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B.

Valoració de l’assoliment dels estàndards de seguiment

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
.

El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat
segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES.
1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb
el nivell formatiu corresponent del MECES.
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i
amb els objectius de la titulació.
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és
coherent amb el nombre de places ofertes.
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent 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.
El perfil de cadascuna de les titulacions és coherent amb els corresponents requisits de les
diverses disciplines i els nivells formatius requerits en el MECES. Les memòries de les titulacions
han estat verificades i posteriorment modificades seguint un pla de millora.
Es manté una estructura de currículums coherents amb el perfil de competències i amb els
objectius de cadascuna de les dues titulacions. La metodologia emprada en el seguiment de les
titulacions mitjançant els informes bianuals ens ha estat molt útil per fer donar compte de les
fortaleses i els aspectes que necessitaven millorar i assolir l’alineament de la docència amb el
perfil competencial de les titulacions.
Els estudiants que accedeixen als Graus de la Facultat tenen un perfil adequat a la titulació i el
seu nombre es coherent amb l’oferta de cada titulació.
La Universitat Autònoma de Barcelona, dins del III Pla d' Acció per la Igualtat entre dones i homes
de la UAB al juny de 2017 ha editat una Guia per a la Introducció de la Perspectiva de Gènere a
la UAB . Des de la Facultat de Medicina s'està treballant en aquest sentit amb un grup de treball
coordinat per la professora Lydia Giménez, Representant de l' Observatori per a la Igualtat, per
tal d' incorporar la perspectiva de gènere a les modificacions de plans d'estudis de les titulacions
i a les guies docents.
Els mecanismes de coordinació que té establerts la Facultat de Medicina estan recollits en el
document marc “Mecanismes de Coordinació Docent dels Graus i Màsters de la Facultat de
Medicina”. Aquest document marc reflecteix i detalla els recursos que la Facultat té dissenyats
per aglutinar les accions de coordinació dels graus de la Facultat i fer-los visibles per mitjà de la
pàgina web del centre.
La valoració global que es fa d’aquests mecanismes és que els graus objecte de seguiment tenen
una adequada coordinació perquè el model organitzatiu promou la participació i la coordinació
conjunta dels seus membres. Aquesta coordinació se sustenta fonamentalment en el
funcionament fluid dels consells de curs on estudiants, professorat, coordinadors de curs i gestió
acadèmica poden compartir i analitzar entre altres: el funcionament; els criteris d’avaluació; la
coordinació entre grups i entre assignatures i els exàmens. El resultat d’aquests debats permet
a les comissions dels graus definir les propostes de millora i fer un seguiment de l’acompliment
de les accions implementades i de la satisfacció d’aquestes en la comunitat educativa.
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La Facultat de Medicina aplica les normatives acadèmiques de caràcter general que té
establertes la UAB en matèria d’estudis de grau, de màster, de doctorat i de formació
permanent.
Valorem que l’aplicació de les diferents normatives té lloc de manera adequada atès que la
Facultat de Medicina, a través de la gestió acadèmica, aplica correctament les diferents
normatives, en especial referència, i pel que fa als continguts d’àmbit acadèmic, a la Normativa
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis
regulats pel RD 1393/2007.
La Gestió Acadèmica gestiona les sol·licituds de reconeixement, prioritzant i resolent amb
celeritat les sol·licituds que realitzen els estudiants de primer conscients de la importància de
resoldre-les, per tal que puguin tenir el més aviat possible la matrícula definitiva.
GRAU EN MEDICINA
Durant el procés d’acreditació aquest estàndard va obtenir la valoració: “s’assoleix vers
l’excel·lència”
El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat
segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES.
El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat
segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES i es mantenen
les condicions de l’acreditació.
Des del moment de l’acreditació -durant el curs 2016/17- s’han implementat diverses
modificacions al pla d’estudis del Grau en Medicina:
Curs 2017/18:
Canvi de curs de l'assignatura optativa de 3 ECTS, Histopatologia Molecular: del Laboratori a la
Clínica
que
passa
de
4t
curs
a
3r
curs
(semestre
indeterminat).
Revisió i modificació de metodologies docents i / o sistemes d'avaluació d'algunes matèries:
Bioètica; Anatomia Patològica; Laboratori Clínic i Experimental; i Salut Matern-Infantil.
Curs 2018/19:
Canvi de seqüenciació de l'assignatura optativa Bioinformàtica, passant de segon curs a tercer
curs.
Modificació de les activitats formatives en crèdits ECTS, la seva metodologia d'ensenyament /
aprenentatge i la seva relació amb les competències de 21 matèries.
Adequació dels sistemes d'avaluació de la Normativa aprovada per la UAB.
Durant el curs 2018-19 es presenten modificacions per implantar al curs acadèmic 2019/20:
1. Canvi de nom d’una assignatura:
 Nom Actual: Bases fisiopatològiques del malalt crític
 Nova Proposta: Atenció al malalt crític: hospitalari i extra hospitalari
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2. Donar d’alta dos assignatures optatives



Intel·ligència Artificial i Salut de 3 crèdits a tercer curs
Seguretat clínica i gestió de l’error mèdic de 3 crèdits a quart curs

Aquestes propostes es presentaran a la Comissió d’Afers Acadèmics de gener de 2019
Des de l’acreditació es mantenen les condicions d’admissió, el nombre de places i l’edat mitjana
d’accés és de 20 anys. La nota de tall en els 3 darrers cursos es manté al voltant del 12, la via
d’accés majoritària són les PAAU , més del 60% dels alumnes, al voltant del 12% segons el curs
provenen de la FP, i són remarcables els valors al voltant del 18% de canvis d’estudis, en gran
mida provinents del Grau en Infermeria.
El Grau en Medicina disposa d’una organització que potencia la participació i coordinació en
equips formats per els PDI, el PAS i els estudiants: Comissió de grau i Consells de curs. Aquesta
organització es manté en les mateixes condicions del moment de l’acreditació.
Es manté l’ aplicació de normatives de manera adequada.
Des de la coordinació es valora molt positivament la introducció dels canvis indicats destinats a
la millora de la titulació, i fruit de l’acreditació i d’aquest seguiment es presenta l’estat de tres
propostes de millora ja iniciades en cursos anteriors, que es poden veure a la taula al final de
l’informe corresponents a l’ estàndard 1.
 que es mantenen les condicions avaluades en el procés d’acreditació, la coordinació
Atès
valora aquest estàndard com “s’assoleix vers l’excel·lència”

GRAU EN INFERMERIA
Durant el procés d’acreditació aquest estàndard va obtenir la valoració: “s’assoleix”
El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat
segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES.
El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat
segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES.
Des del moment de l’acreditació -durant el curs 2016/17- s’han implementat diverses
modificacions al pla d’estudis del Grau d’Infermeria:
-

Adequació de les assignatures a la nova normativa d’avaluació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, va ser necessari introduir canvis a l’apartat de la memòria
“sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de
calificaciones”. Es van modificar les següents matèries: Anatomia Humana,
Farmacologia, Sociologia, Bases de la Infermeria, Infermeria Comunitària, Salut i
Comunitat, Fisiologia, Psicologia, Bioestadística, Infermeria Clínica, Infància i Salut i
Vellesa i salut. També va ser necessari introduir una nova tipologia d’avaluació a la
matèria Fisiologia.
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-

-

-

-

Per tal de complir amb la directiva Europea respecte a l’assoliment de les 2300
hores de pràctiques i introduir la metodologia docent de Simulació, s’estableix,
d’acord amb les Escoles Adscrites a la UAB, una modificació a la matèria Pràcticum:
o Activitats dirigides (simulació): total 60,8 hores i 100% de presencialitat
o Activitats supervisades: 1903,5 hores i 100% de presencialitat
o Activitats Autònomes: 60,8 hores i 0% de presencialitat
També es modifica, en el mateix sentit, la matèria Pràctiques Externes en Àmbits
Específics quedant de la següent manera:
o Activitats dirigides (simulació): 45 hores i i 100% de presencialitat
o Activitats supervisades: 1410 hores i 100% de presencialitat
o Activitats Autònomes: 60,8 hores i 0% de presencialitat
S’introdueix una modificació respecte al percentatge de l’avaluació de la Matèria
Pràctiques Externes en Àmbits Específics per tal d’equilibrar el valor de cadascuna
de les activitats d’avaluació a la càrrega docent que comporten. Tanmateix, en
aquesta matèria s’introdueix la metodologia docent de sessions clíniques que es
planteja imprescindible per la formació del futur professional.
Durant el curs 2017-18 es veu la necessitat d’ampliar el nombre de places de
pràctiques, fent èmfasi en la zona d’influència de la Universitat Autònoma, donat
que els nostres estudiants pertanyen, majoritàriament al Vallès Occidental i d’altra
banda disposar d’un ventall més ampli de serveis de pràctiques.

Durant el curs 2018-19 no es presenta cap modificació de memòria donat que es planteja fer un
canvi de Pla d’Estudis i per tant de la Memòria del Grau, consensuat amb les Escoles Adscrites a
l’UAB i que seria d’aplicació el curs 2020-21.
Des de l’acreditació es mantenen les condicions d’admissió, el nombre de places i l’edat mitjana
d’accés és de 19 anys. La nota de tall en els 3 darrers cursos es manté al voltant del 10, la via
d’accés majoritària són les PAAU , més del 60% dels alumnes, i entre el 15-20% segons el curs
provenen de la FP ; la resta de canvis d’estudis i majors de 25 anys.
El Grau d’Infermeria disposa d’una organització que potencia la participació i coordinació en
equips formats per els PDI, el PAS i els estudiants: Comissió de grau i Consells de curs. Aquesta
organització es manté igual que al moment de l’acreditació.
L’organització de les pràctiques curriculars ha sofert canvis, des del curs 2017-18 es canvia de 4
a 2 coordinadors de pràcticums hospitalaris, mantenint 1 coordinador de pràcticum d’atenció
primària més 1 coordinador per cada pràcticum de menció. D’ aquesta manera s’optimitza la
relació entre els recursos de professorat existents unificant i donant més coherència al contingut
entre els diferents pràcticums.
Es manté l’ aplicació de normatives de manera adequada.
Des de la coordinació es valora molt positivament la introducció dels canvis indicats destinats a
la millora de la titulació, i fruit de les recomanacions de l’acreditació i d’aquest seguiment es
presenten dues propostes de millora que es poden veure a la taula al final de l’informe
corresponents a l’ estàndard 1.
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Atès que es mantenen les condicions avaluades en el procés d’acreditació, la coordinació
valora aquest estàndard com “s’assoleix”

GRAU EN FISIOTERÀPIA

Durant el procés d’acreditació aquest estàndard va obtenir la valoració: “s’assoleix amb
condicions ”
El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat
segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al MECES.

Des de l’acreditació durant el curs 2016/17 s’han introduït poques modificacions al pla
d’estudis, totes elles per adaptació a normatives generals de la UAB:
A) Modificació de l’apartat del sistema d’avaluació de les titulacions de grau de La Facultat de
Medicina, per tal d’adaptar-lo a la modificació de la normativa acadèmica RD1393/2007
(avaluació continuada- Títol IV- Avaluació).
Titulacions de Grau:
 Medicina
 Infermeria
 Fisioteràpia
B) Modificació exclusiva del Grau de Fisioteràpia:


Modificació de l’apartat de les activitat formatives en crèdits ECTS, la seva
metodologia d’ensenyament/ aprenentatge i la seva relació amb les competències
de 2 matèries : Aprofundiment en Fisioteràpia de l’ Aparell Locomotor i
Aprofundiment en Fisioteràpia de les Patologies del Tòrax.

No es presenten modificacions per implantar al curs acadèmic 2019/20.
El nombre d’admesos per curs no ha variat, i el nombre de sol·licituds en primera opció també
es manté estable i molt superior a les places ofertes. És significatiu el percentatge d’estudiants
que provenen de cicles formatius de grau superior, un 36%, el que explica que l’edat mitjana
d’ingrés sigui als 21 anys.
La mitjana de crèdits matriculats és manté alta, la nota de tall també està estable al voltant del
10 , tenint en compte tots aquests indicadors la valoració del perfil d’ingrés per part de la
coordinació de la titulació és positiva.
La coordinació de l’activitat docent es fa de manera efectiva, per la dinàmica i distribució
geogràfica dels professors del grau és la comunicació per e-mail la més habitual entre professors,
coordinació i professors i també amb la gestió de la Unitat Docent de Parc Salut Mar.
6

La coordinació de la titulació es reuneix amb els coordinadors de curs i hi trasllada les qüestions
tractades a les Juntes de Facultat i a les reunions d’equip del Deganat, de les que forma part i
participa a totes les convocatòries.
Els Consells de curs funcionen adequadament com a instrument de coordinació entre professors
i alumnes (s’aporta evidència).
A partir de les indicacions fetes per AQU en el procés d’acreditació de la titulació es va començar
a organitzar la gestió tècnica de suport informàtic i curricular per modificar el sistema d’elecció
dels centres de pràctiques . Actualment, des del 2on semestre del curs 2018-19 els alumnes el
poden escollir en funció de la nota mitjana del seu expedient.
A la vegada s’ha anat ampliant progressivament el nombre de centres de pràctiques, la
coordinació de la titulació fa la tasca de selecció abans de formalitzar els nous convenis, escollint
aquells centres que compleixen amb uns requisits de qualitat professional similars als que ja
s’ofereixen i amb una idoneïtat comprovada. Aquesta selecció és important ja que no tots els
centres amb Serveis de Rehabilitació i Fisioteràpia reuneixen les condicions necessàries, com per
exemple comptar amb un tutor per cada alumne, no tenir alumnes de diferents universitats fent
les pràctiques simultàniament, disposar de la dedicació necessària per realitzar les pràctiques
assistides amb tutor i pacient, poder complir amb els horaris pre-establerts, etc, en definitiva els
centres escollits han de garantir una formació amb les habilitats tècniques, professionals i
humanes necessàries i comptar amb una qualitat reconeguda.
Respecte a les hores de docència rebudes pels alumnes de professors doctors, durant el curs
2017-18 arriben al 22% del total.
Al llarg dels quatre cursos de la titulació els treballs i seminaris als que assisteixen els alumnes
són supervisats i preparats pels professors amb instruments de recerca habituals en la
investigació científica per l’obtenció de resultats. Els Treballs de Fi de Grau estan
majoritàriament tutoritzats per doctors: una part són docents investigadors de serveis
hospitalaris que formen part de les Unitats d’ Hospitalització, majoritàriament de la Unitat
Docent de PARC Salut Mar i la Unitat Docent de la Vall d’ Hebrón; l’altra són professors de
fisioteràpia del propi grau entre el que es troben doctors investigadors , i en tots els casos
s’avalua el progrés dels TFG amb la finalitat de que els alumnes obtinguis resultats de la màxima
qualitat investigadora a la finalització del grau. Aquests TFG comprenen assajos clínics, treballs
de recerca i memòries científiques que segueixen uns procediments establerts en cada cas i que
permeten fins i tot la seva exposició pública com s’ha fet en els darrers cursos en els que s'han
presentat els TFG a les Jornades Universitàries de la Societat Catalano Balear de Fisioteràpia SCBF-.
Fruit de les recomanacions de l’acreditació i d’aquest seguiment es presenten dues propostes
de millora que es poden veure a la taula al final de l’informe corresponents a l’ estàndard 1.
Atès que han millorat les condicions avaluades en el procés d’acreditació, la coordinació
valora aquest estàndard com “s’assoleix”
Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
En el darrer procés d’acreditació de la Facultat de Medicina aquest estàndard va obtenir la
valoració: “s’assoleix en progrés vers l’excel·lència”
La institució informa de manera adequada a tots els grups d’interès sobre les característiques
del programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat.
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2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu.
Fitxa de titulació comuna per a totes les titulacions de grau i màster universitari de la universitat,
que inclou els requisits d’informació pública i d’indicadors recollits a les guies de seguiment i
d’acreditació d’AQU.
La informació sobre tots els aspectes relacionats amb les titulacions que s’imparteixen a la
Facultat es realitza a través:


Espai general al web de la universitat: aquest espai conté informació actualitzada,
exhaustiva i pertinent, en català, castellà i anglès, de les característiques de les
titulacions, tant de graus com de màsters universitaris, els seus desenvolupaments
operatius i resultats. Tota aquesta informació es presenta amb un disseny i estructura
comuns, per a cada titulació, en el que es coneix com a fitxa de la titulació. Aquesta fitxa
incorpora un accés públic al Sistema d’Indicadors de Qualitat (la titulació en xifres) que
recull tots els indicadors d’accés/matrícula, professorat, taxes i resultats acadèmics, i la
seva evolució. La gestió, actualització i manteniment del web de la UAB es fa de manera
coordinada entre la Facultat, l’Àrea de Comunicació i de Promoció i l’Oficina de Qualitat
Docent.



Espai de centre al web de la universitat: cada facultat disposa d’un espai propi al web
de la universitat on incorpora la informació d’interès del centre i de les seves titulacions.
Ofereix informació ampliada i complementària de les titulacions i coordinada amb la
informació de l’espai general.
o La informació dels estudis de la Facultat té dos canals fonamentals de difusió: el
web de la UAB que dóna informació de les característiques de les titulacions, de
la mobilitat i intercanvi, de la informació acadèmica i de la recerca; i el web de
la Facultat que ofereix informació referent a les característiques de la Facultat i
de les unitats docents amb les activitats substantives del centre. Per evitar
repeticions, el web de la Facultat enllaça amb tota la informació general del web
UAB i informa de manera més específica de l’activitat acadèmica i científica
mitjançant notícies, dossiers de premsa i agenda. A ressaltar l’àrea multimèdia
d’aquest web que mitjançant vídeos explica entre altres: l’estructura de la
Facultat i l’organització geogràfica de les sis unitats docents; el com s’organitzen
els consells d’estudiants en una estructura tant complexa; el funcionament de
la biblioteca i els seus recursos; i els actes de graduació.
o A fi de garantir homogeneïtat de continguts i de l’estructura de la informació, hi
ha designats responsables de diferents àmbits de gestió de la Facultat per tal
que revisin i actualitzin la informació periòdicament. Per garantir-ho es fa un
seguiment semestral per responsables acadèmics i de gestió de l’equip de
Deganat i de l’Administració.

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.
Resultats acadèmics i de satisfacció.
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2.3 La institució publica el SGIQ en el que s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i
l’acreditació de la titulació.
La Facultat difon de manera exhaustiva i agregada la política de qualitat i els processos del SGIQ
i aquesta informació es pública a l’apartat web del centre : Per facilitat l’accés a la informació
del sistema de qualitat, l’accés al web es troba situat directament a la pestanya que conté la
informació sobre les titulacions oficials impartides pel centre.
El SGIQ marc de la UAB, del qual alguns processos s’apliquen de forma subsidiària a la Facultat,
es d’accés públic des de l’espai de “Qualitat Docent” del web de la UAB.
En ambdós casos el SGIQ consta del Manual del SGIQ i dels processos corresponents.
Respecte als informes de seguiment, es poden consultar al web de la universitat des del curs
acadèmic 2012/13.
Pel que fa al procés d’acreditació, els autoinformes d’acreditació i els informes d’acreditació de
titulacions són d’accés públic al web de la universitat.
Fruit de la recollida de les anteriors propostes de millora i d’aquest seguiment es presenta una
proposta de millora que es pot veure a la taula al final de l’informe corresponent a l’ estàndard
2.

Atès que es mantenen les condicions avaluades en el procés d’acreditació, el Centre valora
aquest estàndard com “s’assoleix vers l’excel·lència”

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ)
La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i
implementat que assegura, de forma eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació.
Durant el procés d’acreditació aquest estàndard va obtenir la valoració: “s’assoleix”
3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i
l’acreditació de les titulacions.
Els processos de verificació, seguiment, modificació i d’acreditació dissenyats seguint les guies
d’AQU corresponents i plenament implantats al Centre.
La universitat publica al web les memòries i les resolucions de verificació de totes les seves
titulacions de grau i de màster universitari.
Els informes de seguiment, es poden consultar al web de la universitat des del curs acadèmic
2012/13.
Els autoinformes d’acreditació estan publicats a la web de la universitat. Així mateix en la
mateixa pàgina web es poden consultar els informes d’acreditació emesos per AQU per a cada
titulació.
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El seguiment de les titulacions es duu a terme seguint el procés clau PC7-Seguiment, avaluació i
millora de les titulacions; la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster
d’AQU ; i les modificacions seguint el procés clau PC8-Modificació i extinció de titulacions; que
tenen una transversalitat que afecta a la majoria dels processos operatius del SGIQ de la Facultat
de Medicina.
Durant el curs 2017-18 s’ha dut a terme la revisió anual dels processos del SGIQ, alguns es
revisen per primera vegada i altres reben la segona revisió des de que es van implantar. A la
Comissió de Qualitat del 17 d’abril de 2018 s’informa de que s’està duent a terme aquesta tasca
i que ja s’han designat els responsables concrets d’aquells que no els tenien.
Es finalitza la revisió per part dels responsables, amb l’assessorament tècnic de la Unitat de
Suport a la Qualitat i Avaluació i la gestió acadèmica, i s’aprova a la Junta de Facultat del 28 de
juny de 2018.
Justament acaba de finalitzar-se la revisió del Manual de SGIQ que s’ha presentat a la seva
aprovació a la Comissió de Qualitat del 11 de desembre de 2018. Ha estat aprovat, i al gener de
2019 es publicarà al web el Manual i tots els processos amb la nova versió al web de la Facultat,
substituint la versió actual.
La Facultat valora positivament el procés de seguiment perquè permet l’anàlisi i revisió de la
implantació, desenvolupament i resultats de les titulacions i també possibilita la detecció i
introducció de millores que, en alguns casos, han suposat la modificació de la titulacions.
Cal remarcar que les modificacions són fruit de l’anàlisi i revisió constant derivades del procés
de seguiment d’acord amb el procés clau PC8-Modificació i extinció de titulacions del SGIQ, els
Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols
universitaris de grau i de màster d’AQU.

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.
Per a la gestió de les queixes/suggeriments la Facultat utilitza el procés de suport “PS5-Gestió
de les queixes/suggeriments del SGIQ”, que concreta de forma detallada i completa les tasques
i els agents implicats.
Amb l’objectiu de centralitzar les incidències rebudes per part de qualsevol persona de la
comunitat que configura la Facultat de Medicina, es va implementar durant el primer trimestre
de 2016, un formulari electrònic accessible a través la pàgina web de la Facultat “Medicina
Digueu” on es va canalitzar i gestionar els suggeriments, queixes i reclamacions rebudes i es va
derivar als òrgans competents per a la seva resolució. Des del curs 2017-18, concretament des
del gener de 2018, aquest sistema ha estat substituït per la plataforma corporativa OPINA UAB.
Anualment es supervisen i s’analitzen les dades que afecten al Centre. La Comissió de Qualitat
s’ha afegit com a grup d’interès en aquest procés, amb la tasca d’analitzar els suggeriments,
queixes i reclamacions per fer propostes i generar mecanismes per evitar incidències i resoldreles si s’escau.
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Durant l’any 2017 a través del correu electrònic associat al formulari electrònic “Medicina
Digueu” es van rebre un total d’11 queixes i 7 suggeriments, que fan referència a àmbits diversos
com infraestructures, restauració o gestió acadèmica. Tots han rebut resposta dins del termini
de 72 hores, tal com tenim establert en el procés del SGIQ de la Facultat, PS5 Gestió de
suggeriments i queixes.
A partir de la implantació de la plataforma OPINA per tota la UAB, l’any 2018, hem rebut un total
de 2 queixes, a les quals s’ha donat resposta en el mateix termini.
Es valoren molt positivament les dues eines de gestió dels suggeriments i queixes, atès que ens
facilita el registre, el manteniment i l’explotació de les dades per tenir coneixement de les
incidències sorgides a nivell de centre.
En tots dos casos la gestió ha estat àgil i s'han complert els terminis establerts de resposta als
usuaris.
3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a
la seva millora contínua.
El SGIQ del centre disposa del procés estratègic “PE2-Definició, desplegament i seguiment del
SGIQ” que recull la sistemàtica de revisió amb els seus responsables i, si escau, d’actualització
del SGIQ.
Com ja s'ha esmentat anteriorment, durant el curs 2017-18 s’ha dut a terme la revisió anual
dels processos del SGIQ, alguns es revisen per primera vegada i altres reben la segona revisió
des de que es van implantar. A la Comissió de Qualitat del 17 d’abril de 2018 s’informa de que
s’està duent a terme aquesta tasca i que ja s’han designat els responsables concrets d’aquells
que no els tenien.
Es finalitza la revisió per part dels responsables amb l’assessorament tècnic de la Unitat de
Suport a la Qualitat i Avaluació i la gestió acadèmica, i s’aprova a la Junta de Facultat del 28 de
juny de 2018.
Acaba de finalitzar-se la revisió del Manual de SGIQ que s’ha presentat a la seva aprovació a la
Comissió de Qualitat del 11 de desembre de 2018. Ha estat aprovat, i al gener de 2019 es
publicarà al web el Manual i tots els processos amb la nova versió al web de la Facultat,
substituint la versió actual.
S’adjunta a l’ ISC els plans de millora del Centre i dels tres graus que garanteixen la traçabilitat
i actualització de les propostes de millora i que tenen en compte:
 les propostes de millora de l’informe de seguiment anterior
 les recomanacions de possibles informes d’AQU
 les propostes de millora detectades en el procés de seguiment
Entenem que un SGIQ està plenament implementat quan ja hi ha seguiment de cadascun dels
processos. Ja s'ha fet aquesta revisió durant l'any 2018, s'han assignat responsables als
processos adaptats per la Facultat i la Comissió de Qualitat ja està operativa.
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Fruit d’aquest seguiment es presenta una proposta de millora que es pot veure a la taula al final
de l’informe corresponent a l’ estàndard 3.

Atès que es mantenen les condicions avaluades en el procés d’acreditació, el Centre valora
aquest estàndard com “s’assoleix”

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord
amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants.
Donat que fruit de l’anterior procés d’ acreditació les titulacions van rebre valoracions i
recomanacions diferents al respecte d’aquest estàndard, les valoracions d’aquest seguiment es
presenten de manera individual.
Des del Centre es consideren molt positives les accions que s’estan impulsant i duent a terme i
que es detallen al pla de millores de cadascuna de les tres titulacions de grau.
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.
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar
les seves funcions i atendre els estudiants.
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i
investigadora del professorat.
GRAU EN MEDICINA
Durant el procés d’acreditació aquest estàndard va obtenir la valoració: “s’assoleix vers
l’excel·lència”
Des del moment de l’acreditació s’estan duent a terme accions per la millora de l’ adequació del
professorat al programa formatiu. Concretament respecte a l’elevat percentatge de professorat
no permanent als cursos clínics s’intenta augmentar la contractació permanent d’aquest
col·lectiu, tenint en compte les restriccions generals entorn a la contractació de PDI a la UAB.
Es manté des de l’acreditació la ràtio d’estudiants per professor en el nombre de 3 i es considera
suficient.
Fruit de l’acreditació i d’aquest seguiment es presenta l’estat de dues propostes de millora ja
iniciades en cursos anteriors, que es poden veure a la taula al final de l’informe corresponents a
l’ estàndard 4.
Atès que es mantenen les condicions avaluades en el procés d’acreditació, la coordinació
valora aquest estàndard com “s’assoleix vers l’excel·lència”
GRAU EN INFERMERIA
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Durant el procés d’acreditació aquest estàndard va obtenir la valoració: “s’assoleix amb
condicions ”

Des del moment de l’acreditació s’han fet accions per la millora de l’ adequació del professorat
al programa formatiu:
Malgrat que està augmentant el percentatge d’hores impartides per professors associats en
detriment dels professors permanents degut a les directives de contractació de personal, a finals
de 2017 el nombre de professors doctors s’ha vist incrementat des de l’acreditació , del personal
a temps complet resten només 2 professors que no són doctors, però a finals de 2018 tots els
professors ja seran doctors.
S’ha anat incorporant professors associats que o bé han finalitzat el doctorat o bé l’estan cursant
actualment: A finals de 2018 imparteixen docència 6 professors associats que són doctors, 1
d’ells amb premi extraordinari de doctorat, 5 professors associats cursant el doctorat en vies de
presentar la tesi i 3 professors que estan iniciant els estudis de doctorat.
En relació amb l’acreditació del professorat de l’àmbit d’infermeria cal considerar la dificultat
per publicar en revistes d’alt impacte i el nombre d’articles que s’estableixen per l’acreditació
tant d’AQU com d’ANECA.
Una de les professores permanents ha rebut l’acreditació ANECA de professora contractada
doctora, un professor visitant ha esdevingut lector i una professora visitant es troba en vies
d’acreditació per lectora, també una professora ha rebut un sexenni d’investigació.
El nombre d’articles publicats pel global de professors del Departament d’Infermeria en revistes
de diferent factor d’impacte ha estat de 31 des de l’acreditació, a més de comunicacions en
congressos i capítols de llibres .
Tot i que es manté la dificultat dels professors per acreditar-se s’ha fet accions al respecte i la
situació ha millorat des de l’acreditació i amb una clara progressió cap a l’assoliment d’un major
nombre de professors acreditats cada curs.
Es manté des de l’acreditació la ràtio d’estudiants per professor en el nombre de 9 i es considera
suficient.
Es mantenen els criteris d’assignació en les mateixes condicions que en el moment de
l’acreditació.
Des de la coordinació es valora molt positivament l’ evolució de la situació d’aquest estàndard,
aquest és un àmbit en el que es treballa intensament des de la titulació, i fruit de les
recomanacions de l’acreditació i d’aquest seguiment es presenten quatre propostes de millora
que es poden veure a la taula al final de l’informe corresponents a l’ estàndard 4.

Atès que han millorat les condicions avaluades en el procés d’acreditació, la coordinació valora
aquest estàndard com “s’assoleix”
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GRAU EN FISIOTERÀPIA
Durant el procés d’acreditació aquest estàndard va obtenir la valoració: “s’assoleix amb
condicions ”
El nivell de qualificació del professorat del Grau en Fisioteràpia exigida per el Centre actualment
respon a la situació real dels col·lectiu dels professionals en fisioteràpia, en la que la majoria no
tenen el grau de doctor. Aquesta realitat és assimilable a la d’ altres universitats que imparteixen
aquest grau. El col·lectiu més abundant entre els professors és el de fisioterapeuta, i poc a poc
va augmentant el nombre del doctors en fisioteràpia. Assolir els requisits necessaris per
desenvolupar una carrera acadèmica començant per la figura de lector és una via que a partir
d’ara es vol anar assolint, però donats els nombrosos requeriments no és un procés curt tenint
en compte les característiques professionals del col·lectiu.
En aquest moment la titulació es troba en una fase contínua de millora amb l’objectiu
d’incrementar el nombre de doctors i també la quantitat de professors propis. Durant el curs
2016-17 es va implementar la 1º edició del Màster Oficial en Fisioteràpia Aplicada a l’ Esport i a
la Activitat Física UAB. Actualment la UAB està iniciant una via facilitadora per realitzar estudis
de màsters al professorat per tal de poder accedir al doctorat en un curt termini i anar
augmentant el percentatge de professors doctors.
En quant a la impartició de la docència de primer curs, de les assignatures bàsiques -60 ECTS- un
total de 48 ECTS s’imparteixen per doctors, a segon curs els 6 ECTS de FB els imparteixen doctors,
i a la resta dels cursos del grau les assignatures OB i OT es combina la docència per part de
doctors, diplomats i graduats.
El nombre de professors doctors fisioterapeutes va augmentant de manera general a tot el país
lentament. Les condicions de contractació actuals i els requisits que es precisen per optar a una
plaça de professor universitari dificulten que hi hagi una concurrència important als concursos
de professor associat a la universitat pública donades les perspectives a curt plaç. El nombre de
professors fisioterapeutes és suficient amb el disseny plantejat de professors assistencials i
docents simultàniament, és un valor que l’alumne aprecia força, reforçat també per la
participació de professors llicenciats en medicina, psicologia i d’altres especialitats.
La ratio d’estudiants per professor ha millorat des del moment de l’acreditació, passant de 15 a
13 pel curs 2017-18,es considera que el professorat és suficient.
En quant als sistemes de suport a la docència que ofereix la universitat, tenint en compte que
els professors fisioterapeutes tenen una important activitat professional assistencial, en general
els resulta dificultós accedir a l’oferta de formació general. L’accés a activitats de formació online dins d’aquesta oferta és una possibilitat interessant per aquest col·lectiu, i que s’està
promovent en aquest moment.
Amb l’anhel d’impulsar formació professional oberta als professors del grau i col·laboradors
s’han dut a terme una sèrie d’iniciatives. Durant el curs 2015-16 des de la Coordinació del Grau
de Fisioteràpia es van organitzar dos cursos, un d’electroteràpia i un d’ecografia amb important
participació del professorat .
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Amb motiu de la bona acollida dels cursos anteriors, l’any 2016 de manera acordada amb tots
els coordinadors de curs i de pràctiques es va crear la figura del professor coordinador de
formació docent. Aquest ha esdevingut un mecanisme útil per canalitzar i organitzar totes
aquelles sessions, classes, cursos etc., que puguin ser de l’interès per els professors i contribuir
en l’actualització dels coneixements professionals amb la col·laboració de la Unitat Docent Parc
Salut Mar.
Durant el curs 2016-17 es van organitzar i realitzar unes sessions amb el tema de les “ Lesions
en la Pràctica del Running” amb la col·laboració dels fisioterapeutes Álex Alvarez i Albert Carrera
del Centre “ Clínica del Dolor” de Barcelona.
Independentment d’aquesta formació, a l’inici del curs 2018-19 es va adreçar a l’ Oficina de
Qualitat Docent una consulta per iniciar un any més un curs d’aules Moodle per professors de
Fisioteràpia ja que el campus virtual deixaria d’estar vigent en poc temps. Prèviament a fer la
sol·licitud en ferm, es van enviar propostes de dates als professors interessats. Finalment no es
va comptar amb el nombre suficient d’inscrits i per aquest motiu no es va tramitar la inscripció.
Actualment s’ està preparant una sessió titulada “Enfoque en Neuroinmunologia” que impartirà
una fisioterapeuta externa, Maria Sáez, amb la que juntament amb la UDPSM s’està concretant
les dates pel segon semestre del curs 2018-19.
Aquestes accions formatives en ocasions comporten dificultats horàries pels professors que es
volen inscriure, ja que han de combinar aquests horaris amb la seva activitat professional.
Algunes de les sessions organitzades des de la titulació s’han impartit en caps de setmana. El fet
afegit de que no han de suposar un cost econòmic per la UAB també dificulta la participació
d’alguns/es ponents.
Es continuaran tenint en compte les convocatòries de formació a mida i d’altres que s’ofereixen
des de la Unitat de Formació per anar millorant la formació del professorat.
Paral·lelament des de l’ Equip de Deganat s’ està mantenint converses amb Vicerectorat de
Personal Acadèmic per tal d’ impulsar àrees docents i d’investigació en Fisioteràpia, amb la
perspectiva de crear en el futur una estructura organitzativa de suport al grau.
Fruit de les recomanacions de l’acreditació i d’aquest seguiment es presenten tres propostes
de millora que es poden veure a la taula al final de l’informe corresponents a l’estàndard 4.
Atès que han millorat les condicions avaluades en el procés d’acreditació, la coordinació valora
aquest estàndard com “s’assoleix”

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge
de l’alumnat.
Durant el procés d’acreditació aquest estàndard va obtenir la valoració: “s’assoleix”
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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 UAB va aprovar el Pla d’Acció Tutorial de la UAB que contempla tant les accions de promoció,
orientació i transició a la universitat, com les accions d’assessorament i suport als estudiants de
la UAB en els diferents aspectes del seu aprenentatge i el seu desenvolupament professional.
El Pla d’orientació de l’estudiant configura el Pla d’Acció Tutorial de la Facultat que és accessible
al web del centre.
Tanmateix, el procés PC4-Orientació a l’estudiant ha estat revisat durant l’any 2018.
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al
característiques de la titulació.

nombre d’estudiants i a les

La Facultat de Medicina té una infraestructura, tant tecnològica com funcional, adient per a tota
la seva oferta de pregrau i de postgrau que s’imparteix a les seves sis unitats docents. Tots els
espais estan dotats d’equips audiovisuals informàtics i tenen accés a internet i durant els darrers
anys s’ha anat augmentant els punts de xarxa sense fils per poder donar més cobertura de
connexió via wifi a les zones comuns i a les aules de gran capacitat. Durant el curs 2017-2018 es
pot donada per finalitzada la renovació del parc informàtic de les 10 aules d’informàtica
distribuïdes per els unitats docents de la Facultat, i s’ha renovat el 50% dels ordinadors de les
aules convencionals. Per tant, els alumnes es poden connectar a Internet des de qualsevol punt
amb accés a la xarxa UAB i via wifi, i disposen de correu institucional personal, ordinadors d’ús
lliure per a realitzar els treballs i consultes tant a les aules d’informàtica com a les biblioteques.
També tenen accés al Campus Virtual des de fora del campus s’hi pot accedir a través de les
xarxes privades virtuals.
Els laboratoris experimentals on els alumnes realitzen pràctiques i activitats del programa
docent disposen de materials i equipaments necessaris per a realitzar les activitats formatives i
experimentals relacionades amb els graus i postgraus de la Facultat.
Les Unitats Docents disposen de laboratoris d’habilitats clíniques i espais de simulació avançada
on els alumnes de la Facultat de Medicina reben docència pràctica sobre les diferents tècniques
i habilitats en medicina, cirurgia, infermeria i fisioteràpia. Els espais de simulació clínica faciliten
als estudiants assolir competències tècniques, comunicatives i de treball en equip
multidisciplinari, reproduint l’entorn professional.
Fruit de les recomanacions de l’acreditació, de seguiments anteriors i d’aquest seguiment es
presenten sis propostes de millora que es poden veure a la taula al final de l’informe
corresponents a l’ estàndard 5.

Atès que es mantenen les condicions avaluades en el procés d’acreditació, el Centre valora
aquest estàndard com “s’assoleix ”
Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius
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Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació.
Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que
es corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors
acadèmics, de satisfacció i laborals.
6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos
i amb el nivell del MECES de la titulació.
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.
6.3. El valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació.
Des del centre es consideren molt positives les accions que s’estan impulsant i duent a terme i
que es detallen al pla de millores de cadascuna de les tres titulacions de grau.
A nivell de centre la qüestió de la participació a les enquestes és un tema que està rebent atenció
en diferents instàncies, a les diverses Comissions de Grau i a la Comissió de Qualitat de la
Facultat de Medicina, amb l’objectiu d’incrementar progressivament la participació dels
alumnes.
GRAU EN MEDICINA
Durant el procés d’acreditació aquest estàndard va obtenir la valoració: “s’assoleix ”

Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i
amb el nivell del MECES de la titulació.
La valoració dels estudiants amb l’actuació docent seguint les enquestes de satisfacció
semestrals des del curs 2015/16 mostren una puntuació al voltant del 3 i per sobre d’aquest
valor sobre 4. Aquest es considera un bon indicador de satisfacció, i es treballa intensament per
augmentar la participació a les enquestes institucionals, tal com s’indica en una proposta de
millora.
En relació amb la satisfacció dels estudiants amb la titulació, a l’enquesta de 2017 realitzada per
AQU i amb un percentatge de respostes de gairebé el 27% de la mostra, més del 80% dels
estudiants declaren un grau de satisfacció elevat amb la titulació. Respecte a la programació
docent els valors són similars o superiors a la mitjana dels de la resta d’universitats catalanes, i
la valoració sobre els sistemes d’informació i les instal·lacions i recursos és alta.
En relació amb els valors sobre la inserció laboral dels estudiants del Grau en Medicina de la
UAB, amb un percentatge de respostes prou alt, de gairebé el 50%, la inserció al mercat de
treball amb funcions específiques de la titulació és molt alta, de més del 96%, dels més alts de
Catalunya i que ha pujat respecte als valors anteriors, de l’any 2014.
En quant al rendiment dels estudiants de primer curs (nou ingrés) es manté des de l’acreditació
al voltant del 85%.El rendiment general arriba gairebé al 90%, valors que es consideren
satisfactoris per part de la coordinació.
La taxa d’abandonament es situa en un màxim del 10% segons el curs, per sota de la previsió de
la memòria verificada que és de l’15%.
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Atès que es mantenen les condicions avaluades en el procés d’acreditació, la coordinació valora
aquest estàndard com “s’assoleix ”

GRAU EN INFERMERIA
Durant el procés d’acreditació aquest estàndard va obtenir la valoració: “s’assoleix”
Les activitats de formació i avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els
resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es
corresponen al nivell del MECES de la titulació, com per als indicadors acadèmics, de satisfacció
i laborals.
Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i
amb el nivell del MECES de la titulació.
La valoració dels estudiants amb l’actuació docent seguint les enquestes de satisfacció
semestrals des del curs 2015/16 mostren una puntuació sempre superior a 3 sobre un màxim
de 4, fet que la coordinació valora com un bon indicador de satisfacció, possiblement millorable
a mida que augmenti el percentatge d’enquestes respostes, aspecte en el que s’hi està treballant
activament.
Per poder valorar la satisfacció dels estudiants amb la titulació, disposem de 2 tipus d’evidències:
l’estudi sobre la satisfacció dels titulats i l’estudi per a la inserció laboral al cap de 2 anys de la
graduació.
Respecte a la satisfacció dels estudiants amb la titulació, a l’enquesta de 2017 realitzada per
AQU, la mitjana se situa al voltant del 7,1 (de 0 a 10) amb un percentatge de satisfets al voltant
del 66,9%. Aquest resultat, que es considera acceptable però millorable, pot estar influenciat
perquè a la titulació hi accedeix una quantitat considerable d’estudiants que no ho fan en
primera opció, el grau que volien cursar era Medicina però no van assolir la nota de tall
necessària. Aquesta situació és la que s’expressa a l’indicador del 71% dels estudiants que havien
triat el grau en Infermeria com a primera opció.
Un altre tema que es detecta a través de les respostes de les enquestes és la disconformitat amb
la intensitat de la programació docent del grau. La coordinació valora que és degut a l’alt
percentatge d’estudiants que treballen, ja que els horaris i l’obligatorietat de la presencialitat a
determinades activitats els hi provoquen dificultats per compaginar treball i estudis.
Respecte al percentatge d’inserció laboral dels estudiants del Grau en Infermeria de l’UAB, té un
índex d’ocupació laboral del 95,5%, un dels més alts de Catalunya, possiblement degut a l’alta
qualitat dels serveis de pràctiques que juntament amb la qualitat de la seva formació, molts
d’ells es quedin als hospitals, centres d’atenció Primària, centres sociosanitaris etc., en els quals
van fer les pràctiques clíniques. La majoria dels estudiants (93,2%) van trobar feina com a
infermers/res en menys de 3 mesos després de graduar-se.
En quant al rendiment dels estudiants de primer curs (nou ingrés) es manté des de l’acreditació
al voltant del 85%, essent la de 2017 del 87,07%. El rendiment general s’ha mantingut al voltant
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del 95%, l’any 2017 del 94,3%. Aquests valors es consideren satisfactoris per part de la
coordinació.
La taxa d’abandonament es situa al voltant del 10% segons el curs, sempre en percentatges
inferiors a la previsió que és de l’11%. L’abandonament també pot estar relacionat amb la
voluntat de cursar el grau d’Infermeria no com a primera opció , i segons la nota de tall de cada
curs hi ha un nombre d’estudiants que accedeixen als estudis d’ Infermeria per considerar-los
similars al Grau que desitjaven cursar en primer lloc.
Es presenten dues propostes de millora que es poden veure a la taula al final de l’informe
corresponents a l’ estàndard 6.
 que
... es mantenen les condicions avaluades en el procés d’acreditació, la coordinació
Atès
valora aquest estàndard com “s’assoleix”
GRAU EN FISIOTERÀPIA

Durant el procés d’acreditació aquest estàndard va obtenir la valoració: “s’assoleix amb
condicions ”

Les activitats de formació i avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació.
Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que
es corresponen al nivell del MECES de la titulació, com per als indicadors acadèmics, de
satisfacció i laborals.
Des de l'acreditació es segueixen mantenint els resultats d'aprenentatge adequats als objectius
formatius i al nivell MECES de la titulació.
Es duu a terme un seguiment proper del desenvolupament de les activitats formatives, aquest
permet detectar situacions com la que es va donar durant el curs 2016-17, quan a un centre de
pràctiques l'empresa va modificar els horaris del tutor sense previ avís; pel curs següent ja no es
va renovar el conveni amb aquest centre.
Els alumnes passen per tots els serveis previstos a fer les pràctiques. S’ha augmentat el nombre
de places de les grans matèries així com per assignatures específiques ( Fisioteràpia de l'esport).
Els alumnes fan pràctiques en centres del PSM (abans IMAS) i la resta dels Hospitals Universitaris
vinculats a la Facultat de Medicina de la UAB i Centres d’atenció Primària de l’ICS així com també
Mútues i Hospitals concertats. Tots el centres esmentats faciliten als alumnes tractaments
específics de les àrees de coneixement més importants per l’estudiant de Fisioteràpia i que
també son les que consten a la memòria del grau: Patologia de l’ Aparell Locomotor,
Neurologia, Reumatologia, Medicina Interna, Pneumologia, Cirurgia General i Geriatria. La
incidència del nombre de casos tractats sempre va en funció de la distribució que cada centre fa
entre els seus professionals i la demanda de tractaments tant hospitalitzats com ingressats que
hi ha en tractament. Els convenis que es signen amb els centres permeten que els itineraris
formatius comprenguin una àmplia formació tècnica, amb habilitats en totes les disciplines
esmentades. S’ha fet esment detallat d’aquests mecanismes a l’apartat 1.2 del present
seguiment.
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S'està fent un important esforç en l'ampliació contínua del nombre de centres de pràctiques de
qualitat que garanteixen la formació de les habilitats i comportaments propis que ha d’aprendre
l’alumne per dur a terme la fisioteràpia. Tot i així es creu necessari augmentar les
contraprestacions de la UAB amb els centres, ja que aquesta qüestió limita molt les possibilitats
de mantenir aquests centres i aconseguir-ne més.
Per fer un seguiment més estret de la qualitat dels centres de pràctiques, a més dels contactes
freqüents entre professors de pràctiques els i tutors s’han planificat visites a aquests centres de
pràctiques amb professors de assignatura.
El rendiment general s’ha mantingut per sobre del 90%, l’any 2017 va ser del 94,29%. Aquests
valors es consideren satisfactoris per part de la coordinació.
Les taxes d’abandonament després del primer curs mostren uns valors una mica elevats segons
la cohort, i des de la coordinació s'ha volgut esbrinar els motius mitjançant una enquesta pròpia
a aquests estudiants un cop havien deixat els estudis. No es va poder fer degut a la protecció de
les seves dades un cop deixaven la universitat, però darrerament s'ha fet una nova consulta al
respecte i a finals d'aquest curs es podrà preparar i passar aquesta enquesta als alumnes que
abandonin els estudis i així poder analitzar-ne els motius.
La valoració dels estudiants amb l’actuació docent seguint les enquestes de satisfacció
semestrals des del curs 2015/16 mostren una puntuació sempre superior a 3 sobre un màxim
de 4. La coordinació valora com un bon indicador de satisfacció, possiblement millorable a mida
que augmenti el percentatge d’enquestes respostes, aspecte en el que s’hi està treballant
activament.
Les enquestes de satisfacció d'egressats publicades a l’ AQU del curs 2017 per Fisioteràpia van
obtenir un total de respostes del 19% , percentatge que es considera baix també. Malgrat això,
els resultats de les diferents qüestions sobre satisfacció amb la titulació estan en valors similars
i en alguns casos per sobre dels valors de les altres Universitats catalanes que imparteixen
Fisioteràpia.
En el cas de la inserció laboral no s'ha obtingut un nombre de respostes suficient per quantificarla. El coneixement intern de la titulació és que les sortides laborals són bastant adequades al
nombre de titulats, i s'espera que en un futur proper es pugui comptar amb dades quantitatives
per analitzar-les.
Fruit de les recomanacions de l’acreditació i d’aquest seguiment es presenta una proposta de
millora que es pot veure a la taula al final de l’informe corresponent a l’ estàndard 6.
Atès que han millorat les condicions avaluades en el procés d’acreditació, la coordinació
valora aquest estàndard com “s’assoleix”
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Locomotor/Neurologia/Respiratori

Locomotor/Neurologia/Respiratori

Pediatria

PLA DE MILLORES
FACULTAT DE MEDICINA- CENTRE
Proposta Estàndard
Procés Origen
1
1. Qualitat programa formatiu
Seguiment

Curs
17/18

Diagnòstic
Deteccció de manca de
canals de comunicació
amb les Escoles
Adscrites d' Infermeria
Manca traduir les guies
docents en anglès (versió
reduïda).

Objectius a assolir
Establir canals de
coordinació estables
amb les escoles
Adscrites d'Infermeria
Traduir i publicar les
guies docents de les
titulacions de la Facultat
en anglès.
Baixa participació dels
Augmentar la
estudiants del centre a participació fins a assolir
les enquestes
percentatges similars als
institucionals
dels centres amb més
participació.
Parc informàtic antiquat Millorar el maquinari
informàtic.

2

2. Pertinència informació pública AQU acreditació13/14

3

3. Eficàcia SGIQ

Seguiment

17/18

4

5. Eficàcia sist. suport aprenentatgeSeguiment

13/14

5

5. Eficàcia sist. suport aprenentatgeSeguiment

13/14

Manca d’unitats de
simulació clínica.

6

5. Eficàcia sist. suport aprenentatgeSeguiment

17/18

Manca de formació
específica per la
simulació clínica

7

5. Eficàcia sist. suport aprenentatgeSeguiment

17/18

No es tenen
identificades les
activitats docents
susceptibles de ser
adaptades a l'Aprentatge
i Servei(ApS)

8

5. Eficàcia sist. suport aprenentatgeSeguiment

13/14

Connexió insuficient i
deficient en alguns
espais destinats a
l’estudi de les UD.

9

5. Eficàcia sist. suport aprenentatgeSeguiment

17/18

MEDICINA
Proposta Estàndard
Procés Origen
001
1. Qualitat programa formatiu
Seguiment

Curs
13/14

PE3

Prioritat Responsable
Acció proposada
Creació i posada en marxa d'una comissió de Alta
Vicedeganat de
coordinació per les Escoles Adscrites
Docència,Qualitat i
Avaluació/Deganat

Inici
Final
Indicadors assoliment acció
01/09/2017 01/09/2019 Creació de la comissió-assolit en data
26/09/2018- nombre de reunions
realitzades

Modificaciómemòria?
No

Estat
En procés

Alta
Fer la traducció de les guies i adequar
l’aplicació corporativa de les guies docents,
per a que es publiquin una versió reduïda a
l’anglès.
Identificar mecanismes amb els docents per Alta
incentivar la participació. Es tracta a la
Comissió de Qualitat

Deganat

01/09/2015 31/12/2019 Nombre de guies docents traduïdes a
l’anglès

No

En procés

Vicedeganat de
Docència,Qualitat i
Avaluació/Deganat

01/04/2018 31/12/2019 Percentatge de resposta a les enquestes No
des del centre

En procés

Baixa

Equip de Govern de la
UAB/Deganat

01/09/2015 31/12/2019 Nombre de renovacions

No

En procés

Alta

Equip de Govern de la
UAB/Deganat

01/09/2015 31/12/2018 Nombre de sales de simulació
instal·lades

Sí

Finalitzada

Alta

Vicedeganat de
Docència,Qualitat i
Avaluació/Deganat

01/09/2017 01/09/2020 Nombre de docents que segueixin
aquesta formació

No

En procés

Alta

Comissió ApSUAB/Deganat

01/09/2018 01/09/2019 Nº d'activitats identificades

No

En procés

Alta

Coordinació UD/Deganat 01/09/2015 31/12/2019 Nombre de connexions realitzades i
nombre de sales d'estudi.

No

En procés

Alta
Dissenyar una formació on-line que
l'estudiant haurà de superar previament a la
programació de la docència als laboratoris
clínics.

01/07/2018 31/12/2019 Formació disponible pels estudiants
Coordinació
UD/Deganat/professors
assignatures

No

En procés

Modificaciómemòria?
Sí

Estat
Estat
Finalitzada

Renovació progressiva de tot el parc
informàtic a les UDH de la Facultat de
Medicina.
Millorar els recursos
Posar en marxa a totes les UUDD, com a
específics per a la
mínim, una sala de simulació clínica bàsica
simulació clínica.
per estudiants de pregrau i postgrau o
establir convenis amb d’altres institucions
per fer ús de les seves instal·lacions.
Millorar la formació
Posar en marxa formació específica en
específica per la
simulació clínica per al professoraat que ho
simulació
inclogui com a estratègia docent dins de la
seva assignatura.
Identificar activitats
Informar de la potencialitat de la
docents que es puguin metodologia a les Comissions de
dur a terme mitjançant l' Grau//Enviar graella als professors per
Aprenentage i Servei
identificar les activitats.

Augmentar els espais
destinats a l’estudi i
treball en grup amb
connexió sense fils per
facilitar el treball
autònom de l’estudiant.
Manca d'un pla de
Dissenyar una estratègia
seguretat global per als que garanteixi uns
laboratoris docents de la coneixements de
Facultat
seguretat en els
laboratoris alhora que
un compromís per part
de docents i alumnat.

Millora de la connexió wifi a zones d’estudi
de les UD.

Diagnòstic
Dificultat per accedir a
menció amb l’oferta
d’assignatures optatives.

Prioritat Responsable
Inici
Final
Acció proposada
Indicadors assoliment acció
Estructurar i combinar de manera flexible les Alta
Comissió de Grau/Gestió 01/01/2015 01/09/2017 Els alumnes poden obtenir mencions.
assignatures optatives per tal que l’alumnat
Acadèmica/Deganat
pugui obtenir menció.

Objectius a assolir
Modificació del pla
d’estudis i adequació de
l’oferta d’assignatures
optatives per facilitat
l’obtenció de menció.

Estat

002

1. Qualitat programa formatiu

AQU seguiment14/15

Oferta d’assignatures
optatives excessiva.

003

1. Qualitat programa formatiu

Seguiment

14/15

004

2. Pertinència informació pública Seguiment

13/14

005

3. Eficàcia SGIQ

Acreditació

15/16

006

4. Adequació del professorat

Seguiment

13/14

007

4. Adequació del professorat

Seguiment

13/14

008

5. Eficàcia sist. suport aprenentatgeSeguiment

13/14

009

5. Eficàcia sist. suport aprenentatgeSeguiment

13/14

010

5. Eficàcia sist. suport aprenentatgeSeguiment

13/14

PE3

Alta

Comissió de Grau/Gestió 01/09/2014 01/09/2019 Oferta d'assignatures optatives
Acadèmica/Deganat

Fer una coordinació de l’assignació de places
als centres aliens amb conveni marc. Establir
el procés per formalitzar els convenis marc
i/o específics necessaris.
Adequar l’aplicació corporativa de les guies
docents, per a que es publiquin en castellà
les de 6è curs. Estudiar la viabilitat d’una
versió reduïda de les guies docents en
anglès.
Baix percentatge de
Augmentar la
Intensificar els recordatoris als estudiants
participació en les
participació dels
mitjançant correus electrònics, panells
enquestes d’avaluació de estudiants en les
informatius, missatges a l’aula... de les dates
l’activitat docent, des de enquestes d’avaluació de d’obertura de les enquestes i, també, de la
que es passen en format l’activitat docent del
importància de la participació en la recollida
electrònic.
professorat.
d’informació de l’activitat docent.
Nombre de places de
Establir el model de
Augmentar el nombre de professorat a les
professorat amb
dedicació docent del
UDH (equivalent a temps complert).
contractació
professorat de les UDH.
homologada de docència
a temps complet
insuficient en relació a la
docència impartida.

Alta

Comissió de Grau/Gestió 01/09/2014 01/09/2017 Nombre de centres amb conveni
Acadèmica/Deganat
establert

Alta

Coordinador del
Grau/responsables
d'assignatures/gestió
acadèmica

Alta

01/09/2016 01/09/2019 Nombre d'enquestes contestades
Deganat Coordinadors
de Grau /Coords. de curs

Alta

Equip Govern
UAB/Deganat/Directors
dept./Coords.UUDD

Elevat percentatge de
professorat no
permanent.
Especialment el
professorat que
imparteix docència als
cursos clínics.
Manquen accions
d’orientació
professional.

Augmentar el
percentatge de
professorat amb
contracte permanent,
sobre tot el que
imparteix docència als
cursos clínics.
Que els estudiants
tinguin clares les opcions
professionals d’un
Graduat en Medicina.

Augmentar la contractació permanent
d’aquest col·lectiu.

Alta

Dissenyar accions d’orientació professional
als estudiants del 6è curs del Grau.

Manca de
desenvolupament i
modernització de la
docència en simulació
clínica.
Cal millorar i
complementar
l’adquisició d’habilitats
pràctiques clíniques.

Millorar els espais de
simulació de pràctica
clínica a totes les Unitats
Docents.

Diagnòstic

Regular l’oferta de les
assignatures optatives
per adequar-la a la
demanda.
Manca de procés
Regular l’oferta i la
d’assignació de places de demanda de places de
Pràcticum a centres
Pràcticum a centres
aliens.
aliens.
Manca traduir i publicar Publicar les guies
les guies docents de 6è 2015/16 en castellà.
al castellà.

Fer una presentació prèvia de les
assignatures optatives del proper curs.

En procés

No

Finalitzada

No

Finalitzada

No

En procés

01/09/2013 01/09/2019 Nombre de places noves

No

En procés

Equip Govern
UAB/Deganat/Directors
dept./Coords.UUDD

01/09/2014 01/09/2019 Nombre de contractes permanents

No

En procés

Alta

Coordinador 6è
curs/Coordinador Grau

01/09/2015 01/09/2017 Accions d'orientació concretes

No

Desestimada

Complementar i millorar l’adquisició de
competències de la pràctica clínica,
practicant les habilitats tècniques
relacionades amb el procés assistencial
interdisciplinari.
Complementar i millorar Millorar els espais de simulació de pràctica
l’adquisició de
clínica a totes les Unitats Docents.
competències de la
pràctica clínica,
practicant les habilitats
tècniques relacionades
amb el procés
assistencial
interdisciplinari.

Alta

01/09/2013 31/12/2018 Nombre de sales de simulació
Direcció
Departaments/Equip de
instal·lades+ formació per la simulació
Govern

Alta

Equip Govern/Deganat

Objectius a assolir

Prioritat Responsable

01/09/2015 01/09/2017 Totes les guies docents publicades en
català i en castellà

Sí (En el moment d’implantació
Finalitzada
d’aquesta mesura)

01/09/2014 01/09/2020 Nombre de sales de simulació
instal·lades+ formació per la simulació

No

En procés

Inici

Modificaciómemòria?

Estat

INFERMERIA
Proposta

Estàndard

Procés Origen

Curs

Acció proposada

Final

Indicadors assoliment acció

Estat

1

1. Qualitat programa formatiu
PE3

Seguiment

17/18

2

1. Qualitat programa formatiu
PE3

Acreditació

17/18

3

3. Eficàcia SGIQ

PE3

Seguiment

15/16

4

3. Eficàcia SGIQ

PE3

Seguiment

17/18

5

4. Adequació del professorat
PE3

Seguiment

14/15

6

4. Adequació del professorat
PE3

Seguiment

17/18

7

4. Adequació del professorat
PE3

Seguiment

11/12/

8

4. Adequació del professorat
PE3

Seguiment

14/15

Augmentar les places de
pràctiques clíniques
diversificant-les a la zona
d' influència de la
Universitat Autònoma de
Barcelona
Després de l'acreditació
es veu la necessitat de
tenir un pla d'estudis
consensuat amb les
Escoles adscrites.
Baix percentatge de
participació en les
enquestes d'avaluació de
l'activitat docent, des de
que es pasen en format
electrònic
Visibilitzar els resultats
de les enquestes

Augmentar en un 10%
els llocs de pràctiques ,
tant al Vallès com a
Barcelona

Coordinadors de
pràctiques clíniques

01/03/2018 12/12/2021 Augmentar en un 10% les places de
pràctiques en la zona d'influència de la
UAB

Universitat,
Departament,
Coordinadora de la
titulació

01/03/2018 12/12/2020 Tenir un pla d'estudis pel curs 2020/21, Sí
consensuat en un 75% dels crèdits

En procés

Deganat, Coordinadora
de Grau, Coordinadors
de Curs, Professorat

01/03/2016 01/09/2021 Augment fins al 30% del nombre
d'enquestes respostes

No

En procés

Coordinadors
d'assignatures

01/03/2018 12/12/2021 Augment fins el 30% de participació en
les enquestes tant del professorat com
de les assignatures

No

No iniciada

Universitat. Centre

01/03/2016 01/09/2021 Existencia de la base de dades. Nombre No
de professors registrats

En procés

Alta
Realitzar un questionari per tal de que els
estudiants i els coordinadors de pràcticums
puguin avaluar els professors associats
infermers
Alta
Augmentar la dotació de recursos de
professorat de la titulació per donar temps al
professorat permanent per la recerca i
l'activitat investigadora

Coordinadora de
pràctiques clíniques

01/03/2018 12/12/2020 Dissenyar l'eina i implementar-la en un
50% durant el curs 2019-20

No

No iniciada

Universitat,
Departament

01/03/2014 31/12/2018 Augment del percentatge de doctors
entre el professorat

No

En procés

Alta
Tenir obertes les enquestes d'avaluació de
l'actuació docent de 3er. I 4t. Curs durant tot
el semestre per poder disposar dels resultats
per acreditar el professorat

Universitat

01/03/2016 01/09/2020 Augment fins al 30% el nombre
d'enquestes respostes

No

En procés

Negociar places de pràctiques amb els
centres assistencials

Alta

Tenir pel curs 20/21 un Crear una comissió de treball amb les escoles Alta
pla d'estudis consensuat adscrites a l'UAB per treballar un nou pla
amb les Escoles
d'estudis
Adscrites a l'UAB

Augmentar la
participació dels
estudiants en les
enquestes d'avaluació de
l'activitat docent del
professorat
Publicitar en un 20% de
les assignatures per part
del coordinador de la
mateixa els canvis
introduits per efecte de
les enquestes
El professorat associat
Tenir enregistrat el
clinic (infermer
professorat associat
assistencial) no es
infermer del curs 2015registra en cap base de 16 en una base de dades
dades centralitzada, per institucional
ser activitats
supervisades
Dissenyar una eina per Avaluar els professors
avaluar als professors
associats infermers
associats infermers i
pilotar-la
Una part del professorat Augmentar el
no disposa del grau
percentatge de
acadèmic de doctor,
professorat amb la
malgrat tenir una
qualificació establerta
elevada experiència
per impartir la docència
docent. Amb la
en el conjunt de la
dedicació docent tan
titulació
elevada i les tasques de
gestió que realitza li
queda molt poc temps
per la recerca
A 3er. i 4t. , curs quan
Augmentar en el 50% el
s'obren les enquestes,
percentatge de
els estudiants fan
respostes dels
pràctiques i el
qüestionaris d'avaluació
professorat no té
del professorat
l'oportunitat per insistir
de manera directa a
classe per tal que les
omplin, o bé es tanquen
molt d'hora i els
estudiant han cursat
porques hores de classe
per poder respondre-les

Alta
Intensificar els recordatorisals estudiants
mitjançant recordatoris , panells informatius,
missatges a l'aula fins i tot determinar un
espai a l'aula per fer-ho en acabar
l'assignatura i informar-los de la importància
de fer-ho.
Explicar als coordinadors de les assignautres Alta
la necessitat de visibilitzar els resultats de les
enquestes d'avaluació

Registrar al professor associat clínic en una
base de dades institucional

Alta

No

No iniciada

9

5. Eficàcia sist. suport aprenentatge
PE3
Seguiment

14/15

10

5. Eficàcia sist. suport aprenentatge
PE3
Seguiment

17/18

11

6. Qualitat dels resultats PE3

Seguiment

14/15

12

6. Qualitat dels resultats PE3

Seguiment

15/16

No hi ha sales de
simulació clínica per
l'aprenentatge de les
competències
relacionades a les
pràctiques clíniques a la
Unitat Docent de la Vall
d'Hebron
Es detecten agressions
sexuals a estudiants per
vies indirectes que no
han estat comunicades
al professor de
pràctiques ni al
coordinador
No tenim dades sobre la
inserció laboral dels
graduats

Universitat, Centre

01/03/2014 01/09/2019 Existència de dues sales de simulació
clínica avançada a la Vall d'Hebron

No

En procés

Tenir pel curs 2020/21 Realitzar un protocol i donar-lo a conèixer als Alta
un protocol pel
docents, estudiants, infermeres tutores i
Departament
personal administratiu
d'Infermeria d'agressions
sexuals

Coordinadora de
pràctiques clíniques

01/03/2018 12/12/2020 Existència del protocol d'agressions
sexuals

No

No iniciada

Passar una enquesta per valorar el grau
d'inserció laboral de la primera cohort de
graduats. Sol.licitar a l'equip rectoral
realitzar "l'estudi de la inserció laboral de la
població titulada de les universitats
catalanes" aplicar-ho al Grau en Infermeria
Planificar un curs de formació pel
professorat de pràctiques sobre l'avaluació
docent

Alta

Coordinadora de
tiulació. Universitat

01/03/2014 12/12/2017 Autorització per recollir aquestes dades. No
Recollida de les mateixes

Finalitzada

Alta

Professor responsable de 01/03/2016 01/09/2018 Realització curs formació. 16
la coordinació de les
participants
pràctiques

Prioritat Responsable
Alta
Deganat/Administració
de Centre

Disposar de dues sales
de simulació clínica a la
Unitat Docent de la Vall
d'Hebron

Disposar de dades per
poder valorar la inserció
laboral dels graduats als
2 anys de titular-se

Degut als canvis de
Disminuir la variabilitat
professorat de
entre avaluadors
pràctiques, hi ha
variabilitat en l'avaluació
de les assignatures de
pràctiques clíniques

Alta
Distribuïr l'espai docent amb les
corresponents instal.lacions per adequar-los
a dues sales de simulació clínica a la Unitat
Docent de la Vall d'hebron

No

Finalitzada

Modificaciómemòria?
No

Estat
Estat
No iniciada

No

En procés

FISIOTERÀPIA
Proposta
001

Estàndard
Procés Origen
1. Qualitat programa formatiu
Seguiment

002

1. Qualitat programa formatiu

Acreditació

003

3. Eficàcia SGIQ

Acreditació

005

4. Adequació del professorat

PE3

Acreditació

Curs
Diagnòstic
2012-13 Hi ha dificultat per fer
reunions entre
coordinadors. Els
desplaçaments entre
Centres esmerça un
temps insuficient.
2015-16 Manquen Centres per
diversificar la oferta de
places per fer Pràcticums
i pràctiques de
l’assignatura Fisioteràpia
en la prevenció i
tractament de les lesions
de l’esport.

Objectius a assolir
Reduir els temps per
desplaçaments per a
reunions del professorat.

Acció proposada
Facilitar eines i mitjans per fer reunions online en el Centre de treball o Unitat Docent.
S’ha de confirmar la seva viabilitat amb la
UDH.

Inici
Final
Indicadors assoliment acció
01/01/2015 01/09/2019 Nombre de reunions a distància

Ampliar i diversificar
l’oferta de places per fer
Pràcticums i pràctiques
en Fisioteràpia de
l’Esport.

Alta
Visitar Centres específics esportius amb
activitat assistencial de fisioteràpia. Preveure
si és necessari establir acords i convenis amb
aquests centres. Visites guiades a Centres
esportius amb professor i alumnes.

Deganat/Coordinació de 01/09/2015 01/09/2020 Nous convenis signats
Grau/Professorat
implicat

2015-16 Baix percentatge de
participació en les
enquestes d’avaluació de
l’activitat docent, des de
que es passen en format
electrònic.
2015-16 El professorat associat
fisioterapeuta no
disposa de temps per
compaginar assistència,
docència i recerca

Augmentar la
participació dels
estudiants en les
enquestes d’avaluació de
l’activitat docent del
professorat.
Aconseguir flexibilitzar
els horaris del
professorat associat

Alta
Intensificar els recordatoris als estudiants
mitjançant correus electrònics, panells
informatius, missatges a l’aula... de les dates
d’obertura de les enquestes i, també, de la
importància de la participació en la recollida
d’informació de l’activitat docent.
Alta
Fer negociacions entre Universitat i els
hospitals on s’imparteix el grau, per
flexibilitzar els horaris i poder compaginar
assistència, docència i recerca.

Deganat /Coordinadors
de Grau /Coordinadors
de curs

01/09/2016 01/09/2019 Nombre d'enquestes contestades

No

En procés

UAB/Hospitals
Universitaris

01/09/2015 01/09/2020 Reunions al respecte entre la UAB i els
hospitals de les Unitats Docents

No

En procés

006

4. Adequació del professorat

Acreditació

2015-16 Manca de
contraprestacions als
centres de pràctiques.

Millorar les
Aconseguir que els tutors de Centre tinguin Alta
contraprestacions per els contraprestacions atractives perquè facilitin
centres de pràctiques.
les places per alumnes de pràctiques.
Facilitar el accés dels recursos electrònics de
la Biblioteca als tutors dels Centres.

007

4. Adequació del professorat

Acreditació

2015-16 Falta de centres de
pràctiques

008

6. Qualitat dels resultats

Acreditació

2016-17 Alta taxa
d’abandonament en les
tres primeres
promocions que supera
el 9% definit a la
Memòria Verificada.

Augmentar la quantitat
de centres de
pràctiques.
Conèixer les causes que
motiven els
abandonaments dels
estudiants del grau a
partir del curs
2015/2016 amb la
finalitat de valorar si s’ha
de proposar la
modificació de dita taxa
a la Memòria Verificada.

Deganat

01/09/2014 01/09/2020 Augment del ventall de prestacions als
centres de pràctiques

Augmentar els centres de pràctiques i
diversificar les especialitats

Alta

Deganat/ Coordinació de 01/09/2014 01/09/2020 Visites a possibles nous centres de
Grau
pràctiques

Contactar amb els alumnes que han
abandonat els estudis a partir del curs
2015/2016 i preguntar-los-hi els motius.

Alta

Coordinació de Grau

01/09/2016 31/12/2019 Coneixement dels motius concrets dels
abandonaments

No

En procés

No

En procés

No

En procés

