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1.Introducció 

 

Els curs 2010-2011, la Facultat de Ciències Jurídiques (en endavant FCJ) ha 
realitzat el seguiment dels Graus i Màsters següents: 

 

Grau de Dret 

Responsable d’ensenyament: Dra. Anna Pallarès Serrano 

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació 

Responsable d’ensenyament: Dra. Rosa Rodríguez Sánchez 

 

Grau de Treball Social 

Responsable d’ensenyament: Dra. Carmina Puig Cruells 

 

Màster Universitari en Dret Ambiental 

Coordinadora de Màster: Dra. Susana Borràs Pentinat 

 

Màster Universitari en Dret de l’Empresa i de la Contractació 

Coordinador de Màster: Dr. Pablo Girgado Perandones 
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2.Valoració de la implantació del Sistema Intern de Garantia de la 
Qualitat(SIGQ) 

 

El manual de qualitat de l’FCJ va aprovar-se en Junta de Facultat de data 2 de 
febrer de 2011. Posteriorment, en data 14 de juny de 2011 va aprovar-se en Junta 
de Facultat una modificació del P1.1-01procés per garantir la qualitat dels 
programes formatius, per tal d’incloure un subprocés relatiu a la modificació de les 
titulacions.  

Els informes de seguiment dels títols del curs 2010-2011 s’han realitzat tenint en 
compte els processos definits al Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de l’FCJ.  

A partir del curs 2010-2011 ha estat operativa a la web de la Facultat un espai 
anomenat “Garantia de la qualitat”. En aquest s’ha publicat informació requerida 
per les agència de qualitat. Específicament, les memòries dels Graus en Dret, 
Relacions Laborals i Ocupació i del Màster Universitari en Estudis Avançats en 
Administració i Dret Publicat. 

També s’ha fet pública la política de qualitat i el manual de qualitat de la Facultat. I 
els indicadors de seguiment dels ensenyaments. 

Podeu consultar la informació esmentada a l’enllaç següent: 

http://www.fcj.urv.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid
=185 

 

3. Valoració del desenvolupament dels ensenyaments del Centre  

 

Les taxes de rendiment i d’abandonament de primer curs de Grau són les següents:  

 
Titulació Taxa rendiment 

1r curs 

Curs 2009-2010 

Taxa rendiment 
1r curs 

Curs 2010-2011 

Taxa 
d’abandonamen
t 1r curs 

Curs 2009-2010 

Taxa 
d’abandonamen
t 1r curs 

Curs 2010-2011 

Grau de Dret 63,39% 74,43% 16,87% 12,54% 

Grau de 
Relacions 
Laborals i 
Ocupació 

72,72% 67,82% 22,97% 23,98% 

Grau de Treball 
Social 

84,20% 86,66% 21,53% 15,51% 

 

Les taxes de rendiment i d’èxit dels Graus s’exposen a continuació: 

 
Titulació Taxa rendiment 

2009-2010 

Taxa rendiment 

2010-2011 

Taxa d’èxit 

2009-2010 

Taxa d’èxit 

2010-2011 

Grau de Dret 61,21% 66,07% 81,37% 85,46% 

Grau de 
Relacions 

73,84% 73,76% 88,70% 90,57% 
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Laborals i 
Ocupació 

Grau de Treball 
Social 

81,65% 84,19% 93,34% 95,41% 

 

Cal tenir en compte que les xifres corresponen a la totalitat dels cursos del Grau. Al 
curs 2009-2010 s’impartien 1r i 2n curs i al curs 2010-2011 ja estaven implantats 
els quatre cursos de Grau.  

Pel que fa als Màsters les taxes de referència són les següents: 
Titulació Taxa rendiment 

2009-2010 

Taxa rendiment 

2010-2011 

Taxa d’èxit 

2009-2010 

Taxa d’èxit 

2010-2011 

Màster en Dret 
Ambiental (pla 
2006) 

94,64% 90,15% 98,58% 100,00% 

Màster en Dret 
Ambiental (pla 
2010) 

- 94,35% - 100,00% 

Màster en Dret de 
l’Empresa i de la 
Contractació (pla 
2006) 

60,36% 71,93% 89,33% 100,00% 

Màster en Dret de 
l’Empresa i de la 
Contractació (pla 
2009) 

78,74% 74,09% 97,33% 96,62% 

 

 

Màster en Dret Ambiental (2006) 
Màster en Dret de 
l’Empresa i de la 

Contractació (2006) 
Curs 
inici   2008-

09 
2009-

10 
2010-

11 
2008-

09 
2009-

10 
2010-

11 

2006-
07 

Ingressos  24     13   

Abandonaments  2     4   
Taxa 

d'abandonament  8,33%     30,77%   

2007-
08 

Ingressos    14    22  

Abandonaments    3    4  
Taxa 

d'abandonament    21,43%    18,18%  

2008-
09 

Ingressos      9   8 

Abandonaments          6 
Taxa 

d'abandonament      0,00%   75,00% 

 

 
Titulació Curs inici Taxa de Graduació  

    2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

MÀSTER EN DRET 
AMBIENTAL (2006)  

2006-07 32,73%   

2007-08  58,82%  

2008-09   81,82%
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MÀSTER EN DRET DE 
L'EMPRESA I DE LA 
CONTRACTACIÓ (2006) 

2006-07 33,33%

2007-08 21,05%

2008-09 40,00%

 

Les taxes de rendiment de primer curs, i les taxes de rendiment i d’èxit, del 
diferents graus i Màsters de la FCJ, del conjunt dels ensenyaments, en còmput 
global, confirmen la tendència positiva experimentada en l’adaptació d’alumnes i 
professors al nou Espai d’Educació Superior. 

Es pot fer la mateixa valoració, atenent a les taxes d’abandonament de primer curs 
de Grau. 

 

4. Valoració de la gestió dels recursos i serveis del centre 

 
Titulació % de docència impartida per professorat doctor 

 2009-2010 2010-2011 

Grau en Dret 60,20% 68,71% 
Grau en Relacions Laborals i 
Ocupació 

50,50% 45,80% 

Grau en Treball Social 50,50% 44,83% 
Màster en Dret ambiental (2006) 79,05% 79,43% 
Màster en Dret Ambiental(2010) - 83,73% 
Màster en Dret de l’Empresa i de 
la Contractació (2006) 

92,50% 67,02% 

Màster en Dret de l’Empresa i de 
la Contractació (2010) 

75,00% 66,29% 

 

Als Informes de Seguiment de les Titulacions es pot observar la distribució de 
docència impartida per professorat doctor en els dos últims cursos. 

En el grau de Dret i en el Màster en Dret Ambiental ha augmentat la impartició de 
docència per professorat doctor. No obstant, en la resta d’ensenyaments es 
produeix una reducció significativa del número de professors doctors que 
imparteixen docència. 

En aquest sentit, els percentatges de docència impartida per professorat doctor al 
centre són simplement una mostra més de la realitat que afecta a la plantilla de 
professorat amb adscripció a la FCJ. 

 
Curs 2009-2010 Espais Moodle Actius Usuaris porf. Actius Moodle Usuaris alumnes actius 

Moodle 

 Total Actius % Actius Total Actius %Actius Total Actius % Actius 

Grau/Llic/Dip 70 67 96% 110 62 56% 1060 781 74% 

Màster 51 27 53% 42 26 62% 130 96 74% 
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Curs 2010-2011 Espais Moodle Actius Usuaris porf. Actius Moodle Usuaris alumnes actius 
Moodle 

 Total Actius % Actius Total Actius %Actius Total Actius % Actius 

Grau 190 179 94% 170 96 56% 1.327 1.085 82% 

Màster 64 55 86% 55 35 64% 198 160 81% 

 

En relació a l’adequació dels recursos materials a les noves metodologies docents, i 
la utilització de la eina Moodle, com a instrument de planificació, coordinació i 
comunicació entre professor i alumne, a la FCJ, volem fer les següents 
observacions: 

L’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior ha suposat un canvi important en 
les metodologies docents del professorat, augmentant significativament el nombre 
d’activitats avaluatives amb l’objectiu de complir els requeriments del nou sistema 
d’avaluació continuada. En aquest sentit, s’ha produït un increment en la demanda 
d’espais docents i una necessària reestructuració del repartiment dels recursos 
materials existents. 

A la FCJ, al curs 2010-2011, s´ha augmentat considerablement el número 
d’alumnes usuaris actius de l’espai Moodle. Així, el percentatge d’alumnes que fan 
servi el Moodle com a plataforma d’aprenentatge, tant als Graus com als Màsters, 
supera el 81%.   

Per altre banda, s´ha mantingut el percentatge de professors que fan servir l’espai 
virtual Moodle, i s´ha millorat lleugerament la xifra del curs anterior. 

Així mateix, els espais Moodle actius de la FCJ, tant pel que fa a Graus o Másters 
(sobre tot en referència a la millora efectuada als Màsters) es consoliden en uns 
percentatges adequats a la nova situació docent. 

 

5. Pla de millora del Centre 

 
Ensenyament Proposta de 

millora 
Objectiu Responsable Data 

d’implantació 

Grau de Dret Implantar el pla 
de treball a tercer 
de Grau 

Millorar la 
coordinació de les 
activitats docents 

Responsable 
d’ensenyament 

Al llarg del curs 
2011-2012 

Grau de Relacions 
Laborals i 
Ocupació 

Concentrar 
l’assignatura 
Habilitats del 
tècnic/a en 
Relacions Laborals 
i Ocupació a les 
primeres 
setmanes de curs 

Facilitar la 
incorporació dels 
últims estudiants 
matriculats a la 
majoria de les 
activitats del curs. 

Facilitar 
l’adquisició de 
coneixements 
instrumentals 
prèviament a la 
resta 
d’assignatures. 

Responsable 
d’ensenyament-
Coordinadora de 
l’assignatura  

1r quadrimestre 
curs 2010-2011 

Facilitar la 
realització de 
plans de treball 

Millorar la 
coordinació de les 
activitats docents 

Responsable 
d’ensenyament 

Al llarg del curs 
2011-2012 

Grau de Treball Incrementar el 
nombre de plans 

Millorar la 
coordinació de les 

Responsable Al llarg del curs 
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Social de treball 
realitzats 

activitats docents d’ensenyament 2011-2012 

Implantar un 
sistema de 
coordinació de les 
activitats 
avaluatives per 
cursos 

Millorar la 
coordinació de 
càrregues de feina 
dels estudiants 

Responsable 
d’ensenyament/ 

Coordinadores per 
cursos 

 

Al llarg del curs 
2011-2012 

Màster de Dret 
Ambiental 

Incrementar l’ús 
de les eines de 
l’espai moodle 

Millorar les 
metodologies i 
competències 
docents del 
professorat 

Coordinadora de 
Màster 

Al llarg del curs 
2011-2012 

Establir 
procediments de 
treball 
col·laboratiu entre 
els professorat 

Millorar la 
coordinació 
acadèmica, 
especialment 
entre professors 
d’una mateixa 
assignatura 

Coordinadora del 
Màster 

Al llarg del curs 
2011-2012 

Introduir una 
assignatura 
introductòria al 
Màster 

Millorar 
l’orientació 
acadèmica, 
administrativa i 
personal dels 
estudiants 

Coordinadora del 
Màster 

Inici de curs 2011-
2012 

Donar continuïtat 
al Pla d’Acció 
Tutorial 

Millorar 
l’orientació 
acadèmica, 
administrativa i 
personal dels 
estudiants 

Coordinadora del 
Màster 

Al llarg del curs 
2011-2012 

Potenciar convenis 
Erasmus 
pràctiques i 
estudis. Potenciar 
mobilitat 
professors. 

Promoure la 
mobilitat 
d’estudiants i 
professors 

Coordinadora del 
Màster 

Al llarg del curs 
2011-2012 

Establir i revisar 
procediments de 
captació i millora 
difusió web del 
títol 

Millorar la captació 
d’estudiants 

Coordinadora del 
Màster 

Al llarg del curs 
2011-2012 

Màster de Dret de 
l’Empresa i de la 
Contractació 

Crear una 
comissió per 
estudiar la 
reforma de la 
temporalitat  i el 
programa 
formatiu. 

Adequar al Màster 
al nou escenari de 
titulacions 
universitàries 

Coordinador del 
Màster 

Al llarg del curs 
2011-2012 

 

De les propostes de millora del curs 2009-2010, al llarg del curs 2010-2011, s’han 
realitzat totes les activitats proposades al Graus de Treball Social, Relacions 
Laborals i Ocupació, i Treball Social.  
 
Del Grau de Treball Social: Augment del nombre de professors que realitzen el Pla 
de Treball, modificació de les dues primeres tutories dels estudiants de 1er Curs. 
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Del Grau de Relacions laborals i Ocupació: Distribució de crèdits teòrics i pràctics 
segons normativa aprovada per Junta de Facultat; assignar aules fixes per cada 
curs; modificació de les dues primeres tutories dels estudiants de 1er Curs. 
Del Grau de Dret: Augment del nombre de professors que realitzen el Pla de 
Treball, modificació de les dues primeres tutories dels estudiants de 1er Curs. 
 
Per altre banda, de les propostes de millora del curs 2009-2010, al llarg del curs 
2010-2011, s’han realitzat totes les activitats proposades al Màster en Dret 
Ambiental: Implantació d’un Pla d’acció Tutorial; Constitució d’un Comitè de 
Seguiment de Qualitat del Màster. 
 
Al Màster en Dret de l’Empresa i de la Contractació, a causa de trobar-se en una 
situació transitòria, cap a una nova proposta de Màster de 60 crèdits, no s’ha dut a 
terme la proposta de millora sobre oferta de formació en anglès, i l’oferta de 
complements de formació.  
 
6. Qüestions adreçades a la Universitat 

El principal problema que es continua identificant al nostre centre és el increment 
de la càrrega del treball del personal docent, a conseqüència de l’adaptació dels 
diferents ensenyaments a l’Espai d’Educació Superior.  

Tant al curs passat com a aquest, la utilització del sistema d’avaluació continuada 
s’ha traduït en un increment desproporcionat de les activitats docents.  

A més, el nombre elevat d’alumnes que tenen el nostres ensenyaments de grau 
implica una dedicació temporal molt elevada del professorat en el procés 
d’avaluació continuada, restant dedicació a la recerca, i en el seu cas, a les 
diferents tasques de gestió assignades. 

Atenent a la plantilla de professorat del centre, composada per molts professors no 
doctors i professors amb dedicació no completa, i al nombre d’alumnes per grup de 
docència, serà difícil mantenir el nivell actual assolit en el desenvolupament dels 
diferents ensenyaments de la FCJ. 

 

Dr. Àngel Urquizu Cavallé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable del SIGQ de la Facultat de Ciències Jurídiques 
 
 
Aquest Informe de Seguiment l’ha elaborat el responsable del Sistema Intern de 
Garantia de Qualitat de la Facultat de Ciències Jurídiques i s’ha aprovat per Junta 
de Facultat en data 10 d’abril de 2012.  
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