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1. VALORACIÓ ANUAL
Q.1. ACCÉS I MATRÍCULA
Q.1.1.Dades dels processos d’accés i matrícula
ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS A 1ER CURS
Graus
Humanitats

2008-09

2009-10

156

158

2010-11 2011-12
167

171
171

UPF
2.669

6,4%

VIES D'ACCÉS

Graus
Humanitats

Vies d'accés (%)

Estudiants
de nou
accés

PAU

FP

Títol
univ.

>25
anys

Altres

171

84,2

2,9

3,5

8,8

0,6
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Q.1.2.Qualitat en l’accés
Evolució de l'oferta i la demanda en primera opció
FACULTAT D' HUMANITATS
O
Humanitats

2009-10
D
D/O

UPF

168 104

UAB
UOC

O

0,62

168

O
80
-

2009-10
D
D/O
37
0,46
-

O

2009-10
D
D/O

2010-11
D
D/O
126

O

2011-12
D
D/O

0,75

170

134

0,79

O
80
-

2010-11
D
D/O
28
0,35
-

O
80
-

2011-12
D
D/O
39
0,49
-

O

2010-11
D
D/O

O

2011-12
D
D/O

Resta del Sistema Universitari Català

Humanitats
Humanitats

Altres titulacions similars

Antropologia social i cultural

UB

120 137

1,14

120

187

1,56

160

199

1,24

Antropologia social i cultural

UAB

80

50

0,63

80

71

0,89

80

75

0,94

Estudis clàssics

UAB

40

18

0,45

40

9

0,23

40

12

0,30

Filosofia

UB

250 146

0,58

250

158

0,63

250

190

0,76

Filosofia

UAB

80

50

0,63

80

33

0,41

80

49

0,61

Filosofia

UdG

40

13

0,33

40

21

0,53

40

19

0,48

Història

UB

350 240

0,69

350

252

0,72

350

264

0,75

Història

UAB 140

91

0,65

140

93

0,66

160

101

0,63

Història

UdG

60

44

0,73

60

44

0,73

60

40

0,67

Història

UdL

30

21

0,70

30

22

0,73

30

23

0,77

Història

URV

50

36

0,72

50

39

0,78

50

46

0,92

Història de l'art

UB

220 258

1,17

220

202

0,92

220

245

1,11

Història de l'art

UAB 110

48

0,44

110

46

0,42

110

69

0,63

Història de l'art

UdG

60

34

0,57

60

17

0,28

60

16

0,27

Història de l'art

UdL

30

7

0,23

30

11

0,37

30

8

0,27

Història de l'art

URV

50

14

0,28

50

20

0,40

50

26

0,52

Estudis literaris

UB

90

114

1,27

90

109

1,21

90

106

1,18

Filologia catalana

UB

80

57

0,71

80

56

0,70

80

53

0,66

Filologia clàssica

UB

60

43

0,72

60

31

0,52

60

43

0,72

Filologia hispànica

UB

140

85

0,61

140

84

0,60

140

128

0,91

Filologia romànica

UB

50

7

0,14

50

5

0,10

50

7

0,14

Estudis d'espanyol i de clàssiques

UAB

-

-

-

30

3

0,10

30

9

0,30

Estudis de català i de clàssiques

UAB

-

-

-

30

2

0,07

30

5

0,17

Estudis de català i espanyol

UAB

-

-

-

30

18

0,60

30

9

0,30

Estudis catalans i occitans

UdL

40

7

0,18

40

5

0,13

40

5

0,13

Llengua i literatura catalanes

UAB

60

8

0,13

60

20

0,33

60

23

0,38

Llengua i literatura catalanes

UdG

40

20

0,50

40

18

0,45

40

13

0,33

Llengua i literatura catalanes

URV

30

17

0,57

30

17

0,57

30

21

0,70

Llengua i literatura catalanes

UOC

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Llengua i literatura espanyoles

UAB

60

21

0,35

60

30

0,50

60

48

0,80

Llengua i literatura espanyoles

UdG

40

20

0,50

40

19

0,48

40

13

0,33

Estudis hispànics: llengua i literatura

UdL

40

8

0,20

40

7

0,18

40

13

0,33

Llengua i literatura hispàniques

URV

30

16

0,53

30

9

0,30

30

22

0,73

Llengües i literatures modernes

UB
100 96
UdG 40
UIC
URL 30 nd

100
40
30
30

117

100
40
30

114

1,14
1,13
-

Comunicació cultural
Ciències de la cultura
Filosofia

0,96
-

41
nd
nd

1,17
1,03
-

Universitats públiques: UPF:Universitat Pompeu Fabra; UB:Universitat de Barcelona; UAB:Universitat Autònoma de Barcelona; UdG:
Universitat de Girona; UdL: Universitat de Lleida; URV: Universitat Rovira i Virgili (Tarragona); UOC: Universitat Oberta de Catalunya
(universitat no presencial).
Universitats Privades: Uvic: Universitat de Vic; URL: Universitat Ramon Llull; UIC: Universitat Internacional de Catalunya

Evolució de la nota de tall
FACULTAT D'
HUMANITATS
Nota de tall (PAU)
2009
2010*
2011*
Humanitats

UPF

5

5

5

Resta del Sistema Universitari Català
Nota de tall (PAU)
2009
2010*
2011*
Humanitats
Humanitats

UAB
UOC

5
-

5
-

5
-

Altres titulacions similars
Nota de tall (PAU)
2009
2010*
2011*
Antropologia social i cultural

UB

5,51

7

5,98

Antropologia social i cultural

UAB

5,02

6,49

5,97

Estudis clàssics

UAB

5

5

5

Filosofia

UB

5

5

5

Filosofia

UAB

5

5

5

Filosofia

UdG

5

5

5

Història

UB

5

5

5

Història

UAB

5

5

5

Història

UdG

5

5

5

Història

UdL

5

5

5

Història

URV

5

5

5

Història de l'art

UB

5,52

6,29

6,27

Història de l'art

UAB

5

5

5

Història de l'art

UdG

5

5

5

Història de l'art

UdL

5

5

5

Història de l'art

URV

5

5

5

Estudis literaris

UB

5

5,692

6,294

Filologia catalana

UB

5

5

5
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Filologia clàssica

UB

5

5

5

Filologia hispànica

UB

5

5

5,54

Filologia romànica

UB

5

5

5

Estudis d'espanyol i de clàssiques

UAB

-

5

Estudis de català i de clàssiques

UAB

-

5

Estudis de català i espanyol

UAB

-

5

Estudis catalans i occitans

UdL

5

5

5

Llengua i literatura catalanes

UAB

5

5

5

Llengua i literatura catalanes

UdG

5

5

5

Llengua i literatura catalanes

URV

5

5

5

Llengua i literatura catalanes

UOC

-

-

-

Llengua i literatura espanyoles

UAB

5

5

5

Llengua i literatura espanyoles

UdG

5

5

5

Estudis hispànics: llengua i literatura

UdL

5

5

5

Llengua i literatura hispàniques

URV

5

5

5

Llengües i literatures modernes

UB
UdG
UIC
URL

5

5
6,482
-

-

Comunicació cultural
Ciències de la cultura
Filosofia

-

Informe seguiment 2011-12

* A partir del curs 2010-2011, la nota de tall pot arribar a 14, degut a les proves específiques i
voluntàries
Universitats públiques: UPF:Universitat Pompeu Fabra; UB:Universitat de Barcelona; UAB:Universitat Autònoma de
Barcelona; UdG: Universitat de Girona; UdL: Universitat de Lleida; URV: Universitat Rovira i Virgili (Tarragona); UOC:
Universitat Oberta de Catalunya (universitat no presencial).
Universitats Privades: Uvic: Universitat de Vic; URL: Universitat Ramon Llull; UIC: Universitat Internacional de Catalunya

Estudiants en primera opció (accés via PAU)
Graus
Humanitats

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

93,0

75,4

91,8

88,9

Nota de tall i nota mitjana d'accés
2008-09

2009-10

Graus

N. tall

N. mitjana

N. tall

N.
mitjana

Humanitats

5,00

6,81

5,00

6,70

2010-11

2011-12

N. tall

N.
mitjana

N. tall

N.
mitjana

5,00

8,71

5,00

8,20

Estudiants amb nota d'accés >=7 fins el 2009-10 i >=9 a partir del 2010-11 (accés per PAU)
Graus
Humanitats

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

39,2

35,3

47,3

31,3
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Q.1.3. Millores en la promoció externa dels estudis
L’equip de deganat de la Facultat creu que gran part de la millora en les dades de la
matrícula a primer curs de Grau ve donada per les millores implementades en cursos
anteriors en la promoció externa dels estudis. Vegeu a l’apartat Q.1.1. els següents
indicadors: (a) l’augment de la matrícula de 156 alumnes el curs 2008-09 a 171
alumnes el 2011-12, (b) l’augment de la ràtio entre oferta i demanda i el fet de tenir
una ràtio de 0,79 quan d’altres universitats tenen per al mateix estudi una ràtio de
0,49 i una ràtio més elevada que una majoria d’altres estudis de lletres del sistema
universitari català, i (c) el manteniment de la nota mitjana d’accés per sobre del 8
(8,20). Per això, hem continuat i ampliat les principals accions de promoció tal com es
van dissenyar anteriorment:
1.
Mantenir actualitzada la pàgina web de la Facultat per tal de fer-la més
dinàmica per als futurs estudiants.
2.
Incloure més informació acadèmica a la pàgina web de la Facultat per tal de ferla més informativa per als estudiants de secundària que estiguin valorant la matrícula
al nostre grau (veure seccions a la web de Orientació Acadèmica i Tutories, Estudis, i
Pràctiques i Projecció Professional).
3.
Continuar amb la realització dels actes inaugurals del curs acadèmic a la
Facultat amb ressò mediàtic. L’any 2011-12 la III Lliçó d’Humanitats Miquel Batllori es
va titular "Una conversa amb Almudena Grandes, escriptora”.
4.
Organitzar un segon acte amb ressò mediàtic i d’alta qualitat acadèmica el 15
de novembre de 2011 amb una taula rodona titulada “Una conversa amb l'escriptor i
membre de la Real Academia Española de la Lengua, Javier Marías”, a càrrec de Jaume
Casals, catedràtic de Filosofia i Domingo Ródenas, professor de Literatura Espanyola i
conduïda pel vicedegà de cultura Javier Aparicio.
5.
Seguir anunciant els nostres estudis de Grau a Google Adwords i anunciar els
estudis a Facebook.
6.
Consolidar el Premi Francesc Noy al Millor Treball de Recerca de Batxillerat en
Humanitats mitjançant una millora de la divulgació del premi entre els centres
d’ensenyament secundari i la millora dels premis que s’atorguen al guanyador i a les
mencions honorífiques. En aquest curs es va realitzar una visita posterior a l’acte de
lliurament del premi per part de la degana, Mireia Trenchs, i de Josep M. Delgado,
catedràtic d’història de la Facultat, al centre educatiu on estudiava el jove guanyador
del premi. En el decurs de la vista, es va presentar a d’altres joves del centre el
contingut i valor acadèmic del treball guanyador i els estudis de Grau de la Facultat.
Creiem que el conjunt d’aquestes accions, juntament amb la solidesa del nostre Pla
d’Estudis, ha comportat ja en el present curs acadèmic 2011-12 una millora molt
significativa en les dades de la matrícula a primer de Grau.
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Q.1.4. Valoració
El curs 2011-2012 el Grau en Humanitats ha experimentat un augment en la demanda
de 4 punts respecte l’any anterior tot i haver augmentat en dos places l’oferta, per tant
la D/O segueix una tendència en augment en els darrers anys 0,62- 0,75-0,79 que està
molt per sobre de la 0,49 de Catalunya en l'àmbit disciplinari.
Només hi ha tres estudis -Filosofia, Història i Història de l’Art de la UB- del conjunt
d’estudis (30) relacionats amb les Humanitats del Sistema Universitari Català, que
ofereixin més places que les que s’ofereixen en el Grau en Humanitats de la UPF.
D’aquests tres estudis només un –Història de l’Art de la UB- també ens supera en la
nota de tall.
La tendència a la baixa del percentatge d’estudiants amb nota d’accés per sobre de 9,
és una dada que no es pot valorar si no afecta a més d'un curs. També cal remarcar
que la mitjana baixa amb l'augment progressiu de la quantitat de matrícul·les a primer
curs (i.e. 156, 158, 167, i 171 alumnes, en els darrers quatre cursos) així com per la
incorporació d'alumnes que entren per altres vies: els alumnes que entren de més ho
fan amb notes de 5.
Valorem molt positivament:
• Que del conjunt d’estudis relacionats amb les Humanitats del Sistema
Universitari Català, ens situem en la SETENA posició pel que fa a la
OCUPACIÓ de les places ofertades. El Grau en Humanitats cobreix un 79%
(134) de les 170 places que s’ofereixen. Hem millorat, per tant, la ocupació
respecte el curs anterior (75%)
• Es manté la tendència ascendent pel que fa al percentatge d’estudiants que
trien el Grau d’Humanitats en primera opció des del curs 2009-2010.
• El percentatge d’estudiants amb nota d’accés superior o igual a 7, ha baixat
respecte el curs anterior, en canvi, tenim més estudiants en la franja alta.
En aquest sentit, una dada positiva molt significativa és que la nota de tall
de 80 dels 170 estudiants del Grau supera el 7.63.
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Q.2. RENDIMENT
Q.2.1. Taxa de rendiment
Percentatge dels crèdits superats sobre els crèdits matriculats pels estudiants, per estudi i
curs.
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Q.2.2. Taxa de graduació
GRADUACIÓ (RESPECTE LA COHORT INICIAL)

Curs de graduació

2011-2012
Cohort 0809

Graduats en t (%) 1

11,46

Graduats en t+1 (%) 2
Graduats en t o t+1 (%)
3

-

-

1

Graduats en t són els estudiants graduats en el temps previst en el pla d’estudis.
Graduats en t+1 són els estudiants graduats en un any més del previst en el pla d’estudis.
3
Graduats en t o t+1 és el total d’estudiants graduats en el temps previst o en un any més, i és la taxa homologada i
la que figura en el Contracte Programa.
2

DURADA MITJANA DELS ESTUDIS I EFICIÈNCIA

Curs de graduació

2011-2012

Total graduats

18

Durada mitjana dels
estudis (en anys)

4

Taxa d’eficiència*

95,09

*La taxa d'eficiència indica el grau d'eficiència dels estudiants per acabar els estudis havent consumit únicament els
crèdits previstos al pla d'estudis. És el resultat de dividir els crèdits previstos en el pla d'estudis entre la mitjana dels
crèdits matriculats pels estudiants que han finalitzat els estudis. La taxa màxima d'eficiència és del 100%.
4
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Q.2.3. Resultats d’abandonament

ABANDONAMENT PER TIPOLOGIA
(% RESPECTE LA COHORT D’ACCÉS)
Cohort d’accés

2008-2009

2009-10

2010-2011

2011-2012

Total matriculats

157

159

169

171

Total abandonaments

65

69

44

58

Anul·lació de matrícula

2,55

2,52

0,59

1,17

Règim de permanència a 1r curs
(%)

24,2

28,3

15,98

21,64

Esgotament convocatòries

7,64

5,66

4,73

0

2,56

3,14

4,73

11,11

4,46

3,77

0

0

0

0

0

0

41,4

43,4

26,04

33,92

Abandonament voluntari a primer
curs
Abandonament voluntari a primer
cicle
Abandonament voluntari a segon
cicle
Total abandonament

* En aquesta taula s’indica, per a cada cohort d’accés, el percentatge d’estudiants
que abandona els estudis i el motiu de l’abandonament.
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Q. 2.4. Valoració
Rendiment
La taxa de rendiment de les assignatures optatives (74. 7) ha estat molt similar a la de
les obligatòries (78.15). L’equip de deganat valora molt positivament que el curs 20112012 totes les assignatures bàsiques i obligatòries tenen un rendiment superior al 64
%. L’excepció, com en d’altres cursos, continua sent Llengua Anglesa per les
Humanitats, una assignatura obligatòria el rendiment de la qual depèn directament del
nivell d’anglès de l’estudiant previ a l’inici dels estudis universitaris. La Facultat ha
decidit adaptar-se a la a la realitat d’un estudiantat de més edat en augment que, per
trajectòria personal (accés per a majors de 25 anys, de 40 i de 45, per acreditació
d’experiència professional laboral, i per haver finalitzat un grau previ), acostuma a
tenir més deficiències lingüístiques perquè en els seus estudis reglats no han cursat
assignatures de llengua anglesa. Es considera que aquests estudiants necessiten
disposar de més temps per a la millora lingüística i el Deganat ha acordat amb el
Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica que podran sol·licitar una excepció a
la normativa de progressió.
Taxa de Graduació
Des dels seus inicis l'any 1992-93, els estudis d'Humanitats han tingut aquesta
característica: som estudis en els quals els alumnes fan molta mobilitat la qual cosa els
allarga els estudis més enllà del 4rt curs. També enguany hem vist l'aparició d'un nou
fenomen: els estudiants deixen per al(s) trimestre(s) afegit(s) al quart curs el Treball de
Fi de Grau i la realització de pràctiques professionals (inexistents a l’antiga
Llicenciatura) les quals els estudiants volen aprofitar en temps de poques expectatives
al mercat laboral en general per als joves.
En qualsevol cas, valorem positivament que els nostres estudiants retardin la
incorporació al mercat laboral en l’actual context de crisi econòmica, doncs significa
que, davant la incertesa laboral, i amb la singularitat de cursar un Grau que no està
directament vinculat a una ocupació en concret, prefereixen seguir els estudis més
lentament, però també de manera més satisfactòria, desitjant assolir l’excel·lència en
els seus currículums.

Abandonament
D’entre totes les dades contingudes en aquest informe el deganat valora positivament
que NO es produeix abandonament voluntari en el primer cicle ni en el segon, la qual
cosa pot reflectir la tasca positiva de l’acció tutorial. L’abandonament és concentra,
per tant, a primer curs com en anys anteriors del grau i de la llicenciatura i
fonamentalment, abandonen els estudis estudiants que entren amb una nota de tall
de les PAU de 5 o poc més de cinc. A més a més, cal no oblidar que la normativa UPF
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obliga a matricular-se a primer de la totalitat dels 60 crèdits la qual cosa pot suposar
un esforç extraordinari per aquests estudiants d’un nivell més baix.
Destacar també que el nombre d’estudiants que abandonen per esgotament de
convocatòries ha baixat de 4.73 a 0 mentre que ha augmentat de 4.7 a 11
l’abandonament voluntari a primer curs, el que pot significar que probablement
l’abandonament es produeix a causa de l’impacte de factors externs -esmentats en el
paràgraf anterior- i no tant per motius vinculats al pla d’estudis.
Novament volem insistir en la repercussió que té el fet d’haver anat augmentant
progressivament el nombre de matricul·lats a primer curs fins arribar a les 171
matrícules: si la titulació hagués mantingut el nombre de matrícul·les a primer curs
com en cursos anteriors, l’abandonament seria inferior donat a què, com ja hem
assenyalat, els alumnes que entren d’escreix ho fan amb nota de 5 de les PAU.

Q.3. SATISFACCIÓ DOCENT

Q.3.1. Satisfacció del professorat
La metodologia associada amb l’EEES demana més dedicació del professorat a la tasca
docent. Aquest fet, juntament amb la progressiva falta de mitjans econòmics associada
amb la crisi econòmica, pot haver provocat una certa desmotivació en una part del
professorat, especialment en els col•lectius amb una situació contractual més
delicada. Tot i això, la majoria dels docents de la nostra Facultat que es troben en
aquestes situacions han continuat afrontant la seva tasca amb una professionalitat
extraordinària i un sentit de la responsabilitat que cal celebrar i agrair.
Com a element positiu en la satisfacció del professorat cal destacar que l’obertura d’un
tercer grup, iniciat el curs passat a totes les assignatures de primer curs (i a totes les
assignatures dels altres cursos en què hi ha matriculats estudiants del Grau en
Periodisme) ha facilitat la feina del docent i ha permès millorar l’atenció als estudiants
i, en general, augmentar la qualitat de la docència. D’aquesta manera, l’increment del
volum de feina derivat de l’anomenada “metodologia Bolonya” ha quedat pal•liat en
aquestes assignatures per un nombre menor d’estudiants.
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Q.3.2. Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants
Professorat: qüestionaris d'avaluació. 2010-2011
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Q.3.3. Valoració
Dels 18 graus que oferta la UPF el Grau en Humanitats ocupa la SEGONA posició pel
que fa a la satisfacció dels estudiants (7.67). Considerem que és una dada
absolutament rellevant que indica, a més, una sensible millora respecte el curs
anterior (7.56). A més, es veu una tendència clara a l’alça ja que el curs 2009-2010 era
de 7.20; una tendència que no es compleix necessàriament en els altres estudis de la
UPF.
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Q.4. PRÀCTIQUES EXTERNES I MOBILITAT
Q.4.1. Pràctiques externes curriculars
El curs 2011-2012 de la Facultat d’Humanitats ha viscut la posada en marxa complerta
del programa de pràctiques ja que els estudiants de grau han arribat a tercer i quart
curs. El programa de pràctiques s’havia començat a fer efectiu amb un públic potencial
d’un curs, els que estaven a tercer en l’any acadèmic 2010-2011, i en el 2011-2012 ja
són dos cursos. Aquest nou escenari, l’esperat i desitjat, permet començar a conèixer
quin ha de ser el desenvolupament del programa pels propers anys. Com era previsible
ens hem trobat amb un creixement significatiu de les sol·licituds per poder fer
pràctiques, dels estudiants que les fan i també de les incidències amb les que ens
podem trobar. Canvien moltes coses, però no una que sembla que serà un tret força
definitiu del programa, un component artesà. Cada plaça de pràctiques demana una
dedicació individual i especialitzada.
Aconseguir complir amb les expectatives dels estudiants, establir la correcte
cooperació amb les institucions i empreses del programa o trobar l’adequació entre
estudiant i plaça concreta, no sempre és fàcil. I no sempre es pot fer amb la rapidesa
que agradaria a totes les parts. Dit això, els resultats obtinguts durant el curs 20112012, el nombre d’estudiants que han pogut fer les pràctiques, les valoracions fetes
per ells mateixos i per les institucions i empreses, i les incidències, fan pensar que
s’estan aconseguint complir els objectius.
En aquest curs hem tingut 24 estudiants que han fet les seves pràctiques, l’anterior
havien estat 9. Les empreses o institucions on s’han desenvolupat les pràctiques han
estat: Biblioteques de Barcelona, L’Avenç, Museu d'Història de Catalunya, Màster
d’Edició IDEC-UPF, PEN Català, Fundació Antoni Tàpies, Setem Catalunya, CIDOB,
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Observatori del Paisatge, Vinizius&Rubicam, Ara
Editorial, CCCB, Deleatur, Parlament de Catalunya i Galeria Maeght. Com en el curs
anterior, tots han sortit de les pràctiques amb una bona valoració de l’experiència
viscuda i amb una nota d’excel·lent. Caldria destacar aquest fet. I està bé fer-ho
obertament i amb claredat perquè la responsabilitat no és de ningú en concret,
comença en els estudiants mateixos i implica a tota la Facultat. Tots els nostres
estudiants han estat molt ben valorats pels tutors de les empreses i institucions on han
estat fent les seves pràctiques.
Cal valorar, també, que l’augment de sol·licituds ha comportat un augment
d’incidències, que no ha passat de ser un número reduït. Han tingut a veure amb
sol·licituds que no es van concretar per poca disponibilitat horària de l’estudiant, per
impossibilitat d’acceptar l’estudiant per part de l’empresa o per diferències entre les
expectatives de l’estudiant i la plaça possible. En tots els casos es va provar de buscar
alternatives que no van ser considerades oportunes perquè els estudiants no podien
augmentar la seva disponibilitat o tenien unes preferències molt clares. Convé
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destacar, finalment, que el programa sembla haver aconseguit apropar-se bé als
diferents perfils demandats pels estudiants de la Facultat. Només hi va haver un cas
d’un perfil no present, que es va poder incorporar amb l’Observatori del Paisatge i
Vinizius&Rubicam. El curs 2011-2012 hi va haver un gran nombre de demandes
d’estudiants de places relacionades amb museus d’art contemporani, que s’ha
treballat per ampliar, i es van omplir les relacionades amb la cooperació que s’havien
buscat per complir amb un perfil que no existia. Serà un repte constant estar atents a
les inquietuds i les expectatives dels nostres estudiants i buscar nous espais on els
graduats en humanitats poden trobar un espai per a la formació i incorporació al món
laboral.

Q.4.2. Pràctiques externes extracurriculars
Aquest curs s’han augmentat els casos d’estudiants de la Facultat, del grau i la
llicenciatura, que han optat per dur a terme pràctiques extracurriculars a diferents
institucions i empreses a través de l’Oficina d’Inserció Laboral (OIL). Aquestes
pràctiques s’han desenvolupat en espais pertanyents a àmbits diferents però sempre
relacionats amb les humanitats: Editorial Seix Barral, Fundació Suñol, Grupo Editorial
Luis Vives, Na13 Comunicació, Randhom House Mondadori, Grup Editorial 62, Duomo
Ediciones, Escola Superior de Disseny i Art Llotja, Escola Oficial d’Idiomes de Badalona,
Itinera Plus o la Diputació de Tarragona.

Q.4. 3. Mobilitat
Actualment la mobilitat està acabant casi del tot la fase de transició entre la
llicenciatura i el nou sistema del grau. La gran majoria d’estudiants que participen en
els programes d’intercanvi ja són de grau, més dos del màster (Xina). En el curs
2011/2012 van marxar fora 49 estudiants de la nostra Facultat. Les destinacions en el
marc d’Erasmus (34 estudiants) amb estades d’entre 6 i 10 mesos són les següents:
Alemanya, Àustria, Dinamarca, França, Holanda, Hongria, Itàlia, Polònia, Portugal,
Regne Unit, Espanya (Sèneca 1). La resta va estudiar fora d’Europa amb convenis
bilaterals: Estats Units, Japó, Xina, Austràlia i Nova Zelanda.
L’interès que van demostrar els estudiants de primer i segon curs a les sessions
informatives i finalment amb les sol·licituds confirma que el nivell
d'internacionalització dels estudis d’Humanitats va tornar a ser tant alt com abans amb
la llicenciatura.
Actualment, en el curs 2012/2013 tenim 32 estudiants d’humanitats estudiant fora de
la UPF. La baixada considerable de 17 beques - de 49 estudiants (11/12) a 32
estudiants (12/13) - és un reflex claríssim de la crisi econòmica vigent. Fins al últim
moment va haver-hi renúncies per motius econòmics, 8 en total i després de
l’acceptació de la plaça. Tot i així, la Facultat d’Humanitats torna a tenir el percentatge
de mobilitat més alt de l’UPF.
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Per l’altra banda, de les 558 estudiants estrangers que van visitar la UPF en el curs
11/12, la Facultat d’Humanitats va rebre 35, sense tenir en compte estudiants
estrangers d’altres facultats que van cursar assignatures d’humanitats.
A la convocatòria actual per el curs 2013/14 comptem amb 56 sol·licituds per un total
de 62 places. L’interès, fins ara, no ha baixat, s’ha de veure com es desenvolupa
l’acceptació de les beques.
D’altra banda, el curs 2011/12 es van continuar fent sessions informatives a partir del
primer any dels estudis per preparar els estudiants per a un intercanvi en el futur, tant
en el sentit de la preparació lingüística (coneixements d'anglès, sobretot) com per
aconseguir una mitjana d’expedient que permeti la participació en la convocatòria.
També es van realitzar estades (molt poques) en el marc del programa Erasmuspràctiques.
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Q.4.4. Valoració

1. En el segon any de pràctiques externes curriculars, ens hem trobat amb un
considerable augment de les sol·licituds per poder-les dur a terme. Valorem
molt positivament la tasca individualitzada per cadascun dels estudiants que ha
dut a terme el professor de pràctiques.
2. Les empreses valoren de manera molt positiva el perfil de l’estudiant
d’Humanitats de la UPF per la seva versatilitat, interès i formació. Constatem,
doncs, que un perfil transversal i generalista és gratament rebut en l’àmbit de
determinades empreses del sector cultural del entorn universitari. Tots els
nostres estudiants han estat molt ben valorats pels tutors de les empreses i
institucions on han estat fent les seves pràctiques.
3. Tot i tenir un alt nivell de mobilitat i internacionalització en els estudis
d’Humanitats hi ha hagut un descens del nombre d’estudiants en mobilitat i un
augment de les renúncies per motius econòmics. Ambdues dades reflecteixen,
indubtablement, la crisi econòmica vigent. Tot i això, la Facultat d’Humanitats
repeteix el percentatge de mobilitat més gran de la UPF.
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Q.5. INNOVACIÓ I MILLORA
Q.5.1. Assignatura Metodologia d’Estudi i Escriptura Acadèmica
Aquesta assignatura ha continuat la seva adaptació a les necessitats específiques dels
estudiants del Grau en Humanitats. La majoria de les modificacions introduïdes en els
cursos anteriors han resultat encertades i han permès anar consolidant-la com
l’assignatura de referència per a la preparació inicial dels estudiants en començar la
carrera.
En el curs 2011-12, d’acord amb el que ja s’havia previst a finals del curs anterior i tal
com va quedar reflectit en el corresponent lnforme de seguiment (vegeu Informe de
seguiment 2011-2011 [ Grau en Humanitats], pàg. 24), s’han efectuat novament alguns
canvis en l’organització i els continguts d’aquesta assignatura. Aquestes modificacions
van fer-se, en bona part, després de tractar els aspectes a millorar en uns grups de
discussió –duts a terme el segon trimestre del curs 2010-11– dels que van formar part
alumnes que acabaven de cursar l’assignatura. Els canvis son els que s’indiquen a
continuació:
• S’han concentrat les classes plenàries en les dues primeres setmanes del
trimestre, impartides totes pel professor coordinador de l’assignatura, de
manera que la resta del trimestre s’ha dedicat a seminaris amb un contacte
més directe amb l’alumnat. Per a això, s’han incorporat part dels continguts
teòrics als seminaris, combinats sempre amb exercicis pràctics.
• S’han ampliat els temes d’escriptura acadèmica, amb una notable reducció
dels exercicis de discurs oral en públic. En correspondència, ha augmentat
el pes de l’escriptura acadèmica en l’avaluació de l’assignatura. També s’ha
reelaborat i ampliat l’Aula Global, prestant molta més atenció a l’expressió
escrita.
Aquestes reestructuracions han donat uns resultats excel·lents, patents tant en les
opinions del professorat com dels estudiants, i es pot considerar que, en aquest quart
curs d’aplicació del grau, l’assignatura ha arribat a un punt de maduresa notable.

Q.5.2. Mentoria per a l’escriptura acadèmica
Després de l’èxit del primer curs, en el 2011-12 la Mentoria per a l’Escriptura
Acadèmica s’ha continuat desenvolupant i ha guanyat en extensió i en efectivitat. El
finançament del curs anterior, efectuat en el marc d’un conveni entre la UPF i el MEC,
estava per la seva pròpia naturalesa limitat en el temps. Per aquest motiu s’ha
sol·licitat un ajut PLAQUID al CQUID de la UPF, i juntament amb l’aportació de recursos
propis de la Facultat d’Humanitats, s’ha pogut continuar el projecte.
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En aquest segon curs s’ha augmentat el nombre d’estudiants atesos per la mentoria
fins a 72, que han estat tutoritzats per sis mentors (el curs anterior n’havien estat
només tres). A més, el període de duració de la mentoria s’ha ampliat d’un trimestre a
dos (gener-març i abril-juny).
Complementàriament a l’extensió de la mentoria, s’ha intensificat l’acció formativa cap
als mentors, tant per millorar l’atenció que presten als estudiants inscrits com per
assegurar que la seva activitat constitueix un aprenentatge satisfactori, tal com
correspon al règim de beca en què desenvolupen la seva tasca. Les cinc sessions de
coordinació i formació dels mentors al llarg dels dos trimestres, han estat dirigides i
impartides pel vicedegà de Docència i per la professora coordinadora de la mentoria.
Es pot afirmar, després de dos cursos, que la Mentoria és una activitat útil i ben
aprofitada per la majoria dels estudiants que s’hi acullen i, especialment, una
experiència altament formativa i gratificant per als mentors, que enguany han preparat
motu proprio una carta-manifest adreçada a tot el professorat i l’alumnat de la
Facultat per fer-los conèixer la mentoria i destacar-los-en la importància.

Q.5.3. Implementació del Treball Final de Grau
El primer curs d’aplicació del Treball de Fi de Grau ha estat satisfactori i ha permès
posar a prova l’organització prevista per poder millorar-la en cursos successius.
Aquesta primera implementació ha estat afavorida per fet que el nombre d’estudiants
matriculats hagi estat reduït, com correspon a un primer any en què els estudiants de
Grau que cursen quart curs són encara pocs, mentre que els que estan acabant la
Llicenciatura en extinció no han de cursar-lo.
Els estudiants que han matriculat el TFG han estat 52, dels quals 24 l’han presentat al
mes de juliol, 5 al mes de setembre, i la resta, 23, l’han deixat per al curs següent.
Aquestes xifres i les avaluacions del procés efectuades amb docents i estudiants han
conduït a les conclusions següents:
• El nivell del treballs presentats ha estat en general bo, tot i les relatives presses
finals en la redacció dels treballs per part d’alguns estudiants. Tots els treballs han
tingut la qualificació aprovat o superior:
Aprovat 5 estudiants
Notable 9 estudiants
Excel·lent 13 estudiants
Excel·lent-Matrícula d’Honor

2 estudiants

• La tasca de coordinació del TFG, efectuada per una professora amb dedicació PAD
(40 hores) ha estat òptima i és imprescindible per a cursos posteriors.
• La direcció dels treballs ha estat efectiva i el sistema de tribunals per a l’avaluació
en sessions orals ha estat excel·lent.
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• La temporalització de tot el procés és l’aspecte que més ha de millorar. S’havia
previst que el primer contacte de l’estudiant amb el director fos al mes de
desembre, per elaborar el TFG durant el segon i el tercer trimestre. Però durant el
trimestre gener-març l’estudiant cursa quatre assignatures optatives que no li
deixen prou temps i es veu abocat a dedicar-se al TFG després de Setmana Santa. El
termini de presentació a primers de juny redueix a només dos mesos el període de
treball efectiu. Això s’ha vist reflectit en el nombre elevat de treballs (23) que han
quedat per al curs següent. Per aquest motiu, en el 2012-13 caldrà optimitzar els
processos perquè la primera visita sigui força anterior i es pautarà la tasca de
l’estudiant amb la fixació de terminis per a la presentació dels diversos esborranys
del treball.
Per tal de millorar la temporalització del TFG, es van nomenar dos responsables,
Josep Maria Castellà, Vicedegà de Docència i Ordenació Acadèmica, i la professora
Teresa Vinardell, responsable del TFG des que es va iniciar fa dos cursos acadèmics.
Es va decidir que, a principis del curs 2012-13, es reuniria la Comissió Mixta de
Docència de la Facultat i Departament per establir unes normes i protocol en
relació a la dedicació del professorat i al calendari de dipòsit del TFG i de les
defenses orals. A la Comissió s'hi portaran en consideració les anàlisis fetes pels dos
responsables, Castellà i Vinardell, així com la valoració de l'organització del TFG feta
des de la Secretaria de la Facultat per part de la seva Cap, Esther Celma. També s'hi
portaran en consideració la valoració que en facin els membres de la Junta de
Facultat que es reuneixin durant el primer trimestre del curs 2012-13.
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Q.5.4. Innovació docent
Q.5.4.1. Ajuts DILL (edició de manuals universitaris)
Finalització dels següents projectes de la convocatòria de 2011:
Projecte 2011 DILL 00009 (responsable: Josep Pich Mitjana), "Les dues guerres
mundials i el període d'entreguerres (1914-1945). Segona edició, revisada i
actualitzada".
Projecte 2011 DILL 00010 (responsable: Josep Pich Mitjana), "L'Holocaust: un manual
universitari".
Projecte 2011 DILL 00011 (responsable: Enric Ucelay-Da Cal), "Nacionalisme i
imperialisme catalanista: d'Almirall a Prat de la Riba".
Q.5.4.2. Projectes d’innovació docent
Projecte 30 PlaCQUID 2011-2012 1 (responsable: Amador Vega Esquerra), “Creació del
portal d'assignatures Pensament, Estètica i Religió”.
Projecte 62 PlaCQUID 2011-2012 1 (responsable: Antònia Oliver), “Adaptació de
recursos didàctics existents sobre la novel·la de Graham Greene The Quiet American al
format WEBook".
Projecte 66 PlaCQUID 2011-2012 1 (responsable: Josep Pich Mitjana), “Presentació de
la comunicació 2.0 per a l'ensenyament de les transformacions del segle XX al Congrés
Internacional d'Innovació Metodològica i Docent en Història, Art i Geografia
(Universidade de Santiago de Compostel·la, 7- 9 de setembre de 2011)”.
Projecte 65 PlaCQUID 2011-2012 1 (responsable Josep Pich *Mitjana), “Posada en
pràctica de l'experiència d'innovació docent d'un "museu virtual" (en format pàgina
web) per part dels estudiants de l'assignatura Història del segle XX, utilitzant eines
digitals per a la cerca on-line (Zotero, Omeka, JStor, etc.)”.
Q.5.4.3. Actualització i manteniment dels següents recursos digitals
Actualització i implementació de materials docents en la web de l'assignatura Història
Contemporània I (Eloy Martín Corrals)
Actualització i implementació de materials docents en la web de l'assignatura Nació i
Nacionalismes (Enric Ucelay-Da Cal)
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Actualització i implementació de materials docents en la web de l'assignatura Història
Moderna (Joaquim Albareda)
Actualització i implementació de materials docents en la web de l'assignatura Història
Moderna d’Espanya (Joaquim Albareda)
Actualització i implementació de materials docents en la web del portal Minories i
Migracions (Jaume Torras)
Actualització i implementació de materials docents en la web de l'assignatura Història
Moderna i Contemporània dels Països Islàmics (Jaume Torras)
Actualització i implementació de materials docents en la web de l'assignatura La
Construcció de l'Estat (Joaquim Albareda)
Actualització i implementació de materials docents en la web de l'assignatura Món
Mediterrani. El Magreb Modern (Jaume Torras)
Actualització i implementació de materials docents en la web de l'assignatura The
Frontier in American Literature and Culture (Pere Gifra)
Creació de materials docents per a l'assignatura Art i Avantguardes (MECLAP/MLCTL,
Institut Universitari de Cultura de la UPF (Estela Ocampo, campus global).
Creació de materials docents per a una assignatura del professor Antoni Marí
(MECLAP/MLCTL, Institut Universitari de Cultura de la UPF, campus global).
Q.5.4.4. Participació en la 1ª Pick up idees, organitzada pel CQUID
Presentació de l'eina Vuvox. 15 novembre 2011.
Q.5.4.5. Preparació del Pla d’Adquisició de les Competències Lingüístiques i
Informacionals al Grau d’Humanitats
Coincidint amb el canvi d'estructura de la USQUID d'Humanitats al gener de 2012 hem
orientat els nostres esforços a la implementació d'un pla per l'adquisició progressiva
de les competències lingüístiques i informacionals al llarg dels quatre anys del grau
d'Humanitats. El pla preveu l’integració i la coordinació de totes les activitats dirigides
a l’assoliment d’aquestes competències que ja realitzen els nostres docents a les seves
assignatures, així com l’establiment d’uns objectius per a cada curs i la definició de
mecanismes d’evaluació i de seguiment del progrés del alumne.
És dins d'aquest pla integral, que s'ha començat a dissenyar durant el curs 2011-2012,
que hem col·laborat en la preparació dels mòduls CI2 organitzats per la Biblioteca per
als estudiants de tercer i quart curs amb l'objectiu immediat de l'elaboració del Treball
Final de Grau.
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Q.5.5. Coordinació docent
Durant el curs 2011-2012 les accions de coordinació docent de la Facultat
d’Humanitats van tenir un doble abast. D’una banda, i per tal d’acomplir una de les
principals funcions de la figura del coordinador docent –procurar l’obtenció dels plans
docents de les assignatures- es van posar els mitjans necessaris per aconseguir els PDA
actualitzats dels quatre cursos del grau. Tanmateix, es va fer el seguiment de l’estat
dels PDA per tal de poder-los tenir tots publicats.
Donant continuïtat a una de les iniciatives més profitoses endegades el curs 20092010, es van celebrar periòdicament reunions de coordinació de professorat per a
aconseguir una temporalització harmònica de les activitats que les assignatures de
cada trimestre preveien. L’objectiu d’aquestes reunions és promoure la coordinació en
aspectes com el calendari d’encàrrec de treballs als estudiants, l’encaix de continguts i
el desenvolupament de determinades competències.
Les reunions de coordinació es van fer de manera presencial en aquells trimestres on
hi havia una incorporació significativa de nou professorat, en la resta, i aprofitant la
circumstància que cada vegada més, en els PDA, el professorat inclou el funcionament
precís de l’assignatura i els mecanismes de l’avaluació amb els percentatges atorgats a
totes les activitats en ells reflectits, es va substituir la reunió presencial, per la virtual.
En aquesta variant, és la coordinadora docent qui, via email, comunica als docents del
trimestre/curs les previsions de cada un d’ells mentre que, en una graella adjunta,
s’especifica la temporalització de les activitats del professorat per tal que tots coneixin
el calendari de presentació de treballs, celebració de seminaris, etc. del trimestre.
Tot i que es va fer una reunió de coordinació presencial amb els professors que
impartien classes en el primer trimestre de primer abans de l’inici de curs, es van
detectar, al final del trimestre, algunes disfuncions fruit, especialment, del encaix dels
tres grups en que es dividien algunes de les assignatures de primer. Per tal de donar
solucions, es va fer una segona reunió, a finals del segon trimestre, en la que hi van
participar els delegats dels tres cursos, la coordinadora docent i el vicedegà acadèmic,
on es van proposar algunes millores per poder ser aplicades en el curs següent.
El fet que el professorat de cada trimestre tingui coneixement del que fan els altres
docents va servir, per exemple, per coordinar continguts i, fent un pas endavant
respecte els cursos anteriors, va servir, també per fomentar el treball corporatiu entre
professors: així, diversos professors que impartien assignatures en un mateix trimestre
van organitzar seminaris conjunts. En altres casos, la coordinació/interactuació entre
docents va desencadenar una acció conjunta transversal més ambiciosa: una sortida
de camp a Berga (de dos dies) per tal d’estudiar, en el territori, diversos aspectes
vinculats a les assignatures de: geografia humana, història medieval i lingüística.
Tanmateix, les reunions de coordinació -en les que inevitablement i necessàriament
apareix la qüestió del desenvolupament i posada en pràctica de la “metodologia
Bolonya”- poden haver servit per afavorir la progressiva acceptació i desenvolupament
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de noves pràctiques. Al posar-se en comú diferents experiències, el professorat més
reticent a incorporar determinades maneres de treballar i avaluar -no només
continguts sinó també competències- ha pogut comprovar-ne els avantatges i
incorporar-los a les seves assignatures.

Q.5.6. Acció tutorial
Durant el curs 2011-12 es produí un important canvi en l’Acció Tutorial implementada
al Grau d’Humanitats des del curs 2008-09. El programa que regulava l’Acció Tutorial a
la Facultat d’Humanitats en cursos anteriors va ser substituït per la normativa
aprovada al Consell de Govern del 13 de juliol de 2011, d’aplicació general a tots el
Graus de la UPF.
En el Programa d’Acció Tutorial del Grau en Humanitats van participar un total de 225
estudiants. D’acord amb la normativa de la UPF, la participació al Programa va ser
obligatòria per a tots els estudiants de primer curs, els estudiants a temps parcial i els
estudiants amb necessitats especials. Recollint la nostra experiència de cursos
anteriors, el Programa es va continuar obrint als alumnes als quals se’ls havia atorgat
una cinquena convocatòria, progressió o continuïtat en els estudis i als estudiants de
segon i tercer curs que voluntàriament ho van sol·licitar.
El nombre de tutors participants va ser de 50, amb una mitjana de 4,5 estudiants per
professor. Durant el curs 2011-12 la Facultat d’Humanitats va dissenyar un nou espai
web amb continguts i enllaços dirigits a orientar, informar i facilitar l’Acció tutorial
(http://www.upf.edu/fhuma/tutories/).
En aquest curs el programa va incloure accions específiques dirigides a detectar els
estudiants en risc d’abandonament a partir de les qualificacions obtingudes durant el
primer trimestre i l’enviament corresponent d’alertes els seus tutors i tutores.

Q.5.7. Estudi d’inserció laboral
Les dades de què disposem per al present informe corresponen només a Llicenciats en
Humanitats que van cursar l’antic pla d’estudis, i no a Graduats del nou pla d’estudis.
Per això, no podem entendre-les com paràmetres que ens permetin fer un seguiment
de la implementació del propi Grau, sinó com dades que ens ajuden a entendre el món
laboral actual i que, per tant, serveixen per imaginar en quina situació laboral es pot
trobar l’any vinent la primera promoció de Graduats en Humanitats.
Tal i com diu l’informe de l’AQU, les àrees disciplinàries que han notat més l’impacte
de la crisi econòmica han estat precisament les de les Humanitats. Tanmateix, segons
l’enquesta d’inserció laboral de l’AQU del 2011, l’ocupació dels llicenciats en
Humanitats de la UPF se situa en el 82%, quatre punts més alta que la mitjana del
sistema català (78%) i més alta que l’any passat quan era del 76,8%. El major impacte
de la situació econòmica negativa actual el podem trobar en l’increment notable de
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llicenciats aturats amb experiència que, en el cas de la UPF, és ara del 16,1% mentre
que era del 3,6% l’any 2008.
El 79,63% dels llicenciats de la UPF ocupats treballa en el sector privat, i només un
20,37% ho fa en el públic. Quant a tot Catalunya, un 65,85% dels llicenciats en l’àrea
d’Humanitats treballa en l’àmbit privat i un 34,15% en l’àmbit públic, unes xifres molt
properes a la mitjana de tots els àmbits disciplinaris. Aquesta dada ens fa pensar que
els nostres llicenciats mostren potencial, capacitats i coneixements que interessen
especialment al sector privat.
Els nostres llicenciats mostren un percentatge més elevat d’estabilitat en el treball que
els de la resta de llicenciats en Humanitats de Catalunya, tenint contracte fix un 40,3%
en front del 37,5% de l’índex general de Catalunya. Paral·lelament, també tenen un
índex més baix de temporalitat en el treball, un 32,7% en front d’un 37,5% de mitjana
de Catalunya.
Pel que fa a les retribucions salarials dels ocupats, el percentatge de llicenciats
d’Humanitats de la UPF mileuristes (24,74%) és sensiblement inferior a la mitjana de
llicenciats en Filosofia i Humanitats de tot Catalunya (30,89%). Pel que fa referència als
llicenciats en Humanitats que treballen fent funcions pròpies de la titulació i els que
no, un 79,4% dels llicenciats a la UPF fan funcions pròpies mentre que l’índex general
dels llicenciats catalans en Humanitats està en el 69,2 per cent, una diferència
percentual de 10,2 punts. Considerem aquesta dada com a molt positiva per als
nostres llicenciats.
La satisfacció concreta amb els estudis cursats s’expressa en el percentatge
d’estudiants d’Humanitats que repetirien la mateixa carrera i trobem que un 72,2%
tornaria a repetir la Llicenciatura en Humanitats, un percentatge similar al del sistema
català (72,3%). La dificultat per trobar una ocupació en acabar els estudis es reflecteix
en una de les dades més negatives, la qual és la disminució del percentatge de
llicenciats que repetirien la mateixa carrera, d’un 92,3% al 2008 a un 72,2% al 2011, un
indicador del possible desprestigi de les Humanitats en general com a estudi
universitari. Tanmateix, podem constatar que els nostres llicenciats estan molt
satisfets amb la nostra universitat (un 98,1% en front del 89% del sistema català) i molt
superior al 76.92% que repetiria els mateixos estudis a la UAB). Aquestes dades en
conjunt ens fan pensar que els nostres llicenciats estan molt satisfets de la docència
rebuda a la Facultat d’Humanitats.
En referència a la valoració de les competències assolides pels llicenciats en el procés
formatiu i en relació a la seva utilitat laboral, cal recordar que els enquestats
pertanyen als plans antics de llicenciatura els quals no tenien en el seu centre el treball
per assolir unes competències específiques o transversals. De tota manera, de
l’informe de l’AQU és interessant destacar que la valoració que fan de la formació
teòrica, pràctica i competencial rebuda és, en tots els índexs (i.e. lideratge, treball en
equip, comunicació oral i escrita, pensament crític, pe exemple), més alta que la
valoració mitjana del sistema català.
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Cal destacar que, segons l’informe de l’AQU, a Humanitats és on té més impacte
l’estratègia adoptada durant els estudis d’aquells que opten per treballar. Treballar
durant els estudis en feines no relacionades amb la titulació no es tradueix en una
millor inserció laboral. Així, aquells que han treballat en una feina relacionada, en un
82,85% fan després dels estudis funcions de nivell universitari mentre que només hi ha
un 61,40% d’aquells que han fet feines no relacionades (és a dir, una diferència de 22
punts percentuals) n’arriben a fer. Cal destacar aquest indicador ja que creiem que els
estudiants actuals del nou Grau en Humanitats que optin per dur a terme les
pràctiques curriculars optatives tindran més oportunitats de trobar feina després dels
estudis amb funcions de nivell universitari donat que les empreses i institucions amb
les que ha signat convenis la Facultat d’Humanitats estan totes relacionades amb
l’àmbit de les Humanitats i són empreses i institucions de reconegut prestigi en el seu
camp (vegeu Q.4.1. Pràctiques externes curriculars).
Finalment, ens han semblat interessants les dades relatives a les funcions que realitzen
els nostres llicenciats. Mentre que tradicionalment s’ha associat les carreres de Lletres
amb tasques d’ensenyament, només una quarta part (24,6%) dels nostres llicenciats
exerceixen aquests funcions en el seu lloc de treball. És interessant de remarcar que un
20,3% exerceixen funcions de direcció (un percentatge més alt que el 17,2% de mitjana
de Catalunya) i un 25,9% funcions de tècnic de suport. El 30 % restant queda repartit
en: 8,5% de funcions de R+D, 9,3% funcions de comerç i distribució, 2,4% funcions de
disseny i un 0,9% funcions d’assistència mèdica i social. Aquestes dades ens indiquen
que el perfil de feines a les quals opten els nostres llicenciats és diferent a les que
tradicionalment se’ls ha assignat i ens refermen en la nostra convicció que cal
diversificar i ampliar el ventall i tipus d’institucions i empreses on els nostres graduats
poden dur a terme pràctiques curriculars.

Q.5.8. Modificacions sobre el pla d’estudis actual
El curs 2011-2012 no s’ha fet cap modificació en el pla d’estudis

Q.5.9. Itinerari d’Humanitats en el Grau de Periodisme
En els darrers cursos, els estudiants del Grau en Periodisme tenen un itinerari en
Humanitats dins de les opcions formatives del seu grau. Això significa que cursen
diverses assignatures obligatòries i optatives del Grau en Humanitats com a part dels
crèdits que han d’obtenir dins del seu pla d’estudis. El nombre d’estudiants que han
cursat cada any aquest itinerari és el següent:

Curs 2009-10: 39 estudiants
Curs 2010-11: 50 estudiants
Curs 2011-12: 35 estudiants
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Des de l’inici, la Facultat d’Humanitats ha estat receptiva a aquesta col·laboració,
gràcies a la qual un bon nombre d’estudiants de Periodisme pot gaudir d’una formació
de primer nivell en les disciplines humanístiques, alhora que els estudiants
d’Humanitats tenen un contacte interdisciplinari fructífer amb els seus nous companys,
amb qui coincideixen a les mateixes aules.
El fet que els estudiants de Periodisme s’incorporin a l’activitat Acadèmica de la
Facultat d’Humanitats, ha motivat el desdoblament de grups a totes les assignatures
del primer curs del Grau en Humanitats i en assignatures soltes d’altres cursos en què
també hi ha estudiants de Periodisme. En conseqüència, s’ha produït un increment
d’hores de docència en l’oferta docent de la nostra Facultat, que ha estat aprovat pel
vicerectorat competent.
Globalment la incorporació d’estudiants de Periodisme a la Facultat d’Humanitats es
pot considerar una experiència estimulant i fructífera per a totes les parts implicades i
molt ben valorada pels professors de la Facultat d’Humanitats.

Q.5.10. Valoració
De tots els apartats inclosos en la Q.5. valorem de manera especialment positiva:
De Metodologia d’Estudi i Escriptura Acadèmica
-Els canvis introduïts en la organització i continguts han donat uns resultats excel·lents
patents tant en les opinions del professorat com dels estudiants i fa palès que s’han
solventat les disfuncions detectades en el curs anterior
De les mentories
Hi ha hagut una consolidació del projecte de Mentories per a l’escriptura acadèmica en
català i castellà, motiu pel qual, el deganat ha decidit d’ampliar el programa a la
llengua anglesa en el curs 2012-2013.
De la Implementació del Treball de fi de Grau (TFG)
La decisió de atorgar-li a una professora dedicació docent per la tasca de coordinació
ha estat plenament encertada, ja que tant professors-directors com estudiants han
manifestat la seva satisfacció en la gestió del procés. Tot i això en el curs proper
s’introduiran canvis en la temporalització de tot el procés per tal que l’inici del treball
es faci el més aviat possible i permeti millorar les dades pel que fa a la presentació del
treball al mes de juny,
De la coordinació docent
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Seguim valorant com a molt positives les reunions periòdiques de coordinació de
professorat, tant presencials com virtuals per aconseguir una temporalització
harmònica de les activitats que les assignatures de cada trimestre preveu.
Com a resultat d’una d’aquestes reunions, un grup de docents va dur a terme una
acció conjunta transversal ambiciosa que, mitjançant una sortida de camp de dos dies
vinculava diverses assignatures de segon curs de disciplines diferents.
De l’acció tutorial
Tot i que no està recollit a la normativa d’acció tutorial d’aplicació general a tots els
graus de la UPF, la Facultat d’Humanitats ha continuat obrint el programa als alumnes
amb dificultats acadèmiques i necessitats especials i tots els alumnes de segon i tercer
curs que, voluntàriament ho van sol·licitar. És a dir que del total de 225 estudiants
inscrits en el Programa d’Acció Tutorial, 54 no pertanyen a primer curs, que és l’únic
que te com obligatòria la tutoria a la UPF.
De l’itinerari d’Humanitats en el Grau en Periodisme
Donat l’alt grau de satisfacció d’aquesta experiència per part dels estudiants de les
dues facultats i del professorat d’Humanitats, el deganat de la Facultat es proposa
d’iniciar, conjuntament amb el deganat de la Facultat de Comunicació, el procés (juliol
2012) d’un disseny de pla d’estudis simultanis d’Humanitats i Periodisme (itinerari
Humanitats).
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Q.6. PERSONES, GESTIÓ I SERVEIS
Q.6.1. Incidències/suggeriments durant el curs
Les incidències durant aquest curs han estat de caràcter menor i s’han pogut resoldre
satisfactòriament (canvis de grups, canvis d’aules de seminari, adequació dels horaris,
etc.).

Q.6.2. Atencions Acadèmiques Especials
Durant el curs 2011-12 tretze estudiants del Grau d’Humanitats van requerir atencions
acadèmiques especials. Quatre d’aquests estudiants patien una discapacitat
reconeguda i un altre va requerir atenció especial i adaptació de materials i avaluació a
causa dels traumatismes ocasionats per un greu accident de trànsit.
Així mateix es van matricular en la modalitat de temps parcial vuit estudiants (3 per
motius laborals, 4 més grans de 50 anys i 1 per simultaneïtat d’estudis).
D’acord amb les normatives aprovades per la UPF, tots aquests estudiants matriculats
a temps parcial i els estudiants amb necessitats acadèmiques especials, han estat
tutoritzats i s’ha realitzat una adaptació dels materials i del sistema d’avaluació, quan
ha estat necessari.

Q.6.3. Altres
Q.6.3.1. Participació dels estudiants
Com en anys anteriors, el Deganat d’Humanitats ha afavorit la participació dels
estudiants en el procés d’implementació i de seguiment del Grau en Humanitats. La
participació estudiantil en aquest procés s’ha desenvolupat en tres àmbits
institucionalitzats:
1. Reunions trimestrals entre el Deganat i els representants dels estudiants,
sol•licitades tant per la Degana com pels mateixos representants.
2. Comissió de Docència i Ordenació Acadèmica, un òrgan consultiu del Deganat
d’Humanitats integrat per 12 professors i 2 estudiants. En aquesta comissió els
estudiants han actuat com a iguals i membres de ple dret.
3. Junta de Facultat, un òrgan on els estudiants han participat activament en la presa
de decisions.
Tal i com s’ha fet en els tres cursos anteriors, la Facultat ha donat suport tant
econòmic com de divulgació a dues accions impulsades per estudiants de la Facultat,
la revista Hac d’Hac i el Cine Fòrum d’Humanitats.
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La participació dels estudiants d’Humanitats, a través de la plataforma Assemblea de
Estudiants d’Humanitats, durant aquest curs, ha continuat sent molt activa i ha
permès, gràcies a les reunions entre alguns dels seus membres i la Degana, de
mantenir un altre canal d’informació fluid entre la Facultat i els seus estudiants.
Quant a l’elecció i designació de delegats de curs, durant el curs 2011-12 les dades de
participació dels estudiants de Grau en aquest procés se situen en una forquilla que va
del 14,1% al 19% per grup. En comparació amb el curs 2010-11, el percentatge de
participació ha baixat en un 7,8 % tot i que la Facultat, però, ha incentivat de manera
similar la participació en aquestes eleccions. Després d’haver parlat d’aquesta qüestió
amb els propis delegats, creiem que el fet d’haver de convocar eleccions cada any
produeix un cert efecte de cansament en alumnes dels cursos 2n, 3r i 4rt qui ja donen
per vàlides les eleccions dutes a terme l’any anterior i confien en els representants que
ja tenen. A més, en els alumnes de 3r i 4rt és més difícil de crear la consciència de la
necessitat de delegats per a uns alumnes que segueixen una gran quantitat
d’assignatures optatives, les quals no estan adscrites a cap grup i, per tant, no tenen
delegat.
Finalment, hem comprovat, segons els comentaris dels propis delegats, que els
alumnes de la Facultat d’Humanitats senten com a més representativa l’Assemblea
d’Humanitats com a espai on compartir els seus problemes i els representants a la
Junta de Facultat com a portaveus de les seves inquietuds.

Q.6.4. Valoració
Seguim valorant molt positivament la fluïdesa en les relacions entre el deganat i els
representants dels estudiants d’humanitats d’òrgans diferents. Destaquem la
consolidació de les iniciatives acadèmiques dels propis estudiants complementàries al
pla d’estudis en les quals hi col·labora econòmicament la Facultat.
Pel que fa a la valoració del funcionament del 6Q com a eina que permet valorar el
funcionament de la titulació, voldríem puntualitzar, en primer lloc, que les dades
aportades mitjançant el 6Q són molt útils per als membres de l’equip de deganat.
Tanmateix, voldríem proposar algunes modificacions a les taules que presenten la
informació relativa a la Taxa de Rendiment per assignatures ja que no les trobem
suficientment explicatives. En aquest sentit, voldríem fer les següents consideracions:
(1) Caldria no incloure dades dels grups 9, ja que, donat el nombre baixíssim
d'alumnes, distorsionen la llista general. Podrien aparèixer en una taula separada.
(2) Caldria donar les dades de la matrícula, no en nombre de crèdits, sinó en nombre
d'estudiants. Els nombres elevats que presenten ara les taules (ja que es multipliquen
els crèdits pel nombre d'alumnes) fan difícil la seva lectura i interpretació. Així ens ho
han indicat diversos membres de la Junta de Facultat.
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(3) Demanaríem que no es marquessin les assignatures que són a la franja baixa
sistemàticament per sota d'un percentatge determinat. En alguns casos hi pot haver
hagut una millora substancial en relació al curs o cursos anteriors i el marcador fa que
no es visualitzi aquesta millora sinó que s’interpreti com a fet negatiu; en d'altres casos
es pot tractar d'assignatures amb nombres baixos d'estudiants, la qual cosa fa que la
comparativa quedi distorsionada.
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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
2. Ràtio Demanda/Oferta

B. Oferta, demanda
i matrícula

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 del 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 reclamacions 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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