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Fitxa de la titulació
Títol: grau en Periodisme
Codi: 3383
Procés de verificació: registre/data/agència
Modificacions substancials posteriors: no n’hi ha
Alumnes de nou ingrés: 80
Total d’alumnes: 306
Curs d’inici: 2009-2010
Degà: Dr. Xavier Ruiz Collantes
Informació pública disponible:
http://www.upf.edu/facom/titulacions/periodisme/grau-periodisme/presentacio/
Dades dels indicadors de la titulació:
http://www.upf.edu/universitat/upf_xifres/estudis/per_g.html
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Valoració anual
1. Valoració general del desplegament del títol
Q1. ACCÉS I MATRÍCULA
Curs 2011-12
El grau en Periodisme de la UPF, en el curs 2011-2012, va cobrir totes les places
ofertes. Es valora molt satisfactòriament la demanda que té la titulació, situada entre les
més altes de tot el sistema universitari de Catalunya.
La demanda va ser de 416 places sobre 80 ofertes, una xifra més elevada que la de
cursos passats.
D’altra banda, el 100% dels estudiants del curs 2011-12 accedeixen al grau en
Periodisme en primera opció, fet que pressuposa un nivell òptim de qualitat d’accés.
Aquesta dada ja havia estat del 100% en el curs 2010-11.
La nota de tall del curs 2011-12 va ser d’11,75, mentre que la del curs 2010-11 havia
estat lleugerament inferior (11,43). Cal valorar positivament aquest increment, ja que es
tracta d’una nota molt alta, tant en relació amb graus d’aquest àmbit de coneixement
com de qualsevol altre.
És la nota de tall més alta de totes les titulacions de Periodisme que s’imparteixen a
Catalunya.

Q2. RENDIMENT I GRADUACIÓ
Curs 2011-12
En aquest curs, la taxa de rendiment (percentatge dels crèdits superats sobre els crèdits
matriculats pels estudiants, per estudi i curs) corresponent als tres primers cursos del
grau en Periodisme ha estat del 94,15 per a les assignatures bàsiques i obligatòries.
Aquesta taxa de rendiment del curs 2011-12 per a les assignatures optatives ha estat del
98,64%, taxa que està per sobre de la mitjana de la Universitat.
La dada conjunta per al curs 2010-11 va ser del 94,75%.
En aquest moment, no hi ha encara dades de la taxa de graduació disponibles, ja que el
grau no s’ha desplegat totalment.
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Q2. ABANDONAMENT
En aquest darrer curs acadèmic, la taxa d’abandonament està dintre dels guarismes
esperables i ha pujat respecte a la de l’any passat. Per al curs 2011-12, s’ha situat en el
17,2%.
En termes comparatius, en el curs 2010-11, aquesta taxa se situava en el 10,34%.
Aquestes xifres han de considerar-se relativament baixes i, especialment, si es té en
compte que només el 6,45% correspon a abandonaments fruit del règim de permanència
a primer curs. En aquest darrer apartat, l’increment és només de dos punts més que el
curs passat.
La taxa d’abandonament del grau en Periodisme és baixa en termes comparatius a altres
estudis de la UPF.
Q3. SATISFACCIÓ
Per tal de mesurar aquest apartat, la Universitat Pompeu Fabra disposa del sistema
AVALDO, que avalua la docència dels professors dels graus i de màsters. Els
qüestionaris d’avaluació corresponents al curs 2011-12 del grau en Periodisme van
oferir dades, en el seu conjunt, satisfactòries.
La nota mitjana de la pregunta “Valoreu l’assignatura en el seu conjunt” va ser de 7,13
punts sobre 10, resultat molt similar al del curs anterior (7,3). Pel que fa a la qüestió
“Valoració de les classes magistrals”, la mitjana de respostes de totes les assignatures
del grau va ser de 6,87 punts sobre 10. La “Valoració de les classes pràctiques” i la
“Valoració de les classes de seminari” va ser lleugerament superior a la de les lliçons
magistrals, amb dades finals de 7,14 i 6,98 punts sobre 10, respectivament.
Els resultats del grau en Periodisme són similars als dels altres estudis de la Facultat de
Comunicació.

Q4. PRÀCTIQUES EXTERNES I MOBILITAT I INSERCIÓ LABORAL
En el curs 2012-13, s’han d’iniciar les pràctiques externes i la mobilitat, ja que en la
nostra organització acadèmica corresponen al quart curs de grau. Encara no es disposa
de dades al voltant d’aquestes qüestions.
Els Estudis de Periodisme tenen previstes les pràctiques externes amb el nom
corresponent a l’assignatura Pràcticum i es faran en empreses i en institucions
relacionades amb el periodisme i la comunicació.
La professora Ruth Rodríguez Martínez és la responsable d’aquesta assignatura i de la
coordinació d’aquestes pràctiques en els Estudis de Periodisme.
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La professora Núria Almirón Roig és la coordinadora de Mobilitat de la Facultat de
Comunicació.
Durant el curs 2011-12, el responsable de l’assignatura Periodisme Especialitzat en
Informació Local, assignatura optativa, va ser el professor Carles Singla Casellas. En el
marc d’aquesta assignatura es fan pràctiques professionals en mitjans locals, i un total
de 19 alumnes van gaudir-ne.
INSERCIÓ LABORAL
No hi ha graduats encara perquè no hi ha cap promoció que hagi acabat els quatre
cursos ni, en conseqüència, dades sobre la inserció.
Q5. INNOVACIÓ I MILLORA
- S’ha realitzat un estudi analític amb fons del CQUID de la UPF per determinar les
hores que dediquen els estudiants a cada assignatura. L’objectiu d’aquest treball és
saber si els crèdits ECTS de dedicació de l’estudiant s’ajusten a la realitat o si cal
introduir millores. L’investigador principal d’aquesta recerca és el professor Sergi
Cortiñas Rovira, coordinador docent del grau de Periodisme.
- Una altra millora que cal destacar és la introducció amb èxit del Pla d’Acció Tutorial
(veure Q6).
- També cal destacar l’eina de les 6Q, com a mecanisme per garantir la qualitat del grau
de Periodisme. Aquesta eina és comuna a tota la UPF i els seus sis punts són els que
consten de forma detallada en el present informe.

Q6. GESTIÓ I ATENCIÓ A LA COMUNITAT
La Universitat Pompeu Fabra ha desenvolupat una aplicació informàtica que ajuda en
aquesta tasca de contacte entre professor-tutor i alumne. Aquesta mesura forma part del
Pla d’Acció Tutorial que ha començat a partir del curs 2011-12. Cada professor a temps
complet té la responsabilitat de tutoritzar un nombre d’alumnes i ha de fer un nombre
mínim de tutories cada any amb cadascun dels estudiants que li corresponen. L’objectiu
d’aquestes mesures és oferir als estudiants el suport necessari en qüestions acadèmiques
i extraacadèmiques, si aquest ho demana.

2. Millores introduïdes
1. Modificació del pla d’estudis
La proposta de modificació del pla d’estudis del grau en Periodisme és per recomanació
de l’AQU. El canvi consisteix a crear un únic conjunt d’assignatures bàsiques comunes
per a tots els itineraris. Aquest conjunt l’integren assignatures que abans ja eren
bàsiques i assignatures que anteriorment eren obligatòries comunes; totes pertanyen a la
branca de periodisme.
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Les assignatures que abans eren bàsiques i diferents en cada itinerari s’han convertit en
obligatòries d’itinerari.
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Valoració ampliada del Sistema intern de garantia
de qualitat 6Q
Q1. Accés i matrícula
Dades dels processos d’accés i matrícula
Curs 2011-12
Valoració
Punts forts
•

S’han cobert amb escreix totes les places ofertes.

•

La nota de tall segueix sent molt alta; en aquesta ocasió arriba fins a 11,75.

•

El 100% dels estudiants accedeixen al grau en Periodisme en primera opció.

Punts febles
•

No se’n destaquen.

Propostes de millora
•

No se’n destaquen.
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Q.2. Rendiment
Resultats del rendiment acadèmic per assignatura (curs 2011-12)
S’adjunta com a annex (document en Excel)
Curs 2011-12
Valoració
Punts forts
• La taxa de rendiment (percentatge dels crèdits superats sobre els crèdits
matriculats pels estudiants, per estudi i curs) corresponent als tres primers cursos
del grau en Periodisme ha estat molt alta: 94,15% (assignatures obligatòries).
• Aquesta taxa de rendiment està per sobre de la mitjana de la Universitat.
Punts febles
No se’n destaquen.
Propostes de millora (a partir dels punts febles detectats)
No se’n destaquen.
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Q.2. Abandonament
Resultats d’abandonament
Curs 2011-12

GRAU EN PERIODISME
ABANDONAMENT PER TIPOLOGIA
(% RESPECTE LA COHORT D’ACCÉS)
2009-2010

2010-2011

2011-2012

Total matriculats

Cohort d’accés

86

87

93

Total abandonaments

10

9

16

Anullació de matrícula

2,33

1,15

0

Règim de permanència a 1r curs (%)

4,65

4,6

6,45

Esgotament convocatòries

1,16

0

0

Abandonament voluntari a primer curs

2,33

4,6

10,75

Abandonament voluntari a primer cicle

1,16

0

0

Abandonament voluntari a segon cicle

0

0

0

11,63

10,34

17,2

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.

Valoració
Curs 2011-12
Punts forts
•

La taxa d’abandonament està dintre dels guarismes esperables.

•

Només el 6,45% correspon a abandonaments fruit del règim de permanència a
primer curs.

•

Aquesta taxa d’abandonament és baixa en termes comparatius a altres estudis de
la UPF.

Punts febles
•

La taxa d’abandonament ha pujat en el curs 2011-12.
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Propostes de millora (a partir dels punts febles detectats)
En el cas que la taxa d’abandonament patís un increment significatiu en els propers
anys, seria interessant estudiar els motius que porten als estudiants a prendre aquesta
decisió. Precisament, la posada en marxa enguany del Pla d’Acció Tutorial permetrà
conèixer millor els casos d’abandonament i els motius. Aquest Pla d’Acció Tutorial pot
ajudar a detectar i a corregir casos possibles d’abandonament entre l’alumnat.

Q.3. Satisfacció docent
Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants
Valoració

Classes
magistrals
Periodisme 6,87

Classes
pràctiques

Classes de
seminari

L’assignatura en el seu
conjunt

7,14

6,98

7,13

Punts forts
•

Els qüestionaris d’avaluació corresponents al curs 2011-12 van oferir dades, en
el seu conjunt, positives.

•

La nota mitjana de les preguntes que van respondre els estudiants va situar-se al
voltant dels 7 punts sobre 10.

•

Els resultats del grau en Periodisme són similars als dels altres estudis de la
Facultat de Comunicació.

Punts febles
No se’n destaquen.
Propostes de millora (a partir dels punts febles detectats)
No se’n destaquen.
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Q.4. Pràctiques externes i mobilitat i Inserció laboral
Dades sobre pràcticums i mobilitat dels estudiants
–La realització del pràcticum està prevista per als estudiants de quart curs de grau.
–La mobilitat dels estudiants es preveu fonamentalment a quart curs de grau.
–19 alumnes han fet pràctiques externes de Periodisme Especialitzat en Informació
Local en el curs 2011-12.

Grau en PERIODISME.docx

14/17

Curs 2011-12

Informe de seguiment del grau en Periodisme

Q.5. Innovació i millora
Cal valorar de forma positiva la introducció de les següents millores, ja comentades
(veure apartat Q5 del punt anterior):
- Estudi analític amb fons del CQUID de la UPF per determinar si els crèdits ECTS de
dedicació de l’estudiant s’ajusten a la realitat o si cal introduir millores.
- Introducció del Pla d’Acció Tutorial.
- L’eina de treball de les 6Q, com a mecanisme per garantir la qualitat del grau de
Periodisme.
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Q.6. Gestió i atenció a la comunitat
Modificacions sobre el pla d’estudis actual
La proposta de modificació del pla d’estudis del grau en Periodisme és per recomanació
de l’AQU. El canvi consisteix a crear un únic conjunt d’assignatures bàsiques comunes
per a tots els itineraris. Aquest conjunt l’integren assignatures que abans ja eren
bàsiques i assignatures que anteriorment eren obligatòries comunes; totes pertanyen a la
branca de periodisme.
Les assignatures que abans eren bàsiques i diferents en cada itinerari s’han convertit en
obligatòries d’itinerari.
Incidències/suggeriments durant el curs
Res per destacar.
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Annex 1: Modificació del Pla d’Estudis del Grau en Periodisme
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