 
-Precs i preguntes 

Informació optatives  -Informació sobre les optatives que hi ha previstes d’obrir el curs 2020/2021 
-Precs i preguntes 

Informació TFG -Protocol TFG 
-Modalitats de TFG 
-Temporalitats i tràmits a fer 
-Precs i preguntes 

Inserció laboral i EUSES Alumni -Empreses i sector 
-Col·legi professional 
-Precs i preguntes 

A continuació presentem els resultats relacionats amb el desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial (PAT). 
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Taula 5.1. Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge (Estàndard 
5.1 i 5.2) 

Fisioteràpia              Indicadors/Gènere 2017-2018 2018-2019 

Tutories acadèmiques 4,84 (16) 5,96 (34) 
Dones 5,42 (12) 5,6 (21) 

Homes 3,13 (4) 6,54 (13) 

Instal·lacions (aules i espais docents) 7,21 (17) 6,76 (34) 
Dones 7,5 (13) 6,55 (21) 

Homes 6,25 (4) 7,12 (13) 

Biblioteca 5,16 (16) 5 (33) 
Dones 5,21 (12) 4,64 (21) 

Homes 5 (4) 5,63 (12) 

Serveis de suport (matriculació, informació...) 5,59 (17) 6,67 (33) 
Dones 5,96 (13) 6,79 (21) 

Homes 4,38 (4) 6,46 (12) 

 

Physiotherapy            Indicadors/Gènere 2017-2018 2018-2019 

Tutories acadèmiques -- 5,94 (8) 
Dones -- 6 (5) 

Homes -- 5,83 (3) 

Instal·lacions (aules i espais docents) -- 3,44 (8) 
Dones -- 4,5 (5) 

Homes -- 1,67 (3) 

Biblioteca -- 4,38 (8) 
Dones -- 5 (5) 

Homes -- 3,33 (3) 

Serveis de suport (matriculació, informació...) -- 5,31 (8) 
Dones -- 5,5 (5) 

Homes -- 5 (3) 

 

CAFE                Indicadors/Gènere 2017-2018 2018-2019 

Tutories acadèmiques 9,38 (4) 6,79 (14) 
Dones 10 (1) 10 (2) 

Homes 9,17 (3) 6,25 (12) 

Instal·lacions (aules I espais docents) 7,5 (4) 5,36 (14) 
Dones 7,5 (1) 8,75 (2) 

Homes 7,5 (3) 4,79 (12) 

Biblioteca 6,67 (3) 6,79 (14) 

Dones 7,5 (1) 8,75 (2) 

Homes 6,25 (2) 6,46 (12) 

Serveis de suport (matriculació, Informació…) 6,67 (3) 7,12 (13) 
Dones 7,5 (1) 10 (2) 

Homes 6,25 (2) 6,59 (11) 

Font: Enquesta de satisfacció de graduats i graduades. 
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La taula presenta les puntuacions calculades sobre 10, aportant addicionalment la mitjana i el nombre de 
respostes entre parèntesis. 

Al Grau en CAFE, el nombre de respostes ha crescut considerablement, fet que es valora molt positivament tot 
i que els valors encara són millorables. Si bé el nombre de respostes s’espera que vagi augmentant en els 
propers cursos a fi de poder-ne extreure conclusions més àmplies, el fet d’haver observat un augment recent, 
permet ser optimistes pel que fa aquesta previsió. Segurament per aquest motiu trobem una fluctuació de notes 
força canviant respecte el curs anterior, principalment referent a les tutories acadèmiques i instal·lacions. 

Al Grau en Fisioteràpia també s’observa un augment molt important del nombre de respostes, situant-se a més 
del doble del curs anterior. Destaca la mitjana obtinguda en tutories acadèmiques que, passant de 4,84 a 5,96, 
és la més alta obtinguda fins al moment. A més a més, els serveis de suport (matriculació, informació...) també 
han aconseguit millors puntuacions, tant en nombre de respostes, com en mitjana de la nota, que ha augmentat 
de 5,59 a 6,67. El fet que s’hagin aconseguit més del doble de respostes en tots els casos i una millor puntuació, 
ens permet valorar com a molt positiva la línia ascendent dels resultats de les enquestes de satisfacció als 
graduats i les graduades. 

Per primera vegada es disposen de dades pel Grau en Physiotherapy, que desenvolupa la docència a les 
instal·lacions del Campus de Bellvitge, propietat de la Universitat de Barcelona, conjuntament amb altres 
estudis de grau propis d’aquesta universitat. Pel que fa als resultats, en general, es considera que tenen una 
validesa i utilitat relatives degut a una participació baixa. En aquest sentit, tot i no arribar al 5 de mitjana pel 
que fa a les instal·lacions (aules i espais docents) i la biblioteca, el nombre baix de respostes no ens permet 
extreure conclusions clares a fi efecte de poder-ne realitzar una valoració correcta. A més, les respostes de 
l’enquesta pròpia d’EUSES sobre serveis i instal·lacions (evidència 3.3.3) posa de manifest que la satisfacció 
dels estudiants és bona en gairebé tots els ítems. S’espera augmentar el nombre de respostes els propers cursos, 
fent-ne més èmfasis des de coordinació a tots els estudiants recent graduats, per tal de poder fer una valoració 
més acurada d’aquests primers resultats.  

Tot i que la satisfacció amb les tutories acadèmiques és acceptable en els tres graus, entenem que els resultats 
no són un reflex directe del seguiment individualitzat que s’intenta realitzar amb cada estudiant i sobre el que 
també es parla en les diferents reunions de delegats. També s’ha de tenir en compte que aquest curs 2019-2020 
s’ha comptat amb un volum superior de respostes d’estudiants al Grau en Fisioteràpia que, sumat al fet que 
gran part dels estudiants són estrangers, podria haver influït en la seva percepció sobre aquestes activitats.  

Hi ha una bona valoració per part dels estudiants (expressada pels seus delegats a les reunions semestrals amb 
l’equip de direcció de cada grau – evidència 3.5.11) de les activitats d’acció tutorial específiques d’EUSES. Pel 
que fa a la satisfacció dels tutors, cal assenyalar que sempre sol dependre de la implicació de l’estudiantat. En 
general, els estudiants només perceben la utilitat de les tutories individuals quan tenen algun problema concret 
per resoldre. Si no es troben en aquesta situació, la tendència és no participar-hi, un comportament 
culturalment arrelat al col·lectiu d’estudiants difícilment modificable. L’opció del centre en aquests moments 
ha estat d’optar per establir només una tutoria a l’any, excepte en els casos amb un seguiment institucional 
preestablert (esportistes d’alt nivell i persones amb necessitats específiques). Tot i així, l’estudiantat pot 
demanar una tutoria en qualsevol moment que es trobi amb una necessitat concreta d’orientació. 

Així doncs, tenint en compte la millora en els resultats en uns casos i el poc volum de respostes en d’altres, es 
considera prudent no plantejar un objectiu de millora pel proper curs, però fer un seguiment dels resultats en 
el futur a fi de confirmar la tendència a l’alça en el nombre de respostes i comprovar l’evolució dels indicadors 
desfavorables. 

Per altra part, el curs 2018-2019 es va tancar l’objectiu de millora (OBJ00001820). 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. 

Tenint en compte l’experiència acumulada i l’opinió dels estudiants i la dels tutors, el centre, el curs 2019-
2020, ha iniciat un estudi sobre l'estimulació d'habilitats psicològiques a través de les conductes del professor 
a l'aula. Amb aquest estudi es pretén proporcionar evidències sobre (1) com el comportament dels professors 
desencadena el desenvolupament de les habilitats psicològiques, (2) el grau de consciència amb què els 
professors evoquen reptes psicològics als estudiants i (3) la importància de conscienciar els professors de les 
estratègies d'afrontament dels estudiants i els usos ineficaços de les seves habilitats psicològiques per superar 
els reptes que inconscientment els estan provocant. El projecte, vinculat al desenvolupament d’una tesi 
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doctoral d’un membre d’EUSES, durà a terme sessions de discussió en grups de professors (focus grup) per 
aprofundir en les qualitats que ha de tenir un bon professional, en quins reptes creen els docents i com es 
poden optimitzar, en quins moments de la formació dels estudiants és adient introduir els reptes per dissenyar 
un itinerari habilitats psicològiques transversals, etc. Aquesta línia de treball persegueix que, en el futur, el 
desenvolupament del grau condueixi de manera implícita a l’estudiant a assolir les habilitats psicològiques 
transversals més importants en cada una de les professions, optimitzant les activitats formatives i els recursos 
humans necessaris. 

Fruit del procés de seguiment, el PAT de cada un dels graus d’EUSES ha aplicat cada curs petites modificacions 
per millorar el programa. Tenint en compte les particularitats, cada ensenyament planifica estratègies 
d’orientació i tutorització de l’estudiantat d’acord amb les seves característiques específiques. L’equip de 
direcció i coordinació de cada grau, juntament amb els tutors de Pràctiques Externes i Treball de Fi de Grau, 
són els principals encarregats d’orientar, donar suport acadèmic i tutoritzar els estudiants d’acord amb les 
seves necessitats individuals. 

Degut a la situació generada arrel de la pandèmia per la Covid-19, el centre ha fet les següents adaptacions: 

- Protocol Covid-19 (evidència 3.5.9) 
- Reunions més periòdiques amb els delegats de cada curs per detectar necessitats (setmanal o 

quinzenalment). 
- Grup de WhatsApp amb els representants estudiantils per poder resoldre les consultes o situacions 

més urgents. 
- Seguiment de l’assistència a les classes virtuals (evidència 3.5.10). 
- Realització de simulacres d’avaluació online per garantir el funcionament i reduir el nivell d’estrès dels 

estudiants. 
- Adaptacions a les situacions d’estudiants amb dificultats de connectivitat (gravació de sessions, 

tutories individualitzades, etc.). 
- Adaptacions pels estudiants malalts o amb situacions familiars complexes (gravació de sessions, 

tutories individualitzades, adaptacions de calendari, etc.). 
- Recuperació de les classes pràctiques més significatives que no es van poder realitzar degut a la 

pandèmia durant dues setmanes del curs 2020-2021 (del 14 al 18 de setembre de 2020 i del 24 al 28 
de maig de 2021). El calendari acadèmic del curs 2020-2021 s’ha adaptat per poder incorporar 
aquestes activitats. Tota la informació és consultable a les evidències 3.5.22. 

Cal destacar en els dos graus en fisioteràpia, diversos moments clau pel que fa les pràctiques en el procés 
d’orientació i tutorització de l’alumnat. Tenint en compte la importància que tenen les pràctiques per poder 
esdevenir un bon fisioterapeuta al finalitzar el grau, el centre, a més dels 48 ECTS destinats a les assignatures 
de pràctiques externes obligatòries (Pràcticum I (18 ECTS) i Pràcticum II (30 ECTS)) que tot l’estudiantat ha 
de realitzar per poder graduar-se, ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars a partir de la 
finalització del primer curs acadèmic i, per aquest motiu, es realitzen diferents accions de tutorització i 
formació a cada curs.  

Com un valor afegit, el centre ha dissenyat aquest sistema de pràctiques extracurriculars i voluntariats que 
s’afegeixen a les pràctiques externes obligatòries i que permet a l’alumnat acumular un volum extra d’hores de 
pràctiques que poden presentar per accedir a feines fora d’Espanya. A més, EUSES ha confeccionat els següents 
documents per facilitar el tràmit administratiu per treballar a l’estranger (sobretot a França): 

- Certificat a presentar al Ministeri espanyol per l’acreditació de títols espanyols en aplicació de la 
directiva 2005/36/CE (evidència 3.5.6).  

- Pla d’estudis legalitzat (evidència 3.5.7). 
- Taula específica per poder presentar a la comissió que cal superar a França (evidència 3.5.8)).  

Part important d’aquest disseny, organització i confecció documental s’ha desenvolupat després d’anys de 
treball i diverses reunions amb responsables de les comissions a França. El disseny sorgeix com a resposta a 
l’alt percentatge d’alumnes estrangers que tenen els dos graus en fisioteràpia i la voluntat de treballar fora 
d’Espanya que tenen tant aquesta estudiants, com estudiants nacionals. 

El curs 2019-2020, degut a la Covid-19, el centre ha desenvolupat en tots els estudis diferents alternatives en 
funció de 2 aspectes fonamentals: 
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1. Quin volum d’hores requereix l’estudiant per finalitzar el grau, un cop es va aplicar el confinament. 
2. Voluntat de finalitzar els estudis en el període previst (juny 2020), sempre que el primer aspecte ho 

permeti.  

Tenint en compte els dos aspectes anteriors, els graus van desenvolupar, tal com es pot observar en les 
evidències presentades, activitats substitutòries i van implementar nous períodes de pràctiques que 
permetessin finalitzar-les el 18 de desembre de 2020 com a màxim, en base a la normativa desenvolupada al 
respecte per la UdG. 

El TFG també és fonamental en l’últim tram d’una titulació i, per això, a final de 3er i començament de 4rt, la 
direcció de cada grau i el professorat responsable del mateix es reuneix amb l’alumnat per presentar els 
aspectes concrets de funcionament i organització d’aquests estudis, i alhora posar-se a disposició per tractar 
qualsevol dubte, problema o incidència en el desenvolupament del mateix. A partir del moment en què els 
estudiants tenen assignat un tutor acadèmic de TFG (aspecte desenvolupat en l’estàndard 6), i atesa la 
rellevància del mateix en aquests estudis, la funció d’orientació i tutorització recau majoritàriament sobre el 
tutor. Des de l’assignació fins a final del curs, el tutor acadèmic fa un seguiment personalitzat de cadascun dels 
seus alumnes mitjançant reunions o tutories individuals a fi de guiar-los i valorar-ne l’evolució. Tot i que a 
CAFE les pràctiques externes i el TFG es desenvolupen en el segon semestre, el fet que el treball estigui vinculat 
a les pràctiques i l’alumne tingui el mateix tutor, fa que tingui la possibilitat de durant el primer semestre 
desenvolupar alguna tutoria per començar a orientar l’activitat que començarà el febrer. 

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 pretén 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 vinculades a projectes en diferents assignatures que 
implementen el learning by doing. L’evidència 3.5.12 recull un resum d’activitats de learning by doing, 
d’innovació docent, de formació compementària i de transferència de coneixement. També són rellevants les 
pràctiques extracurriculars i el voluntariat amb participació de l’alumnat, que es poden consultar a les taules 
publicades després d’aquest paràgraf. S’ha de tenir en compte que aquest curs degut a la pandèmia per 
Coronavirus les activitats esportives en les quals el centre desenvolupava el gruix més important de 
voluntariats es van suspendre a partir del mes de març. 
 

Taula 5.2. Nombre de convenis de pràctiques extracurriculars 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Fisioteràpia 7 19 110 312 398 442 
Physiotherapy - - 21 88 153 182 
CAFE 3 7 18 9 30 18 

 
Taula 5.3. Nombre de voluntariats amb participació d’alumnat 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Fisioteràpia 56 83 78 88 74 53 
Physiotherapy - - 4 34 10 8 
CAFE - - 9 10 12 9 

 
 
EUSES també participa activament en els programes de suport als esportistes d’alt nivell i al de suport a 
persones amb discapacitat oferint un suport individualitzat a cadascuna de les persones que participen en 
algun dels dos programes. Durant el curs 2019-2020, els estudiants d’EUSES, 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 
- IV Jornada Sensibilització - Crea XarXa 
- Jornada Dona i esport 
- Marató de TV3 
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- Oncotrail 
- Jornada esportiva 

Una de les activitat més ben valorades és la vinculada al Servei d’Actuació Clínica (SAC). Aquesta activitat de 
learning by doing s’articula a través de l’assignatura d’Aplicació d’agents físics i fomenta l’adquisició de 
competències professionals dels estudiants sota la supervisió dels docents en el propi edifici del centre i 
tractant pacients reals derivats pels serveis socials de l’Ajuntament de Salt. El curs 2019-2020 no s’ha pogut 
dur a terme l’activitat degut a la COVID-19. A l’evidència 3.5.12 es pot consultar informació al respecte del 
mateix. 

El global més de 500 estudiants han participat en activitats de learning by doing. A més, el centre, de manera 
periòdica, realitza activitats internes o externes en les què participen professors d’altres facultats i convida 
científics i professionals de reconegut prestigi a desenvolupar continguts específics en diferents assignatures. 
Alguns exemples són: 

• Al Grau en Fisioteràpia, a l’assignatura de Fisiologia es realitzen unes pràctiques el guió de les quals 
s’ha redactat amb col·laboració amb el Dr. Enric Verdú i el Dr. Pere Boades del departament de 
Ciències Mèdiques de la Facultat de Medicina de la UdG. Les pràctiques de Fisiologia es distribueixen 
en tres àrees de treball: avaluació de l’activitat reflexa, tensió arterial i registre de l’activitat muscular. 
Durant el període de realització de les classes pràctiques el Dr. Enric Verdú i el Dr. Pere Boades 
col·laboren activament, sobretot, en el control i realització de les avaluacions de l’activitat reflexa que 
realitzen els estudiants. Les professores de l’assignatura, la Dr. Judit Homs i la Dra. Anna Prats, 
participen activament en el correcte funcionament de les pràctiques i gestionen principalment les 
altres dues àrees de treball, la tensió arterial i el registre de l’activitat muscular. Destacar que pel 
registre de l’activitat muscular, s’usen unes malles amb sensors incorporats connectats a una aplicació 
que permet registrar l’activitat muscular de les extremitats inferiors mentre els alumnes  realitzen 
activitat física. L’adquisició de malles i la posterior interpretació dels resultats es realitza en 
col·laboració amb el Dr. Marc Madruga i el Dr. Sergi García, ambdós professors del Grau en CAFE. El 
resultat de l’aprenentatge és que els alumnes comprenguin la relació que s’estableix entre els diferents 
òrgans i sistemes, identifiquin els mecanismes fisiològics alterats causat per una lesió o patologia, i 
desenvolupin la capacitat d’identificar i analitzar problemes o alteracions fisiològiques que es puguin 
trobar en l’àmbit professional. 

Entre les assignatures de primer curs, Biologia i Valoració en Fisioteràpia, s’estableix una col·laboració 
pel que fa a la realització i avaluació d’una de les activitats d’avaluació continuada de l’assignatura de 
Biologia, que suposa un 35% de la nota final) L’objectiu és que els estudiants aprenguin a treballar 
transversalment les assignatures i que totes, fins i tot les més bàsiques, estan relacionades amb la 
fisioteràpia. En última instància es pretén que els estudiants entenguin els canvis que provoca cada 
tècnica que realitzen sobre els teixits amb els què treballen i com aquests canvien el comportament de 
les cèl·lules. L’activitat consisteix en elaborar un vídeo de màxim 10 minuts de durada on han de 
resoldre un cas clínic, redactat prèviament pels professors de l’assignatura de Valoració en fisioteràpia. 
En el vídeo, els estudiants han de demostrar que saben quines tècniques de valoració han d’aplicar i 
que les realitzen de manera correcta per tal d’arribar a identificar el problema (coneixements impartits 
a l’assignatura de Valoració en Fisioteràpia). Un cop identificat, han d’anomenar el teixit o teixits 
afectats i explicar-ne les seves propietats en condicions sanes, tant a nivell cel·lular com de matriu 
extracel·lular, senyalització, etc. Tot seguit han d’explicar com la patologia ha modificat les 
característiques del teixit i l’afectació que aquest presenta degut a la lesió/patologia (canvis que 
s’observen a nivell cel·lular, de matriu extracel·lular, etc.). Per últim, han de relacionar-ho amb les 
limitacions o simptomatologia que presenta el pacient. 

A l’assignatura de Fisioteràpia en Especialitats Clíniques, en el bloc de pediatria, es realitza cada curs 
acadèmic una classe magistral destinada al part i a les possible complicacions derivades d’aquest que 
afecten al nounat. Aquesta sessió va càrrec de la Sra. Andrea Santiago, infermera de la Clínica Teknon 
de Barcelona. 
 

• Al Grau en Physiotherapy, a l’assignatura de Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i 
Biomecànica, els estudiants visiten el servei de rehabilitació i biomecànica d’Egarsat, on realitzen 
diferents pràctiques vinculades a la realització de proves biomecàniques com l’anàlisi de la marxa o de 
l’activitat muscular (electromiografia) sota la supervisió i la tutela de professionals del centre. 
L’objectiu de la visita és acostar als estudiants a la realitat de la professió en un ambient de treball 
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multidisciplinari. El curs 2020-2021 aquesta activitat ha substituït la visita a Egarsat per la 
participació de professionals del centre al mateix campus de Bellvitge. 

A l’assignatura de Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la Fisioteràpia, 
els estudiants han de desenvolupar un projecte de realitat virtual (serious game) que ha d’encaixar en 
el patient pathway. El serious game aplicat a una teràpia real ha d’incorporar la realització completa 
de l’activitat per part del pacient (amb el suport del fisioterapeuta o sense) i ha de concloure amb una 
retroacció sobre el pacient al respecte del progrés en el joc i, sobretot, en la teràpia (evidència 3.5.13). 

Dintre de l’assignatura de Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius Mòbils, els estudiants 
del Grau en Physiotherapy dissenyen una aplicació específica per l’àmbit de la fisioteràpia. L’aplicació 
pot anar destinada a fomentar l’adherència dels pacients als exercicis que han de fer a casa, a la creació 
d’una nova línia de treball, a la gestió d’un centre de fisioteràpia o a la gestió específica de la fitxa i 
trajectòria dels pacients en el centre, per posar diferents exemples (evidència 3.5.14). 

A més a més, van ser especialment destacables les següents participacions de professionals externs al 
Grau en Physiotherapy durant el curs 2019-2020: 

o Masterclass sobre sistemes complexos i identificació de risc lesiu en l’esport a càrrec Natalia 
Bittencour: https://barcelona.euses.cat/ca/masterclass-virtual-de-la-professora-natalia-
bittencour-per-a-lalumnat-de-physiotherapy/ 
 

o Classe magistral sobre teràpia mirall a càrrec de la professora Annegret Hagenberg: 
https://barcelona.euses.cat/ca/classe-magistral-a-carrec-de-la-professora-annegret-
hagenberg-sobre-terapia-mirall-als-estudiants-de-2n-curs/ 

 
o Seminari sobre el dolor inguinal a càrrec del Dr. Peter Brukner: 

https://barcelona.euses.cat/ca/seminari-sobre-el-dolor-inguinal-a-carrec-del-dr-peter-
brukner-un-referent-mundial-en-medicina-esportiva/ 

 

• Al Grau en CAFE, l’estudiantat de l’assignatura de Principis didàctics visita un centre d’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO), observa l’activitat docent, realitza un projecte d’intervenció i finalment 
duu a terme una sessió sota la supervisió i anàlisi del professor d’educació física i del docent 
universitari. 
 
A l’assignatura Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu, els estudiants durant tot el 
semestre treballen en el disseny programàtic per l’etapa d’ESO, que ha d’incorporar la concreció de les 
competències bàsiques per a l’àrea, la redacció dels objectius dels curs en clau competencial, el 
desenvolupament i la seqüenciació dels continguts en els diferents cursos, la redacció de la tendència 
metodològica, els criteris d’avaluació i la seqüenciació i temporalització de les unitats de programació. 
 
A l’assignatura de Disseny, intervenció i avaluació en l'educació física i l'esport, els estudiants varen 
treballar en el desenvolupament d’un projecte competitiu real per la creació d’un centre de tecnificació 
per esportistes estrangers al PGA Catalunya Resort, un projecte encarregat per la pròpia empresa. 
 
El professor Daniel Marcos, docent de les assignatures de Cadenes musculars i Ortesis i pròtesis, 
col·labora amb la professora Glòria Rovira en el marc de l'assignatura de Teràpies holístiques de CAFE 
durant el primer semestre realitzant una classe pràctica. De la mateixa manera, la professora Glòria 
Roviera col·labora en el marc de l'assignatura de Ortesis i Pròtesis realitzant una classe per semestre. 
L’aportació del professor Daniel Marcos es basa en donar a conèixer el món de les cadenes musculars 
i com aquestes afecten a la postura i la dinàmica de moviment, aportant una visió de la fisioteràpia 
esportiva individual i d'equip, i adaptant el contingut del temari de fisioteràpia per tal que sigui adient 
als alumnes de la disciplina de CAFE sense trepitjar competències i sempre des d’una perspectiva 
holística que treballi les emocions, l'origen de la bipedestació i marxa. La professora Glòria Rovira, 
d'altra banda, col·labora executant una pràctica de sensibilitat perceptiva i moviment per als alumnes 
de fisioteràpia, que ajuda a sortir de la teràpia passiva de llitera aportant una visió més dinàmica. 
 

 

 

https://barcelona.euses.cat/ca/masterclass-virtual-de-la-professora-natalia-bittencour-per-a-lalumnat-de-physiotherapy/
https://barcelona.euses.cat/ca/masterclass-virtual-de-la-professora-natalia-bittencour-per-a-lalumnat-de-physiotherapy/
https://barcelona.euses.cat/ca/classe-magistral-a-carrec-de-la-professora-annegret-hagenberg-sobre-terapia-mirall-als-estudiants-de-2n-curs/
https://barcelona.euses.cat/ca/classe-magistral-a-carrec-de-la-professora-annegret-hagenberg-sobre-terapia-mirall-als-estudiants-de-2n-curs/
https://barcelona.euses.cat/ca/seminari-sobre-el-dolor-inguinal-a-carrec-del-dr-peter-brukner-un-referent-mundial-en-medicina-esportiva/
https://barcelona.euses.cat/ca/seminari-sobre-el-dolor-inguinal-a-carrec-del-dr-peter-brukner-un-referent-mundial-en-medicina-esportiva/
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Drets dels estudiants i tractament no discriminatori  

La UdG ha establert diversos mecanismes per garantir els drets de l’estudiantat i un tractament no 
discriminatori. En primer lloc, l'Estatut de l'Estudiant Universitari estableix els drets i deures dels estudiants, 
i fixa un marc legal per a la representació d'aquests. Així mateix, planteja l'atenció a l'universitari com a 
element clau per a la seva formació integral. Regula la mobilitat, l'orientació, la tutoria i les pràctiques externes, 
incideix sobre la programació docent i l'avaluació, fomenta la convivència i la responsabilitat compartida a la 
universitat, subratlla la importància de l'activitat física i esportiva i la formació en valors com a components 
de la formació integral dels estudiants, i crea el Consell d'Estudiants Universitaris de l'Estat, com a òrgan de 
deliberació, consulta i participació davant del Ministeri d'Educació.  

Cal destacar també la funció del Servei de Suport a les Persones amb Discapacitat (www.udg.edu/discapacitats) 
que, dins de la recentment creada Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona, defineix les seves 
funcions en l’àmbit de l’orientació i l’oferiment de recursos a les persones amb discapacitat de la comunitat 
universitària. Es proposa, entre d’altres objectius: assessorar i orientar a estudiants, professorat i personal 
d’administració i serveis de la UdG sobre les qüestions relacionades amb la participació als estudis, serveis i 
espais de les persones amb discapacitat a la UdG; orientar en les possibles adaptacions curriculars i/o 
d’accessibilitat per permetre la inclusió de les persones amb discapacitat a la UdG, coordinant-se amb diferents 
serveis de la UdG; i establir una coordinació amb els centres d’educació secundària i entitats relacionades amb 
la discapacitat per oferir una millor transició. Igualment, es basa en la necessitat de formar i sensibilitzar a tota 
la comunitat universitària.  

EUSES participa activament en aquest programa i ofereix un seguiment individualitzat als estudiants que en 
formen part. La gestió es realitza des de l’equip de coordinació de cada estudi fent la tasca de tutorització i de 
comunicació amb tot el professorat implicat en la docència d’aquest col·lectiu perquè l’activitat docent, 
sobretot pel que respecte a l’avaluació, incorpori les recomanacions de l’informe de cada estudiant (evidència 
3.5.15 – la paraula de pas és “INCLUSIO”). En el període de COVID-19, les provés d’avaluació a través de 
Moodle van incorporar una individualització del temps per realitzar l’esmentada prova. 

Dins l’àrea de Compromís social es treballa de manera activa en la Igualtat de Gènere (acord de Consell de 
Govern). Els Estatuts de la UdG expliciten el compromís ferm amb el valor de la igualtat d’oportunitats i la 
lluita contra tota discriminació per raó de gènere. Per fer-ho efectiu, des de la Unitat d’Igualtat de Gènere es 
treballa per tal de promoure i consolidar aquests valors projectant la perspectiva de gènere de forma 
transversal a totes les àrees de treball, estudi, docència i recerca de la comunitat universitària. Es pot veure un 
informe més complet a l’evidència 3.1.2, i en l’estàndard 1 d’aquest autoinforme, es pot consultar la tasca 
realitzada i el compromís passat, present i futur. 

La UdG també té el programa d’esportistes d’alt nivell, programa Universitat i Esport, en el qual EUSES 
participava activament. Aquest programa consisteix en el fet que l'esportista d'alt nivell o alt rendiment, 
matriculat a la UdG, pugui gaudir del suport acadèmic d'un/a professor/a tutor/a que l'ajudi a resoldre 
problemes derivats de fer compatible la vida acadèmica i la participació en competicions, concentracions o 
entrenaments oficials. El curs 2019-2020, 15 estudiants van formar part del programa, tutoritzats per quatre 
docents d’EUSES (evidència 3.5.16). Sempre que l’esportista tingui una activitat relacionada amb la seva 
activitat a nivell competitiu, ho comunica al professor implicat i al tutor per tal de poder recuperar l’activitat 
i/o reprogramar-la (sobretot les proves d’avaluació), sempre que sigui possible. 

El programa el dirigeix el Vicerectorat d’Estudiants i Inserció Laboral de la UdG, i compta amb la implicació 
total del servei d’esports de la pròpia UdG i el seguiment individualitzat desenvolupat pel centre i el tutor. Al 
final de cada període, el tutor realitza un informe valoratiu del desenvolupament del curs (evidència 3.5.16). 

Altres aspectes d'interès per als estudiants són: 

- Allotjament universitari: www.udg.edu/allotjament   
- Beques i ajuts: www.udg.edu/beques  
- Cooperació i voluntariat: www.udg.edu/cooperacio  
- Atenció psicològica: www.udg.edu/serveidatenciopsicologica 
- Síndic de Greuges: https://www.udg.edu/ca/coneix/Govern/Sindic-de-la-UdG    

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-20147
http://www.udg.edu/discapacitats
https://www.udg.edu/ca/portals/50/OContent_Docs/Aprovacio_UNITAT_IGUALTAT-1.pdf
https://www.udg.edu/ca/portals/50/OContent_Docs/Aprovacio_UNITAT_IGUALTAT-1.pdf
http://www.udg.edu/allotjament
http://www.udg.edu/beques
http://www.udg.edu/cooperacio
http://www.udg.edu/serveidatenciopsicologica
https://www.udg.edu/ca/coneix/Govern/Sindic-de-la-UdG
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Mobilitat dels estudiants 

Pel que fa a la mobilitat, l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE) n’és l’encarregada. Aquesta oficina, que està 
integrada per membres del PAS sota la responsabilitat del Vicerectorat de Comunicació i Relacions Exteriors, 
té com a missió: 

• Ser el punt de referència per als programes de mobilitat i per la internacionalització de la UdG. 

• Confeccionar, tramitar, fer el seguiment i gestionar els convenis d'intercanvi signats amb altres 
institucions d’ensenyament superior. 

• Ser el servei administratiu de referència per a les Institucions d'Ensenyament Superior d’altes països 
que desitgin col·laborar amb la nostra universitat. 

• Col·laborar en la confecció de la política internacional de la UdG. 

• Assegurar i monitorar la implementació d’aquesta política. 

• Ser el suport per als responsables del govern i de l’administració de la nostra universitat a l’hora de 
participar en reunions institucionals internacionals. 

• Col·laborar en la representació de la UdG, participant en els fòrums i fires internacionals que es 
considerin rellevants, com ara l'EaIE, APAIE o NAFSA, millorant-ne així el seu coneixement a 
l’exterior. 

• Coordinar els serveis acollida que ofereixi la UdG, amb especial èmfasi en els dels estudiants 
d’intercanvi, que són la seva responsabilitat directa. 

EUSES té actius 15 convenis de mobilitat amb universitats estatals, 18 amb universitats europees (Portugal, 
Itàlia, França, Anglaterra, Bèlgica, Alemanya, Polònia, Lituània, Països Baixos i Grècia), 1 amb Mèxic i 3 acords 
específics, 1 amb la James Cook University (Austràlia),  1 amb la McGill University (Canadà) i 1 amb la 
Slippery Rock University (Estats Units d’Amèrica), tal com es pot consultat al llistat de convenis (evidència 
3.5.21). 

El centre compta amb un coordinador de mobilitat, el Dr. Sergi Garcia, i un equip de suport i seguiment format 
per la senyora Anna Jòdar i el senyor Eduardo Domínguez. La secretaria acadèmica gestiona i arxiva les 
evidències relacionades amb els diferents programes de mobilitat. 

Les dades de mobilitat del curs 2019-2020 són: 

2019-2020 SICUE ERASMUS + ERASMUS + for 
traineeship 

Incoming FISIO  3  

PHYSIO    

CAFE  2  

Outgoing FISIO   25 

PHYSIO  1 11 

CAFE 1  1 

 

Tenint en compte l’excepcionalitat causada per la COVID-19, cal tenir present des del punt de vista d’outgoing 
que tres persones van renunciar a fer una mobilitat SICUE i dues la mobilitat Erasmus +. Dels dos estudiants 
que van participar en els programes de mobilitat, un va poder realitzar-la tota perquè era de primer semestre 
i l’altre va finalitzar la docència a distància amb la universitat de destí. Pel que fa als estudiant incoming que 
va acollir EUSES, els tres que van realitzar l’estada el primer semestre la varen poder finalitzat amb normalitat 
i les dues estudiants de segon semestre van finalitzar la docència sense tornar al seu país d’origen i realitzant 
les mateixes activitats que els estudiants propis del centre. 

Pel que fa als acords específics, estava previst que una estudiant realitzés una estada a la Slippery Rock 
University, però aquesta es va haver de suspendre per problemes de salut de la pròpia estudiant. També es va 
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anul·lar la mobilitat prevista amb la James Cook University degut a la pandèmia per coronavirus (estava previst 
que dos estudiants d’aquesta universitat vinguessin a EUSES i dos estudiants d’EUSES anessin a Austràlia). 

Els últims anys un grup d’estudiants i professors de la Coventry University (Regne Unit) realitzaven una visita 
a EUSES que el curs 2019-2020 no es va poder realitzar degut a la COVID-19. Tot i així, EUSES va poder 
participar a la Sports Conference de la Coventry University (23 de maig de 2020) dirigida als seus estudiants 
de Sports Sciences i Physical Therapy. L’esdeveniment es va fer online, emmarcat en l’acord de col·laboració 
que tenen signats els dos centres universitaris. La Coventry University va obrir les seves xerrades a professors 
i estudiants d’EUSES. A més, una de les ponències va ser impartida pel coordinador i professor del Grau en 
Fisioteràpia, Eduardo Domínguez, titulada: “Shares his experiències of working in pro football with a sports 
therapy and sports science background which developed into strength and Conditioning”.  

Tot i les grans dificultats generades per la pandèmia, es fa una valoració molt positiva de les accions dutes a 
terme. 

 

Orientació i inserció professional 

El SGIQ de la UdG estableix, en el seu procediment de gestió de l’orientació professional, els mecanismes 
establerts per afavorir la inserció laboral dels estudiants i titulats universitaris, gestionant activitats d'ajuda a 
la recerca activa d'ocupació, l'observatori del mercat de treball, l'aplicatiu web d'ofertes de feina, dissenyant 
material pedagògic i impartint seminaris en matèria d'orientació i recerca d'ocupació. Tots aquests processos 
constitueixen el Pla d’actuació institucional per facilitar la inserció laboral, que es vehicula a través dels serveis 
que ofereix la Borsa de Treball de la UdG.  

Igualment, l’Oficina Universitat Empresa (OUE) és un servei de la UdG adreçat a afavorir la inserció laboral 
dels estudiants i titulats universitaris oferint orientació professional i tallers per facilitar la seva incorporació 
al mercat laboral i l'emprenedoria. La OUE consta d’una borsa de treball des d’on es tramiten ofertes de feina 
per posar en contacte empreses amb estudiants i titulats en cerca activa de feina i, des del curs 2018-2019, 
també consta d’una Escola de Competències, on s’ofereix la possibilitat als membres de formar-se en diverses 
competències professionals (com ara comunicació, motivació, networking, lideratge o negociació), distribuïdes 
en 18 càpsules gratuïtes per afavorir la cerca de feina o pràctiques. 

La Borsa de Treball realitza múltiples accions (gestió de currículums, recursos de recerca de feina, orientació 
professional, entre d’altres) sota l’empara de la Xarxa Universitària per a l’Ocupació (CIC i SOC). A més, des  
de l’OUE també es gestiona la pàgina web del Servei d’Allotjament Universitari (SAU) i l’agenda d’atenció 
psicològica i tallers.  

Les dades relacionades amb l’evolució dels diferents serveis de la OUE es poden trobar a la pàgina web UdG 
Impacte. 

Així, durant el curs 2017-2018 l’Oficina Universitat Empresa, a través de la seva borsa de treball, ha ofert 2.047 
llocs de feina i ha rebut 6.223 demandes per part d’estudiants o titulats de la UdG, que han donat lloc al tràmit 
de 1.283 expedients de treball. Els tècnics de pràctiques laborals han gestionat un total de 1.360 pràctiques 
curriculars i 474 d’extracurriculars, així com 2.051 pràcticums. En el marc del Pla MIOL (Millora per a la 
Inserció i Ocupabilitat Laboral), 956 estudiants i graduats han participat en les diferents accions dels 4 eixos 
de treball: orientació professional, prospecció empresarial, intermediació laboral i mobilitat internacional. 

Pel que fa a l’orientació professional a nivell de centre, cal assenyalar que tots els estudiants que ho sol·liciten 
poden demanar suport al coordinador perquè els orienti sobre les possibilitats de formació un cop acabat el 
grau (màsters i postgraus), així com assistir a les diferents xerrades informatives organitzades pel centre dintre 
de les accions grupals del PAT. En el Grau en CAFE, un dels seminaris inclosos en el TFG es destina 
exclusivament a aquest aspecte, i en els dos graus en fisioteràpia s’ofereix una sessió específica (amb diferents 
xerrades) sobre inserció laboral també vinculada al TFG. A més a més, en totes les titulacions hi ha una 
participació activa dels dos col·legis professionals. 

Cal valorar molt positivament totes les actuacions desenvolupades per facilitar la inserció laboral dels titulats, 
ja que els doten d’eines i recursos per construir el seu futur professional i avançar en la seva carrera d’una 
forma flexible, que s’adapta ràpidament a la situació de l’entorn, i ofereix formació teòrica i pràctica i 
oportunitats de contacte amb empreses i institucions. Aquest és un servei que també es dona als estudiants ja 
titulats a través d’EUSES Alumni. L’associació EUSES Alumni, com associació d’exalumnes d’EUSES, dona 

https://www.udg.edu/ca/Portals/58/Sistemade%20garantia%20interna/8_%20Gestio%20orientacio%20professional%20v2%20CAT%20(4)%20logo.pdf?ver=et3xwUgVLW3MfRQXXOINkg%3d%3d
https://www.udg.edu/ca/udgocupacio/Borsa-de-Treball
https://www.udg.edu/ca/udgocupacio/escola-de-competencies
https://www.udg.edu/ca/udgocupacio/Borsa-de-Treball
https://www.udg.edu/ca/coneix/la-udg/dades-i-impacte
https://www.udg.edu/ca/coneix/la-udg/dades-i-impacte
https://alumni.euses.cat/ca/
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servei als exalumnes del centre pel que fa a borsa de treball, formació continuada, serveis i descomptes 
complementaris. 

 

 
EUSES Alumni ofereix als seus socis:  

• Orientació individual per a estudiants. Recursos per ajudar als estudiants, com a futurs graduats, en 
tot el procés de recerca d’ocupació.   

• Borsa de Treball. Els socis poden accedir als processos de selecció de les empreses i entitats que 
col·laboren amb la Borsa de Treball d’EUSES Alumni. 

• Xarxa de networking. 

• Servei de gestió i promoció d’activitats de voluntariat.  

• Accés a actes i conferències. 

• Espai de recursos. 

• Pla d’avantatges. 

• Newsletters periòdics. 
 
Les dades més destacades d’EUSES Alumni durant el curs 2019-2020 es poden consultar específicament a 
l’evidència 3.5.17. El volum d’associats supera les 1.000 persones i, a nivell de nous associats, el curs 2019-
2020 s’han inscrit 91 persones (43 graduades en Fisioteràpia (28%), 21 en Physiotherapy (40%) i 27 en CAFE 
(37%)). S’ha de tenir present que hi ha alumnes que al tenir una ràpida inserció laboral no els cal associar-se. 
  
La valoració sobre les dades d’inserció laboral es pot consultar a l’estàndard 6. 
 
A nivell de serveis, les dades i accions més destacades es poden consultar a l’evidència 3.5.17, de les quals 
ressalta la Borsa de Treball d’EUSES amb un total de 111 ofertes rebudes. 

A nivell d’orientació professional, EUSES Alumni atén personalment les demandes d’orientació professional 
dels estudiants. El curs 2019-2020 hi ha hagut i s’han atès 11 sol·licituds (8 de CAFE i 3 de Fisioteràpia).  
 
Pel que fa als actes i les conferències, s’ha convidat a tots els associats a 13 activitats vinculades a la professió i 
l’autoucupació, també obertes a estudiants i professors. En aquesta àrea podem destacar la 1a Jornada d’Esport 
i Diversitat Funcional organitzada per la Fundació Tommy Robredo (https://girona.euses.cat/celebrada-a-
euses-la-1a-jornada-desport-i-diversitat-funcional-organitzada-per-la-fundacio-tommy-robredo/). 

EUSES Alumni ofereix als graduats la possibilitat de participar com a tutors en els diferents voluntariats en els 
què participa el centre. Aquesta activitat permet al graduat, a banda de mantenir un vincle més estret amb el 
centre, augmentar la seva relació amb altres agents externs del sector de la salut i l’esport. En aquesta activitat, 

https://girona.euses.cat/celebrada-a-euses-la-1a-jornada-desport-i-diversitat-funcional-organitzada-per-la-fundacio-tommy-robredo/
https://girona.euses.cat/celebrada-a-euses-la-1a-jornada-desport-i-diversitat-funcional-organitzada-per-la-fundacio-tommy-robredo/
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26 socis Alumni han realitzat tasques de tutor en els 42 voluntariats desenvolupats durant el curs 2019-2020. 
L’efecte de la pandèmia per COVID-19 es va fer notar força en aquest àmbit i 48 esdeveniments programats es 
van haver de suspendre per aquest motiu. 

El centre procura fomentar la vinculació dels estudiants de darrer curs amb EUSES Alumni a través de les 
xerrades informatives. A més, els estudiants de quart curs tenen accés gratuït a la Jornada anual de tutors 
Alumni i a la formació continuada posterior: 

- https://girona.euses.cat/una-vintena-dassociats-a-euses-alumni-participen-en-la-6a-jornada-de-
tutors-de-voluntariats-academics/ 

- https://girona.euses.cat/realitzat-a-euses-el-curs-de-tractament-del-dolor-plantar-dins-la-formacio-
continuada-en-fisioterapia/ 

El centre i EUSES Alumni, amb l’objectiu de fomentar la necessària formació continuada de tots els graduats, 
i essent també conscients que hi ha una part important dels estudiants de Fisioteràpia i Physiotherapy que són 
estrangers, dona accés als estudiants de 4t a la formació continuada amb les mateixes beques que els 
centres de practiques (https://girona.euses.cat/sis-cursos-i-una-jornada-composen-la-programacio-de-la-
formacio-continuada-en-fisioterapia-durant-el-curs-2019-20/). A l’evidència 3.5.18 es poden consultar les 11 
activitats programades el curs 2019-2020 de les quals 7 es van suspendre degut a la COVID-19. 
 
Finalment, l’associació envia periòdicament als seus socis informació sobre la borsa de treball, els voluntariats 
i les diferents activitats socials, formatives i de networking, així com les novetats del pla d’avantatges de 
l’associat. 
 
EUSES està treballant en el desenvolupament d’una enquesta per tal d’obtenir informació directa sobre el grau 
de satisfacció dels usuaris d’aquests serveis, més enllà de la bústia de suggeriments ja existent. 

 
Objectius tancats en el període: 
 

 OBJ0001820 - Millorar la comunicació del PAT i de la mentoria entre iguals Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: L'objectiu s'ha complert en la seva totalitat, tot i que l'ACC002153 no s'ha pogut dur a terme fins 
un any més tard del marcat inicialment 
 ACC0002151 - Actualització i ampliació del document explicatiu del PAT Tancada 100% 

 ACC0002152 - Incorporació de les activitats de guiatge i foment de la participació Tancada 100% 
 ACC0002153 - Implementació del PAT pilot Tancada 100% 

 

 

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a 
les característiques de la titulació. 

EUSES disposa d’unes instal·lacions de gairebé 5.000 metres quadrats i un aparcament amb capacitat per a 
uns 350 vehicles. El centre està situat al carrer Francesc Macià, 65 de Salt, entre l’Hospital de Santa Caterina, 
el centre comercial Espai Gironès i la zona esportiva municipal. Concretament el campus de Salt disposa 
d’aulari (14) per grups grans, grups petits i de pràctiques, despatxos per al professorat, sales especials de tutoria 
i seminari (2), sales d’estudis (2), sales de treball en grup (2), un laboratori, un despatx de recerca i una 
cafeteria. En els darrers anys el centre ha fet una inversió molt important en el laboratori i, fruit de la mateixa 
comunitat universitària, disposa del material llistat en l’evidència 3.5.19. 

Al campus de Bellvitge, el centre desenvolupa la seva activitat a les instal·lacions de la Universitat de Barcelona 
al Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge (https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-
salut/campus-bellvitge). A més dels edificis de l'aulari i el pavelló de govern, és la seu de tres institucions de 
ciències de la salut relacionades amb la Universitat: dos hospitals universitaris —l'Hospital de Bellvitge i 
l’Hospital Duran i Reynals (seu de l’Institut Català d'Oncologia)— i un Institut de Recerca Biomèdica 
(IDIBELL). Els estudiants de Physiotherapy comparteixen el mateix edifici que els graus de Medicina, 
Infermeria, Odontologia, Podologia i Ciències Biomèdiques, i tenen accés al CRAI del Campus Bellvitge. 

https://girona.euses.cat/una-vintena-dassociats-a-euses-alumni-participen-en-la-6a-jornada-de-tutors-de-voluntariats-academics/
https://girona.euses.cat/una-vintena-dassociats-a-euses-alumni-participen-en-la-6a-jornada-de-tutors-de-voluntariats-academics/
https://girona.euses.cat/realitzat-a-euses-el-curs-de-tractament-del-dolor-plantar-dins-la-formacio-continuada-en-fisioterapia/
https://girona.euses.cat/realitzat-a-euses-el-curs-de-tractament-del-dolor-plantar-dins-la-formacio-continuada-en-fisioterapia/
https://girona.euses.cat/sis-cursos-i-una-jornada-composen-la-programacio-de-la-formacio-continuada-en-fisioterapia-durant-el-curs-2019-20/
https://girona.euses.cat/sis-cursos-i-una-jornada-composen-la-programacio-de-la-formacio-continuada-en-fisioterapia-durant-el-curs-2019-20/
https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/campus-bellvitge
https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/campus-bellvitge
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La UdG posa a l’abast de tots els estudiants els espais i els recursos comuns per tal de facilitar el seu 
desenvolupament acadèmic. A part dels recursos que ofereix el Servei de Biblioteca de la UdG i el CRAI del 
Campus Bellvitge (UB), EUSES posa a disposició de la comunitat universitària un fons bibliogràfic específic en 
l’àmbit de la salut i l’esport amb 1.138 exemplars. Cal assenyalar que hi ha una preocupació constant per oferir 
als estudiants els recursos bibliogràfics més adequats per a la seva formació. L’actualització dels recursos es fa 
mitjançant dos mecanismes. D’una banda, a l’inici del curs acadèmic la Direcció Acadèmica s’assegura de tenir 
disponibles prou còpies dels recursos bibliogràfics que es detallen en la guia docent de les assignatures com a 
bibliografia bàsica. D’altra banda, tant alumnes com professors poden fer peticions específiques de compra de 
nous recursos, en cas que ho considerin necessari. 

A més, EUSES mitjançant l’editorial BRADU publica llibres i guies didàctiques de les diferents assignatures 
dels graus en Fisioteràpia i CAFE. El projecte es va iniciar l’any 2018 i ja es disposa de 19 llibres publicats i 
centrats, total o parcialment, en els àmbits de la fisioteràpia i de les ciències de l'activitat física i de l'esport. 
Aquestes 19 publicacions tenen com a objectiu mostrar, seleccionar, sintetitzar i ordenar el coneixement d'una 
sèrie de professionals d'aquests dos camps. Els autors de les diferents publicacions són docents d’EUSES, que 
pretenen posar a l'abast dels estudiants un compendi de coneixements que afavoreixin el seu aprenentatge. El 
projecte persegueix el desenvolupament de continguts basats en el coneixement teòric i pràctic per afavorir un 
aprenentatge adequat en els àmbits de la fisioteràpia i les ciències de l'activitat física i de l'esport. La voluntat 
és dotar els lectors, especialment estudiants dels graus universitaris de Fisioteràpia i CAFE d’EUSES, d'un 
material acadèmic actualitzat i rigorós.  

Tots els estudiants matriculats a les assignatures que disposen d’una obra de referència publicada per BRADU, 
a partir del curs 2019-2020 en van rebre un exemplar gratuïtament. El curs 2020-2021 tots els exemplars s’han 
entregat en format e-book (evidència 3.5.20). 

Pel que fa als espais esportius, EUSES mitjançant convenis amb l’Ajuntament de Salt, principalment, i altres 
institucions disposa d’una gran quantitat i qualitat d’espais esportius necessaris pel desenvolupament de les 
activitats acadèmiques del Grau en CAFE. Es disposa de pavelló, piscina coberta, camp de futbol, pista 
d’atletisme, tatami, sala de dansa, gimnàs, aula per 30 persones a la pròpia instal·lació i pistes de tennis. Totes 
aquestes instal·lacions es troben a 10 minuts caminant de l’edifici EUSES, cosa que facilita en gran mesura 
l’organització dels horaris. 

L’enquesta als estudiants sobre serveis, activitats i instal·lacions (curs 2018-2019) realitzades al Campus de 
Salt i al Campus de Bellvitge (evidència 3.3.3) posen de manifest que la satisfacció dels estudiants amb les 
instal·lacions és majoritàriament bona. 

 

Recursos docents virtuals 

L’entorn virtual de formació de la UdG està basat en la plataforma Moodle i és utilitzat pels tres graus d’EUSES. 
Per cada assignatura es genera una aula virtual a la qual tenen accés el professorat i els estudiants 
corresponents. Aquests espais-aules són el lloc de comunicació entre el professor i els estudiants, i també el 
lloc de publicació de documents per part del professor, on comunica les diferents activitats que els estudiants 
poden realitzar online. Dins de cada aula, també existeix un espai que correspon al fòrum de l’assignatura, que 
esdevé un lloc de debat, de publicació de dubtes i, en definitiva, de contacte entre el conjunt dels alumnes i el 
professor. Cada professor pot personalitzar-se el seu entorn per adaptar-lo al màxim a la seva assignatura. 
Amb la utilització d’aquest entorn virtual es facilita la comunicació alumne-professor.  

La UdG, a través de l’ICE Josep Pallach, constantment potencia l’ús de la plataforma per part del professorat 
com un recurs al servei de la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge. El professorat compta amb: 

• Documentació actualitzada de la plataforma, amb 59 vídeos explicatius de les principals 
funcionalitats (https://iceberg.udg.edu/?page_id=11146).  

• Cursos de formació amb tres nivells de dificultat accessibles a través de “la meva UdG” 
(https://iceberg.udg.edu/?p=9795). 

• Suport, que via correu electrònic i telèfon resol de manera directa amb l’interessat els dubtes 
metodològics i tecnològics en l’ús de la plataforma. 

A més a EUSES, l’equip de coordinació de cada grau dona suport al professorat en tot allò que fa referència a 
l’ús del Moodle. 

https://www.bradu.es/
https://www.youtube.com/playlist?reload=9&list=PL_thfVPjuffRKK3AjguQ_LOnW4ey3DN1T
https://iceberg.udg.edu/?page_id=11146
https://iceberg.udg.edu/?p=9795
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Els alts percentatges d’ús d’aquests espais Moodle, que es poden veure als informes anuals de seguiment de les 
titulacions, n’avalen la utilitat i idoneïtat. A més, aquest curs 2019-2020 s’ha incrementat exponencialment la 
mitjana d'accessos al campus virtual per part de l’estudiant: 

• Fisioteràpia: 289,04 
• Physiotherapy: 338,67 
• CAFE: 342,61 

Aquest increment exponencial de l’ús del Moodle semblaria que pot estar vinculat al confinament viscut durant 
la major part del segon semestre. La mitjana d’accessos gairebé s’ha duplicat al Grau en Fisioteràpia i, en 
general, ha tingut un increment superior als 130 accessos de mitjana.  

EUSES, per adaptar-se a les necessitats sobrevingudes generades per la pandèmia per coronavirus a partir del 
mes de març del 2020 va actualitzat el paquet d’eines contractat amb Google per garantir les millors 
prestacions tant pel PDI com pels estudiants (sobretot centrat en la utilització de Google MEET), i va adquirir 
la llicència per centres educatius de ZOOM per disposar de 20 aules virtuals simultànies. 

El curs 2020-2021 el centre ha mantingut les prestacions de ZOOM i Google, i ha adquirit el següent material 
inventariable per poder garantir la realització de classes de manera sincrònica (també la seva gravació pels 
casos justificats de força major): 

- Campus de Salt: 
o 17 dispositius fixes de càmera, equip de so i micròfon sense fils. 
o 8 dispositius mòbils de càmera, equip de so i micròfon sense fils. 

- Campus de Bellvitge: 
o 3 dispositius fixes de càmera, equip de so i micròfon sense fils. La resta d’aules estan equipades 

per la UB. 
o 3 dispositius mòbils. 

Com a conclusió general, es pot afirmar que els recursos materials i el ritme d’inversions del centre són 
adequats per tal de donar cobertura a les necessitats de desenvolupament de les titulacions. 

Com es pot veure a la pàgina web de la Biblioteca UdG, en concret a l’apartat Informació General, la Biblioteca 
UdG disposa d’un nombre important de metres quadrats (10.647) per a espais i equipament de biblioteca, amb 
capacitat per 1.850 places i 284 ordinadors disponibles. La Biblioteca de la UdG té els seus fons distribuïts en 
3 biblioteques (una per campus: Montilivi, Barri Vell i Centre). En el conjunt de les biblioteques, els recursos 
electrònics i la producció digital són cada vegada quantitativament més presents.  

Els fons disponibles es complementen i amplien amb d’altres serveis oferts: préstec, sol·licitud de documents 
d’altres biblioteques, obtenció de documents de fora de la UdG a través del Servei d’Obtenció de Documents, 
Programa de Formació i Assessorament (per al personal investigador: formacions específiques sobre bases de 
dades, serveis, etc., per als estudiants: crèdits de lliure elecció, formació a demanda a l’aula, màsters i 
postgraus, i per al PAS: consulta a diaris oficials, serveis determinats, etc.), serveis electrònics (la biblioteca 
respon a la consulta de revistes electròniques i bases de dades de text complet, peticions en línia, guies i 
manuals en xarxa, assessorament sobre propietat intel·lectual, consulta de la llista de noves adquisicions, etc.), 
i també serveis de suport (espais per a l’estudi i la recerca, préstec d’ordinadors portàtils, equipament 
informàtic, cobertura Wi-Fi, accés als recursos digitals des de fora de la xarxa UdG, reproducció i impressió, 
etc.) 

Quant a l’opinió del professorat sobre el servei de la Biblioteca, dades del 2019  mostren una valoració 
globalment molt positiva (en una escala de 0 a 5, el 59% respon amb la màxima puntuació i el 35% el 
puntuen amb un 4). Un 81% del professorat consultat considera (puntuant entre 4 i 5) que la biblioteca cobreix 
les seves necessitats bibliogràfiques pel que fa al desenvolupament de la seva recerca i docència. Els recursos i 
serveis de la Biblioteca pels quals es demana valoració obtenen qualificacions molt altes: la 
majoria (92%) valora les instal·lacions com a adequades o molt adequades; al voltant d’un 71% les puntua com 
a eficient o molt eficient el servei d’adquisició de llibres. el servei de préstec interbibliotecari, la Biblioteca 
Digital i el catàleg; per últim, al voltant del 60% valora com a útil el gestor bibliogràfic i en un 59% el repositori 
Digital (Dugi). Cal destacar l’excepcionalment alta satisfacció amb la qualitat de l’atenció rebuda, essent 
un 83,3% els professors i professores que responen que se senten molt ben atesos. 

Els estudiants de la UdG, amb dades de 2019, mostren globalment un grau satisfacció elevat a la Biblioteca ja 
que, en respondre a la pregunta “Quina qualificació global donaries a la Biblioteca?”, la qualificació mitjana és 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3159G0109
https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3159G0315
https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3159G0209
https://biblioteca.udg.edu/ca?language_content_entity=ca
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de 7,8 en una escala de 1 a 10. La freqüència amb què els estudiants van a la Biblioteca es concentra en “dos o 
tres cops per setmana” (38%) i “alguna vegada al mes” (36%). És destacable que la majoria d’estudiants quan 
visiten la biblioteca solen treballar a (per ordre en el percentatge de respostes): punts individuals, sala de 
lectura, aules de treball en grup, zona d’ordinadors i aula d’ordinadors. Dels serveis que utilitzen, es distingeix 
“El web de la biblioteca” (63%), “El cercador/catàleg per a buscar els documents que necessito” (17%), “El 
servei de préstec de la UdG” (12%) i l’autoservei de fotocòpies i impressions (7%). També apuntar que la 
biblioteca disposa de la totalitat de la bibliografia que es recomana a les assignatures de grau i els estudiants 
hi poden accedir directament des de la fitxa de l’assignatura, en un 68% dels casos, i a través del catàleg de la 
Biblioteca, en el 32% dels casos restants.  
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

 
EVIDÈNCIES:   

Codi Descripció Enllaç 

3.5.3 
Documentació del SGIQ sobre els processos associats amb el 
desenvolupament dels programes formatius per afavorir 
l’aprenentatge de l’estudiant i la recollida i anàlisi de resultats 

https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-
garantia-interna/Procediment-SGIQ 
 

3.6.1 
Llistat dels TFG del curs acadèmic en curs (amb àrea de 
coneixement) 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.2 
Accés a les assignatures seleccionades i a mostres d’execucions 
d’aquestes.  

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.3 
Recomendaciones sobre criterios generales para 
la adaptación del sistema universitario español 
ante la pandemia del Covid-19 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.4 
Recomendaciones de criterios específicos para la adaptación de 
los Estudios de Fisioterapia del sistema universitario español 
ante la pandemia del Covid-19 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.1.14 Normativa de pràctiques externes d’EUSES https://girona.euses.cat/normativa/  

3.6.6 Protocol pràcticum (Grau en Fisioteràpia / Physiotherapy) 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.7 
Estudi sobre les taxes de graduació, eficiència i abandonament 
en els estudis de Grau d’EUSES – centre adscrit a la UdG 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.8 

llistat de centres de pràctiques  
- Fisioteràpia 
- Physiotherapy 
- CAFE 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.9 Centres de pràctiques Physiotherapy 2018-2019 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.10 Treball pràcticum II 2018-2019 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.11 
Llistat d'estudiants que han realitzat les pràctiques el curs 2019-
2020 en els diferents centres (Physiotherapy) 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.12 Conveni de pràctiques signat (Physiotherapy) 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.5.6 
Certificat per l'Acreditació de títol espanyol en aplicació de la 
directiva 2005/36/CE 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.13 Document d'avaluació pràctiques (Physiotherapy) 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.14 Full de control d'assistència (Physiotherapy) 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.15 
Document explicatiu sobre la intranet per a la gestió de les 
pràctiques 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.16 
Reglament intern organitzador del Treball Final de Grau (TFG) i 
del Treball Final de Màster (TFM) per als estudiants 
d’ensenyaments universitaris oficials d’EUSES 

https://girona.euses.cat/normativa/  

3.6.17 Guia de pràctiques externes i treball final de grau (CAFE) 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.3.4 
Enquestes de satisfacció del professorat respecte del programa 
formatiu (campus de Salt i campus de Bellvitge) 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.19 
Satisfacció dels graduats i graduades de les universitats 
catalanes 2020 - Fisioteràpia 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.20 
Satisfacció dels graduats i graduades de les universitats 
catalanes 2020 - CAFE 

Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.21 La inserció laboral dels graduats i graduades 2020 - FISIO 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

3.6.22 La inserció laboral dels graduats i graduades 2020 - CAFE 
Grup de treball - Acreditació 2019-20: EUSES 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 

 

Evidències del desenvolupament de l’ensenyament 

El comitè extern d’avaluació pot accedir als espais i evidències de coordinació docent i a les evidències del 
desenvolupament de l’ensenyament dels subestàndards 6.1 i 6.2 a través dels enllaços  
https://lameva.udg.edu/ca-es/Inici/Unitat/unit/CENT3159 i 
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099 respectivament amb un usuari i contrasenya que li 
proporciona la UdG. 

En relació als subestàndards 6.1 i 6.2, el CAE pot accedir a les evidències de les assignatures a través de: 

https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/Procediment-SGIQ
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/Procediment-SGIQ
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://girona.euses.cat/normativa/
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://girona.euses.cat/normativa/
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
https://lameva.udg.edu/ca-es/Inici/Unitat/unit/CENT3159
https://lameva.udg.edu/inici/unitat/unit/GT2099
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1. Programa de l’assignatura, on es pot trobar informació respecte a les competències, els resultats 
d’aprenentatge, les activitats formatives i el sistema d’avaluació en obert. 

• Grau en Fisioteràpia:  
o Curs 2019-2020: https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/oferta-

dassignatures?idpla=3159G0109&anyacad=2019.  
o Curs 2020-2021:  https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-

formativa/Graus/Fitxes?IDE=1001&ID=3159G0109#plaEstudis o 
https://girona.euses.cat/estudis/grau-fisioterapia-girona/ (pestanya de pla d’estudis). 
 

• Grau en Physiotherapy:  
o Curs 2019-2020: https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/oferta-

dassignatures?idpla=3159G0315&anyacad=2019. 
o Curs 2020-2021: https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-

formativa/Graus/Fitxes?IDE=999&ID=3159G0315#plaEstudis o 
https://barcelona.euses.cat/ca/estudis/grau-fisioterapia-internacional-barcelona/ 
(pestanya de pla d’estudis). 
 

• Grau en CAFE:  
o Curs 2019-2020: https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/oferta-

dassignatures?idpla=3159G0209&anyacad=2019.   
o Curs 2020-2021: https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-

formativa/Graus/Fitxes?IDE=1000&ID=3159G0209#plaEstudis o 
https://girona.euses.cat/estudis/grau-cafe-girona/ (pestanya de pla d’estudis). 

2. Les execucions dels estudiants consultables pels interessats durant el següent curs acadèmic com 
a mínim. 

3. L’espai assignatura a Moodle, al qual es pot accedir amb usuari i paraula de pas. 
 
 

A l’espai Escola Universitària de la Salut i l’Esport (https://lameva.udg.edu/ca-
es/Inici/Unitat/unit/CENT3159) es pot accedir a informació relativa al funcionament del centre i a l’activitat 
de cada un dels estudis desagregada per estudi i rol (“la meva” - intranet). 
 

Elecció de les assignatures per a l’acreditació 

EUSES treballa amb el desplegament del model docent centrat en l’estudiant i definit a partir de competències, 
que posa l’accent en l’avaluació d’aquestes competències. La planificació per competències es troba en el 
projecte formatiu de les tres titulacions de grau, dissenyades d’acord amb l’RD-1393/2007 (i posteriors 
modificacions). Aquesta planificació es detalla als dissenys de les assignatures publicades en obert a la pàgina 
web de la UdG i les seves activitats es concreten al Moodle quan l’estudiant ja està matriculat. 

A la UdG totes les titulacions de grau estan dissenyant les seves respectives assignatures mitjançant un 
aplicatiu informàtic (TMT) que permet a cada grau recollir les evidències necessàries per acreditar que 
efectivament s’estan formant i avaluant els alumnes partint del model de competències definit en cada una de 
les memòries de verificació. La planificació docent de la titulació assegura l’assoliment de les competències 
generals i específiques, que estan repartides entre les diferents assignatures del pla d’estudis al llarg del grau. 
A més, les assignatures de Treball de Fi de Grau i de Pràctiques Externes serveixen com a reforç per assegurar 
que els alumnes hagin assolit correctament aquestes competències abans de titular-se.  

D’acord amb els criteris de la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de Grau i Màster (AQU), amb 
vista a la recollida d’evidències del desenvolupament dels ensenyaments, s’han seleccionat a partir de les 
opcions plantejades per AQU Catalunya les següents assignatures (intentant reflectir les diferents tipologies i 
cursos) de cada una de les tres titulacions: 

 

 

https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/oferta-dassignatures?idpla=3159G0109&anyacad=2019
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/oferta-dassignatures?idpla=3159G0109&anyacad=2019
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=1001&ID=3159G0109#plaEstudis
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=1001&ID=3159G0109#plaEstudis
https://girona.euses.cat/estudis/grau-fisioterapia-girona/
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/oferta-dassignatures?idpla=3159G0315&anyacad=2019
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/oferta-dassignatures?idpla=3159G0315&anyacad=2019
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=999&ID=3159G0315#plaEstudis
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=999&ID=3159G0315#plaEstudis
https://barcelona.euses.cat/ca/estudis/grau-fisioterapia-internacional-barcelona/
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/oferta-dassignatures?idpla=3159G0209&anyacad=2019
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/oferta-dassignatures?idpla=3159G0209&anyacad=2019
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=1000&ID=3159G0209#plaEstudis
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=1000&ID=3159G0209#plaEstudis
https://girona.euses.cat/estudis/grau-cafe-girona/
https://lameva.udg.edu/ca-es/Inici/Unitat/unit/CENT3159
https://lameva.udg.edu/ca-es/Inici/Unitat/unit/CENT3159
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GRAU EN FISIOTERÀPIA 
Codi Nom de l’assignatura ECTS Tipologia 
3159G01047 Anatomia 2 8 Bàsica 
3159G01009 Aplicació d’agents físics 6 Obligatòria 
3159G01033 Biomecànica 6 Obligatòria 
3159G01037 Metodologia 6 Obligatòria 
3159G01039 Pràcticum II 30 Pràctiques externes 
3159G01041 Treball fi de grau 12 Treball final de grau 

 
GRAU EN PHYSIOTHERAPY 

Codi Nom de l’assignatura ECTS Tipologia 
3159G03011 Valoració en fisioteràpia 6 Obligatòria 
3159G03026 Patologia traumatològica 4 Obligatòria 
3159G03014 Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i 

Biomecànica     
6 Obligatòria 

3159G03023 Legislació, salut pública i administració 
sanitària 

6 Obligatòria 

3159G03038 Pràcticum II 30 Pràctiques externes 
3159G03039 Treball fi de grau 12 Treball final de grau 

 
GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 

Codi Nom de l’assignatura ECTS Tipologia 
3159G02002 Fisiologia de l’exercici 1 6 Bàsica 
3159G02008 Principis didàctics de l'activitat física i l'esport 6 Bàsica 
3159G02031 Activitat física i esport per persones amb 

alguna discapacitat 
6 Obligatòria 

3159G02021 Teoria de l’entrenament 3 6 Obligatòria 
3159G02036 Pràctiques externs 12 Pràctiques externes 
3159G02037 Treball final de grau 12 Treball final de grau 

 
Fent clic en cada una de les assignatures de les tres taules anteriors es pot accedir a les dades generals, 
competències, continguts, activitats formatives, bibliografia, resultats d’aprenentatge (objectius 
d’aprenentatge) i sistemes d’avaluació i qualificació descrits a la seva guia de matrícula. Els resultats 
d’aprenentatge de cada assignatura es poden trobar a l’apartat d’observacions del disseny de la mateixa (en el 
seu moment es van entrar com a objectius d’aprenentatge i hem mantingut la nomenclatura). 
 
 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius 
formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació  

Grau en Fisioteràpia 

La selecció de les assignatures escollides pel Grau en Fisioteràpia, tal com s’ha explicat a nivell general a l’inici 
d’aquest estàndard, s’ha fet en base a la llista de preselecció feta per AQU Catalunya. Tenint en compte aquesta 
consideració prèvia, s’ha seguit el criteri bàsic de presentar assignatures que evidencien competències clau de 
la titulació, a més de ser representatives de cadascun dels quatre cursos en què s’organitza cada grau. Això 
explica per què de les quatre assignatures, n’hi ha una (la de primer curs) que correspon a Formació Bàsica i 
tres (de segon i tercer curs) de caràcter obligatori, tenint en compte que a quart curs les pràctiques i el treball 
final de grau ocupen 42 dels 60 ECTS.  

GRAU EN FISIOTERÀPIA 

Codi Nom de l’assignatura ECTS Tipologia 
3159G01047 Anatomia 2 8 Bàsica 
3159G01009 Aplicació d’agents físics 6 Obligatòria 
3159G01033 Biomecànica 6 Obligatòria 
3159G01037 Metodologia 6 Obligatòria 
3159G01039 Pràcticum II 30 Pràctiques externes 
3159G01041 Treball fi de grau 12 Treball final de grau 

https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G01047&codip=3159G0109&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G01009&codip=3159G0109&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G01033&codip=3159G0109&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G01037&codip=3159G0109&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G01039&codip=3159G0109&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G01041&codip=3159G0109&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03011&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03026&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03014&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03014&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03023&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03023&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03038&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03039&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02002&codip=3159G0209&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02008&codip=3159G0209&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02031&codip=3159G0209&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02031&codip=3159G0209&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02021&codip=3159G0209&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02036&codip=3159G0209&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02037&codip=3159G0209&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G01047&codip=3159G0109&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G01009&codip=3159G0109&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G01033&codip=3159G0109&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G01037&codip=3159G0109&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G01039&codip=3159G0109&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G01041&codip=3159G0109&language=ca-ES
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1. Anatomia 2. Assignatura de segon semestre de primer curs, dins de la formació bàsica del grau (8 ECTS).  
L'assignatura, de caràcter fonamentalment teòric, es planteja conèixer i descriure les estructures dels 
diversos aparells i sistemes de l'organisme, per tal d'entendre el perquè del funcionament corporal a nivell 
sistemàtic. És una de les assignatures que ja disposa d’una guia didàctica publicada per Bradu editorial. El 
seu sistema d’avaluació és tipus test vinculat a continguts teòrics i a la identificació d’estructures.  
 

2. Aplicació d’agents físics. S’imparteix el segon semestre del segon curs, dins la formació obligatòria del 
grau (6 ECTS). Cal tenir present que en aquesta assignatura els estudiants tenen contacte amb pacients 
reals sota la supervisió d’un docent i dintre del propi centre. Globalment, l’assignatura té per objecte dotar 
a l'estudiant dels coneixements teòrics i pràctics referents a l’aplicació d’agents físics dins el marc de la 
fisioteràpia com a eina de tractament, a través de classes teoricopràctiques. Per tal de portar a la pràctica 
els coneixements que van adquirint al llarg del curs (i també els adquirits al llarg dels tres primers 
semestres del grau), s’integren dins el període lectiu de l’assignatura les Sessions d’Actuació Clínica (SAC), 
on els estudiants tenen la oportunitat d’oferir un servei de fisioteràpia a pacients reals (evidència 3.5.12). 
 

3. Biomecànica. Assignatura de primer semestre de segon curs, dins de la formació obligatòria del grau (6 
ECTS). L'assignatura, de caràcter teòric i pràctic, es planteja com abordar els principis físics de la mecànica 
aplicats a l'ésser humà. El desenvolupament de l’assignatura és un bon exemple d’integració dels 
continguts en l’entorn virtual a través de la plataforma Moodle. 
  

4. Metodologia. Assignatura de segon semestre de tercer curs, dins de la formació obligatòria del grau (6 
ECTS). L'assignatura pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica sobre l'elaboració i 
desenvolupament de projectes d'investigació. Per això, s'analitzen conceptes, es desenvolupen estratègies 
i es proposen exercicis pràctics dins l'àmbit de la salut. Aquesta assignatura té una especial rellevància, ja 
que estableix els fonaments previs a la realització del TFG. 

 
 
Pràctiques externes 

El desenvolupament de les pràctiques externes es realitza sota el paraigües de: 
- Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters de la UdG. 
- Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters d’EUSES. 
- Protocol pràcticum (EUSES). Evidència 3.6.6. 

El curs 2019-2020 ha estat el novè en el qual els alumnes han cursat pràctiques externes dintre de l’estructura 
dels grau. A part dels anys de desenvolupament del pràcticum dintre de l’estructura del Grau en Fisioteràpia, 
cal tenir en compte que des de l’any 2005 fins i fins el 2011, el centre va impartir la Diplomatura en Fisioteràpia. 
Un total de 170 alumnes es van matricular d’aquesta assignatura i van cursar les pràctiques en els diferents 
centres col·laboradors. 

El Pràcticum II té una durada de 750 totals, de les quals 600 són davant de pacients reals, i es porten a terme 
anualment a quart curs. Els estudiants escullen el centre de pràctiques entre les diferents opcions que ofereix 
EUSES a partir dels convenis de col·laboració que té signats, o bé també tenen l’opció de demanar algun centre 
de pràctiques que és del seu interès i amb el qual EUSES es posa en contacte per a poder establir el conveni de 
col·laboració. Això es fa després d’un primer contacte de l’alumne amb el centre, continuant el procés la 
coordinadora de pràctiques i l’equip de gestió de les pràctiques externes fins a assolir la signatura del conveni.  
En el cas que els alumnes no escullin cap centre, el coordinador de pràctiques els n’assignarà un.  

Durant l’estada de pràctiques externes es garanteix la formació pràctica en les cinc grans especialitats de la 
fisioteràpia (traumatològica, geriàtrica, pediàtrica, neurològica i cardioresperatoria) i, a més a més, l’estudiant 
té l’opció de realitzar pràctiques específiques d’uroginecologia.   

El centre disposa d’un equip docent de seguiment del pràcticum, gestionat per la coordinadora de pràctiques i 
format, entre d’altres, per docents que compaginen la seva activitat acadèmica amb l’exercici de la professió. 
Essent conscients del volum d’estudiants francesos que acull el centre, dos dels professors actuals d’EUSES 
implicats en el pràcticum han exercit de fisioterapeutes a França diversos anys. A més, per poder garantir una 
acció en el territori francès (especialment Occitània), el centre disposa d’un fisioterapeuta que realitza tasques 
de cerca de centres de pràctiques, control del procés, resolució de problemes i seguiment de les pràctiques en 
aquest país.  

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Practiques-academiques-externes-de-graus-i-masters
https://girona.euses.cat/normativa/
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Tal com es pot consultar en les evidències del Pràcticum II (evidències 3.6.2), l’avaluació incorpora: 
- Avaluació del tutor (75%) 

o Avaluació de l'actitud i comportament al centre de pràctiques. 
o Avaluació de les competències i aptituds en fisioteràpia. 

Cal tenir com a mínim un 5 a cadascuna de les parts de l'avaluació per aprovar el període. Tanmateix, 
cal tenir com a mínim un 5 de cadascuna de les notes del centre en el qual hagi realitzat pràctiques 
per superar l'assignatura. 

- Treballs escrits (25%) 
o Memòria de pràctiques (40%); la rúbrica es pot consultar a les evidències 3.6.2. 
o Memòria clínica (60%); la rúbrica es pot consultar a les evidències 3.6.2. 

 
Cal tenir com a mínim un 5 de nota mitja entre les dues parts per aprovar l'assignatura. 

 
 
El rendiment acadèmic d’aquesta assignatura va ser molt destacable amb 6 suspesos, 1 aprovat, i 66 notables i 
96 excel·lents (taula 6.5). 

El curs 2019-2020, degut a la pandèmia per Covid-19, les assignatures de pràctiques dels graus en fisioteràpia 
en general, i especialment, el Pràcticum II per desenvolupar-se durant el segon semestre, han hagut de fer les 
següents adaptacions per poder garantir l’assoliment de les competències dels estudiants l’últim curs abans 
d’incorporar-se al mercat laboral, en base a Recomendaciones de criterios específicos para la adaptación de 
los Estudios de Fisioterapia del sistema universitario español ante la pandemia del Covid-19 (evidència 
3.6.4): 
 

- Modificació de les activitats: 
 
Els estudiants que en el moment de la declaració d'estat d'alarma els va afectar la suspensió de les 
pràctiques clíniques i els faltaven hores per acabar l'assignatura, es van poder acollir a una de les 
següents dues opcions: 
 

1. Tramitar el títol el juliol de 2020 i realitzar les hores de pràctiques restants mitjançant un 
treball compensatori de l'especialitat no cursada. Els estudiants van poder tramitat el títol 
amb les hores curriculars realitzades al Pràcticum I i les cursades al Pràcticum II, més les 
hores extracurriculars realitzades. En aquests casos, sota les directrius del Ministerio i la 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia, EUSES ha incorporat un 
apartat d’ “Actividades académicas no presenciales relacionadas con la adquisición de 
competencias profesionales y que sean evaluables” en el certificat per l'acreditació de títol 
espanyol en aplicació de la directiva 2005/36/CE (evidència 3.5.6). 

 
2. Realitzar totes les hores de pràctiques fins, com a molt tard, el 18 de desembre de 2020: 

Aquests estudiants van tramitar el títol amb el 100% de les hores curriculars i les hores 
extracurriculars que van realitzar. Per aquest supòsit, el centre ha creat diferents grups 
d’avaluació entre setembre i desembre de 2020 per agilitzar els tràmits del títol als estudiants 
tan bon punt finalitzessin les pràctiques. 

 
L'alumne amb data límit 01/05/2020 ha de comunicar per correu electrònic a la coordinadora de 
pràctiques externes a quina de les dues opcions s'acull. 
 
 

- Modificació de l’avaluació: 
 
Per a tots els estudiants amb pràctiques pendents de finalitzar, s’incorpora una segona possibilitat 
d'entrega de la segona part de la memòria de pràctiques. 

1. Memòria clínica: Seguir amb el treball que estava establert, si van poder recollir les dades 
necessàries al primer centre de pràctiques. 
 

2. Memòria clínica alternativa: Estudiants que no van poder recollir les dades dels pacients 
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durant el primer període o estudiants que sí les van recollir però prefereixen realitzar el treball 
alternatiu. 

Els alumnes que es van acollir a la opció 1 de treball compensatori: aquest treball equival al 50% de la 
nota de centre (per fer mitja entre les dues notes és necessari que la nota del centre sigui superior a 5). 

Per tal de valorar les competències vinculades al pràcticum, en línia amb la memòria de grau i d’acord amb la 
guia docent de l’assignatura, s’han programat les activitat d’avaluació exposades anteriorment. A més, cada 
activitat d’avaluació té un o diversos ítems d’avaluació, complementats en alguns casos amb el detall de les 
rúbriques. El detall es pot consultar a les evidències de l’assignatura.  

La valoració dels propis estudiants d’aquesta edició de les pràctiques externes ha estat molt satisfactòria, un 
4,43 sobre 5 (taula 6.2). A les reunions que es realitzen periòdicament amb els delegats, la direcció del grau ha 
rebut un feeedback positiu al respecte del pràcticum. A més, els estudiants han valorat amb un 5 sobre 5 les 
tres preguntes vinculades a les adaptacions realitzades per la situació generada per la Covid-19 (adaptació dels 
materials, activitats de suport i volum de treball). Tot i la satisfacció mostrada, cal tenir present que sols han 
participat 7 estudiants a l’enquesta i que, per tant, el resultat de la mateixa no és significatiu. Malgrat la 
valoració positiva, se seguirà treballant en l’optimització de les pràctiques externes i en augmentar el nombre 
d’alumnes que responen l’enquesta. Cal intentar trobar el moment i la manera que els estudiants responguin 
l’enquesta, encara que realitzin majoritàriament la seva activitat fora del centre.  

Pel que fa a la valoració que en fan els recent graduats (AQU Catalunya a la seva enquesta de satisfacció dels 
graduats i graduades: https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio), amb una participació del 14,7%, 
el 92,6% estan satisfets amb les pràctiques externes i puntuen amb un 8,5 sobre 10 l’afirmació que les 
pràctiques externes els han permès aplicar coneixements adquirits durant la titulació. Cal esmentar que els 
resultats publicats incorporen les respostes dels estudiants de les dues titulacions de forma conjunta. 

El sistema de supervisió i avaluació que es descriu en el protocol de pràcticum del Grau en Fisioteràpia és 
adequat per certificar els resultats d’aprenentatge relacionats amb les pràctiques externes. Cal destacar 
especialment en aquest sentit, la implantació d’un sistema d’avaluació entre els diferents actors de les 
pràctiques (tutor intern, centre de pràctiques i estudiant)a través de la memòria i l’enquesta de satisfacció amb 
l’activitat docent.  

 

Treball Fi de Grau (TFG) 

El desenvolupament del TFG es desenvolupa sota el paraigües de: 

- Normativa marc reguladora del Treball Final de Grau i del Treball Final de Màster. 

- Reglament intern d’organització del Treball Final de Grau. 

El curs 2019-2020, igual que hem comentat en les pràctiques externes, ha estat el novè en el qual els alumnes 
han cursat el TFG dintre de l’estructura del grau. Cada estudiant presenta la seva llista de preferències de tutor 
de TFG i la professora responsable de l’assignatura assigna el tutor en funció de la nota d’expedient acadèmic. 
Els criteris que utilitzen els estudiants per fer la sol·licitud de l tutor es basen en l’experiència i coneixement el 
professor en l’àmbit de realització del treball que volen desenvolupar, tenint també en compte el nivell 
d’activitat de recerca i/o professional relacionat amb la temàtica del TFG. Els criteris de la direcció del grau a 
l’hora d’incorporar el PDI al TFG són l’experiència en recerca i l’especialitat amb la qual té un major vincle 
acadèmic i/o professional. 

Un total de 169 alumnes es van matricular d’aquesta assignatura el curs 2019-2020, es van presentar 121 treball 
(115 individuals i 54 per parelles), per bé que en tots els casos l’avaluació del TFG és individual. Els treballs es 
presenten en format de projecte d’investigació i pertanyen a diferents àmbits de coneixement: es va realitzar 1 
treball en cardiologia, 24 d’àmbit esportiu, 1 de geriatria, 2 de ginecologia, 11 de pneumologia, 24 de neurologia, 
1 d’obstetrícia, 1 d’odontologia, 4 d’oncologia, 5 d’ortopèdia, 14 de pediatria, 1 de prevenció de riscos laborals, 
1 de psiquiatria, 8 de reumatologia, 19 de traumatologia, 3 d’urologia i 1 de vascular. En total, s’han assignat 
13 tutors pels 121 treballs, que han estat escollits d’entre els professors del grau, cobrint les diferents àrees de 
coneixement que intervenen en el desenvolupament professional del fisioterapeuta. 

https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplate/682?ReportName=RptGrausCatalunyaMain&ReportDescription=RptGrausCatalunyaMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Treball-final-de-grau-i-treball-final-de-master
https://girona.euses.cat/normativa/
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Tal com es pot consultar en les evidències del TFG (evidències 3.6.2) l’avaluació incorpora: 

- Avaluació del projecte de recerca (60%). 
- Defensa del TFG (30%). 
- Valoració del seguiment de les tutories (10%). 

El curs 2019-2020, degut a la pandèmia per Covid-19, el TFG ha pogut desenvolupar-se gairebé amb total 
normalitat incorporant les següents adaptacions en base a Recomendaciones sobre criterios generales para 
la adaptación del sistema universitario español ante la pandemia del Covid-19 (evidència 3.6.4): 

- L’entrega del TFG s’ha fet telemàticament. 
- La defensa del TFG s’ha fet per videoconferència. 

Pels estudiants que per causes de força major relacionades amb la pandèmia per Covid-19 no han pogut 
realitzar el TFG segons el calendari previst, el centre ha creat un grup d’avaluació al setembre perquè 
l’estudiant pugui realitzar el projecte en les millors condicions. 

El rendiment acadèmic d’aquesta assignatura va ser molt destacable amb un 5% d’excel·lents, un 62% de 
notables, un 25% d’aprovats i sols un 5% de suspesos (taula 6.5). 

La valoració dels alumnes d’aquesta edició no és significativa, ja que només una persona ha respost l’enquesta 
puntuant amb la màxima nota tots els ítems (tant els establerts habitualment, com els incorporats per valorar 
l’adaptació a la Covid-19) (taula 6.2). Tanmateix, a les reunions que es realitzen periòdicament amb els 
delegats, la direcció del grau ha rebut un feeedback positiu al respecte del TFG. Tot i el bon desenvolupament 
del TFG en línies generals, se seguirà treballant en l’optimització del mateix i, sobretot, en augmentar el 
nombre d’estudiants que responen l’enquesta, que en aquest curs s’ha vist especialment afectada per la 
pandèmia. Cal intentar trobar el moment i la manera que els estudiants responguin l’enquesta, encara que 
realitzin majoritàriament la seva activitat fora del centre.  

Pel que fa a la valoració que en fan els recent graduats (AQU Catalunya en la seva enquesta de satisfacció dels 
graduats i graduades: https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio), amb una participació del 14,7%, 
el 59% estan satisfets amb el TFG i puntuen amb un 6,1 sobre 10 l’afirmació que el TFG els ha estat útil per 
consolidar les competències de la titulació. Els resultats estan dins dels paràmetres de la mitjana dels estudis 
a Catalunya i han millorat considerablement en relació als obtinguts el 2017. Els graduats en fisioteràpia, en 
general, perceben molt més útils les pràctiques que el TFG; aquest fet pot estar relacionat amb el caràcter 
assistencial de la professió, tot i l’esforç constant per part del professorat de vincular la pràctica a l’evidència 
científica i la recerca.  

Per tal de valorar les competències vinculades al TFG, en línia amb la memòria de grau i d’acord amb la guia 
docent de l’assignatura, s’han programat les activitat d’avaluació exposades anteriorment. A més, cada activitat 
d’avaluació té un o diversos ítems d’avaluació, complementats en alguns casos amb el detall de les rúbriques, 
que es poden consultar a les evidències de l’assignatura.  

 

Grau en Physiotherapy 

La selecció de les assignatures escollides pel Grau en Physiotherapy, tal com s’ha explicat a nivell general a 
l’inici d’aquest estàndard, s’ha fet en base a la llista de preselecció feta per AQU Catalunya. Tenint en compte 
aquesta consideració prèvia i les assignatures seleccionades en el Grau en Fisioteràpia, s’ha seguit el criteri 
bàsic de presentar assignatures que evidencien competències clau de la titulació, a més de ser representatives 
dels tres primers cursos de la titulació. Això explica per què les quatre assignatures són de formació obligatòria 
i n’hi ha una (la de primer curs) que correspon a la primera assignatura pràctica que realitzen els estudiants i 
tres (de segon i tercer curs) de caràcter obligatori, tenint en compte que a quart curs les pràctiques i el treball 
final de grau ocupen 42 dels 60 ECTS.  

GRAU EN PHYSIOTHERAPY 
Codi Nom de l’assignatura ECTS Tipologia 
3159G03011 Valoració en fisioteràpia 6 Obligatòria 
3159G03026 Patologia traumatològica 4 Obligatòria 

https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplate/682?ReportName=RptGrausCatalunyaMain&ReportDescription=RptGrausCatalunyaMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03011&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03026&codip=3159G0315&language=ca-ES
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3159G03014 Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i 
Biomecànica     

6 Obligatòria 

3159G03023 Legislació, salut pública i administració 
sanitària 

6 Obligatòria 

3159G03038 Pràcticum II 30 Pràctiques externes 
3159G03039 Treball fi de grau 12 Treball final de grau 

 
1. Valoració en fisioteràpia. Assignatura de primer semestre de primer curs, dins de la formació 

obligatòria del grau (6 ECTS). L'assignatura, de caràcter fonamentalment pràctic, va dirigida a adquirir la 
capacitat de valorar, des de la perspectiva de la fisioteràpia, l'estat funcional de la persona, considerant els 
aspectes físics, psicològics i socials del mateix. El seu sistema d’avaluació incorpora activitats teòriques i 
pràctiques recaient el pes fonamentalment en aquestes últimes (70%).  
 

2. Patologia traumatològica. S’imparteix el segon semestre de segon curs (4 ECTS) i és una assignatura 
fonamentalment teòrica. El contingut està centrat en els trastorns del sistema locomotor (etiologia, 
diagnòstic per imatge i fisiopatologia de l’esquena i les extremitats, sobretot). El seu sistema d’avaluació 
és un bon exemple de combinació de diferents metodologies. Així, d’acord amb la programació del curs, la 
seva avaluació incorpora qüestionaris d’avaluació continuada, presentacions orals en grup i un examen. Al 
ser una assignatura de segon semestre, les activitats es van haver d’adaptar a la no presencialitat. 
 

3. Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i Biomecànica. Assignatura de primer semestre de segon 
curs, dins de la formació obligatòria del grau (6 ECTS). L'assignatura, de caràcter teòric i pràctic, es 
planteja aplicar els principis físics de la mecànica al sistema musculoesquelètic i funcional de l’esser humà, 
així com la utilització d’avenços tecnològics. A través de la pràctica, l’estudiant experimenta el contingut 
en un servei hospitalari de rehabilitació, on el treball en equip entre diferents professionals de la salut és 
fonamental. 
 

4. Legislació, salut pública i administració sanitària. Assignatura de primer semestre de tercer curs, 
dins de la formació obligatòria del grau (6 ECTS). L'assignatura pretén que l'alumne adquireixi una 
formació sòlida sobre la gestió i organització sanitària com una eina imprescindible per fomentar la salut 
de les comunitats (legislació vigent, epidemiologia, demografia, protecció, prevenció i promoció de la 
salut).  

 

Pràctiques externes 

El desenvolupament de les pràctiques externes es realitza sota la mateixa normativa, protocol i organització 
que els estudis de Fisioteràpia del campus de Salt.  

El curs 2019-2020 ha estat el segon en el qual els alumnes han cursat pràctiques externes dintre de l’estructura 
de grau. Replicar el funcionament de l’assignatura del campus de Salt al campus de Bellvitge i disposar d’un 
equip de treball (tant de PAS com de PDI) molt similar en les dues titulacions ha facilitat un bon 
desenvolupament de les pràctiques externes en aquest grau interuniversitari. Un total de 76 alumnes es van 
matricular d’aquesta assignatura i van cursar les pràctiques en els diferents centres col·laboradors.  

El Pràcticum II té una durada de 750 totals, de les qual 600 són davant de pacient, i es porten a terme 
anualment a quart curs. Els estudiants escullen el centre de pràctiques entre les diferents opcions que dona 
EUSES a partir dels convenis de col·laboració que té signats, o bé també tenen l’opció de demanar algun centre 
de pràctiques que és del seu interès i amb el qual EUSES es posa en contacte per a poder establir el conveni de 
col·laboració. L’assignació de les pràctiques es fa en funció de la nota d’expedient acadèmic, de la mateixa 
manera que en el campus de Salt. 

Tal com es pot consultar en les evidències del Pràcticum II (evidències 3.6.2), l’avaluació incorpora: 

- Avaluació del tutor (75%) 
o Avaluació de l'actitud i comportament al centre de pràctiques. 
o Avaluació de les competències i aptituds en fisioteràpia. 

https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03014&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03014&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03023&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03023&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03038&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03039&codip=3159G0315&language=ca-ES
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Cal tenir com a mínim un 5 a cadascuna de les parts de l'avaluació per aprovar el període. Tanmateix, 
cal tenir com a mínim un 5 a cadascuna de les notes de centre en el què s’hagi realitzat practiques per 
superar l'assignatura. 

- Treballs escrits (25%) 
o Memòria de pràctiques (10%); la rúbrica es pot consultar a les evidències 3.6.2.  
o Memòria clínica (15%); la rúbrica es pot consultar a les evidències 3.6.2.  

  
Cal tenir com a mínim un 5 de nota mitja entre les dues parts per aprovar l'assignatura. 

 
 
El rendiment acadèmic d’aquesta assignatura va ser molt destacable, amb un 9% de suspesos, un 25% de 
notables i un 55% d’excel·lents (taula 6.5). 

El curs 2019-2020 degut a la pandèmia per Covid-19 les assignatures de pràctiques, tal com hem exposat i 
desenvolupat en el Grau en Fisioteràpia, han hagut de fer adaptacions per poder garantir l’assoliment de les 
competències dels estudiants en base a Recomendaciones de criterios específicos para la adaptación de los 
Estudios de Fisioterapia del sistema universitario español ante la pandemia del Covid-19. Les modificacions 
descrites en l’apartat de pràctiques externes del Grau en Fisioteràpia s’han aplicat en la seva totalitat al Grau 
en Physiotherapy. 

Per tal de valorar les competències vinculades al pràcticum, en línia amb la memòria de grau i d’acord amb la 
guia docent de l’assignatura, s’han programat les activitat d’avaluació exposades anteriorment. A més, cada 
activitat d’avaluació té un o diversos ítems d’avaluació, complementats en alguns casos amb el detall de les 
rúbriques, que es pot consultar a les evidències de l’assignatura.  

La valoració dels propis alumnes d’aquesta edició de les pràctiques ha estat molt satisfactòria: un 4,25 sobre 5 
(taula 6.2). A les reunions que es realitzen periòdicament amb els delegats, la direcció del grau ha rebut un 
feeedback positiu al respecte de pràcticum. A més, els estudiants han valorat també de manera excel·lent les 
tres preguntes vinculades a les adaptacions realitzades per la situació generada per la Covid-19 (adaptació dels 
materials, activitats de suport i volum de treball). Tot i la satisfacció mencionada, cal tenir present que sols han 
participat 4 estudiants a l’enquesta i que, per tant, el resultat de la mateixa no és significatiu. No obstant, tot i 
aquesta valoració positiva, se seguirà treballant en l’optimització de les pràctiques externes i en augmentar el 
nombre d’estudiants que responen l’enquesta. Cal intentar trobar el moment i la manera que els estudiants 
responguin l’enquesta, encara que realitzin majoritàriament la seva activitat fora del centre. 

Pel que fa a la valoració que en fan els recent graduats (AQU Catalunya a la seva enquesta de satisfacció dels 
graduats i graduades: https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio), amb una participació del 14,7%, 
el 92,6% responen estar satisfets amb les pràctiques externes i puntuen amb un 8,5 sobre 10 el fet que les 
pràctiques externes els han permès aplicar els coneixements adquirits durant la titulació. Cal esmentar que els 
resultats publicats incorporen les respostes dels estudiants de les dues titulacions de forma conjunta. 

El sistema de supervisió i avaluació que es descriu en el protocol de pràcticum del Grau en Physiotherapy és 
adequat per certificar els resultats d’aprenentatge relacionats amb les pràctiques externes. Cal destacar 
especialment en aquest sentit, la implantació d’un sistema d’avaluació entre els diferents actors de les 
pràctiques (tutor intern, centre de pràctiques i estudiant) a través de la memòria i l’enquesta de satisfacció amb 
l’activitat docent.  

A l'Informe de Verificació del Grau en Physiotherapy, emès per AQU Catalunya amb data de 21/07/2015, 
s'indica textualment: “La institución informa sobre los recursos materiales y servicios en la universidad y 
entidades colaboradoras, así como su previsión. Si bien se ha aportado un modelo de convenio de 
colaboración que se establece con los centros donde los estudiantes podrán realizar las prácticas externas, 
la institución deberá disponer de un convenio firmado con todos y cada uno de esos centros previamente a 
su docencia”. 

Tal com s’ha comentat anteriorment en aquest estàndard, cal tenir present que EUSES ja disposava, per la seva 
trajectòria, d’un volum important de centres de pràctiques a nivell nacional i internacional (sobretot a França). 
El curs 2019-2020 EUSES tenia signats 356 convenis d’àmbit nacional i 1.145 d’àmbit internacional 
(majoritàriament amb centres francesos). 

https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplate/682?ReportName=RptGrausCatalunyaMain&ReportDescription=RptGrausCatalunyaMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio
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A més de la trajectòria, la institució compte amb el llistat de centres de pràctiques amb els què s'han fet efectius 
els convenis durant el curs 2018-2019 (evidència 3.6.9), així com el llistat d'estudiants que han realitzat les 
pràctiques el curs 2019-2020 en els diferents centres (evidència 3.6.11) i un conveni de pràctiques signat 
(evidència 3.6.12) com a exemple dels que tenen cada un dels estudiants en el seu expedient físic al centre. 

En segon lloc, en el mateix Informe de Verificació comentat anteriorment s'indica:“Considerando que los 
alumnos podrán realizar prácticas externas en centros del extranjero, la institución deberá establecer los 
mecanismos adecuados para garantizar tanto la calidad de la oferta formativa de dichos centros, como el 
rendimiento de los alumnos”.  

Tal com s’ha comentat anteriorment en aquest estàndard, cal tenir present que EUSES, dintre del SGIQ, 
realitza l’informe de seguiment anual de l’estudi. El centre disposa 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, el rendiment desenvolupat pels estudiants en pràctiques i la resolució de les 
possibles incidències. 

El desenvolupament de les pràctiques externes es realitza sota el paraigües de:  
- Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters de la UdG. 
- Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters d’EUSES. 
- Protocol pràcticum (EUSES). Evidència 3.6.6. 

Aquestes normatives i protocol garanteixen el seguiment dels següents mecanismes de validació: 

1. La presentació del formulari de petició de pràctiques, on ha de figurar el número de col·legiat o 
acreditació anàloga del país on es realitzen les pràctiques (ADELI a França) i el registre sanitari o 
acreditació anàloga del país on es realitzen les pràctiques (FINESS a França) . 
 

2. Visita presencial al centre, que realitza una persona de l'equip de coordinació de pràctiques i/o el 
director del grau. Aquesta visita es realitza presencialment al 100% de centres catalans i d’Occitània; 
en el cas de centres estrangers molt allunyats de la zona de treball del supervisor francès, la 
comunicació es realitza telefònica o telemàticament. 

En base a l'exposat, s’entén que qualsevol centre que disposi d'un col·legiat en la seva plantilla, que realitzi les 
tasques de tutor i que disposi del pertinent registre, és adequat per acollir estudiants en pràctiques. A més, s'ha 
de tenir en compte que a França són els estudiants els que demanen fer les pràctiques en un determinat centre 
i és el centre qui decideix si els accepta o no. 

Un cop el centre s'incorpora a la base de dades de centres de pràctiques d’EUSES, cada curs rep: 

- Correu informatiu i de protocol per a la gestió de les pràctiques al seu centre. 
- Documentació d'avaluació. 
- Full de control d'assistència. 
- Document explicatiu sobre la intranet per a la gestió de les pràctiques (evidència 3.6.15). 

Durant el curs, l'equip de coordinació de pràctiques realitza un mínim d'una visita a cada un dels centres de 
pràctiques on els estudiants desenvolupen la seva activitat (a França es disposa d'un fisioterapeuta contractat 
específicament per al seguiment dels pràcticums). Si l'alumne o el centre fa arribar una queixa a la 
coordinadora de les pràctiques, aquesta es posa en contacte amb l’estudiant i el centre, si és necessari (en el 
cas dels centres francesos aquesta tasca recau sobre la persona contractada per EUSES a França), per intentar 
solucionar el problema. Simultàniament, l'equip de coordinació atén trucades de centres francesos per resoldre 
dubtes sobre el desenvolupament de les estades. 

Finalment, tant en el Pràcticum I (tercer curs) com en el Pràcticum II (quart curs) els estudiants han de 
realitzar un treball on descriuen i valoren el centre de pràctiques (evidència 3.6.10). Entre altres aspectes, 
l'estudiant ha d'exposar la seva opinió sobre el centre i si recomanaria fer pràctiques en aquest centre a un altre 
estudiant. 

Pel que fa als estudiants, prèviament a la petició i assignació de places de pràctiques, se'ls informa del fet que 
no es poden realitzar pràctiques en centres que siguin propietat de familiars, centres on treballin familiars o 
centres amb els quals tinguin una relació professional. En base a les visites als centres que realitza l'equip de 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Practiques-academiques-externes-de-graus-i-masters
https://girona.euses.cat/normativa/
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coordinació de pràctiques, l'avaluació de cada període que emet el tutor professional i els treballs tutelats pel 
docent universitari, s'avalua el rendiment dels estudiants seguint el programa de cadascuna de les dues 
assignatures: 

- Pràcticum I. 
- Pràcticum II. 

 

 
Treball Fi de Grau (TFG) 

El desenvolupament del TFG es realitza, igual que en el Grau en Fisioteràpia, sota el paraigües de: 

- Normativa marc reguladora del Treball Final de Grau i del Treball Final de Màster 

- Reglament intern d’organització del Treball Final de Grau. 

El curs 2019-2020, igual que hem comentat en les pràctiques externes, ha estat el segon en el qual els 
estudiants han cursat el TFG dintre de l’estructura de grau.  

Cada estudiant presenta la seva llista de preferències de tutor de TFG i la professora responsable de 
l’assignatura adjudica el tutor en funció de la nota d’expedient acadèmic. Els criteris que utilitzen els estudiants 
per fer la sol·licitud del tutor es basen en l’experiència i coneixement del professor en l’àmbit de realització del 
treball que volen desenvolupar, tenint també en compte el seu nivell d’activitat de recerca i/o professional 
relacionat amb la temàtica del TFG. Els criteris de la direcció del grau a l’hora d’incorporar el PDI al TFG són 
l’experiència en recerca i l’especialitat amb la qual té un major vincle acadèmic i/o professional.  

Un total de 80 alumnes es van matricular d’aquesta assignatura i tots van realitzar el treball individualment 
en format de projecte d’investigació. Per àmbit de coneixement es van realitzar 2 treballs en cardiologia, 2 en 
l’àmbit cardiorespiratori, 28 d’àmbit esportiu, 4 de geriatria, 4 de ginecologia, 4 de pneumologia, 5 de 
neurologia, 2 d’odontologia, 2 d’oncologia, 5 d’ortopèdia, 3 de pediatria, 1 de reumatologia i 20 de 
traumatologia. 

En total s’han assignat 11 tutors pels 80 treballs, que s’han escollit d’entre els professors del grau, cobrint les 
diferents àrees de coneixement que intervenen en el desenvolupament professional del fisioterapeuta. 

Tal com es pot consultar en les evidències del TFG (evidències 3.6.2) l’avaluació incorpora: 

- Avaluació del projecte de recerca (50%). 
- Defensa del TFG (40%). 
- Valoració del seguiment de les tutories (10%). 

Igual que en el campus de Salt, el curs 2019-2020 degut a la pandèmia per Covid-19, el TFG ha pogut 
desenvolupar-se gairebé amb total normalitat incorporant les següents adaptacions en base a 
Recomendaciones sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario español ante la 
pandemia del Covid-19 (evidència 3.6.3): 

- L’entrega del TFG s’ha fet telemàticament. 
- La defensa del TFG s’ha fet per videoconferència. 

Pels estudiants que per causes de força major relacionades amb la pandèmia per Covid-19 no han pogut 
realitzar el TFG segons el calendari previst, el centre ha creat un grup d’avaluació al setembre perquè 
l’estudiant pugui realitzar el projecte en les millors condicions. 

El rendiment acadèmic d’aquesta assignatura ha estat notable amb un 1% d’excel·lents, un 58% de notables, 
un 31% d’aprovats i un 10% de suspesos (taula 6.5). 

La valoració dels propis alumnes d’aquesta edició del TFG és extraordinària, un 4,88 sobre 5 pel que fa a la 
satisfacció global (taula 6.2). A les reunions que es realitzen periòdicament amb els delegats, la direcció del 
grau ha rebut un feeedback molt positiu al respecte del TFG. A més, els estudiants han valorat també de manera 
excel·lent les tres preguntes vinculades a les adaptacions realitzades per la situació generada per la Covid-19 
(adaptació dels materials, activitats de suport i volum de treball). Tot i la satisfacció, cal tenir present que sols 

https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03037&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G03038&codip=3159G0315&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Treball-final-de-grau-i-treball-final-de-master
https://girona.euses.cat/normativa/
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han participat 8 estudiants a l’enquesta i que, per tant, el resultat de la mateixa no és significatiu. Malgrat el 
bon desenvolupament del TFG en línies generals, se seguirà treballant en l’optimització del mateix i, sobretot, 
en augmentar el nombre d’estudiants que responen l’enquesta que, en aquesta edició, s’ha vist especialment 
afectada per la pandèmia. Cal intentar trobar el moment i la manera que els estudiants responguin l’enquesta, 
encara que realitzin majoritàriament la seva activitat fora del centre.  

Pel que fa a la valoració que en fan els recent graduats (AQU Catalunya a la seva enquesta de satisfacció dels 
graduats i graduades: https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio), amb una participació del 14,7%, 
el 59% estan satisfets amb el TFG i puntuen amb un 6,1 sobre 10 el fet que el TFG els ha estat útil per consolidar 
les competències de la titulació. Els resultats estan dintre dels paràmetres de la mitjana dels estudis a Catalunya 
i han millorat força en relació als obtinguts el 2017. Cal esmentar que els resultats publicats incorporen les 
respostes dels estudiants de les dues titulacions. 

Per tal de valorar les competències vinculades al TFG, en línia amb la memòria de grau i d’acord amb la guia 
docent de l’assignatura, s’han programat les activitat d’avaluació exposades anteriorment. A més, cada activitat 
d’avaluació té un o diversos ítems d’avaluació, complementats en alguns casos amb el detall de les rúbriques, 
que es poden consultar a les evidències de l’assignatura relacionades anteriorment.  

 

Grau en CAFE 

La selecció de les assignatures escollides pel Grau en CAFE, tal com s’ha explicat a nivell general a l’inici 
d’aquest estàndard, s’ha fet en base a la llista de preselecció feta per AQU Catalunya. Tenint en compte aquesta 
consideració prèvia, s’ha seguit el criteri bàsic de presentar assignatures que evidencien competències clau de 
la titulació, a més de ser representatives de cadascun dels quatre cursos en què s’organitza el grau. Això explica 
per què de les quatre assignatures, n’hi ha dues (una de primer curs i una de segon) que corresponen a 
Formació Bàsica, però de branques diferents (salut i ciències socials), i dues (de tercer i quart curs) de caràcter 
obligatori. De quart curs també s’analitzen específicament les pràctiques i el treball final de grau.  

GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 
Codi Nom de l’assignatura ECTS Tipologia 
3159G02002 Fisiologia de l’exercici 1 6 Bàsica 
3159G02008 Principis didàctics de l'activitat física i l'esport 6 Bàsica 
3159G02031 Activitat física i esport per persones amb 

alguna discapacitat 
6 Obligatòria 

3159G02021 Teoria de l’entrenament 3 6 Obligatòria 
3159G02036 Pràctiques externs 12 Pràctiques externes 
3159G02037 Treball final de grau 12 Treball final de grau 

1. Fisiologia de l’exercici 1. Assignatura de segon semestre de primer curs, dins de la formació bàsica 
del grau (6 ECTS). L'assignatura, de caràcter fonamentalment teòric, presenta també activitats de 
desenvolupament pràctic amb l’objectiu principal d’establir les bases per poder entendre els processos 
fisiològics del cos humà durant l’exercici físic. És una de les assignatures que ja disposa d’una guia 
didàctica publicada per Bradu editorial. Al ser una assignatura de segon semestre, el curs 2019-2020 
es van haver d’adaptar les activitats a la no presencialitat, degut al tancament perllongat per Covid-19.  
 

2. Principis didàctics de l’activitat física i l’esport. S’imparteix el primer semestre de segon curs, 
dins de la formació bàsica del grau (6 ECTS). Cal tenir present que en aquesta assignatura els 
estudiants tenen contacte amb alumnes reals en un centre educatiu de secundària sota la supervisió 
d’un docent. Globalment, l’assignatura té per objecte construir coneixements i desenvolupar 
competències que permetin a l'estudiantat, per una banda, dissenyar, desenvolupar i avaluar 
situacions d'ensenyament-aprenentatge en el marc de l'educació física i l'esport i, per una altra, 
començar a avaluar la pràctica docent des d'una perspectiva reflexiva i crítica.  
 

3. Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat. Assignatura de primer 
semestre de tercer curs, dins de la formació obligatòria del grau (6 ECTS). L'assignatura, de caràcter 
teòric i pràctic, es planteja transversalment de dotar als estudiants dels recursos necessaris que els 
permetin donar una resposta adequada a les persones amb diversitat funcional. Són especialment 
interessants les activitats pràctiques amb usuaris reals vinculades al “learning by doing”. 

https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplate/682?ReportName=RptGrausCatalunyaMain&ReportDescription=RptGrausCatalunyaMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02002&codip=3159G0209&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02008&codip=3159G0209&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02031&codip=3159G0209&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02031&codip=3159G0209&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02021&codip=3159G0209&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02036&codip=3159G0209&language=ca-ES
https://www.udg.edu/ca/estudia/oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?curs=2019&codia=3159G02037&codip=3159G0209&language=ca-ES
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4. Teoria de l’entrenament 3. Assignatura de primer semestre de quart curs, dins de la formació 

obligatòria del grau (6 ECTS). L'assignatura pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i 
pràctica per, d’una banda, dissenyar sessions i tasques i, d'una altra, aprofundir en la planificació i 
programació de l'entrenament en els anomenats esports de situació. El seu sistema d’avaluació 
combina diferents metodologies, com la realització d’exàmens sobre articles científics, un treball en 
grup i un examen. 

 

Pràctiques externes 

En el Grau en CAFE les pràctiques externes i el Treball de fi de Grau tot i ser assignatures independents 
s’organitzen i desenvolupen de forma coordinada. 

El desenvolupament de les pràctiques externes es realitza sota el paraigües de:  
- Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters de la UdG 
- Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters d’EUSES. 
- Guia de pràctiques externes i treball final de grau (CAFE). Evidència 3.6.17. 

Els criteris de la direcció del grau a l’hora d’incorporar el PDI a les pràctiques externes són l’experiència prèvia 
del professorat en el desenvolupament de tasques iguals o similars, i el nivell d’activitat de recerca i/o 
professional en els diferents àmbits de coneixement. En cas que hi hagi algun estudiant que sols cursa 
pràctiques externes, l’assignació del tutor es fa tenint en compte la seva experiència professional i de recerca 
en l’àmbit. 

El curs 2019-2020 ha estat el vuitè en el qual els alumnes han cursat pràctiques externes dintre de l’estructura 
de grau. Un total de 84 estudiants es van matricular d’aquesta assignatura i van cursar les pràctiques en els 
diferents centres col·laboradors. 

Les pràctiques externes tenen una durada de 300 hores totals, de les qual 150 són en el centre de pràctiques, i 
es porten a terme anualment a quart curs. Els estudiants escullen el centre de pràctiques (vinculades al TFG) 
entre les diferents opcions que dona EUSES a partir dels convenis de col·laboració que té signats. L’assignació 
de places es fa en funció de la nota d’expedient acadèmic de l’estudiant (80%) i el criteri d’idoneïtat descrit a 
la guia de PE i TFG (20%). En el cas que els estudiants no escullin cap centre, el coordinador de pràctiques els 
n’assignarà un. A les PE es garanteix la formació pràctica en els quatre àmbits de desenvolupament 
professional de l’educador físic esportiu: gestió, educació, rendiment i salut. 

El centre disposa d’un equip docent de seguiment del pràcticum encapçalat per director del grau i el 
coordinador de pràctiques externes. L’equip de direcció gestiona el procés d’assignació, els tràmits 
administratius vinculats a la signatura dels convenis i la resolució de dubtes i/o problemes per part de tutors i 
estudiants.  

Tal com es pot consultar en les evidències de les pràctiques externes (evidències 3.6.2) l’avaluació incorpora: 

- Avaluació de l’estada (50%) 
o Avaluació per part del tutor universitari. 
o Avaluació per part del tutor de centre. 

 
- Avaluació de la memòria de pràctiques (50%). 

Els instruments d’avaluació es poden consultar a la Guia de pràctiques externes i treball final de grau. 

El rendiment acadèmic d’aquesta assignatura va ser molt destacable amb un 11% d’excel·lents, un 73% de 
notables i un 12% d’aprovats.   

El curs 2019-2020, degut a la pandèmia per Covid-19, l’assignatura de pràctiques del grau en CAFE ha hagut 
de fer les següents adaptacions per poder garantir l’assoliment de les competències dels estudiants en base a 
Recomendaciones sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario español ante la 
pandemia del Covid-19 (evidència 3.6.3): 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Practiques-academiques-externes-de-graus-i-masters
https://girona.euses.cat/normativa/
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- Modificació de l’avaluació: 

Per a tots els estudiants amb pràctiques pendents de finalitzar, s’incorporen les següents adaptacions: 

AVC1: Estada en el centre de pràctiques (50%) que està format per: 

• Valoració del tutor del centre (30%) | Es manté. 

• Presentació i exposició de les pràctiques (20%) | Presentació del pòster en format virtual (no 
s’haurà d’imprimir el pòster) 
 

AVC2: Memòria de pràctiques (50%) | Es manté el format i s'entregarà a través de Moodle. 

A continuació s’indiquen les diferents opcions i adaptacions per a realitzar les hores de pràctiques 
externes i els plans individualitzats per a cada tipus d’alumnat. L’estudiant podrà escollir l’opció que 
més li convingui: 

• Els estudiants que han realitzat més del 75% (112,50 h) de les hores de pràctiques: 
 
Opció 1: Els estudiants que realitzen les pràctiques mitjançant teletreball, poden mantenir 
aquesta opció i, en el cas de no finalitzar les 150 hores de pràctiques en el termini establert (29 
de maig de 2020), es podrà ampliar el termini fins el 30 de juny de 2020. 
 
Opció 2: Els estudiants hauran d’assistir a dos seminaris vinculats a pràctiques (competències 
professionals i sortides laborals) i presentar unes activitats associades als seminaris a 
coordinació acadèmica. 
 
Opció 3: Els estudiants podran realitzar les pràctiques durant un període addicional abans de 
la finalització de l’any 2020. 
 

• Els estudiants que han realitzat entre el 50% i el 75% (entre 75 h i 112,50 h) de les hores de 
pràctiques: 
 
Opció 1: Els estudiants que realitzen les pràctiques mitjançant teletreball, poden mantenir 
aquesta opció i, en el cas de no finalitzar les 150 hores de pràctiques en el termini establert (29 
de maig de 2020), es podrà ampliar el termini fins el 30 de juny de 2020. 
 
Opció 2: Els estudiants hauran de realitzar dues preguntes autònomes addicionals (total 4 
preguntes), assistir a dos seminaris vinculats a pràctiques (competències professionals i 
sortides laborals) i presentar a la coordinació acadèmica unes activitats associades als 
seminaris. 
 
Opció 3: Els estudiants podran realitzar les pràctiques durant un període addicional abans de 
la finalització de l’any 2020. 
 

• Els estudiants que no han realitzat el 50% (75 h) de les hores de pràctiques: 
 
Opció 1: Els estudiants que realitzen les pràctiques mitjançant teletreball, poden mantenir 
aquesta opció i, en el cas de no finalitzar les 150 hores de pràctiques en el termini establert (29 
de maig de 2020), es podrà ampliar el termini fins el 30 de juny de 2020. 
 
Opció 2: Els estudiants hauran de realitzar quatre preguntes autònomes addicionals (total 6 
preguntes), assistir a dos seminaris vinculats a pràctiques (competències professionals i 
sortides laborals) i a la coordinació acadèmica presentar unes activitats associades als 
seminaris. 
 
Opció 3: Els estudiants podran realitzar les pràctiques durant un període addicional abans de 
la finalització de l’any 2020. 
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Per tal de valorar les competències vinculades al pràcticum, en línia amb la memòria de grau i d’acord amb la 
guia docent de l’assignatura, s’han programat les activitat d’avaluació exposades anteriorment. A més, cada 
activitat d’avaluació té un o diversos ítems d’avaluació, complementats en alguns casos amb el detall de les 
rubriques, que es pot consultar a les evidències de l’assignatura.  

La valoració dels propis alumnes d’aquesta edició de les pràctiques ha estat molt satisfactòria, un 4,00 sobre 5 
(taula 6.2). A les reunions que es realitzen periòdicament amb els delegats, la direcció del grau ha rebut un 
feeedback positiu al respecte de les PE, tot i les dificultats generades per l’escenari de tancament perllongat. A 
més, els estudiants han valorat força bé les tres preguntes vinculades a les adaptacions realitzades per la 
situació generada per la Covid-19 (adaptació dels materials (3,33), activitats de suport (3,33) i volum de treball 
(3,67)). Tot i la satisfacció cal tenir present que sols han participat 3 estudiants a l’enquesta i que, per tant, el 
resultat de la mateixa no és significatiu. Malgrat aquesta valoració positiva, se seguirà treballant en 
l’optimització de les pràctiques externes i en augmentar el nombre d’estudiants que responen l’enquesta. Cal 
intentar trobar el moment i la manera que els estudiants responguin l’enquesta, encara que realitzin 
majoritàriament la seva activitat fora del centre.   

Pel que fa a la valoració que en fan els recent graduats (AQU Catalunya a la seva enquesta de satisfacció dels 
graduats i graduades – dades global d’infermeria i salut: 
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio), amb una participació del 14,7%, el 83,2% estan 
satisfets amb les pràctiques externes i puntuen amb un 7,8 sobre 10 el fet que les pràctiques externes els han 
permès aplicar coneixements adquirits durant la titulació. 

El sistema de supervisió i avaluació que es descriu en el protocol de pràcticum del Grau en CAFE és adequat 
per certificar els resultats d’aprenentatge relacionats amb les pràctiques externes. Cal destacar especialment 
en aquest sentit, la implantació d’un sistema d’avaluació entre els diferents actors de les pràctiques (tutor 
intern, centre de pràctiques i estudiant) a través de la memòria i l’enquesta de satisfacció amb l’activitat docent. 

 
Treball Final de Grau (TFG) 

El desenvolupament del TFG es realitza sota el paraigües de: 

- Normativa marc reguladora del Treball Final de Grau i del Treball Final de Màster 

- Reglament intern d’organització del Treball Final de Grau. 
- Guia de pràctiques externes i treball final de grau (CAFE). Evidència 3.6.17. 

El curs 2019-2020, igual que hem comentat en les pràctiques externes, ha estat el vuitè en el qual els alumnes 
han cursat el TFG dintre de l’estructura de grau, i que ho han fet de manera coordinada amb les pràctiques 
externes. El tutor de cada TFG és el mateix que el de les pràctiques externes de l’estudiant i s’assigna de la 
forma exposada en l’apartat anterior. El perfil dels tutors es tracta amb molta cura per part de la direcció del 
grau, ja que en la majoria de casos les pràctiques externes estan estretament vinculades amb el TFG. Per aquest 
motiu, es valora especialment en el professorat l’activitat de recerca i/o professional relacionada amb els 
diferents àmbits de coneixement de les ciències de l’activitat física i de l’esport.  

Un total de 103 alumnes es van matricular d’aquesta assignatura i van realitzar el treball individualment.  
Els estudiants de TFG poden escollir entre les següents opcions de treball: 

- Redacció d’un article científic o d’innovació en el qual l’estudiant haurà de proposar i justificar 
científicament una proposta de millora per ell com a professional o pel sector.  
 

- Redacció d’un projecte de recerca o de gestió o intervenció per millorar algun aspecte existent de 
l’àmbit professional, o bé respondre a alguna necessitat no coberta del sistema esportiu.  

 

Per àmbit de coneixement, es va realitzar 22 treballs en l’àmbit educatiu, 27 en l’àmbit de la gestió, 27 en l’àmbit 
de l’entrenament i 17 en l’àmbit de la salut.  

En total s’han assignat 21 tutors pels 103 treballs, que s’han escollit d’entre els professors del grau, cobrint les 
diferents àrees de coneixement que intervenen en el desenvolupament professional del graduat en CAFE. 

https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplateSubareaAmpliada/686?ReportName=RptUniSubareaPrimerNivellMain&ReportDescription=RptUniSubareaPrimerNivellMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Treball-final-de-grau-i-treball-final-de-master
https://girona.euses.cat/normativa/
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Tal com es pot consultar a les evidències del TFG (evidències 3.6.2), l’avaluació incorpora: 

- Avaluació del projecte / article (60%). 
- Defensa del TFG (30%). 
- Valoració del seguiment de les tutories (10%). 

El curs 2019-2020, degut a la pandèmia per Covid-19, el TFG ha pogut desenvolupar-se incorporant les 
següents adaptacions en base a Recomendaciones sobre criterios generales para la adaptación del sistema 
universitario español ante la pandemia del Covid-19 (evidència 3.6.3): 

- AVC3: Article/projecte de TFG (60%) | L'entrega es realitzarà a través del Moodle. En el cas de TFG 
experimentals que incorporen recollida de dades, s'aplicarà el següent: 
 
1. Si la recollida de dades ja s’ha realitzat, es farà el seguiment amb normalitat i s’avaluarà amb 

l’instrument d’avaluació pactat. 
 

2. Si la recollida de dades o la intervenció no s’ha pogut realitzar, s’adaptarà el treball a un projecte 
d’investigació i es realitzarà el seguiment amb normalitat. 
 

- L’entrega del TFG s’ha fet telemàticament. 
 

- La defensa del TFG s’ha fet per videoconferència. 
 
Pels estudiants que per causes de força major relacionades amb la pandèmia per Covid-19 no han pogut 
realitzar el TFG segons el calendari previst, el centre ha creat un grup d’avaluació al setembre perquè 
l’estudiant pugui realitzar el TFG en les millors condicions. 

El rendiment acadèmic d’aquesta assignatura va ser correcte (en la línia de cursos anteriors) amb un 4% 
d’excel·lents, un 45% de notables, un 30% d’aprovats, un 12% de suspesos i un 10% de no presentats (taula 
6.5). 

La valoració dels propis alumnes d’aquesta edició de les pràctiques ha estat molt satisfactòria, un 4,33 sobre 5 
(taula 6.2). A les reunions que es realitzen periòdicament amb els delegats, la direcció del grau ha rebut un 
feeedback positiu al respecte del TFG, tot i les dificultats generades per l’escenari de tancament perllongat. A 
més, els estudiants han valorat molt bé les tres preguntes vinculades a les adaptacions realitzades per la 
situació generada pel Covid-19 (adaptació dels materials (4,00), activitats de suport (4,33) i volum de treball 
(4,00)). Tot i el bon desenvolupament del TFG en línies generals, se seguirà treballant en l’optimització del 
mateix i, sobretot, en augmentar el nombre d’alumnes que responen l’enquesta, que en aquesta edició s’ha vist 
especialment afectada per la COVID-19. Cal intentar trobar el moment i la manera que els estudiants 
responguin l’enquesta, encara que realitzin majoritàriament la seva activitat fora del centre.   

Pel que fa a la valoració que en fan els recent graduats (AQU Catalunya a l’enquesta de satisfacció dels graduats 
i graduades – dades global d’infermeria i salut: - https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio), amb 
una participació del 14,7%, el 61,5% estan satisfets amb el TFG i puntuen amb un 6,2 sobre 10 el fet que el TFG 
els ha estat útil per consolidar les competències de la titulació. Els resultats estan dins dels paràmetres de la 
mitjana dels estudis a Catalunya i han millorat força en relació als obtinguts el 2017. Els graduats en CAFE, 
igual que els fisioterapeutes en general, perceben molt més útils les pràctiques que el TFG; això pot estar 
relacionat amb el caràcter professionalitzador de la titulació, tot i l’esforç constant per part del professorat de 
vincular la pràctica a l’evidència científica i la recerca.  

Per tal de valorar les competències lligades al TFG, en línia amb la memòria de grau i d’acord amb la guia 
docent de l’assignatura, s’han programat les activitat d’avaluació exposades anteriorment. A més, cada activitat 
d’avaluació té un o diversos ítems d’avaluació, complementats en alguns casos amb el detall de les rúbriques, 
que es poden consultar a les evidències de l’assignatura.  

A nivell de centre, globalment podem dir que les evidències documentades dels assoliments dels estudiants en 
els tres graus posen de manifest que les practiques externes responen al nivell MECES requerit per les 
titulacions. Si ens fixem en la mostra d’execucions dels estudiants de TFG dels tres graus, veiem que també 
responen el nivell MECES requerit per a una titulació de Grau. 

https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplateSubareaAmpliada/686?ReportName=RptUniSubareaPrimerNivellMain&ReportDescription=RptUniSubareaPrimerNivellMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio
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Resultats d’aprenentatge assolits / Satisfacció amb el perfil dels estudiants titulats 

A EUSES totes les titulacions de grau estan dissenyant les seves respectives assignatures mitjançant les taules 
de competències, tipus d’activitats, metodologies i sistemes d’avaluació, que permeten a cada grau recollir les 
evidències necessàries per acreditar que efectivament s’estan formant i avaluant els alumnes partint del model 
de competències definit en cada una de les memòries de verificació. 

La planificació docent de les titulacions assegura l’assoliment de les competències generals i específiques. 
Aquestes competències estan repartides entre les diferents assignatures de cada pla d’estudis. A més, el Treball 
Final de Grau i les Pràctiques Externes serveixen com a reforç per assegurar que els alumnes assoleixin 
correctament aquestes competències abans de titular-se. 

La comissió d’ordenació acadèmica s’ha reunit amb els professors implicats en les diferents àrees per fer 
l’anàlisi dels continguts curriculars. Aquestes sessions de treball han generat adaptacions en els temaris per 
garantir el no solapament de continguts. D’altra banda, si ens fixem en les evidències documentades dels 
assoliments dels estudiants, podem concloure que el nivell de formació dels estudiants és adequat i satisfà 
suficientment els requisits del nivell especificat en el MECES per a una titulació de grau. 

Al punt 5.1. d’aquest informe s’ha fet esment a una sèrie d’activitats relacionades amb el PAT que formen part 
de les activitats formatives dels diferents graus. 

En els tres graus universitaris els estudiants aprenen planificant, organitzant i/o desenvolupant activitats reals 
de learning by doing, innovació docent, formació complementària i transferència de coneixement (evidència 
3.5.12). 

En les pàgines web específiques de cada un dels plans d’estudis, consultables a l’inici d’aquest estàndard, es 
posa de manifest que l’accés a informació relativa a les activitats i els criteris de valoració, a través dels 
programes de les assignatures, és adequada. Als programes es pot constatar que el sistema d’avaluació de les 
assignatures permet certificar de manera fiable el grau d’assoliment de les competències de la titulació per part 
de l’alumnat, així com discriminar de manera fiable la qualitat dels aprenentatges. Tal i com es posa de 
manifest en els esmentats programes, també aquí es pot trobar un nivell acceptable de diversificació d’activitats 
d’avaluació i de criteris d’avaluació, que permet adaptar-se als requeriments de cadascuna de les assignatures 
del grau. A més, també es pot constatar que el sistema d’avaluació s’alinea amb les activitats i metodologies 
docents emprades.  

Val la pena fer notar que el centre docent articula mecanismes de coordinació docent (també exposats, entre 
d’altres, en el punt 3.1 de l’Estàndard 3), tals com: 

- Les diferents reunions del Consell d’Estudis de cada grau o màster (mínim dos a l’any). 

- Reunions setmanals de l’equip de coordinació acadèmica a cada un dels estudis amb la participació 
del director i els diferents responsables de cada curs i/o àrea. Les seves principals funcions són vetllar 
per la qualitat de la docència i pel compliment de la normativa que estableixi la UdG, així com la 
coordinació de les diferents activats acadèmiques del grau. 
 

- Reunions anuals d’anàlisi dels continguts curriculars per evitar solapaments i descoordinacions entre  
assignatures (evidència 3.1.11). Durant el curs, l’equip de coordinació es reuneix amb el professors 
implicats en les diferents àrees per fer l’anàlisi dels continguts curriculars. Aquestes sessions de treball 
han generat adaptacions en els temaris per garantir el no solapament de continguts sense implicar 
modificacions de la memòria verificada.  

Pel que fa a l’enquesta satisfacció dels graduats i graduades de les universitats catalanes 2020 (Fisioteràpia, 
Physiotherapy i CAFE - en aquest cas les dades es mostren de manera agregada en Infermeria i salut), els recent 
graduats valoren les tres titulacions de forma notable en els diferents ítems, estant pràcticament en la seva 
totalitat per sobre de la mitjana catalana. Respecte a la tasca que el centre realitza per evitar solapaments de 
continguts entre assignatures, gairebé el 70% dels graduats es mostra satisfet amb la coordinació; també 
destaca el fet que, majoritàriament (més del 80% en totes les titulacions d’EUSES), l’estudiantat considera que 
la formació rebuda ha permès millorar les seves capacitats per a l'activitat professional. 

https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplate/682?ReportName=RptGrausCatalunyaMain&ReportDescription=RptGrausCatalunyaMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplate/682?ReportName=RptGrausCatalunyaMain&ReportDescription=RptGrausCatalunyaMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplateSubareaAmpliada/686?ReportName=RptUniSubareaPrimerNivellMain&ReportDescription=RptUniSubareaPrimerNivellMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
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L’enquesta de satisfacció amb les assignatures (taula 6.2), que compta amb 3.994 respostes (2.070 a 
Fisioteràpia, 210 a Physiotherapy i 1.714 a CAFE) i una puntuació mitja de 4,04 sobre 5, posa de manifest un 
grau de satisfacció elevat amb el desenvolupament de les diferents assignatures cursades. 

A les taules de resultats (6.5) i de satisfacció dels estudiants amb les assignatures (6.2), és interessant comentar 
que malgrat els esforços que es van fer des de la Universitat i el centre per adaptar els graus a les circumstàncies 
de la pandèmia, les assignatures de segon semestre es van veure lleugerament perjudicades quant a nivell de 
satisfacció però, en canvi, el rendiment dels estudiants va ser superior. Una altra causa d’aquesta lleugera 
diferència podria ser que els estudiants durant el primer semestre poden respondre l’enquesta quan 
majoritàriament han acabat les activitat d’avaluació, però el segon semestre han de respondre abans d’aquest 
període. Aquesta circumstància ha quedat resolta durant el curs 2020-2021 amb l’aplicació del nou 
procediment per valorar la satisfacció dels estudiants. Tot i la valoració positiva, tal com hem comentat en 
aquest estàndard i en l’estàndard 3, cal seguir treballant per augmentar la participació dels estudiants en les 
enquestes i augmentar, així, la seva fiabilitat. 

Pel que fa a la valoració que fan els recent graduats en Fisioteràpia i CAFE (AQU Catalunya a la seva enquesta 
de satisfacció dels graduats i graduades – dades global d’infermeria i salut (en el cas de CAFE) - 
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio), més del 76% dels estudiants estan satisfets amb la 
formació rebuda en relació a les habilitats comunicatives, les competències personals (nivell de confiança, 
aprenentatge autònom, creativitat, resolució de nous problemes, anàlisi crítica, etc.) i les capacitats per a 
l’activitat professional. Els resultats estan dintre dels paràmetres de la mitjana dels estudis a Catalunya i han 
millorat força en relació al referent del 2017. 

Els graus en Fisioteràpia (dades global d’infermeria i salut) i en CAFE participen a l’enquesta sobre la inserció 
laboral dels graduats i graduades. El Grau en Physiotherapy encara no ha participat a aquesta enquesta perquè 
només han finalitzat els estudis dues promocions. En els dos graus prèviament esmentats, els enquestats 
valoren entre 6 i 7 la gran majoria dels ítems relacionats amb l’adequació de la formació rebuda. La satisfacció 
està en valors molt similars als de la mitjana (enquesta 2020). 

El curs 2016-2017, EUSES va passar una enquesta pilot al professorat del Campus de Salt amb l’objectiu de 
valorar la satisfacció del mateix respecte al programa formatiu. L’enquesta es repeteix periòdicament 
(bianualment) i la satisfacció del professorat amb el programa formatiu és notable. Són destacables els 
comentaris realitzats pels docents que, conjuntament amb l’opinió expressada als Consells 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 67 professors.  

A nivell de professorat, cal valorar els resultats de l’enquesta de satisfacció del professorat de la titulació 
(evidències 3.3.4). El PDI valora amb un 3,74 sobre 5 el nivell formatiu assolit pels estudiants que es graduen 
i amb un 4 sobre 5 la satisfacció amb la titulació. Es pot concloure que el professorat està satisfet amb el disseny 
de la titulació i amb el nivell assolit pels estudiants graduats. 

El director del centre valora molt positivament la utilitat del SGIQ donades les possibilitats que permet a la 
hora de fer un seguiment intern que permeti aplicar millores al desenvolupament de la titulació. De fet, cal 
destacar el suport institucional per part de la UdG, així com la gran implicació i col·laboració de tot el 
professorat en el desenvolupament dels graus i la redacció del l’autoinforme. Hi ha docents amb perfil 
professional i n'hi ha de caire més acadèmic, però, en tots els casos, apassionats i apassionades de les bones i 
innovadores metodologies educatives que connectin amb les futures necessitats del mercat laboral, el centre i 
els seus estudiants. 

L’estructura dels plans d’estudis és adequada, ja que garanteix un equilibri entre les ciències bàsiques i la 
necessitat d'aprendre continguts més procedimentals fonamentats en l’avenç del coneixement. Tot connectat 
amb matèries pel que fa al desenvolupament de negoci posterior i connexió amb mercat real i l’ocupabilitat. 
Això permet garantir l’assoliment de les competències, com es posa de manifest en els resultats obtinguts a les 
diferents proves d’avaluació i a l’opinió de l'alumnat i el professorat. La introducció de les diferents propostes 
de millora al llarg dels 11 anys d’implantació dels estudis de grau al centre han optimitzat el seu 
desenvolupament i han apropat la formació dels estudiants als criteris del mercat que incorpora els nostres 
titulats. 

Per últim, la UdG està treballant per tal d’avançar en el procés d’assoliment i d’acreditació del nivell B2 de 
llengua estrangera per part dels seus graduats. Per aquest motiu, la UdG disposa de la Normativa sobre la 

https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplate/682?ReportName=RptGrausCatalunyaMain&ReportDescription=RptGrausCatalunyaMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplateSubareaAmpliada/686?ReportName=RptUniSubareaPrimerNivellMain&ReportDescription=RptUniSubareaPrimerNivellMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio
https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplateSubareaAmpliada/681?ReportName=RptUniSubareaPrimerNivellMain&ReportDescription=RptUniSubareaPrimerNivellMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplate/685?ReportName=RptGrausCatalunyaMain&ReportDescription=RptGrausCatalunyaMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://static2.udg.edu/uploads/bou/2127/Normativa_3a_llengua_grau.pdf
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tercera llengua als estudis de grau. En base a les diferents vies per a l’acreditació de la tercera llengua, EUSES 
ha programat diverses assignatures en llengua anglesa per facilitar que els estudiants puguin acreditar el nivell 
B2 d’anglès a Fisioteràpia i a CAFE, i el nivell C1 a Physiotherapy. A més a més, el centre ja ha publicat el llibre 
“English for Physioterapy” adreçat als estudiants de primer curs, i té en fase final de redacció el llibre “Historia 
i fonaments socio-culturals de l’activitat física i l’esport”, escrit en anglès pels estudiants del grau en CAFE. 
Com ja s’ha comentat anteriorment, aquest projecte es du a terme de la mà de l’editorial Bradu. 
 
D’altra banda, a la web https://www.udg.edu/ca/slm/, la UdG posa a l’abast de l’estudiantat recursos per 
assolir de l’acreditació de la tercera llengua. 
 

Reflexió final de l’estàndard 6.1 

Per tant i com a conclusió, el nivell de satisfacció quant a la implantació de les titulacions és alt. Els resultats 
d’aprenentatge assolits tenint en compte els continguts desenvolupats per demostrar l’adquisició de les 
competències dels plans d’estudi es corresponen amb el nivell del MECES en referència als dos raus en 
Fisioteràpia i al Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Tot i això, tal com s’ha exposat a l’estàndard 
1, es considera que és un bon moment per reverificar les tres titulacions pels següents motius: 

- Actualitzar del redactat de les competències. 
 

- Actualitzar els continguts i incorporar aspectes tecnològics als diferents graus en base a l’experiència 
de treball conjunt amb l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) – centre adscrit a la UB, en 
el desenvolupament de: 

• Grau interuniversitari en Physiotherapy (PHYSIO IU) 

• Màster en Ciència i tecnologia en Futbol; títol oficial d’ENTI-UB, on EUSES participa 
conjuntament amb l’INEFC, l’UCONN i el FC Barcelona. 

Al Grau en CAFE també cal tenir en compte: 

- La recent publicació de l’Acuerdo del Consejo de Universidades de 17 de septiembre de 2018, por el 
que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias 
de verificación del título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del  Deporte (BOE-A-2018-
12774). 
 

- L’estat en què es troba la futura regulació professional a nivell d’estat espanyol. 
 
 
 

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2) 

Fisioteràpia                Indicadors 2017-2018 2018-2019 

Ensenyament i aprenentatge 6,23 (17) 5,62 (34) 

Dona 6,6 (13) 5,82 (21) 

Home 5 (4) 5,3 (13) 

Resultats 6,42 (17) 7,16 (34) 

Dona 6,47 (13) 7,06 (21) 

Home 6,25 (4) 7,31 (13) 

Suport a l'estudiant 6,25 (17) 6,22 (34) 

Dona 6,45 (13) 6,16 (21) 

Home 5,63 (4) 6,31 (13) 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 94% 94% 

Dona 71% 59% 

Home 24% 35% 

https://static2.udg.edu/uploads/bou/2127/Normativa_3a_llengua_grau.pdf
https://www.bradu.es/libro/english-physiotherapy
https://www.udg.edu/ca/slm/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12774
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12774
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Voluntat de tornar a estudiar a la mateixa universitat 53% 59% 
Dona 41% 38% 

Home 12% 21% 

n 17 34 

   
Percentatge de resposta (satisfacció) 8% 21% 

 
 
 

Physiotherapy    Indicadors 17-18 18-19 

Ensenyament i aprenentatge -- 7,14 (8) 
Dona -- 7,21 (5) 

Home -- 7,02 (3) 

Resultats -- 8,13 (8) 
Dona -- 7,83 (5) 

Home -- 8,61 (3) 

Suport a l'estudiant -- 5,99 (8) 
Dona -- 6,42 (5) 

Home -- 5,28 (3) 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol -- 100% 
Dona -- 63% 

Home -- 38% 

Voluntat de tornar a estudiar a la mateixa universitat -- 75% 
Dona -- 38% 

Home -- 38% 

n -- 8 

   
Percentatge de resposta (satisfacció) -- 33% 

 
 
 

CAFE   Indicadors 17-18 18-19 

Ensenyament i aprenentatge 7,38 (4) 6,48 (14) 
Dona 7,5 (1) 7,86 (2) 

Home 7,34 (3) 6,25 (12) 

Resultats 7,92 (4) 8,21 (14) 
Dona 8,33 (1) 9,58 (2) 

Home 7,78 (3) 7,99 (12) 

Suport a l'estudiant 6,29 (4) 6,71 (14) 
Dona 7,5 (1) 8,54 (2) 

Home 5,89 (3) 6,41 (12) 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 100% 79% 
Dona 25% 14% 

Home 75% 64% 
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Voluntat de tornar a estudiar a la mateixa universitat 75% 50% 
Dona 25% 7% 

Home 50% 43% 

n 4 14 

   
Percentatge de resposta (satisfacció) 7% 22% 

Font de dades: Enquesta de satisfacció de graduats i graduades. Les puntuacions estan calculades sobre 10. 
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Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) 
Fisioteràpia 

 
 

Curs Assignatura n

P1. Programa 

i criteris 

d'avaluació

P2. 

Aprenentat

ge assolit

P3. 

Motivació

P4. 

Materials 

de suport

P5. 

Procedimen

ts 

d'avaluació

P6. 

Resolució 

de dubtes

P7. 

Satisfacció 

global

P8. 

Adaptació 

materials

P9. 

Activitats 

suport

P10. 

Volum 

treball

2019 FISIOLOGIA 93 3,18 3,27 3,04 3,35 2,83 3,66 3,23 3,09 3,20 2,96

2019 Biologia 73 3,55 3,00 2,76 3,32 3,29 3,97 2,95

2019 FÍSICA 60 4,68 4,37 4,20 4,43 4,09 4,52 4,37

2019 Bioquímica 99 4,57 4,36 4,25 4,16 4,22 4,65 4,39

2019 PSICOLOGIA 31 4,29 3,55 3,10 3,16 3,19 4,40 3,23

2019 Antropologia 51 4,67 4,18 3,76 3,94 3,56 4,53 3,98 4,35 4,18 3,60

2019 MASSOTERAPIA 48 4,19 4,25 4,17 3,66 4,09 4,47 4,04

2019 APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS 93 4,66 4,53 4,45 4,65 4,41 4,73 4,59 4,66 4,62 4,58

2019 ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR41 4,22 4,32 4,17 3,05 3,02 4,28 3,83 2,90 2,62 2,58

2019 TERÀPIA MANUAL 36 4,67 4,53 4,62 4,46 4,51 4,44 4,44 3,97 4,18 4,31

2019 CADENES MUSCULARS 44 4,00 3,82 3,77 2,88 3,50 4,23 3,70 2,66 3,00 3,26

2019 FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA 150 4,47 4,49 4,33 4,45 4,32 4,49 4,44

2019 FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA I REHABILITACIÓ CARDIOPULMONAR 23 4,04 4,22 3,43 3,18 3,18 4,00 3,48 2,95 3,39 3,45

2019 ARTICULACIÓ TEMPORO-MANDIBULAR 73 4,58 4,66 4,63 3,77 4,27 4,48 4,52

2019 AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES 38 3,27 3,82 3,47 3,97 3,41 4,32 3,71

2019 PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA 40 4,28 3,67 3,44 4,35 4,24 4,54 3,95

2019 ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICA 23 4,45 4,04 3,87 4,13 4,27 4,57 4,04

2019 PATOLOGIA EN NEUROLOGIA 49 4,82 4,67 4,49 4,67 4,59 4,77 4,73

2019 PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIA 140 3,96 4,06 3,69 3,84 3,61 4,04 3,60

2019 PATOLOGIA EN REUMATOLOGIA 30 4,47 4,27 3,93 3,87 4,29 4,52 4,13 3,83 3,70 3,91

2019 HIDROTERÀPIA 8 4,75 5,00 4,75 4,88 4,88 5,00 5,00 4,71 4,71 4,86

2019 TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIA 5 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,80 4,50 4,75 4,75

2019 ORTESIS I PRÒTESIS 6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2019 FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 5 3,80 4,60 4,40 4,20 3,20 5,00 4,40 4,50 3,25 3,00

2019 LLENGUA MODERNA 39 4,82 4,72 4,59 4,62 4,53 4,81 4,74 4,54 4,64 4,56

2019 FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA 64 4,70 4,73 4,66 4,34 4,50 4,74 4,67 4,00 4,08 4,34

2019 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 94 4,86 4,87 4,82 4,68 4,59 4,91 4,87

2019 BIOMECÀNICA 89 4,62 4,38 4,18 4,18 4,16 4,51 4,25

2019 CINESITERÀPIA 92 4,48 4,36 4,21 3,85 3,95 4,27 4,15 3,94 3,76 3,81

2019 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES 82 4,40 4,21 3,90 3,96 4,04 4,61 4,05 4,05 4,00 4,02

2019 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA 57 4,68 4,43 4,21 4,47 4,24 4,76 4,34

2019 METODOLOGIA 19 4,37 3,89 3,11 3,63 3,58 4,00 3,53 2,24 1,71 3,06

2019 PRACTICUM I 11 4,09 3,90 3,40 3,91 4,00 4,00 3,82 4,29 3,86 4,29

2019 PRACTICUM II 7 4,43 5,00 4,43 4,43 4,43 4,67 4,43 5,00 5,00 5,00

2019 Treball fi de grau 7 4,71 4,71 4,71 4,50 4,50 4,29 4,57 4,50 4,67 4,83

2019 Reeducació postural i del moviment – RPM 8 4,75 4,88 4,63 4,63 4,75 4,50 4,63 4,63 4,38 4,50

2019 Tècniques fisioterapèutiques i esport 18 3,59 4,06 3,67 2,81 3,28 3,25 3,39 2,69 2,63 2,69

2019 Anatomia 1 80 4,89 4,85 4,79 4,29 4,64 4,91 4,80

2019 Anatomia 2 52 4,06 4,47 4,25 3,59 3,90 4,46 4,25 3,00 3,25 3,64

2019 Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia 6 4,50 4,67 4,50 4,67 4,83 4,33 4,50 4,60 4,80 4,60

2019 Teràpia d'alliberament miofascial-TAM 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2019 Teoria de l'entrenament 2 2 5,00 3,50 3,00 3,50 3,50 4,50 3,50

2019 Teoria de l'entrenament 3 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00

2019 Nutrició i ajudes ergogèniques 1 5,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

2019 Mitjans i mètodes de recuperació 1 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00

2019 Treball final de grau 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00



 Autoinforme per a l’acreditació curs 2019-2020 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE SALUT I ESPORT 

 

106 

 

Physiotherapy 

 
 

Curs Assignatura n

P1. Programa 

i criteris 

d'avaluació

P2. 

Aprenentat

ge assolit

P3. 

Motivació

P4. 

Materials 

de suport

P5. 

Procedimen

ts 

d'avaluació

P6. 

Resolució 

de dubtes

P7. 

Satisfacció 

global

P8. 

Adaptació 

materials

P9. 

Activitats 

suport

P10. 

Volum 

treball

2019 Anatomia I 1 3,00 4,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00

2019 Anatomia II 4 4,75 4,50 3,25 4,50 3,50 4,50 4,25 4,25 4,25 4,50

2019 FISIOLOGIA 4 4,50 4,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,25 4,25 4,25

2019 Biologia 2 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00

2019 Bioquimica 2 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2019 FÍSICA 4 5,00 3,75 4,00 3,75 3,75 4,50 4,00

2019 Anglès Científic 3 3,33 3,00 3,33 3,33 3,33 4,67 3,67 3,33 3,67 3,67

2019 Introducció a la psicologia 3 5,00 4,33 3,67 4,67 4,33 4,67

2019 Antropologia 3 5,00 4,00 4,67 3,67 4,33 5,00 5,00

2019 FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA 2 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2019 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2019 Massoteràpia 4 5,00 5,00 4,25 5,00 4,75 4,00 4,75

2019 APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS 3 3,33 2,33 2,00 3,00 1,67 3,00 3,00 1,67 3,00 2,00

2019 Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i Biomecànica 3 4,00 4,33 3,67 4,67 4,33 4,67 4,67

2019 CINESITERÀPIA 4 3,25 3,25 3,25 3,25 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50

2019 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES 39 4,05 3,85 3,66 3,56 3,52 3,80 3,51 3,00 3,08 3,50

2019 ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR2 4,00 4,50 4,50 4,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00

2019 TERÀPIA MANUAL 3 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00

2019 CADENES MUSCULARS 7 4,57 4,57 4,43 4,14 3,50 4,00 4,57 4,57 4,14 4,57

2019 FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA 1 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 4,00

2019 Fisioteràpia Cardiorespiratoria 12 3,50 3,67 2,92 2,83 1,67 3,71 2,42 2,58 2,75 3,17

2019 ATM (Articulació Temporo-Mandibular) 3 5,00 4,67 5,00 3,33 4,00 4,67 4,67

2019 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA 3 3,33 5,00 5,00 5,00 4,67 5,00 4,67

2019 Metodologia de la investigació en fisioteràpia 18 4,39 4,28 4,06 4,33 4,00 4,46 4,28 4,17 3,89 4,00

2019 Afeccions Médico Quirúrgiques 3 2,67 3,33 3,00 2,67 3,00 4,00 3,00

2019 Atenció Sanitaria Básica 2 5,00 5,00 4,00 4,50 4,50 5,00 4,50

2019 Patologia Neurològica 1 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00

2019 PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIA 4 1,00 2,25 2,33 1,00 1,00 2,00 1,00

2019 Patologia Reumatològica 9 2,89 3,00 2,67 3,33 2,80 3,33 2,78 2,00 1,38 2,67

2019 Reeducació Postural i del Moviment 8 4,38 4,63 4,63 4,13 4,50 4,63 4,50 4,63 4,75 4,63

2019 Teràpia de l'Esport 15 4,67 4,73 4,73 4,60 4,60 5,00 4,67 4,47 4,47 4,47

2019 Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la Fisioteràpia4 4,75 4,75 4,25 3,75 4,50 4,75 4,75 4,25 4,75 4,75

2019 Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius Mòbils 6 5,00 5,00 4,67 4,50 4,83 5,00 4,83 4,50 4,83 5,00

2019 Pràcticum I 5 4,00 4,50 4,67 3,67 4,50 3,50 3,40 3,00 2,67 3,50

2019 Pràcticum II 4 5,00 5,00 3,67 3,33 4,00 4,00 4,25 5,00 4,00 5,00

2019 Treball de Fi de Grau 8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,38 4,88 5,00 5,00 5,00

2019 Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia 8 4,50 5,00 4,50 4,63 4,88 4,71 4,88 4,75 4,63 5,00
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CAFE 

 

Curs Assignatura n

P1. Programa 

i criteris 

d'avaluació

P2. 

Aprenentat

ge assolit

P3. 

Motivació

P4. 

Materials 

de suport

P5. 

Procedimen

ts 

d'avaluació

P6. 

Resolució 

de dubtes

P7. 

Satisfacció 

global

P8. 

Adaptació 

materials

P9. 

Activitats 

suport

P10. 

Volum 

treball

2019 ARTICULACIÓ TEMPORO-MANDIBULAR 1 4,00 5,00 5,00 2,00 4,00 5,00 5,00

2019 Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport 63 4,78 4,76 4,27 3,64 4,08 4,81 4,46

2019 Fisiologia de l'exercici 1 46 4,26 3,65 2,95 3,70 3,91 4,25 3,63 3,87 4,04 4,07

2019 Fisiologia de l'exercici 2 41 4,90 4,78 4,49 4,29 4,39 4,73 4,68

2019 Kinesiologia i biomecànica del moviment 37 4,08 4,06 3,44 3,03 3,60 4,21 3,81

2019 Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport 50 4,64 4,31 4,08 4,14 3,98 4,38 4,12

2019 Desenvolupament motor i iniciació esportiva 52 4,12 3,96 3,71 3,81 3,67 4,53 4,00 3,65 3,85 3,88

2019 Estadística i metodologia de la investigació aplicada a l'AF 32 4,22 3,53 3,68 3,59 3,22 3,77 3,72 3,72 3,84 3,84

2019 Principis didàctics de l'activitat física i l'esport 41 4,39 3,71 3,38 3,54 3,53 4,18 3,68

2019 Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu 30 4,77 4,43 4,50 4,27 4,07 4,72 4,50 4,13 4,50 3,67

2019 Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport 90 4,28 3,90 3,73 4,03 3,88 4,52 4,02

2019 Jocs i habilitats motrius bàsiques 79 4,01 3,76 3,45 3,70 3,45 4,14 3,76

2019 Dansa i expressió corporal 48 3,40 3,51 3,09 3,52 3,36 3,90 3,52 3,02 3,35 3,69

2019 Activitat física a la natura 49 4,33 3,71 3,49 3,45 3,47 4,41 3,61 2,98 3,22 3,09

2019 Esports individuals 47 4,43 4,04 3,76 3,91 3,83 4,54 4,11

2019 Esports aquàtics 31 4,23 3,29 3,13 2,87 2,87 3,95 3,13 2,77 2,74 2,61

2019 Esports d'adversari 90 4,64 4,50 4,33 4,46 4,33 4,72 4,49 4,51 4,39 4,27

2019 Esports d'equip 1 183 4,34 4,14 3,81 4,06 3,99 4,54 4,15 4,01 4,18 3,89

2019 Esports d'equip 2 51 4,45 4,44 4,50 4,27 4,38 4,70 4,44 4,23 4,20 3,92

2019 Teoria de l'entrenament 1 73 4,10 3,84 3,60 3,64 3,44 4,29 3,58

2019 Teoria de l'entrenament 2 84 3,86 3,04 2,88 3,08 3,20 3,86 3,10

2019 Teoria de l'entrenament 3 21 2,85 2,25 2,00 1,95 2,38 2,58 2,19

2019 Prescripció d'exercici físic per la salut 35 4,60 4,60 4,43 4,31 3,86 4,50 4,46

2019 Nutrició i ajudes ergogèniques 21 4,33 4,00 3,71 3,81 4,05 4,28 4,00

2019 Primers auxilis 47 4,13 4,13 3,89 4,04 3,61 4,00 3,87 3,48 3,49 3,43

2019 Mitjans i mètodes de recuperació 19 4,16 4,32 3,63 3,89 4,16 4,06 4,00

2019 Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions 26 3,96 3,65 3,04 3,54 3,65 3,80 3,69 3,20 3,12 2,60

2019 Bases económico-financeras i de contractació 32 4,59 4,41 3,91 4,31 3,91 4,61 4,28

2019 Instal·lacions esportives 27 3,81 3,11 2,63 3,00 3,07 3,82 3,26 2,52 2,88 2,48

2019 Recreació, oci i turisme 22 3,50 3,45 3,33 3,32 3,24 3,67 3,32

2019 Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport 51 4,37 3,78 3,45 3,94 4,00 4,38 3,75 3,76 3,82 3,49

2019 Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat 36 4,61 4,28 4,22 4,53 4,31 4,86 4,58

2019 Teràpies holístiques 7 4,71 4,50 4,29 4,43 4,57 4,71 4,29

2019 Readaptació a l'esforç 4 2,75 3,25 2,75 2,75 3,00 4,00 3,00 2,75 2,50 3,50

2019 Pràctiques externes 3 4,67 4,50 4,00 4,00 3,67 4,33 4,00 3,33 3,33 3,67

2019 Treball final de grau 3 4,33 4,33 4,33 4,33 4,00 4,33 4,33 4,00 4,33 4,00

2019 Professió i reptes de futur del Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport5 4,40 4,20 4,20 3,60 3,80 4,60 4,00

2019 Cor i activitat física 2 4,50 4,50 5,00 4,50 2,50 5,00 4,50 3,00 3,00 3,50

2019 Noves tendències i mètodes de valoració en l'activitat física i l'esport4 3,75 3,75 3,50 3,50 3,75 3,25 3,50



 Autoinforme per a l’acreditació curs 2019-2020 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE SALUT I ESPORT 

 

108 

 

Objectius tancats en el període: 

 OBJ0001858 - Disposar dels convenis amb els centres de pràctiques abans de 
començar les pràctiques obligatòries 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: S'ha implantant el sistema del campus de Salt al campus de Bellvitge i s'han signat nous convenis 
necessaris per poder desenvolupar les pràctiques en centres de la província de Barcelona 
 ACC0002276 - Signar nous convenis amb centres de fisioteràpia i aprofitar els 
convenis del campus de Salt a la província de Barcelona 

Tancada 100% 

 

 OBJ0001859 - Garantir de qualitat dels centres de pràctiques Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: S'han desenvolupat les pràctiques i s’ha fet el seguiment establert per garantir la qualitat dels 
centres de pràctiques 
 ACC0002277 - Realitzar el control i seguiment de les pràctiques en base al protocol 
establert i al disseny de l'assignatura 

Tancada 100% 

 

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són 
adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge 
previstos.  

Pel que fa al sistema d’avaluació de les assignatures, permet certificar de manera fiable el grau d’assoliment de 
les competències de les titulacions per part dels estudiants, així com discriminar de manera fiable la qualitat 
dels aprenentatges. Tal com es posa de manifest a les guies de matrícula, també aquí trobem un acceptable 
nivell de diversificació d’activitats d’avaluació i de criteris d’avaluació que permet adaptar-se als requeriments 
de cadascuna de les assignatures dels tres graus. A més, tal com es pot veure en el programa de les assignatures, 
el sistema d’avaluació s’alinea amb les metodologies docents emprades.  

Un del punts febles que s’observen respecte al sistema d’avaluació és l’elevada utilització de proves d’avaluació 
tipus test, especialment en el que fa referència als continguts teòrics de les assignatures bàsiques de l’àrea de 
ciències de la salut. L’entrada en vigor de la nova Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació 
dels estudiants incentiva una major incorporació d’altres tipus de proves per calibrar millor els resultats 
obtinguts pels estudiants.  

Cal actualitzar les taules d’adaptacions per passar de Fisioteràpia a Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, i 
viceversa, amb 30 o més ECTS superats, així com l’itinerari específic de la doble titulació dintre de l’objectiu 
per a la reverificació dels títols de grau (OBJ00001863).  

A les tres titulacions s’han incorporat els resultats d’aprenentatge a l’apartat d’observacions dels programes de 
les assignatures (en el cas de Fisioteràpia i CAFE en forma d’objectius d’aprenentatge perquè a les memòries 
verificades no s’especifica). A les memòries de verificació i modificació dels estudis de CAFE i Fisioteràpia no 
queden recollides les activitats formatives i d’avaluació perquè no era preceptiu en aquell moment. Al Grau en 
Physiotherapy s’han fet petits ajustos a les activitats formatives i d’avaluació. Tenint en compte l’objectiu de 
millora de reverificació de les tres titulacions (OBJ00001863), es considera que no és necessari fer una 
modificació de les memòries en aquest sentit en aquest moment. 

En referència a les Pràctiques Externes, podem afirmar que són avaluades amb criteris pertinents. Així mateix, 
la informació pública de tot el que concerneix el sistema d’avaluació de les pràctiques externes és adequada.  

Respecte al TFG, també estem en condicions d’afirmar que són avaluats amb criteris pertinents. Igualment, la 
informació pública de tot el que concerneix el sistema d’avaluació dels TFG es valora com a adequada. En 
aquest sentit, cal destacar el disseny coordinat de les assignatures de Pràctiques Externes i Treball Final de 
Grau en CAFE (evidència 3.6.17). 

Per garantir tot el prèviament exposat, a la UdG la implantació de les titulacions i el disseny de les seves 
respectives assignatures es realitza mitjançant un aplicatiu informàtic (TMT) que permet al coordinador 
d’estudis (director de grau en el cas d’EUSES) assignar les competència a cada una de les assignatures (disseny 
del pla d’estudis). Un cop les competències estan assignades a l’assignatura, el professor pot dissenyar les 

https://static2.udg.edu/uploads/bou/2232/normativa_avaluacio_i_qualificacio_a_CdDiE-2_corr-2%20(3)-%20acord.pdf
https://static2.udg.edu/uploads/bou/2232/normativa_avaluacio_i_qualificacio_a_CdDiE-2_corr-2%20(3)-%20acord.pdf
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activitats i vincular-les a les competències. El disseny de l’assignatura es tanca un cop el director de grau ha 
repassat la seva estructura i contingut.   
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Degut a la pandèmia per COVID-19, a partir del mes de març de de 2020 totes les assignatures anuals i de 
segon semestre van haver d’adaptar el seu disseny als dos possibles escenaris: 

- Escenari 5: tancament perllongat 
- Escenari 6: retorn a l’activitat presencial 

En base a la resolució del rector de la UdG de data 31 de març de 2020 de noves mesures davant la situació de 
crisi sanitària a causa de la COVID 19 (escenari 5), el 17 d’abril de 2020 es van fer les adaptacions als dissenys 
de les assignatures. Concretament, el professorat va complimentar la pestanya nova, incorporada a l’aplicatiu 
de disseny dels graus i les seves assignatures (TMT), “Modificació disseny”, amb les adaptacions incorporades 
a les activitats, l’avaluació, la tutoria i la comunicació. 

 

El centre va realitzar un gran esforç per adaptar tota l’activitat a l’escenari 5. Es va redactar el document 
“Procediments i mesures acadèmiques per l'anul·lació de l'activitat acadèmica presencial a causa de la 
pandèmia de coronavirus” (evidència 3.5.9) per adaptar la docència i la logística de les activitats avaluables i 
no avaluables a la situació. Per poder dur a terme aquesta adaptació, l’equip de coordinació i tot el professorat 
va invertir un gran volum d’hores i el centre va adquirir els recursos tecnològics per poder fer front a la situació 
(llicència ZOOM per 12 aules virtuals i actualització de la llicència de Google per garantir la possibilitat de 
realitzar sessions telemàtiques en grup gran). 

Una part dels estudiants varen mostrar moltes reticències a l’avaluació online i el centre, a més de publicar la 
informació i comunicar per correu electrònic als estudiants sobre com notificar les possibles incidències 
tecnològiques durant un examen, també va impartir una sessió informativa virtual i va realitzar simulacres per 
tal que els alumnes tinguessin la màxima informació i experiències prèvies a l’avaluació real. Un cop finalitzat 
el període d’exàmens, creiem que la valoració dels estudiants, tenint en compte les opinions dels delegats a les 
reunions amb direcció i coordinació d’estudis i els resultats de les enquestes (taula 6.2), és positiva.   
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6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les 
característiques de la titulació. 

A més de les dades ofertes en les taules 6.3, 6.4 i 6.5 d’aquest subestàndard, es pot consultar l’evolució dels 
resultats dels programes formatius a la pestanya de “Qualitat dels resultats dels programes formatius” dels 
següents enllaços del web d’indicadors de seguiment de cada estudi: 

- Fisioteràpia 
- Physiotherapy 
- CAFE 

 

Resultats globals de les titulacions 

Relacionat amb el Grau en Fisioteràpia, com a dada més rellevant, s’observa una disminució del 8% en la taxa 
de graduació en t. (a tenir en compte que la taxa de graduació en t+1 s’ha incrementat un 2%, arribant al 88%). 
Una explicació podria venir donada per la casuística de l’estudiantat d’EUSES, ja que, en alguns casos, tenint 
en compte la situació econòmica actual, es veuen obligats a combinar els estudis amb l’àmbit laboral o bé es 
troben en recerca activa de feina. Així mateix, cal recalcar que, en certs casos, han de matricular-se de menys 
crèdits tot prioritzant l’acceptació d’una feina o, fins i tot, es considera que no és rendible rebutjar-la per 
finalitzar els estudis en el ritme proposat inicialment. A l’enquesta sobre la satisfacció dels graduats i graduades 
de les universitats catalanes 2020, el 44,6% de les persones graduades en Fisioteràpia declara compaginar 
estudis i feina. Un altre factor a tenir en compte és que el descens de la taxa d’eficiència en un 3% també ha 
contribuït a que un percentatge lleugerament inferior d’estudiants es graduïn en quatre anys. 

Al Grau en Physioterapy, per segon any es disposa de dades de taxa d’eficiència i de graduació en t i, per primer 
cop, de graduació en t+1. Un any més, observem una taxa d’eficiència molt positiva, tan sols variant un 3% 
respecte el curs anterior i situant-se al 97%. S’estabilitza doncs, la bona dinàmica ja iniciada l’any anterior 
coincidint amb el 4rt any d’implantació. A nivell de taxa de graduació en t, si bé el curs anterior es trobava al 
45% (la meitat del que es consideraria idoni previst en la memòria de verificació), el curs 2019-2020 s’ha vist 
incrementada fins el 66%, fet que ens reafirma en la bona línia seguida fins al moment. S’espera que aquest 
important creixement segueixi evolucionant el curs següent. Relacionat amb la taxa de graduació en t+1, de la 
qual disposem de dades per primera vegada, se situa al 62%. Tot i ser inferior al 90%, s’espera que segueixi 
augmentant el proper curs a fi de situar-se als valors comentats anteriorment. Veient l’evolució de la taxa de 
graduació en t és raonable esperar que el proper curs la taxa de graduació en t+1 superi el 70%. Tot i la 
diferència respecte al previst en la memòria de verificació, no es considera necessari redactar un objectiu de 
millora, ja que el centre va realitzar fa pocs anys un Estudi sobre les taxes de graduació, eficiència i 
abandonament en els estudis de Grau d’EUSES – centre adscrit a la UdG (evidència 3.6.7), centrat en el 
campus de Salt, i entenem que es pot arribar a les mateixes conclusions perquè les característiques dels 
estudiants són força similars. Igual que en el Grau en Fisioteràpia, a l’enquesta sobre la satisfacció dels 
graduats i graduades de les universitats catalanes 2020, el 44,6% de les persones graduades en Fisioteràpia 
compagina estudis i feina. 

En línies generals, al grau en CAFE observem una tendència a l’alça en totes les taxes valorades, excepte en la 
taxa d’eficiència en la qual el percentatge és idèntic al curs anterior (94%). En general, doncs, es pot afirmar 
que totes les taxes són adequades per les característiques d’aquesta titulació i el perfil d’accés dels estudiants. 
La taxa de graduació està per sota del previst a la memòria, però, a través de l’Estudi sobre les taxes de 
graduació, eficiència i abandonament en els estudis de Grau d’EUSES – centre adscrit a la UdG (evidència 
3.6.7), es va poder observar que és similar a la d’altres universitats estatals (algunes d’elles fins i tot amb taxes 
inferiors de graduació). En l’enquesta sobre la satisfacció dels graduats i graduades de les universitats catalanes 
2020 el 51,4% de les persones graduades en CAFE compagina estudis i feina. 

La supressió de les proves PAP (proves físiques d’accés al grau) a partir del curs 2016-2017 ha implicat un 
augment clar en la demanda global i en la demanda en primera preferència. Els darrers 4 cursos no han sortit 
places de nou accés a la convocatòria de setembre i el primer dia de classe es pot començar el grau amb un grup 
estable, fet que millora l’adaptació dels estudiants i facilita l’organització d’activitats. Aquests aspectes es 
desenvoluparan en apartats posteriors. 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3159G0109
https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3159G0315
https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3159G0209
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio
https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplate/682?ReportName=RptGrausCatalunyaMain&ReportDescription=RptGrausCatalunyaMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio
https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplate/682?ReportName=RptGrausCatalunyaMain&ReportDescription=RptGrausCatalunyaMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/Satisfaccio
https://estudis.aqu.cat/dades/ReportingServices/Report/ReportTemplateSubareaAmpliada/686?ReportName=RptUniSubareaPrimerNivellMain&ReportDescription=RptUniSubareaPrimerNivellMain&Width=100&Height=650&tipusFiltreType=Graus
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A l’Estudi sobre les taxes de graduació, eficiència i abandonament en els estudis de Grau d’EUSES – centre 
adscrit a la UdG, al Grau en CAFE, tenint en compte que al centre encara no havia acabat cap promoció que 
no hagués realitzat les PAP en aquell moment i el posicionament correcte d’EUSES respecte als resultats 
d'altres centres amb les taxes, es considerava que s’estaven fent esforços en la bona direcció i, per tant, que el 
Ccntre havia de treballar a través del PAT i el treball tutoritzat específic de les diferents assignatures per 
millorar la taxa de graduació i per valorar a mig termini la seva evolució i la necessitat d’actualitzar les taxes 
estimades en la memòria de verificació. 

En aquest sentit, el curs 2019-2020 ha estat el primer en el qual s’han graduat estudiants que no van haver de 
realitzar les PAP i la taxa de graduació en t ha augmentat un 12% (ha passat del 40% al 52%). S’entén que 
aquestes dades avalen la supressió de les proves i el treball realitzat al llarg dels darrers 4 anys, tot i que cal 
esperar l’evolució de la taxa i tenir dades de graduació en t+1.  

Tenint en compte tot l’exposat anteriorment i sumat al fet que l’objectiu de millora OBJ00001863 planteja la 
reverificació del títol, sembla prudent reduir la previsió de la taxa de graduació. Globalment per les tres 
titulacions també s’ha de tenir present respecte a la taxa de graduació, que la nota d’accés dels nostres 
estudiants no és més elevada (la de Fisioteràpia és la més elevada, situant-se a 5,93 pel curs 2019-2020). 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. Aquest fet es produeix, sobretot, amb estudiants que han accedit primer 
al Grau en CAFE. 
 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

 Fisioteràpia 18-19 19-20* 

Taxa de rendiment 89% 90% 

Taxa d’eficiència 96% 93% 

Taxa de graduació en t 81% 73% 

Taxa de graduació en t+1 86% 88% 

Taxa d’abandonament* 2% 3% 

 

 Physiotherapy 18-19 19-20* 

Taxa de rendiment 88% 90% 

Taxa d’eficiència 99% 97% 

Taxa de graduació en t 45% 66% 

Taxa de graduació en t+1 0% 62% 

Taxa d’abandonament* 6% 1% 

 

 CAFE 18-19 19-20* 

Taxa de rendiment 85% 87% 

Taxa d’eficiència 94% 94% 

Taxa de graduació en t 40% 52% 

Taxa de graduació en t+1 53% 55% 

Taxa d’abandonament* 10% 11% 

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  
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Resultats globals del primer curs a les titulacions 

Les taxes valorades de primer curs, en línies generals, es consideren correctes i van en consonància amb les 
estimacions presentades a les respectives memòries de verificació i/o són iguals o millors que les dades incloses 
a l’Estudi sobre les taxes de graduació, eficiència i abandonament en els estudis de Grau d’EUSES – centre 
adscrit a la UdG (evidencia 3.6.7). 

Quant al Grau en Fisioteràpia, les dades són les previstes a la memòria i segueixen la tendència dels cursos 
precedents. Com a petita variació, trobaríem l’augment del 7% de la taxa d’abandonament, situant-se aquest 
curs al 9%; un possible motiu és que a l’accedir al grau estudiants francesos amb una nota d’accés notable o 
excel·lent, un cop matriculats obtenen plaça (setembre) en una altra universitat francesa i decideixen tornar al 
seu país. Tot i estar en valors similars, el centre farà un seguiment els propers cursos per si en el futur fos 
necessari plantejar algun objectiu de millora. Malgrat aquest lleuger canvi, s’espera que el curs següent, aquest 
percentatge es torni a veure disminuït, així com que la taxa d’èxit en 1ª convocatòria dels estudiants de nou 
accés i la taxa de rendiment, assoleixin un 7% i 8% més a fi de situar-se al voltant del 90% . 

Al Grau en Physiotherapy, totes les dades són més positives que el curs anterior. Ressaltem l’augment del 7% i 
el 8% en la taxa d’eèit en 1ª convocatòria dels estudiants de nou accés i en la taxa de rendiment, respectivament. 
Tot i considerar aquests percentatges com un bon pronòstic, ja que s’està molt a prop del 90%, es farà el 
seguiment igual que en el Grau en Fisioteràpia. Aquesta millora en les dades, la correlacionem, en part, al curs 
inicial de 15 dies de la primera quinzena de setembre proposat als alumnes a fi efecte de fer una immersió en 
l’idioma específicament en l’àrea de coneixement (ISC/19/05 - OBJ00001810). 

Al grau en CAFE, s’observen dades molt similars al curs precedent i als altres dos estudis, excepte pel que fa 
referència a la taxa d’abandonament a primer curs, que se situa al voltant del 15%. Històricament el centre ha 
tingut resultats semblants en aquesta taxa i, a través de la gestió dels expedients, es pot afirmar que el 
percentatge està més relacionat amb el trasllat d’expedients que amb l’abandonament pròpiament dit. El cost 
dels estudis en un centre privat és el principal motiu que exposen els estudiants que sol·liciten un trasllat 
d’expedient.  

Taula 6.4. Resultats globals del primer curs 

 Fisioteràpia 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Taxa d’abandonament 1% 3% 5% 2% 2% 9% 
Taxa de presentats 100% 100% 99% 98% 100% 98% 
Taxa d’èxit en 1a convocatòria 
dels estudiants de nou accés 81% 89% 89% 83% 87% 83% 

Taxa de rendiment 80% 89% 88% 82% 87% 82% 
 

 Physiotherapy 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Taxa d’abandonament -- 0% 0% 9% 5% 3% 
Taxa de presentats -- 98% 98% 100% 97% 97% 
Taxa d’èxit en 1a convocatòria 
dels estudiants de nou accés -- 88% 89% 93% 78% 85% 

Taxa de rendiment -- 87% 88% 93% 75% 83% 

 

CAFE  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Taxa d’abandonament 16% 12% 16% 9% 15% 16% 

Taxa de presentats 95% 99% 96% 96% 98% 97% 
Taxa d’èxit en 1a convocatòria 
dels estudiants de nou accés 90% 91% 86% 89% 85% 86% 

Taxa de rendiment 85% 89% 85% 86% 83% 82% 
Taxa d’abandonament: Percentatge d’estudiants de primera matricula que no estan matriculats en els dos cursos següents  



 Autoinforme per a l’acreditació curs 2019-2020 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE SALUT I ESPORT 

 

114 

 

Resultats de les assignatures de les diferents titulacions 

A la taula 6.5 Resultats, es poden veure amb tot detall les notes de cada una de les assignatures del tres graus. 
Analitzant els resultats de la taula i tenint en compte les dades globals i el procés de tancament d’actes duta a 
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 
suspesos superior al 30%, la coordinació dels graus en farà un seguiment per ajudar a revisar els mètodes 
d’ensenyament-aprenentatge i els criteris d’avaluació com a protocol estable després d’haver tancat l’objectiu 
OBJ00001825. 

Per estudis, al Grau en Fisioteràpia, l’assignatura amb un percentatge més elevat de suspesos és Biologia, al 
Grau en Physiotherapy, Física, i al Grau en CAFE, l’assignatura que presenta més dificultats per l’estudiantat 
és l’Anatomia aplicada a l’activitat física i l’esport. D’aquestes dades podem deduir que els alumnes troben les 
dificultats més grans per progressar els dos primers anys i, aquells que aconsegueixen superar-los, tenen 
moltes possibilitats de finalitzar el grau amb èxit. 

Les assignatures amb taxes de rendiment i èxit més baixes són aquelles vinculades a matèries bàsiques de la 
branca de ciències o ciències de la salut. La nota d’accés als estudis i el perfil dels estudiants de nou ingrés 
(molts provinents del batxillerat social) són característiques que influeixen en els resultats obtinguts. Tenint 
en compte això, el professorat escull amb cura el professorat que imparteix docència a primer curs, tal com 
s’ha exposat a l’estàndard 4, i intenta apropar el contingut a l’àmbit de coneixement. Un exemple d’aquest fet, 
detallat prèviament a l’estàndard 5, és l’assignatura de Biologia, que estableix una col·laboració amb 
l’assignatura pràctica de Valoració en Fisioteràpia durant la seva realització i avaluació, que desemboca en una 
de les activitats d’avaluació continuada amb un pes del 35% sobre la nota final. L’objectiu d’aquesta 
col·laboració és que els estudiants aprenguin a treballar transversalment les assignatures i que totes, fins i tot 
les més bàsiques i teòriques, estan relacionades amb l’activitat pràctica de la fisioteràpia. L’objectiu final és 
que l’estudiantat entengui els canvis que provoca cada tècnica que realitzen sobre els teixits amb els què 
treballen i com aquests canvien el comportament de les cèl·lules. S’espera que l’evolució en el perfil 
d’estudiants de nou ingrés, així com la consolidació de les millores aplicades es reflecteixi en una millor taxa 
de rendiment en els propers cursos. 

En l’altre extrem, a totes les titulacions s’han identificat diverses assignatures que assoleixen resultats molt 
positius. Majoritàriament són les assignatures optatives i les pràctiques externes, moltes d’elles de quart curs 
del grau. 

Aprofundint més en el Grau en Physiotherapy, en referència a establir els mecanismes adequats per garantir 
el rendiment dels alumnes en les pràctiques externes (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 ressaltar que el disseny de l’assignatura i el sistema 
d’avaluació és idèntic al desenvolupat al Campus de Salt, tal i com s’ha exposat detalladament al subestàndard 
6.1. Els resultats acadèmics, tot i tenir certes diferències, tenen resultats satisfactoris en els dos campus (taula 
6.5), destacant el percentatge d’estudiants que superen de manera excel·lent o notable el Pràcticum II al 
Campus de Bellvitge, que coincideix amb el grup d’estudiants que ha aconseguit arribar a quart curs sense tenir 
cap assignatura pendent. 
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Taula 6.5. Resultats 

Fisioteràpia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curs Assignatura
Matrícula 

d'Honor
Excel·lent Notable Aprovat Suspès

No 

presentats
Altres* Total

2019 FISIOLOGIA 1% 0% 14% 76% 3% 4% 2% 237

2019 Biologia 0% 0% 6% 41% 44% 2% 7% 214

2019 Física 1% 0% 8% 54% 31% 1% 5% 226

2019 Bioquímica 0% 0% 17% 45% 28% 2% 7% 202

2019 PSICOLOGIA 0% 0% 33% 65% 1% 0% 1% 147

2019 Antropologia 0% 0% 10% 81% 9% 0% 1% 199

2019 MASSOTERAPIA 0% 0% 29% 66% 4% 1% 0% 167

2019 APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS 0% 1% 12% 80% 5% 1% 0% 222

2019 ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR0% 1% 36% 51% 11% 1% 1% 188

2019 TERÀPIA MANUAL 0% 3% 63% 32% 2% 0% 0% 171

2019 CADENES MUSCULARS 0% 3% 84% 11% 1% 1% 0% 168

2019 FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA 0% 0% 16% 78% 5% 1% 0% 167

2019 FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA I REHABILITACIÓ CARDIOPULMONAR0% 0% 18% 76% 4% 0% 2% 181

2019 ARTICULACIÓ TEMPORO-MANDIBULAR 0% 0% 10% 83% 7% 0% 0% 168

2019 AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES 0% 0% 29% 63% 8% 0% 0% 168

2019 PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA 0% 1% 39% 56% 3% 2% 0% 189

2019 ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICA 0% 1% 63% 35% 1% 1% 0% 153

2019 PATOLOGIA EN NEUROLOGIA 0% 0% 20% 73% 5% 2% 0% 172

2019 PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIA 0% 0% 9% 74% 17% 0% 0% 198

2019 PATOLOGIA EN REUMATOLOGIA 2% 10% 67% 19% 1% 0% 1% 177

2019 HIDROTERÀPIA 0% 14% 74% 11% 0% 0% 0% 35

2019 TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIA 0% 9% 81% 5% 5% 0% 0% 43

2019 ORTESIS I PRÒTESIS 0% 4% 76% 19% 0% 1% 0% 75

2019 FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 0% 4% 44% 50% 2% 0% 0% 52

2019 LLENGUA MODERNA 2% 0% 34% 51% 6% 6% 2% 213

2019 FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA 0% 7% 70% 14% 3% 4% 2% 189

2019 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1% 0% 21% 63% 13% 2% 1% 192

2019 BIOMECÀNICA 0% 0% 2% 64% 33% 1% 0% 218

2019 CINESITERÀPIA 0% 0% 47% 49% 3% 1% 0% 177

2019 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES 3% 3% 79% 11% 1% 2% 1% 185

2019 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA0% 0% 15% 70% 15% 0% 0% 162

2019 METODOLOGIA 4% 35% 54% 6% 0% 1% 0% 157

2019 PRACTICUM I 4% 48% 41% 5% 2% 0% 0% 162

2019 PRACTICUM II 4% 55% 29% 1% 4% 1% 8% 170

2019 Treball fi de grau 0% 5% 62% 25% 5% 3% 0% 169

2019 Reeducació postural i del moviment – RPM 4% 16% 69% 11% 0% 0% 0% 45

2019 Tècniques fisioterapèutiques i esport 0% 0% 32% 62% 6% 0% 0% 137

2019 Anatomia 1 1% 1% 23% 46% 27% 2% 1% 199

2019 Anatomia 2 1% 11% 51% 31% 1% 4% 2% 196

2019 Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia0% 27% 63% 10% 0% 0% 0% 59

2019 Teràpia d'alliberament miofascial-TAM 0% 20% 80% 0% 0% 0% 0% 65
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Physiotherapy 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curs Assignatura
Matrícula 

d'Honor
Excel·lent Notable Aprovat Suspès

No 

presentats
Altres* Total

2019 Anatomia I 4% 0% 25% 49% 16% 6% 0% 69

2019 Anatomia II 3% 0% 25% 63% 7% 0% 1% 67

2019 FISIOLOGIA 0% 0% 14% 76% 8% 0% 1% 83

2019 Biologia 3% 0% 4% 51% 34% 4% 4% 76

2019 Bioquimica 0% 0% 18% 66% 15% 0% 2% 62

2019 Física 0% 0% 6% 50% 36% 4% 5% 108

2019 Anglès Científic 3% 11% 53% 24% 3% 6% 0% 66

2019 Introducció a la psicologia 5% 33% 33% 25% 3% 0% 0% 60

2019 Antropologia 2% 24% 54% 17% 0% 0% 2% 46

2019 FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA 5% 25% 48% 13% 2% 7% 0% 60

2019 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 5% 0% 53% 32% 10% 0% 0% 60

2019 Massoteràpia 3% 3% 68% 24% 2% 0% 0% 59

2019 APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS 0% 0% 13% 79% 9% 0% 0% 70

2019 Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i Biomecànica3% 2% 35% 52% 8% 0% 0% 62

2019 CINESITERÀPIA 0% 0% 31% 65% 5% 0% 0% 62

2019 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES 4% 0% 49% 42% 4% 0% 0% 99

2019 ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR2% 0% 41% 51% 7% 0% 0% 59

2019 TERÀPIA MANUAL 3% 12% 69% 12% 2% 2% 0% 59

2019 CADENES MUSCULARS 3% 3% 60% 29% 3% 0% 0% 58

2019 FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA 3% 1% 56% 33% 4% 4% 0% 79

2019 Fisioteràpia Cardiorespiratoria 0% 0% 30% 64% 6% 0% 0% 94

2019 ATM (Articulació Temporo-Mandibular) 3% 20% 52% 24% 1% 0% 0% 75

2019 LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA0% 1% 23% 70% 7% 0% 0% 92

2019 Metodologia de la investigació en fisioteràpia 0% 14% 27% 54% 5% 0% 0% 84

2019 Afeccions Médico Quirúrgiques 0% 0% 7% 68% 25% 0% 0% 57

2019 PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA 3% 0% 80% 17% 0% 0% 0% 59

2019 Atenció Sanitaria Básica 2% 0% 53% 42% 3% 0% 0% 62

2019 Patologia Neurològica 1% 7% 25% 59% 8% 0% 0% 76

2019 PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIA 0% 0% 6% 79% 15% 0% 0% 96

2019 Patologia Reumatològica 0% 78% 20% 1% 0% 0% 0% 79

2019 Reeducació Postural i del Moviment 2% 38% 50% 10% 0% 0% 0% 48

2019 Teràpia de l'Esport 4% 2% 61% 29% 4% 0% 0% 49

2019 Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la Fisioteràpia0% 53% 33% 13% 0% 0% 0% 45

2019 Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius Mòbils0% 12% 67% 21% 0% 0% 0% 42

2019 Pràcticum I 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 79

2019 Pràcticum II 1% 54% 25% 0% 9% 0% 11% 76

2019 Treball de fi de grau 0% 1% 58% 31% 10% 0% 0% 80

2019 Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia5% 7% 77% 11% 0% 0% 0% 44
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CAFE 
 

 
 

Objectius tancats en el període: 

 OBJ0001810 - Millorar la incorporació dels alumnes de nou accés a nivell 
idiomàtic específic de l'àrea de coneixement 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: L'objectiu s'ha assolit, el curs intensiu se segueix i seguirà realitzant, i els percentatges 
d'abandonament i la taxa de rendiment són correctes 

 ACC0002133 - Realització d'un curs d'anglès previ a l'inici de la docència Tancada 100% 
 
 OBJ0001815 - Realització d’un estudi sobre les taxes de graduació (sobretot a 
CAFE) 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: Estudi realitzat. A FISIO els resultats són bons i a CAFE cal seguir treballant per millorar la taxa de 
graduació i, per valorar a mig termini, la seva evolució i la necessitat d'actualitzar les taxes estimades a la 
memòria de verificació (un cop hi hagi graduats que hagin accedit sense la realització de les PAP) 

 ACC0002143 - Realització d'un estudi per conèixer les causes de la baixa taxa de 
graduació dels estudiants 

Tancada 100% 

  

Curs Assignatura
Matrícula 

d'Honor
Excel·lent Notable Aprovat Suspès

No 

presentats
Altres* Total

2019 Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport 0% 0% 9% 45% 46% 0% 1% 158

2019 Fisiologia de l'exercici 1 2% 2% 32% 43% 13% 7% 2% 114

2019 Fisiologia de l'exercici 2 0% 1% 9% 61% 26% 2% 1% 102

2019 Kinesiologia i biomecànica del moviment 0% 0% 11% 65% 20% 3% 1% 93

2019 Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport 0% 0% 28% 53% 19% 1% 0% 108

2019 Desenvolupament motor i iniciació esportiva 2% 0% 37% 47% 6% 7% 1% 100

2019 Estadística i metodologia de la investigació aplicada a l'AF0% 0% 39% 58% 3% 0% 0% 104

2019 Principis didàctics de l'activitat física i l'esport 0% 0% 10% 66% 23% 2% 0% 102

2019 Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu0% 1% 23% 67% 5% 3% 1% 103

2019 Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport1% 0% 13% 59% 24% 4% 0% 111

2019 Jocs i habilitats motrius bàsiques 0% 0% 10% 66% 18% 5% 0% 98

2019 Dansa i expressió corporal 4% 14% 63% 8% 2% 6% 2% 97

2019 Activitat física a la natura 0% 1% 68% 28% 0% 3% 0% 69

2019 Esports individuals 0% 6% 48% 29% 13% 3% 0% 62

2019 Esports aquàtics 0% 6% 40% 51% 3% 0% 0% 68

2019 Esports d'adversari 3% 0% 74% 14% 2% 5% 2% 96

2019 Esports d'equip 1 0% 0% 56% 40% 1% 1% 2% 88

2019 Esports d'equip 2 5% 3% 70% 22% 0% 0% 0% 74

2019 Teoria de l'entrenament 1 0% 0% 6% 71% 20% 0% 3% 96

2019 Teoria de l'entrenament 2 0% 0% 19% 75% 3% 3% 0% 97

2019 Teoria de l'entrenament 3 1% 0% 13% 84% 1% 1% 0% 91

2019 Prescripció d'exercici físic per la salut 1% 0% 33% 26% 39% 0% 0% 84

2019 Nutrició i ajudes ergogèniques 1% 0% 29% 63% 5% 2% 0% 83

2019 Primers auxilis 0% 8% 63% 28% 0% 0% 1% 75

2019 Mitjans i mètodes de recuperació 0% 0% 39% 56% 1% 4% 0% 80

2019 Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions0% 0% 38% 45% 11% 4% 2% 106

2019 Bases económico-financeras i de contractació 4% 0% 60% 11% 21% 4% 0% 80

2019 Instal·lacions esportives 0% 0% 32% 56% 10% 0% 2% 94

2019 Recreació, oci i turisme 0% 1% 46% 47% 3% 3% 0% 90

2019 Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport0% 0% 53% 39% 5% 3% 1% 106

2019 Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat1% 3% 88% 5% 0% 1% 1% 75

2019 Teràpies holístiques 0% 18% 55% 18% 6% 3% 0% 33

2019 Readaptació a l'esforç 0% 4% 21% 75% 0% 0% 0% 28

2019 Pràctiques externes 4% 7% 73% 12% 0% 0% 5% 84

2019 Treball final de grau 4% 0% 45% 30% 12% 10% 0% 103

2019 Professió i reptes de futur del Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport0% 0% 52% 40% 8% 0% 0% 25

2019 Cor i activitat física 3% 17% 73% 0% 7% 0% 0% 30

2019 Noves tendències i mètodes de valoració en l'activitat física i l'esport4% 0% 72% 20% 4% 0% 0% 25
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6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 
característiques de la titulació. 

En relació al seguiment dels titulats, la UdG ha organitzat la seva estratègia de suport a les Facultats i Escoles 
a través de L’Oficina Universitat Empresa. Aquesta té com objectiu afavorir la inserció laboral dels estudiants i 
titulats universitaris oferint orientació professional i tallers per facilitar la seva incorporació al mercat laboral i 
l'emprenedoria.  

UdG Ocupació consta d’una Borsa de treball des d’on es tramiten ofertes de feina per posar en contacte empreses 
amb estudiants i titulats en cerca activa de feina i, des del curs 2018-2019, també compta amb l'Escola de 
Competències. UdG Ocupació també és un servei per a les empreses, ja que des de la plataforma de pràctiques es 
tramiten ofertes per fer estades de pràctiques en entitats externes i complementar així la formació dels estudiants de 
la Universitat de Girona. 

EUSES a través EUSES Alumni, tal com s’ha desenvolupat a l’estàndard 5, ofereix als recent graduats una borsa de 
treball, orientació professional, voluntariats i formació continuada amb l’objectiu de fomentar la seva inserció laboral.  

A més a més, EUSES participa, mitjançant el conveni amb la UdG i AQU, a l’estudi de la inserció dels graduats 
en el món laboral. Les dades del Grau en Fisioteràpia (taula 6.6 i evidència 3.6.21) es mostren de manera 
agregada en Infermeria i salut. El 90,9% de les persones que van participar a l’estudi estaven treballant, la 
dada, tot i ser molt positiva, és lleugerament inferior a la mitjana catalana. És especialment destacable el fet 
que el 100% de les persones declaren realitzar funcions específiques de la titulació, un valor molt per sobre de 
la mitjana catalana. Així mateix, la mitjana de valoració de la utilitat de la formació teòrica i pràctica és superior 
(amb 0,8 pel que fa a la formació teòrica i 1,2 pel que fa a la formació pràctica) a la de la darrera edició de 
l’estudi (2017) i també se situa per sobre de la mitjana catalana del mateix àmbit disciplinar. 

Del Grau en Physiotherapy encara no es disposen de dades, ja que la primera promoció encara no fa tres anys 
que va finalitzar els seus estudis. 

Pel que fa al Grau en CAFE (taula 6.6 i evidència 3.6.22), la taxa d’ocupació és del 94,9%. El percentatge és 
pràcticament idèntic al del darrer estudi (2017) i està molt alineat amb la mitjana catalana. Es valora molt 
positivament que gairebé el 80% de les persones que han participat a l’estudi realitzen funciones específiques 
de la titulació, més d’un 20% superior a l’estudi del 2017. La mitjana de valoració de la utilitat de la formació 
teòrica i pràctica també és superior en aquesta edició (amb 0,1 pel que fa a la formació teòrica i 1,2 pel que fa 
a la formació pràctica) i se situa per sobre de la mitjana catalana del mateix àmbit disciplinar. 

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 pel propi centre:  

o Assistència sanitària nivell II (Grau en CAFE). 
o DEA (Grau en CAFE). 
o Títol de prevenció de riscos laborals (Grau en Fisioteràpia). 
o Certificats i taules de pràctiques per facilitar la superació dels tràmits per poder exercir a 

l’estranger (Grau en Fisioteràpia i Grau en Physiotherapy). 

 
  

https://www.udg.edu/ca/udgocupacio/
https://www.alumni.euses.cat/ca/
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/InsercioLaboral
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Grau/InsercioLaboral
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Taula 6.6. Inserció laboral (estàndard 6.4) 

Fisioteràpia 

   Taxa d’ocupació Taxa d’adequació* (funcions) 
Satisfacci

ó dels 
titulats 
amb la 

formació 
rebuda: 

Formació 
teòrica 

(puntuaci
ó sobre 

10) 

Satisfacci
ó dels 

titulats 
amb la 

formació 
rebuda: 

Formació 
pràctica 

(puntuaci
ó sobre 

10) 

Curs i 
gèner
e 

n 
OCUPA

T 
ATURA

T 
INACTI

U 
VINCULADE
S AL TÍTOL 

UNIVERSITÀRI
ES 

NO 
UNIVERSITÀRI

ES 

2017 19 94,7% 5,3% -- 94,7% -- 5,3% 6,58 6,49 

      
dona 

12 100,0% 0,0% -- 91,7% -- 8,3% 6,53 6,67 

       
home 

7 85,7% 14,3% -- 100,0% -- 0,0% 6,67 6,19 

2020 
2
2 90,9% 9,1% -- 100,0% -- 0,0% 7,42 7,65 

      
dona 

11 90,9% 9,1% -- 100,0% -- 0,0% 7,58 7,73 

       
home 

11 90,9% 9,1% -- 100,0% -- 0,0% 7,27 7,58 

 
 

    Taxa d’ocupació Taxa d’adequació* (funcions) Satisfacci
ó dels 

titulats 
amb la 

formació 
rebuda: 

Formació 
teòrica 

(puntuaci
ó sobre 

10) 

Satisfacci
ó dels 

titulats 
amb la 

formació 
rebuda: 

Formació 
pràctica 

(puntuaci
ó sobre 

10) 

         
Curs i 
gèner

e 

n 
OCUPA

T 
ATURA

T 
INACTI

U 
VINCULADE
S AL TÍTOL 

UNIVERSITÀRI
ES 

NO 
UNIVERSITÀRI

ES 

2017 21 95,2% 0,0% 4,8% 57,1% 4,8% 38,1% 6,67 5,63 
      

dona 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

       
home 

21 95,2% 0,0% 4,8% 57,1% 4,8% 38,1% 6,67 5,63 

2020 
3
9 94,9% 2,6% 2,6% 79,5% 5,1% 15,4% 6,75 6,88 

      
dona 

3 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 7,22 7,78 

       
home 

3
6 

94,4% 2,8% 2,8% 77,8% 5,6% 16,7% 6,71 6,81 

Font: Enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya  

* Percentatge de persones que, treballant a temps complert, desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions universitàries o 
funcions no universitàries.    
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PLA DE MILLORA   

Objectius en Curs - Pla de Millora Actiu 

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

87% 

OBJ0001146  (UdG) - Definir i implementar enquestes de satisfacció del professorat respecte del 
programa formatiu 

28% 

OBJ0001147  (UdG) - Definir i implementar enquestes de satisfacció dels estudiants amb els 
recursos materials i les instal·lacions docents 

0% 

OBJ0001150  (UdG) - Transformar el SGIQ institucional per tal que pugui ser adoptat i adaptat per 
cada centre docent 

50% 

OBJ0001151  (UdG) - Transformar els plans de millora i transferir-ne la gestió als centres docents 67% 
OBJ0001808  - Modificar el nom de l'assignatura Anglès científic 10% 

OBJ0001846  (UdG) - Establir una competència comuna per incorporar la perspectiva de gènere 0% 
OBJ0001862  - Introduir optatives noves als Graus en FISIO i PHYSIO 25% 
OBJ0001863  - Reverificació dels tres títols de grau (FISIO, PHYSIO i CAFE) 0% 

 

Objectius Tancats en el període 

OBJ0001152  (UdG) - Posar a disposició dels centres els indicadors necessaris per 
als processos del VSMA ja calculats i en el format adient per als informes 

Assoliment 
satisfactori 

80% 

OBJ0001153  (UdG) - Publicar al web tota la informació relativa al SGIQ de la 
UdG i del centre 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001428  (UdG) - Publicar els informes de seguiment i acreditació de les 
titulacions 

Assoliment molt 
satisfactori 

100% 

OBJ0001447  - Introduir optatives noves al Grau en CAFE Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001453  - Millorar el percentatge d'estudiants que respon a les enquestes de 
docència  

Assoliment mitjà 66% 

OBJ0001455  - Introduir optatives noves al Graus en FISIO Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001800  - Introduir optatives noves al Graus en CAFE Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001809  - Al Grau en FISIO arribar al percentatge normatiu de Dr. A el curs 
2019-2020  

Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001810  - Millorar la incorporació dels estudiants de nou accés al nivell 
idiomàtic específic de l'àrea de coneixement 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001811  - Actualització i millora del web d'EUSES - centre adscrit a la UdG Assoliment 
satisfactori 

93% 

OBJ0001812  - Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001814  - Introduir optatives noves als Graus en FISIO, PHYSIO i CAFE Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001815  - Realització d’un estudi sobre les taxes de graduació (sobretot a 
CAFE) 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001816  - Definir i implementar enquestes de satisfacció dels estudiants 
amb els recursos materials i les instal·lacions docents 

Assoliment mitjà 66% 

OBJ0001819  - Tenir més informació de la satisfacció del professorat amb el 
programa formatiu 

Assoliment mitjà 91% 

OBJ0001820  - Millorar la comunicació del PAT i de la mentoria entre iguals Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001821  - Augmentar el nombre de professors amb el web personal de la 
UdG activa 

Assoliment mitjà 60% 

OBJ0001822  - Arribar als percentatges normatius de Dr. i Dr. A el curs 2018-
2019 (PHYSIO) 

Assoliment 
satisfactori 

100% 
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OBJ0001823  - Introduir optatives noves al Graus en PHYSIO Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001825  - Augmentar la satisfacció dels estudiants amb les assignatures 
amb una taxa de rendiment inferior al 70% i/o amb una puntuació inferior a 3 a les 
enquestes 

Assoliment 
satisfactori 

75% 

OBJ0001857  - Garantir que el PDI del Grau en Physiotherapy pot impartir la 
docència en anglès 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001858  - Disposar dels convenis amb els centres de pràctiques abans de 
començar les pràctiques obligatòries 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001859  - Garantir la qualitat dels centres de pràctiques Assoliment 
satisfactori 

100% 

OBJ0001860  - Realitzar un seguiment de les titulacions 2 anys després de 
l'acreditació 

Assoliment 
satisfactori 

100% 
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