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PRESENTACIÓ
El curs 2015-2016 els graus ja són uns estudis plenament consolidats, amb uns plans
d’estudis que en molts casos ja han estat adaptats a les noves necessitats que han anat
sorgint. Després de les edicions del 2004 i del 2012 i seguint amb la tradició de la UPF
d’enquestar periòdicament els estudiants per tal de conèixer el seu grau de satisfacció i
la seva opinió sobre els diversos àmbits de la Universitat, s’ha realitzat l’Enquesta de
Valoració del Sistema i Organització de l’Ensenyament (EVSOE) a tots els estudiants
de grau.
La tercera edició de l’Enquesta de Valoració del Sistema i Organització de
l’Ensenyament (EVSOE) s’ha realitzat a través de la plataforma Google forms entre els
mesos de març i juny de 2016. El qüestionari s’ha adreçat a tots els estudiants dels
Graus de la UPF.
En el cas concret dels estudis de Grau en Humanitats la mostra d’estudiants és de 699,
s’han obtingut 122 respostes, és a dir una representació del 17,46%, amb un marge
d’error del 8,10%.
Aquests resultats a nivell de grau no són representatius ja que la mostra obtinguda no ho
permet, però sí que són indicatius i poden ser útils per conèixer tendències.
En l’informe següent es presenten de forma gràfica els resultats de l’enquesta amb la
intenció que des dels estudis es faci la valoració i l’anàlisi d’aquesta informació. Per
això us pot ser molt útil, a la vegada que interessant, llegir l’informe que s’ha fet amb
els resultats globals d’Universitat i la comparativa entre graus.
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1. Èxit dels Graus
Aquest és el resultat a la pregunta: Recomanaries a una altra persona que estudiés un
grau a la UPF?
Aquesta dada és un valor important en la mesura de l’èxit en el plantejament dels nous
Graus.
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2. Valoracions generals
Als estudiants se’ls demana que facin una valoració global de diferents aspectes
vinculats amb el grau i la universitat, com són: el seu nivell de satisfacció amb el grau;
la seva qualitat; el professorat; l’atenció rebuda: els serveis de la Universitat; i, en quina
mesura el grau ha satisfet les expectatives inicials.
La valoració va de 0, gens satisfet, a 10, molt satisfet.

Els ítems que només tenen valoració pel curs 2015-2016 és perquè a l’EVSOE del 2012
no es van preguntar.
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3. Accés i informació sobre la Universitat
Fonts d’informació sobre el Grau
Aquest és el resultat a la següent qüestió: D’on procedia la informació de que
disposaves abans d’accedir a la Universitat? (es pot indicar més d’una opció)

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

6

EVSOE 2016
GRAU EN HUMANITATS
Motius per triar la UPF
Aquest és el resultat a la següent qüestió: Per què vas escollir estudiar aquest grau a la
UPF? (es poden indicar dos elements)
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4. Vida universitària
En aquest apartat els estudiants valoren diferents aspectes relacionats amb la seva vida a
la Universitat: el nivell d’informació i les fonts d’informació; la seva participació en
associacions universitàries; la seva dedicació als estudis.
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Font d’informació de l’estudiant
Es demana als estudiants que assenyalin la seva principal font d’informació sobre els
afers de la Universitat.
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En aquest apartat també es demana als estudiants que valorin en una escala de 0 (molt
baix) a 10 (molt alt), diferents aspectes relacionats bàsicament amb el Campus Global i
l’Aula Global.

A l’hora d’analitzar la valoració que es fa de la “Dificultat per trobar informació de la
Universitat”, cal fixar-se que com que la formulació de la qüestió és en negatiu, els
valors més favorables són els mes propers a 0.
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Participació estudiantil
Als estudiants se’ls demana si són o han estat delegats de classe i si participen o han
participat mai en associacions universitàries al llarg dels seus estudis.
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Dedicació als estudis
Es demana als estudiants quina és la seva dedicació als estudis durant el curs. Només
poden donar una resposta.
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També se’ls demana quantes hores de classe fan a la setmana.
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I quantes hores dediquen a l’estudi fora de l’aula cada setmana.
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5. Organització i desenvolupament docent
A continuació es presenta la valoració que fan els estudiants d’una sèrie de qüestions
relacionades amb l’oferta docent, la docència, i el desenvolupament docent.
Nivell de satisfacció amb l’oferta docent
Les valoracions van de 0 (molt insatisfactori) a 10 (molt satisfactori).
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Satisfacció amb la docència
Les valoracions van de 0 (molt insatisfactori) a 10 (molt satisfactori).
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Satisfacció amb el desenvolupament docent
Les valoracions van de 0 (molt insatisfactori) a 10 (molt satisfactori).
A l’EVSOE del 2016 es pregunta per primera vegada pel Pla d’Acció Tutorial (ACTE).
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6. Mobilitat
Als estudiants se’ls demana si han realitzat una estada a l’estranger, i en cas que sí, si
repetirien l’experiència.
El percentatge que s’obté de l’EVSOE dels estudiants que han realitzat una estada a
l’estranger només indica quants dels estudiants que han respost l’enquesta diuen que
han fet una estada. És important que no es confongui amb les dades de mobilitat amb
què treballa el Servei de Relacions Internacionals.
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Als estudiants que diuen haver fet una mobilitat també se’ls ha demanat que valorin la
seva experiència de mobilitat.
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7. Serveis i atenció a l’alumnat
Als estudiants se’ls demana el seu grau de satisfacció amb una sèrie de serveis de la
Universitat i amb l’atenció rebuda pel personal d’administració i serveis amb qui tenen
més tracte.
Satisfacció amb els serveis de la Universitat
Les valoracions van de 0 (molt insatisfactori) a 10 (molt satisfactori).
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Satisfacció amb el Personal d’Administració i Serveis
Les valoracions van de 0 (molt insatisfactori) a 10 (molt satisfactori).
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Programa Alumni
Ala estudiants se’ls ha demanat el seu grau de coneixement del programa Alumni.
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Satisfacció amb els equipaments i serveis externalitzats de la universitat
Les valoracions van de 0 (molt insatisfactori) a 10 (molt satisfactori).
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8. Perspectives de futur
Als estudiants se’ls demana quines són les seves perspectives de futur un cop acabin el
grau.
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9. Què es valora més positivament del grau
Pregunta oberta en la qual es demana als estudiants que apuntin fins a 3 aspectes que
valorin més del grau.
Dels 122 estudiants que han realitzat l’enquesta només han respost a l’apartat 62.
Aquestes són les respostes literals que han donat:
-adonar-me del que vull ; més visions educatives (no només la que s'imparteix al
grau)
- Coordinació entre els diferents assignatures durant el curs. - Adequació al Pla
Docent i la informació donada a principi del grau.
- El companyerisme que es crea al cursar una quantitat indecent d'hores - La
iaginació que desperta la falta d'interès del professorat cap a l'alumne, que ha
de trobar nous mètodes per resoldre els problemes - L'oportunitat de madurar i
aprendre a tractar amb la burocràcia de forma eficient, ja que per resoldre els
problemes burocràtics derivats del grau un haurà d'aprendre-ho
- És un grau complet i interessant - El funcionament cronològic del pla docent
funciona força bé
- la proximitat dels professors - la facilitat dels recursos - l'enfocament no
exclusiu de les assignatures, conceptes globals que es poden usar en altres
assignatures
- Professorat competent.
- Professors amb passió per la docència i pel tema que tracten. - Bones
assignatures
-Alguns professors -L'horari -La matèria
-Comunicació fàcil amb els professors. -Transversalitat. -Continguts de gran
interés (però quasi exclusivament del món occidental, per desgràcia).
-el tractament divers de temes -l'estudi de la història contemporània
-la professionalitat dels professors -la quantitat d'activitats proposades per la
upf relacionades amb el grau -el bon ambient estudientil del grau
1. Que sigui com una carrera a la carta i puguis especialitzar-te a la meitat del
curs. 2. Que ensenyin un pensament crític.
alguns professors concrets, lectures d'assignatures de literatura, assignatures
obligatòries.
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Alguns professors que es nota que els hi agrada i saben del que parlen, les
assignatures estan ben compensades, és a dir, es comença des de 0 i poc a poc
es va agumentant el grau de coneixement i a més les assignatures estan ben
dividides per èpoques, hi ha una progressió establerta que generalment es
compleix.
Assignatures variades
Bon professorat, bon programa i bons materials.
Contingut de les asignatures Horaris Biblioteca
diferents opcions de sortides
El "suposat prestigi" a l'hora de trobar feina.
El fet de poder especialitzar-se en un matèria en concret de les quatre de les que
parteix el grau. Hi ha professors molt competents amb un gran domini de la
seva matèria que transmeten de manera adequada els continguts de
l'assignatura.
El professorat com Domingo Ródenas o Begoña Capllonch
El que valoro més positivament del grau és la implicació dels professors i les
bones explicacions dels docents
Els bons professors que aconsegueixen que estimis el que estudies.
Els companys
Els continguts, el professorat, els horaris i el sistema docent en general
En general els professors, tot i que s'hauria de controlar més la metodologia
que utilitzen alguns d'ells per realitzar les seves explicacions.
Et donen l'oportunitat de poder fer una estada a l'estranger. Alguns professors
són admirables, i és tota una satisfacció poder anar a les seves classes. La
quantitat d'optatives segons cada especialització és molt positiva. L'existència
de les mentories molt bona idea.
Et forma culturalment en uns mínims que tot adult hauria de tenir avui en dia i
et permet saber, a partir d'aquí, cap a on hauria d'anar orientada la teva vida.
Fidelitat al comparativisme com a mètode essencial.
Absència de
professionalisme o corporativisme en les matèries. Foment del pensament
crític.
Hablan bien de 3º y 4º, pero aun no lo he cursado.
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
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HORARI EL SISTEMA TRIMESTRAL LA VARIETAT DE LES ASSIGNATURES
Horaris, professors
L'ALT NIVELL PROFESSIONAL D'ALGUNS PROFESSORS ASSEGURAR LA
COMUNI
L'ampli coneixement cultural que s'adquireix i l'oferta d'assignatures
L'aprenentatge de moltíssimes coses.
L'educació de l'ull critic en l'estudiant és crucial en el grau d'Humanitats.
La amplitud de coneixements i la seva relació entre si
La bona disposició dels professors i professores.
La diversitat d'assignatures i temes que t'obren moltes portes per després
escollir allò en què vols especialitzar-te.
La gran varietat de temes estudiats i l'alt coneixement dels professors en
general.
La matèria que s'hi tracta.
La oferta docent
La pluralitat de coneixements que m'ha donat sobre diferents ámbits de les
humamitats, i per tant de la cultura.
La possibilitat d'estudiar els diferents components culturals (art, literatura,
pensament, religió...) i tenir així una visió global,crítica i transversal.
La professionalitat dels professors L'equipament de la universitat (biblioteca,
sala d'informàtica, bar...)
La transversalitat
La transversalitat de coneixements
la transversalitat i l'apropament a molts àmbits del saber
La universitat
La variedad de asignaturas, el buen trato con el profesorado
Les assignatures Alguns professors
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les classes on la participació de l'alumne i el seu desenvolupament mental es
duen a terme, els treballs que ens fan fer, l'oferta d'optatives
M'agrada molt que és un grau molt obert i te permet tenir una cultura més
amplia. També hi ha que dir que a la upf hi ha alguns professors molts bons i
molt respectables i d'altres (inclós fixos) que mes valdria treure'ls.
Més aviat fer el Doctorat. Vaig cursar el Master d'Edició, ara mateix estic
cursant un Postgrau de Llibreria (UB) i la meva intenció és tornar a la Pompeu
i fer un Doctorat.
Optatives Professorat Companys
Professors, atenció a l'estudiant, el personal de Secretaria d'Humanitats.
Que m'ha donat opcions per conèixer més les humanitats en general i descobrir
el que no m'agrada.
Que m'hagi permès conèixer el moviment estudiantil El campus treball La
possibilitat de tenir accés a bases de dades com JSTOR, l'Enciclopèdia
d'Oxford, Dialnet...
Saber que hauria d'haver escollit una altra universitat
T'ajuda a decidir quin recorregut t'agrada més, què és allò que més s'adapta a
les teves habilitats i capacitats.
Transversalitat Professorat
Valoro les practiques, i què no ens ho juguem tot a una carta, però s'n de re
plantejar com es fan encada asignatura i fer-ho d'una manera real i prductiva, i
no d'una manera idealista.
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10. Quins aspectes canviaries del grau
Pregunta oberta en la qual es demana als estudiants que apuntin fins a 3 aspectes que
canviarien del grau.
Dels 122 estudiants que han realitzat l’enquesta només han respost a l’apartat 62.
Aquestes són les respostes literals que han donat:
- El grau en humanitats necessita assignatures anuals perquè estem aprenent a
pensar discursivament i no a aprendre coses de memòria per anar ràpid i
estudiar tres mil anys de història en tres mesos. El sistema de trimestres no
s'adapta a aquest grau. - Crec que és negatiu que els professors posin menys
lectures peque "si no els alumnes no les llegeixen". A universitats anglosaxones
o franceses es llegeix molt més del que llegim a la Pompeu. El mateix passa amb
els escrits a entregar. Si fossim més exigents aprendriem més. - La vida
universitària és pobre a la Pompeu, principalment perquè la universitat no ho
fomenta des d'adalt. Promoure equips d'esports, ajudar els alumnes a crear
associacions...
- La falta de profunditat a totes les assignatures - L'abús de les pràctiques
gratuites obligatòries: pagar per treballar precaritza l'estudiantat - La falta de
matèries en anglès (i l'horrible nivell de l'idioma del professorat)
- La qualitat de les aules de Jaume I - L'avaluació amb examen final que no
aporta cap coneixement a l'estudiant.
- les assignatures obligatòries, en molts casos son massa generals - Canvi de
dates d'entrega
- No es solapessin dos assignatures amb els mateixos continguts al mateix
trimestre.
- Passaria de trimestre a semestre. - Prohibiria les relacions interprofessionals.
- Apujaria el nivell d'exigència del grau. Massa superficial.
- Professorat incompetent.
- Temari - Professors
-començaria abans el curs i l'acabaria abans (els examens caurien abans) aboliria mitja hora lliure del mitgdia per acabar la ultima classe mitja hora
abans -facilitaria (i gratuïtament) la posibilitat de canviar de grup segons el
professor que dóna la matèria
-L'actitud respecte als estudiant per part d'algún professor. -Les classes de
molta durada (a voltes sense pausa) i massa regulars (ho sento però em recorda
als estudis de Secundària i això no és bo per a mi en absolut) -El fet de no tenir
accés a més aules que a la que em tingut este curs (amb poques i no molt
notables excepcions) que a més, resulta petita, molt calurosa y agobiant.
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
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M'haguera agradat cursar més assignatures a les aules del edifici Roger de
Llúria, per exemple. O almenys haber cambiat dins del mateix edifici.
-Professors desinteressats -Marginació
1. Alguns professors.
A 1r Humanitats: L'assignatura de Introducció a la Història del 1r trimestre,
hauria de ser una única assignatura, i no 3 en 1. Ja que a l'hora de realitzar
l'exàmen et trobes que estàs fent 3 exàmens de 3 temàtiques - assignatures
diferents. I que, si es suspèn una de les parts de l'assignatura, o sigui un
exàmen, és injust que s'hagui de recuperar els tres exàmens.
Al grau canviaria per exemple que al darrer trimestre de quart any haguis de fer
dues assignautres quan també has d'entregar el treball final de grau i no hi ha
molt de temps. També canviaria s'organitzacio de ses xarles informatives des
grau que fossin molt antes com també sa seva gestió pas a pas.
que hi
haguessin més assignatures optatives de medieval per exemple, entre d'altres
perfils
Al grau de Humanitats canviaria, el més rápid que es pogués, que les materies
obligatories no es centresin únicament en Europa, sinó que s'obrisin més a Asia,
sud América, Africa i Oceania, ja que sobretot son els temes que no s'han tractat
abans de entrar al grau.
Algun professorat no prou preparat i algunes assignatures intoductòries
Alguns professors que no saben ensenyar correctament o no tenen el nivell
esperat i assignatures sense sentit.
Aules: molt petites I algunes poc adecuades pels seminaris. Professorat; alguns
professors molt poc implicats en valorar adecuadament la feina de l'estudiant.
Càrrega de treball: cal augmentar-la perquè està sota mínims. Rigor avaluatiu:
cal fer-lo més sever quant a la forma lingüística, d'expressió i de presentació.
Expressió oral: cal fomentar-la més enllà de les presentacions orals, en la forma
de debats, d'anàlisi de textos o d'examinació oral, entre d'altres.
Cert professorat, el poc aprofundiment de certes assignatures i la quantitat
abusiva de treballs a realitzar
Classes més pràctiques
Crec que s'hauria d'incloure, dins el Grau d'Humanitats (que és el que curso)
dues assignatures concretes. La primera (que, segons el meu parer, hauria de
ser obligatòria i indispensable) sobre la Història de l'Espanya i la Catalunya
del segle XX. Em sembla un error que dins d'un grau tant ampli com és
Humanitats, i en el qual es tractin temes diversos, no hi hagi una assignatura en
la qual se'ns expliqui la nostra història més propera i un fet tant rellevant com
fou la Guerra Civil Espanyola, el Franquisme i la Transició. Crec que la
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
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internacionalitat i el saber sobre altres cultures i costums és molt correcte, però
no s'hauria d'oblidar que la nostra història és igual de rellevant que totes les
que tractem a classe. La segona assignatura (que podria ser optativa) que
inclouria seria una sobre l'evolució de la dona des que es pren consciència que
la seva condició no és l'adequada, fins els nostres dies. És un tema que, molt
sovint s'oblida, però que el considero molt rellevant a saber en estudiants
d'Humanitats. A més, crec que ens ajudaria a entendre el per què nosaltres som
aquí i com hi hem arribat.
DONAR MÉS IMPORTÀNCIA A LA INVESTIGACIÓ DOCENT QUE A LES
TESIS DOCTORALS PRÒPIES DELS PROFESSORS ASSEGURAR LA
COMUNICACIÓ PROFESSOR ALUMNE
Dur a terme més debats i pràctiques vinculades a temes l'actualitat política i
social mitjançant alguna asignatura optativa dedicada a aquest tema.
El preu de la matrícula
El professorat de filosofia La orientació de les assignatures de llengües
estrangeres, perquè com s'han orientat no són gens pràctiques i més aviat inútils
El repartiment de crèdits de les assignatures, la desigualtat de crèdits entre
diferents matèries a primer i segon curs, algunes assignatures que són totalment
irrellevants pel grau i els seminaris, ja que molts d'aquests no tenien gaire
utilitat pel que respecta a l'assignatura.
Els horaris El enfoque de les assignatures La llargaria de les clases (seria
millor si foren d'una hora i mitja en lloc de 2)
Els professors que no tenen cap mena de motivació per l'ensenyança que estan
impartint.
Els trimestres, algunes assignatures obligatòries innecessàries, les classes
magistrals
És massa general, les diferents assignatures son com un puzle i de vegades és
difícil crear un discurs coherent amb assignatures tan i tan diferent (s estudien
diferents matèries i diferents èpoques). Això dona una gran perspectiva, però
potsee s hauria d'emfatitzar una mica més en un fil conductor. En quatre anys és
pràcticament impossible acabar la carrera, no conec a gaire gent que hagi
pogut presentar el TFG en primera convocatòria... Haver de tornar a pagar i
perdre un any és molt injust ja que el problema és la càrrega lectiva. S hauria d
avisar els alumnes i indicar que és millor matricular el TFG el "cinquè any",
com s acava fent a la pràctica... En 3 anys és impossible fer un grau en
humanitats i tenir una base mínimament acceptable (ja es fa difícil en 4!!!).
Seria una pèrdua de qualitat, d alumnes i d hinestedat per part d una universitat
que es pretèn de qualitat...
Facilitat d'apunts i documents de matèria de classe a l'aula global per a aquells
que no poden assistir a classe
Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
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Funcionament dels seminaris (massificats i sense seguiment/avaluació dels
treballs de seminari), perspectiva dels estudis (fan falta més assignatures més
plurals i crítiques) i el preu (car).
L'actitud de grans professionals: enormes intel·lectuals però a vegades massa
llunyans a l'estudiant.
L'estructura del grau en trimestres m'agrada perquè pots fer moltes més
matèries però no ampliam quasi e s'enyora. El que m'agradaria també es una
altre organizació pel tema de la tesis i que possessin més informació a la pàgina
web com s'han d'estructurar els crèdits perquè molts s'han equivocat i han hagut
de fer un any més.
L'estructuració per trimestres. Limita l'aprofundiment en les matèries.
L'existència dels seminaris i la realització de treballs escrits.
L'horari del pati podria ser de mitja hora per així poder arribar abans a casa
Hi han alguns professors que necessiten una evaluació sobre com imparteixen
classe ja que no se'ls pot entendre
La brevetat dels trimestres fa que moltes de les assignatures siguin poc
profundes.
La forma en com s'enfoquen algunes assignatures.
la metodologia docent, la falsa implantació dels seminaris (en la majoria dels
casos), la superficialitat en el tractament de les matèries (en un gran nombre
d'assignatures).
La possiblitat de que més gent pogués fer el doble grau, que no estigués tant
reduit com en el cas de periodsme amb humanitats.
Les ànsies de reputació
Les assignatures de tercer i quart que no serveixen pel teu itinerari, que són
obligatòries i haurien de ser optatives. Exemple: Història i cultura de l'Àsia
Oriental a quart: totalment innecessària com a obligatòria.
LES EXPOSICIONS DELS PROFESSORS A LES CLASSES MAGISTRALS
FOSSIN MÉS DINÀMIQUES I NO TANT AVORRIDES.
Les optatives (en posaria moltes més), les obligatòries a 3r i quart, la
disponibilitat de pràctiques.
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massa tècnic, m'agradaria que sigues més centrat al coneixement propi de
l'estudiant i el que li queda desprès de les classes que no intentar ficar massa
matèria i desprès surts amb molt pocs coneixements.
Més intervencions dels alumnes en els seminaris
No ser tan eurocentrista. Dar ayuda REAL para llegar al nivel mínimo de inglés
o tercera lengua. Más optativas desde segundo, hay muchas asignaturas que
parecen estar de relleno (medea, inglés para las humanidades, geografía...),
podría aprovecharse esas horas para contenido más relacionado con la carrera
y sus itinerarios.
Organització de les assignatures
Pel que fa a les assignatures, crec que totes són necessàries, però caldria
aprofundir més en el temari de les optatives i deixar potser de banda altres que
no en són tan necessàries si tries un camí determinat. L'atenció del tutor és
deficient.
pla docents, afegiria optatives (que es relacionades amb altres graus)
Professorat Assignatures Més dinamització
Que hi hagués més assignatures optatives a tercer any, pot ser alguna en l'àmbit
de les arts plàstiques.
Que hi hagués més varietat d'optatives en anglès, que s'hagi d'assolir una
quantitat de coneixements adequats al temp que tenim per fer-ho, que els
professors estiguin al cas que tot el que necessitem de l'aula global funcioni
correctament.
Que no se repitieran de manera constante los mismos temas en distintas
asignaturas o al menos que si se repiten que se enfoquen desde ángulos o
perspectivas distintas
Que només contempli la avaluació continua Que se solapin continguts entre
assignatures Que tanquin optatives quan no hi ha prou gent apuntada
sóc estudiant d'humanitats i crec que és una carrera massa genèrica, caldría
fer-ne una especialització real (no escollir 8 matèries optatives i prou)
Solapament de continguts Treuria segons quines assignatures (English for
Humanities)
Tornaria JA, INMEDIATAMENT ALS 300 CRÈDITS! La retallada de crèdits ÉS
UNA ESTAFA, UNA TIMADA MOLT GREU! EL TFG, no em molesta, crec que
és intressant i bo que tos fem un projecte final, faria les practiques obligatòries i
un plantejament REAL I NO IDEALISTA DE LES ASSIGNATURES! I AIXÒ
S'HA DE SOLUCIONAR EL MÉS AVIAT POSSIBLE.
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Uns quants professors que s'han acomodat massa en el seu càrrec com a cap
d'estudis, com a degà...
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