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El model UPF de seguiment de les titulacions de grau
L’informe de seguiment és un document públic establert en el RD 1393/2007, que ha de
recollir de forma sintètica els següents elements:
1. La identificació del títol i informació pública1
Comprèn les dades que hauran de constar en el futur RUCT ( nom oficial del títol,
centre responsable, any de la posada en marxa, etc) , i una graella amb la indicació
dels enllaços web on es troben els principals indicadors sobre la titulació:
a. La planificació operativa del pla d’estudis: guies docents, calendari,
horaris, etc.
b. Dades d’oferta, demanda i matrícula
c. Resultats acadèmics
d. Indicadors de garantia de qualitat
2. Anàlisi anual
El seguiment de les titulacions en el model del Sistema Intern de Garantia de la
Qualitat de la UPF implica l’aprovació d’un informe anual per part de la Facultat, a
través de la seva Junta de Facultat.
L’informe de seguiment anual es concep com un document sintètic.
L’Anàlisi anual ha de reflectir tres qüestions:
1. La Valoració del desplegament de la titulació: s’ha d’elaborar a partir de les
valoracions introduïdes en cadascun dels protocols d’anàlisi del sistema intern
de garantia de qualitat 6Q (accés, rendiment, satisfacció, pràctiques externes i
mobilitat, etc) i ha d’estar en consonància amb els punts forts i febles detectats i
les iniciatives de millora empreses. No es tracta d’una suma de valoracions, sinó
d’una valoració del conjunt de la titulació.
2. Les millores introduïdes, que han d’estar en relació amb els punts febles
detectats en qualsevol dels àmbits del desplegament de la titulació.
3. Modificacions del Pla d’Estudis:En el cas que la modificació del Pla d’Estudis
requereixi l’autorització d’ANECA; caldrà comunicar-la als òrgans de govern de
la Universitat.
Aquest document d’anàlisi ha de ser anual i s’ha d’elaborar durant el primer trimestre
posterior a la finalització del curs (setembre/desembre) de manera que es pugui aprovar
per la Junta de Facultat el primer trimestre de l’any natural següent (gener/febrer).

1

Vegeu en l’Annex 2. El llistat de requeriments d’informació pública per al seguiment continguts en el
document REACU 2009.
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Estructura de l’Informe de Seguiment
Part

Continguts
Identificació de la titulació i aprovació

0. Portada
Dades bàsiques de la titulació
Informació pública de la titulació
Dades de la titulació
Valoració general del desplegament del títol
2.Anàlisi Anual Millores introduïdes (en relació als punts febles)
Modificacions del Pla d’Estudis (ANECA)
1. Fitxa de la
titulació

Q1 Accés i Matrícula

Q2. Rendiment acadèmic de la titulació

Q3.Satisfacció docent
Annex 6Q
Q4. Pràctiques externes i mobilitat
Q5. Inserció laboral dels titulats

Q6. Gestió i atenció a la comunitat

Descripció
Màster en …, Departament …
Data i òrgan d’aprovació (Comissió/Consell)
del document
Dades registrals del títol
Enllaç web
Enllaç web a Dades i indicadors*

És informe de seguiment?
Si

Sí

Resum a partir de les valoracions emeses en el 6Q
–vegeu AnnexDades dels processos d'accés i matrícula
Valoració
Informe de rendiment
Evolució/Projecció de les taxes d'abandonament, graduació i
eficiència
Valoració
Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants
Satisfacció del professorat*
No, és un requisit previ,
Satisfacció del PAS*
l'informe de seguiment se
Valoració
n'alimenta.
Dades sobre pràctiques i mobilitat dels estudiants
Valoració
Estudi d'inserció laboral
Valoració
Modificacions sobre el pla d'estudis actual
Incidències/suggeriments durant el curs
Altres
Valoracions

* En elaboració
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Fitxa de la titulació
Títol: Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració (CCPPA)
Codi: 3391
Procés de verificació: registre/data/agència
Modificacions posteriors: no n’hi ha
Alumnes de nou ingrés: 160
Alumnes totals: 320
Curs d’inici: 2009 /10
Degà: Dr. Jordi Guiu Payà
Coordinador docent: Dr. Javier Astudillo Ruiz
Informació pública disponible:
http://www.upf.edu/politiques/grau-politiques/presentacio/index.html
Dades indicadors de la titulació:
http://www.upf.edu/universitat/upf_xifres/estudis/pol.html
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Valoració anual
1. Valoració general del desplegament del títol
Q1 ACCÉS I MATRÍCULA


S’han cobert totes les places ofertes inicialment. La demanda que té la titulació i
l’oferta de places que proporciona la Universitat Pompeu Fabra es valora
positivament, especialment tenint en compte la conjuntura i la situació de les
altres universitats que ofereixen titulacions equiparables.
 Des del curs 2006-2007 fins al curs 2010-2011 el nombre d’alumnes matriculats
ha oscil·lat entre els 163 i les 177, arribant a les 187 aquest darrer any.
 Malgrat la disminució de la demanda del Grau en primera preferència, la nota de
tall del Grau ha augmentat considerablement –més de dos punts– del curs
acadèmic 2009-2010 al 2010-2011, de 5,82 a 8,04. L’augment de la nota mitjana
ha estat encara més significatiu, de uns 2 punts i mig: de 6,94 el curs acadèmic
2009-2010 a 9,54 el 2010-2011. Aquest augment respon en part al canvi en la
metodologia del càlcul de la nota final dels estudiants de batxillerat.
La valoració positiva dels indicadors es veu reforçada en el marc dels estudis en
CCPPA oferts per les universitats catalanes. El Grau en CCPPA de la Universitat
Pompeu Fabra està per sobre de totes les altres titulacions en CCPPA tant pel
que fa al rati per places ofertes com en allò relatiu a la nota de tall.
 Aquests resultats permeten reforçar l’estratègia de promoció dels estudis de
Grau que es realitza cada any i que es proposa de mantenir.

Q2 RENDIMENT








La taxa de rendiment per a la cohort d’accés del curs acadèmic 2009-2010 s’ha
situat en el 82,06%, una taxa alta i creiem que satisfactòria. Tenint en compte
que les dades són exclusives de rendiment a primer curs, de matrícula
obligatòria en la seva integritat i on a més a més es concentra l’abandonament
(per l’aplicació del règim de permanència a primer curs), es preveu que en els
propers cursos la taxa de rendiment acumulada per a tot l’estudi s’incrementi.
La taxa de rendiment del Grau en CCPPA se situa el curs 2009-2010 una mica
mes d’un punt per sota de la mitjana de tots els graus impartits per la Universitat
Pompeu Fabra (83.7%).
La taxa d’abandonament per la cohort d’accés del curs acadèmic 2009-2010 s’ha
situat en un 17,8% (29 estudiants de 163), el gruix de la qual és degut a
l’aplicació del règim de permanència a primer curs.
El percentatge d’estudiants que abandonen el Grau en CCPPA com a
conseqüència de l’aplicació del règim de permanència (11,04%) se situa el curs
acadèmic 2009-2010 per sota de la mitjana de tots els graus de la Universitat
Pompeu Fabra (12,54%).
El valor de la taxa d’abandonament se situa per sota dels valors de l’antiga
Llicenciatura en CCPPA (21,0% el curs acadèmic 2008-2009; 27,5% el 20072008, 25,6% el 2006-2007; 25,2 % el 2005-2006; 26,2 % el 2004-2005). Aquest
valor confirma, a més, la tendència a la baixa desprès de la pujada durant el curs
2007-2008.
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No hi ha encara dades de taxa de graduació disponibles ja que el Grau en
CCPPA es va posar en marxa el curs acadèmic 2009-2010.

Q3 SATISFACCIÓ




La satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda durant el curs acadèmic
2009-2010 ha estat acceptable, amb una mitjana del 7,1 pel conjunt dels tres
trimestres en les qüestions relatives al compliment adequat de les obligacions
docents per part del professorat, la satisfacció global amb el contingut de les
assignatures i la satisfacció amb els professors.
La satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda és lleugerament més
elevada els trimestres primer i segon; en ambdós els valors mitjans referents a
les qüestions citades superen el 6,9.

Q4 PRÀCTIQUES EXTERNES I MOBILITAT
 Les pràctiques externes i la mobilitat estan previstes en els cursos posteriors. És
per aquest motiu que pels cursos acadèmics 2009-2010 i 2010-2011 no hi ha
dades relatives a aquestes dues qüestions

Q5 INSERCIÓ LABORAL
 Donat que el Grau en CCPPA està en funcionament des del curs acadèmic 20092010 encara no hi ha graduats i, en conseqüència, tampoc dades sobre la seva
inserció laboral.

Q6 PERSONES, GESTIÓ I SERVEIS
 Desprès de la posada en marxa del Grau en CCPPA la Facultat ha dissenyat un
estudi de qualitat que ha rebut un ajut del CQUID (corresponent al Pla-QUID
2010) i que té per objectius fer un seguiment de la implementació dels estudis i
detectar aspectes susceptibles de millora.
 Aquest estudi, referent al curs acadèmic 2010-2011, està en procés d’elaboració.
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2. Millores introduïdes
Accions de millora


Per analitzar el rendiment - bloc Q2- dels alumnes, se ha dissenyat un estudi en
profunditat amb la col·laboració del CQUID, per verificar per exemple la
correspondència entre la previsió total d’hores de dedicació de l’alumne fora de
l’aula, segons el nou pla d’estudis adaptat a les directrius europees, amb la
dedicació real d’aquests. També se pensa estudiar l’ajust entre les competències
previstes a desenvolupar pels alumnes segons matèria, i les competències
finalment adquirides. Mitjançant el desenvolupament d’aquest estudi es
facilitarà la comprensió del possible increment o decreixement de la taxa de
rendiment de les diverses assignatures.

3. Modificació del Pla d'Estudis


Donat que el Grau en Dret només està en funcionament des del curs acadèmic
2009-2010, no s’ha introduït encara cap modificació en el seu Pla d’Estudis.
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Annex 1: Sistema Intern de Garantia de Qualitat 6Q
Q1. Accés i matrícula
a) Dades dels processos d’accés i matrícula
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b) Dades relatives a la qualitat en l’accès

c) Valoració









Cal destacar que hi ha una demanda satisfactòria del Grau en CCPPA per part
dels estudiants. El curs acadèmic 2009-2010 la demanda va ser de 162 estudiants
per 160 places (1,01); el curs acadèmic 2010-2011 la demanda ha pujat i arriba a
187 estudiants per 160 places (1,17).
Aquesta pujada es especialment valuosa perquè la UPF es, junt a la UB, on
augmenta la demanda del grau en CCPPA. En el curs acadèmic la UPF es la
única universitat catalana on la demanda supera a la oferta (si exceptuem el grau
conjunt de CCPPA i Dret de la UB).
És important destacar també que el 88,4% dels admesos al Grau en CCPPA va
escollir-lo com a primera opció.
La nota de tall dels estudiants provinents de les PAU ha assolit el curs 20102011 un nivell bastant elevat (8,04), per sobre de la nota del curs anterior. Donat
que el Grau en CCPPA de la UPF és, amb diferencia, el que més places ofereix,
l’elevat valor d’aquesta nota de tall resulta especialment significatiu i positiu.
La nota mitjana dels estudiants de nou ingrés resulta també molt elevada pel curs
2010-2011, ja que es situa prop del 10 (9,54). Tots els estudiants del Grau tenen
una nota mitjana superior a 6,9.
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Q.2 Rendiment
a) Resultats de rendiment acadèmic per assignatura

b) Resultats d’abandonament
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c) Valoració








La mitjana de rendiment de les assignatures bàsiques i obligatòries ha de ser
valorada positivament, ja que se situa per sobre del 82,06%. Donat que només
dues assignatures assoleixen un valor inferior al 80,0% es pot observar, a més,
que la desviació d’aquesta variable és molt baixa i que, per tant, la majoria
d’assignatures es troben en valors molt propers a la mitjana del Grau.
Tenint present que les dades es refereixen exclusivament al rendiment del primer
curs del Grau en CCPPA, on totes les assignatures son obligatòries i on
tradicionalment sol concentrar-se l’abandonament com a conseqüència de
l’aplicació del règim de permanència a primer curs, és previsible que el valor
agregat d’aquesta taxa augmenti per la totalitat del Grau en els cursos vinents.
La taxa d’abandonament s’ha situat pel curs 2009-2010 en un 17,79, un valor
certament per sobra de la mitjana de tots els graus impartits a la UPF (12,54%).
L’evolució ha estat, però, positiva doncs està per sota del valor assolit el curs
2008-2009 en la Llicenciatura en CCPPA (20,96%). Tot i que convé treballar
per rebaixar el valor d’aquesta taxa en propers anys, el valor del curs 2009-2010
confirma la tendència a la baixa del mateix i, per tant, permet una valoració
optimista. En tot cas, la taxa d’abandonament actual se situa per sota dels valors
indicats en la memòria de verificació del títol de Grau en CCPPA (entre el 20 i
el 25%) per a la totalitat de la cohort d’estudiants.
A l’igual que passava anteriorment en la Llicenciatura en CCPPA, la major part
dels estudiants que abandonen el Grau en CCPPA el curs 2009-2010 ho fan com
a conseqüència de l’aplicació del règim de permanència el primer curs.
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Q.3 Satisfacció docent
a) Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants
Les obligacions docents
s'han complert
adequadament

Estic globalment
satisfet/-a amb
l'assignatura

Estic globalement
satisfet/-a amb el/la
professor/-a

1r t.

2n t.

3r t.

1r t.

2n t.

3r t.

1r t.

2n t.

3r t.

Administració i
Direcció d'Empreses

8,8

7,9

8,1

7,9

7,1

7,3

8,4

7,5

7,7

Biologia Humana

9,1

9,3

8,8

8,0

8,0

7,7

8,1

8,7

8,1

Ciències
Empresarials

8,5

7,5

8,3

7,7

6,7

7,4

8,1

7,0

7,6

Ciències
Polítiques

8,4

7,8

6,5

7,0

6,9

6,7

8,1

6,7

6,1

Comunicació
Audiovisual

8,8

8,7

8,4

8,5

8,0

6,5

8,1

7,9

7,7

Criminologia i
Polítiques de
Prevenció

8,2

8,9

8,3

7,5

7,9

6,8

7,9

8,3

7,0

Dret

8,8

8,2

8,2

8,1

7,4

7,6

8,6

7,1

7,6

Eng. de Telemàtica

8,7

-

6,4

7,6

-

7,0

7,6

-

6,4

Humanitats

8,7

8,4

8,3

7,0

7,3

7,3

8,2

8,2

7,6

Informàtica

8,8

8,0

7,7

7,5

6,6

6,9

8,0

7,4

7,3

International
Business Economics

8,9

7,9

7,7

7,9

6,9

6,7

8,4

7,4

6,4

Llengües Aplicades

9,1

9,0

7,1

8,3

8,1

6,5

8,5

8,5

6,4

Medicina

9,3

9,3

8,4

8,0

7,2

7,5

8,3

8,9

7,6

Periodisme

9,2

8,7

8,5

7,8

8,1

8,4

8,0

7,5

7,9

Publicitat i
Relacions Públiques

8,4

7,7

8,4

7,6

7,0

6,9

7,8

6,4

7,2

Relacions Laborals

-

8,0

7,9

-

7,4

7,1

-

7,6

7,4

Traducció i
Interpretació

8,9

8,7

8,2

8,3

7,7

6,6

8,5

8,2

7,2

TOTAL (càlcul
propi)

8,8

8,4

8,0

7,8

7,4

7,1

8,2

7,7

7,2

Graus

b) Valoració



La satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda és satisfactòria encara que
se situa per sota dels valors mitjans de tots els graus impartits a la UPF durant el
curs acadèmic 2009-2010.
Per a les tres variables considerades, la satisfacció dels estudiants del Grau en
CCPPA amb la docència rebuda se situa per sota de la mitjana de tots els graus
de la UPF, especialment durant el tercer trimestre. Donat que el Grau en CCPPA
es va iniciar el curs acadèmic 2009-2010 encara és aviat per poder extreure
conclusions, però convé seguir atentament aquests indicadors per, si escau,
introduir millores en la docència de les assignatures del tercer trimestre del
primer curs.
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Q.4 Pràctiques externes i mobilitat
a) Dades sobre practicums i mobilitat dels estudiants
No existeixen dades sobre aquest indicador perquè la realització de practicums i la
mobilitat dels estudiants no estan previstes fins al tercer curs del Grau.

b) Valoració


No es pot fer cap valoració. Donat que el proper curs acadèmic (2011-2012) el
primer grup d’estudiants arribarà al tercer curs del Grau sí convé, en canvi, fer
un esforç per enllestir i difondre correctament el programa de mobilitat i de
practicums.
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Q.5 Inserció Laboral dels titulats
a) Estudi d’inserció laboral
La realització de l’informe UPF d’Inserció Laboral per a llicenciats i graduats està
prevista pel curs acadèmic 2010-2011, però els resultats de la mateixa no contemplaran
el cas dels graduats en Ciències Polítiques i de l’Administració, ja que els més avançats
encara es trobaran al segon curs.

b) Valoració


No es pot fer cap valoració.
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Q.6 Gestió i atenció a la comunitat
a) Modificacions sobre el pla d’estudis actual
No s’ha produït cap modificació en l’actual Pla d’Estudis perquè el Grau en Ciències
Polítiques i de l’Administració encara es troba en el segon any d’implantació.

b) Incidències/suggeriments durant el curs
No s’identifica cap aspecte a destacar.

c) Altres




Desprès de la posada en marxa del Grau en Ciències Polítiques i de
l’Administració la Facultat ha dissenyat un estudi de qualitat que ha rebut un
ajut del CQUID (corresponent al Pla-QUID 2010) i que té per objectius fer un
seguiment de la implementació dels estudis i detectar aspectes susceptibles de
millora.
Aquest estudi, referent al curs acadèmic 2010-2011, està en procés d’elaboració.
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Annex 2. Requeriments d’informació pública per al seguiment del
primer document REACU
Llistat de requeriments d'informació pública per al seguiment dels títols de grau
(Document REACU 2009)
Dimensió

Descripció/Indicador
1. Guies docents

A. Planificació
operativa del pla
d’estudis

2. Plans docents de pràctiques externes/pràcticum o treball fi de carrera
3. Recursos d'aprenentatge i suport tutorial
4. Calendari i horari
1. Número de places ofertes de nou ingrés

B. Oferta,
demanda i
matrícula

2. Ràtio Demanda/Oferta
3. Via d'accés als estudis
4. Nota mitjana accés
5. Variació percentual de la matrícula de nou ingrés amb relació al curs anterior
1. Taxa de rendiment de cada cohort (crèdits superats sobre matriculats
2. Taxa d'abandonament inicial
3. Taxa de graduació en t

C. Resultats
acadèmics

4. Taxa d'abandonament en t
5. Taxa d'eficiència en t
6. Taxa de graduació en t +(t+1)
6. Taxa de graduació en t +(t+1)+(t+2)
5. Taxa d'eficiència en t+(t+1)+(t+2)
1. Percentatge de docència impartida per professorat doctor acreditat sb total docència
2. Informació sobre l'avaluació de l'activitat docent (Manual d'avaluació)

D. Garantia de
qualitat

3. Informació sobre l'aplicació del procediment general per valorar el progrés i els resultats
d'aprenentatge dels estudiants
4. Informació sobre mecanismes i procediments d'atenció a les queixes i recalamacions sobre el
desenvolupament de l'ensenyament
5. Resultats de l'atenció de queixes
6. Qualitat de les pràctiques: % estudiants per cohort que han fet pràctiques respecte els sol·licitants
7. Qualitat de la mobilitat: % estudiants en mobilitat sobre cada cohort. Especificar el lloc de destinació
8. Qualitat de la mobilitat: número d'estudiants en mobilitat a la UPF. Especificar el lloc d'origen
9. Inserció laboral: informació sobre estratègies per obtenir evidències i sobre el contingut
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