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Introducció 
 
El Grau de Dret de la Universitat Rovira i Virgili va implantar-se el curs 2009-2010, s’integra a 
la branca de Ciències Socials i Jurídiques, la modalitat d’ensenyament és presencial i la 
distribució de crèdits és la següent: 
 

Tipologia de matèries  Crèdits ECTS 
Formació bàsica 60 
Obligatòries 132 
Optatives  36 
Pràctiques externes 6  
Treball de fi de grau 6  
TOTAL 240 

 
El curs 2012-2013 va oferir-se la menció en Dret de l’Empresa i de la Contractació.  
 
Aquest informe de seguiment del curs 2012-2013 s’inclou en el SGIQ, específicament en el 
P.1.5-01 Procés d’anàlisi dels resultats i millora dels programa formatiu. L’ha elaborat la 
responsable del Grau de Dret, amb la col·laboració de la tècnica de suport a la qualitat docent i 
la supervisió del responsable del SIGQ. Una vegada finalitzat, es tramet a la Junta de Facultat 
per a la seva aprovació.  
 
1. Planificació de la titulació 
 
La planificació, programació i avaluació de les competències en el model docent de la URV es 
duu a terme en tres nivells de concreció diferents en el cas dels Graus. 
 
En el primer nivell, el projecte formatiu de la titulació es concreta amb la memòria oficial del 
Grau de Dret, que va obtenir l’informe favorable d’ANECA el 9 de març de 2009 i és pública a 
l’enllaç següent: 
 
http://www.fcj.urv.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=185 
 
El segon nivell es concreta, d’una banda, amb el mapa de competències o pla d’estudis de la 
titulació en forma de competències. (veure annex 1) 
 
I d’altra banda, mitjançant les guies docents de les assignatures, la totalitat de les quals van 
publicar-se abans de l’inici del període de matrícula, que detallen els resultats d’aprenentatge, 
continguts, distribució amb ECTS, sistema d’avaluació, bibliografia, entre altres.  
 
Les guies docents de les assignatures del curs 2012-2013 poden consultar-se a l’enllaç següent: 
 
https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=15&ensenyament=1521&consult
a=assignatures&any_academic=2012_13 
 
En el tercer nivell es plasma a través del pla de treball, que consisteix en concretar, de forma 
detallada, les activitats que l’estudiant haurà de dur a terme en una assignatura, fent especial 
èmfasi en les activitats d’avaluació. El pla de treball es desenvolupa a l’espai de docència de 
l’entorn virtual de formació de la URV (Moodle) i és d’us intern, una vegada l’estudiant s’ha 
matriculat. L’objectiu és buscar la distribució òptima del treball de l’estudiant pel que fa a 
càrregues i distribució temporal on la coordinació docent n’és la clau.  
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Taula 1. Dades globals d’elaboració dels plans de treball  
 

Total Sense 
fer 

Iniciats Total 
no 
fets 

% 
Total 

no fets 

Enviats a 
seguiment 

Publicats Total 
fets 

% 
Total 
fets 

70 6 5 11 15,7% 1 58 59 84,3% 
       Font: Informe de pla de treball de Moodle 
       Data:15/01/2014 
 
 

Taula 2. Elaboració dels plans de treball per cursos 
 
Curs Tot

al 
Sens
e fer 

Iniciat
s 

Total 
no fets 

% Total no 
fets 

Enviats a 
seguimen
t 

Publicats Total fets % Total 
fets 

1r 13 
(13) 

1 
(4) 

0 
(0) 

1 
(4) 

7,69% 
(30,8%) 

0 
(3) 

12 
(6) 

12 
(9) 

92,3% 
(69,2%) 

2n 13 
(13) 

0 
(0) 

3 
(6) 

3 
(6) 

23,1% 
(46,2%) 

1 
(0) 

9 
(7) 

10 
(7) 

76,9% 
(53,8%) 

3r 8 
(8) 

0 
(1) 

0 
(0) 

0 
(1) 

0% 
(12,5%) 

0 
(3) 

8 
(4) 

8 
(7) 

100% 
(87,5%) 

4t 9 3 0 3 33,3% 0 6 6 66,7% 
Optatives 27 2 2 4 14,8% 0 23 23 85,2% 

Font: Informe de pla de treball de Moodle 
Data: 10/12/2012 i 15/01/2014 En taronja dades del curs 2011-2012. 
 

Taula 3. Elaboració dels plans de treball per quadrimestre 
 
Període 
d’impartició 

Tot
al 

Sens
e fer 

Iniciat
s 

Total 
no fets 

% Total 
no fets 

Enviats a 
seguiment 

Publicat
s 

Total fets % 
Total 
fets 

1r 
quadrimestre 38 3 3 6 15,8% 1 31 32 84,2% 

2n 
quadrimestre 32 3 2 5 15,6% 0 27 27 84,4% 

Font: Informe de pla de treball de Moodle 
Data: 15/01/2014 
 
Pel que fa al nivell d’implantació del Pla de Treball al moodle a l’ensenyament del Grau de Dret 
durant el curs 2012-2013 observem diverses realitats en funció del curs. Hem de dir que 
aquesta estadística parteix de les divisions de les assignatures al moodle en grups (matí i tarda) 
segons les peticions realitzades pels professors i, en canvi, els plans de treball es realitzen, 
normalment, un per assignatura, abastant tant al grup de matí com de tarda d’acord amb un 
previ acord dels professors implicats. Per tant, el grau d’assoliment de la realització dels plans 
de treballs és molt superior al que s’indica aquí. Per exemple, si consultem al moodle els plans 
de treball de primer curs del Grau de Dret del curs acadèmic 2012-2013 veurem que totes les 
assignatures, tant les de 1er quadrimestre com les de 2n quadrimestre, el tenien fet. Per tant, a 
l’estadística hauria de sortir un 100% del total fets, però surt un 92.3% per aquesta realitat 
anteriorment descrita. Per altra banda, a quart, amb comparació amb la resta de cursos, el 
percentatge de realització dels plans de treball és el més baix. L’explicació és que hi ha dos 
assignatures de quart, que són les practiques externes i el treball fi de grau, en relació a les 
quals no es realitza el pla de treball degut a que l’alumne treballa o bé al ritme que li marca la 
institució o empresa on realitza les pràctiques externes o, en el cas del treball fi de grau, 
treballa al ritme que pot, en funció de la resta d’assignatures que te pendents de superar aquell 
quadrimestre.  
En general, cada curs acadèmic experimentem un avançament però, en concret, en aquest 
curs, que és objecte de valoració, la millora és substancial i podria venir produïda per la nova 
mesura, activada el curs 2012-2013, d’introduir un coordinador d’activitats avaluatives dels 
plans de treball per curs. Per primera vegada també, durant el curs 2012-2013, s’impulsa la 
realització dels plans de treball de les 28 optatives que es van activar aquell curs assolint un 
percentatge de realització força exitós (85.2%).  
Malgrat aquest avançament, s’ha de dir que encara s’evidencien les resistències de determinats 
professors pel que fa a canalitzar la coordinació docent a través d’aquest aplicatiu 
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institucionalitzat per la URV, ja que alguns professors continuen enviant la seva planificació al 
responsable de la titulació o de la coordinació a través d’altres vies. 
 
2. Indicadors 
 
2.1 Accés  
 
2.1.1 Característiques del procés d’accés  

 
 

 
  Taula 4. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a grau 

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
Places ofertes de nou ingrés 125  125         125 125 
Demanda en 1a opció        130                170        168 159 
Ràtio Oferta/Demanda en 1a 
opció       1,04      1,36       1,34 

 
1,27 

Demanda 1a-3a opció        240       300        316 296 
Demanda total        427       532        590 535 
Estudiants matriculats de nou 
ingrés (inclou estudiants 
provinents de preinscripció i 
matrícula)        135       176        156 

 
 
 

148 
                            Font: SINIA 
                            Data informe:15/01/2014 
 
 
 

Taula 5. Modalitat d’ingrés. Nombre d’estudiants segons via 
 

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
Proves d’accés a la 
universitat (PAU) o assimilats        102        133            97 

 
104 

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i 
assimilats           9         10            12 

 
12 

PAU i assimilats que tenen 
començats estudis 
universitaris          13         13            12 

 
 

12 
FP2 o CFGS i assimilats que 
tenen començats estudis 
universitaris          2           2             2 

 
 
1 

Més grans de 25 anys          5           3             5 3 
Proves d’accés a la 
universitat per a més grans 
de 40 anys            1  

 

Proves d’accés a la 
universitat pera més grans de 
45 anys            1             1 

 

Estrangers amb conveni de 
reciprocitat          1   

 

Alumnes amb discapacitat            1   
Diplomats, Llicenciats o 
assimilats         3           8             3 

 
3 

Alumnes amb estudis 
estrangers convalidats            4              

 

               Font: SINIA 
                            Data informe:15/01/2014 
 
 
 
  Taula 6. Nota mitjana d’accés dels estudiants matriculats, segons via 
 

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
 Dona   Home Dona  Home Dona  Home Dona Home 

Proves d'accés a la   6,39   6,29     8,62   8,39   8,73   8,37   
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Universitat (PAU) o assimilats 8,72 8,43 
Trasllat d'expedient             5,00     
Estrangers amb conveni de 
reciprocitat   7,49   

  

Títol d'FP2, MP3 o CFGS i 
assimilats   6,72   5,96  8,24    7,97   7,31   7,92 

 
7,34 

 
8,18 

PAU i assimilats que tenen 
començats estudis 
universitaris  6,11   5,72  7,50    8,39     7,75   8,95 

 
 
7,92 

 
 
7,86 

FP2 o CFGS i assimilats que 
tenen començats estudis 
universitaris  5,97    6,33 10,36   7,30   7,47 

  
 
7,68 

Més grans de 25 anys  7,16    7,22             6,16   7,03   7,38 5,12 6,88 
Diplomats, Llicenciats o 
assimilats  1,38    1,35  6,77    6,94    7,44  8,73 

 
6,76 

 

                            Font: SINIA 
                            Data informe:15/01/2014 
 
 
La nota de tall (de la primera assignació) per accedir al Grau de Dret el curs 2012/2013 va ser 
de 7.12 pels estudiants procedents de les PAU i de CFGS/FP, de 6,41 pels titulats universitaris, 
de 5.12 per la via d’accés de més grans de 25 anys i de 5 per la via d’accés de més grans de 45 
anys.  
 
Existeix un lleu descens a la demanda en primera opció al grau de Dret durant el curs 2012-
2013 (159 front 168 el curs 2011-2012). Per altra banda, destacar que augmenta en 7 alumnes 
el nombre dels que accedeixen a través de les proves d’accés a la universitat (PAU) o 
assimilats, recuperant nivells similars al curs 2009-2010. 
 
2.1.2 Característiques personals i socials dels estudiants de nou ingrés 
 
Taula 7. Estudiants de nou ingrés     Gràfic 1. Percentatge d’estudiants de nou ingrés  
                 segons edat i sexe                            segons edat i sexe             

 

 
 
Font: Gabinet Tècnic del Rectorat  
Data informe:04/02/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2012-13 
Edat Dona   Home 
<=18  53       29    
19  12        8 
20   8         5 
21   1         2 
22   2         2 
23   3         2 
24   1         1 
25   1         1 
26   1         0 
27   1         0 
28   0         1 
29   2         0 
[30-34]   4         2 
[35-39]   1         0 
>=40   3         2 
Total  93        55 
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Taula 8 . Estudiants de nou ingrés segons estudis familiars 

Estudis del pare 

Estudis de la mare 

Sense 
estudis 

Estudis 
primaris 

EGB o FP 
1r grau 

Batxillerat 
o FP 2n 
grau 

Diplomat o 
Enginyer 
tècnic 

Doctor, 
Llicenciat, 
enginyer 
o 
Arquitecte 

Altres/ 
NS/NC 

Sense 
definir Total 

Sense estudis 1  1      2 

Estudis primaris 1 12 6 2  2   23 

EGB o FP 1r grau  3 17 4 1 2 1  28 
Batxillerat o FP 2n 
grau  4 9 12 4 4 1  34 
Diplomat o 
Enginyer tècnic   2 3 1 1   

7 
 

Doctor, Llicenciat, 
Enginyer o 
Arquitecte  1 2 4 4 9   20 

Altres /NS/NC  1 1  1 1 3  7 

Sense definir        27 27 

Total 2 21 38 25 11 19 5 27 148 
 

Font: SINIA 
Data informe:21/01/2014 
 
 
 
 

Taula 9 .Nombre d’estudiants de nou ingrés segons ocupació familiar 
Ocupació de la mare 

Ocupació del 
pare 

Person
es que 
no han 
tingut 
un 
treball 
remun
erat 

Force
s 
arma
des 

Treballa
dor no 
qualific
at 

Treballa
dor 
qualific
at sect. 
Agr. 
ramade
ria o 
pesca 

Treballa
dor 
qualific
at sect. 
constru
cció o 
mineria 

Treballa
dor 
qualific
at sect.i 
Industri
al 

Treballa
dor 
qualific
at sect. 
serveis 

Tècnic 
o 
profes
sió 
associ
ada a 
tit. 
Univ. 

Director 
o 
gerent 
d'empre
ses o 
instituci
ons 
públiqu
es 

Altre
s / 
NS/
NC 

Sen
se 
defi
nir 

TOT
AL 

Persones que 
no han tingut 
un treball 
remunerat 

             
0  

Forces 
armades            0 

Treballador no 
qualificat 

1  
 

1 
 

   1     
3 

Treballador 
qualificat sect. 
Agr. 
Ramaderia o 
pesca 

   1   3 1 1   

6 
Treballador 
qualificat sect. 
Construcció o 
mineria 

2      3   1  

6 
Treballador 
qualificat sect. 
Industrial 

  1   3 9  1 2  
16 

Treballador 
qualificat sect. 
Serveis 

3  2   3 21 2 1 3  
35 

Tècnic o 
professió 
associada a tit. 
Univ. 

      3 3 1 2  

9 
Director o 
gerent 
d'empreses o 

      3 2 3 1  
9 
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institucions 
públiques 

Altres / NS/NC   3   1 4 1 3 25  37 

Sense definir           27 27 

TOTAL 6 0 7 1 0 7 47 9 10 34 27 148 
 

Font: SINIA 
Data informe:15/01/2014 
 
En primer terme, ens sembla destacable la feminització del Grau de Dret. En concret, als 
estudiants de nou ingrés el nombre de dones pràcticament duplica el d’homes. 
 
En relació a l’edat dels alumnes de nou ingrés, hem de dir que pràcticament el 50% tenen 
menys de 18 o 18 anys i l’altra meitat es reparteix en la resta d’edats fins arribar als més de 40 
anys. Destacant, d’aquest últim grup, els de 19 anys com a franja més nombrosa.  
 
Pel que fa als estudis familiars dels alumnes de nou ingrés del curs 2012-2013 destaquem dos 
aspectes. En primer terme, superen en 10 el nombre de mares, en relació als pares, que només 
tenen estudis d’EGB o FP 1er grau. En canvi, superen en 9 el nombre de pares, en relació a les 
mares, que tenen estudis de batxillerat o FP 2n grau. Per tant, podem dir que hi ha un petit 
nombre de pares, en relació a les mares, que tenen un nivell superior d’estudis. 
 
Observem, per altra banda, alguna diferencia considerable relativa a l’ocupació familiar dels 
estudiants de nou ingrés. En primer terme, hi ha una diferencia de gènere important al “treball 
qualificat al sector industrial” on només hi trobem 7 mares davant els 16 pares que s’hi 
dediquen. En canvi, a la categoria treballador qualificat al sector serveis és a l’inrevés, hi ha 
més mares treballant (47) que pares (35). 
 
 
2.1.3 Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació dels estudiants 
 
 
Abans de la matrícula dels alumnes, es realitzen unes jornades de portes obertes que serveixen 
per a que els alumnes coneguin el campus, el pla d’estudis i els atractius i les característiques 
de l’ensenyament del grau de Dret. De cara el curs 2012-2013, les jornades de portes obertes 
es van realitzar els dies 14/03/2012 i 28/03/2012. 
 
Un cop realitzada la matrícula tenim dues jornades d’acollida on s’expliquen qüestions més 
pràctiques i operatives de cara a facilitar la incorporació dels estudiants als estudis del grau de 
Dret. En aquestes jornades d’acollida s’explica, entre d’altres qüestions, la interpretació dels 
horaris, els diferents grups (matí i tarda) existents, el calendari acadèmic de l’ensenyament i 
l’accés a les guies docents. El curs 2012-2013, la primera jornada d’acollida es va realitzar el 
16/07/2012 i la segona el 27/07/2012. 
 
 
2.2 Desenvolupament de l’ensenyament 
 
 
2.2.1 Estudiants  
 
El curs 2012-2013 hi ha un total de 581 estudiants matriculats als Grau de Dret. D’aquests, 355 
(61,1%) són dones i 226 (38,9%) són homes.  
 
A continuació, es descriu la distribució per edat i sexe dels estudiants matriculats al Grau de 
Dret. 
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Taula 10. Total d’estudiants                       Gràfic 2. Percentatge del total d’estudiants  
                segons edat i sexe                                     segons edat i sexe 

 

 
 
 

Font: Gabinet Tècnic del Rectorat  
Data informe:04/02/2014 
 
La major part dels estudiants matriculats (92,2%) provenen de la província de Tarragona. 
 
Es manté la proporció aproximada de 60% dones i 40% homes al grau de Dret, que ja es va 
veure durant els cursos 2010-2011 i 2011-2012, i es consolida un augment del nombre 
d’alumnes matriculats al grau en relació amb cursos anteriors (274 alumnes curs 2009-2010/ 
412 alumnes curs 2010-2011/ 527 alumnes curs 2011-2012/ 581 alumnes curs 2012-2013). 
Ara bé, aquest augment es suavitza a mida que el grau de dret resta totalment implantat i 
avança el calendari d’extinció de la llicenciatura. 
 
 
2.2.2 Recursos humans: personal acadèmic  
 
 

                 Taula 11. Nombre i categoria del PDI i percentatge de docència 
 

                  Categoria  
                  laboral         Nombre % de 

docència 
DOCTOR                 Ajudant 2 2,92% 

  Associat 3 1,37% 
 Catedràtic  

d’Universitat 9 13,79% 
  Investigador 

postdoctoral 4 2,14% 
Professor 

agregat 8 12,96% 
Professor  

Col·laborador 
permanent 2 4,10% 

Professor 
emèrit 1 0,93% 

Professor 
lector 6 9,64% 

Titular 
 d’Escola  

Universitària 3 3,69% 
Titular  

d’Universitat 7 11,85% 
Professor visitant 1 1,72% 
TOTAL DOCTOR 46 65,11% 

NO DOCTOR            Associat 34 26,20% 

 

   2012-13 
Edat Dona   Home 
<=18   53        29 
19   58        29 
20   72        42 
21   48        30 
22   29        28 
23   30        17 
24   17         9 
25    5        13 
26    6         3 
27    7         4 
28    4         2 
29    3         3 
[30-34]   13        8 
[35-39]    3         3 
>=40    7         6 
Total 355      226 
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                         Investigador 
                    Predoctoral 

en formació 1 0,22% 
                       Professor 
                  Col·laborador 
                     permanent 1 3,44% 

      Titular 
d’Escola 

Universitària 2      5,03% 
TOTAL NO DOCTOR 37 34,89% 

                                         Font: SINIA 
                                         Data informe:18/02/2014 
 
Al grau de Dret es compleix amb escreix l’exigència de que un 50% de la docència estigui 
impartida per professorat amb la categoria de doctor. De fet hem d’assenyalar que aquesta 
categoria de professors imparteixen el 65,11% de la docència. 
 
Dins del professorat no doctor tenen un pes docent considerable els professors associats que 
realitzen una gran aportació docent (26,20% de la docència impartida) transmetent als alumnes 
la seva saviesa i experiència assolida a través de molts anys de funcionament com a operadors 
jurídics. 
 
 
2.2.3 Recursos materials i serveis 
 
Durant el curs 2012-2013 s’ha mantingut l’adjudicació d’un aulari fix per cursos i 
ensenyaments, de manera que s’ha evitat que els alumnes d’un mateix curs hagin de canviar 
d’aula en funció de l’assignatura que s’imparteix dins d’un mateix curs. Això no vol dir que de 
manera extraordinària o puntual s’utilitzin altres espais com les aules d’informàtica per la 
docència, la Sala de Vistes o el Centre de Recursos per l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI).  
 
A banda d’aquesta previsió inicial, ens trobem que quan organitzem alguna xerrada, seminari, 
acte o alguna prova avaluativa dins o fora del període docent etc..., tenim seriosos problemes 
per obtenir aules amb capacitat per encabir en condicions el gran nombre d’estudiants que té el 
nostre ensenyament. 
 
Els recursos materials de suport a l’aprenentatge són àmpliament utilitzats no només pel 
professorat per desenvolupar la seva activitat docent sinó també per l’alumnat per demostrar 
l’assoliment de determinades competències del grau de Dret. De fet, a l’assignatura d’Habilitats 
del Jurista hi ha diferents mòduls on s’ensenya a l’alumne diferents habilitats útils per superar 
el grau i per desenvolupar-se professionalment. En concret, s’utilitzen els recursos informàtics 
del Campus per ensenyar a l’alumne el funcionament del Moodle, què es el campus virtual de la 
URV, i els diversos programes de l’office. Així mateix, els alumnes visiten físicament el CRAI per 
saber què és, quins recursos té i com funciona. Tenen, a més, una sessió realitzada per un 
tècnic del CRAI que els ensenya els diferents catàlegs que poden utilitzar i les diferents bases 
de dades interessants pels juristes. Finalment, els alumnes fan exercicis d’utilització dels 
recursos del CRAI a través de l’ordinador a l’aula d’informàtica per la docència. Per acabar, els 
alumnes aprenen a utilitzar diferents recursos de suport a la comunicació com és el PowerPoint, 
el canó i altres recursos audiovisuals.  
 
 
2.2.4 Desenvolupament docent  

 
2.2.4.1 Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups  
 
 
A la taula 12 es descriu el temps de dedicació de l’estudiant a les diferents metodologies i 
proves emprades a les assignatures de primer, segon, tercer, quart curs i optatives del Grau de 
Dret. Aquesta informació s’extreu de la planificació plasmada a les guies docents de les 
assignatures, les quals es van publicar en la seva totalitat amb anterioritat a l’inici del període 
de matrícula.  
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Taula 12. Metodologies docents i proves d’avaluació 

 

Metodologies n.met. Avaluació 

Temps 
amb 

presència 
del 

professor 
A 

 
A% 

Factor de 
treball de 
l'estudiant 

B 

Temps de 
treball 

autònom 
de 

l'estudiant 
C 

 
C% 

Hores 
totals 
(A+C) 

D 

M1 Activitats Introductòries 63 0 123 75% 7 41 25% 164 

M2 Sessió Magistral 57 1 1633 50% 54.8 1631 50% 3264 

M3 Esdeveniments científics i/o 
divulgatius 9 2 38 68.5% 3.5 17.5 31.5% 55.5 

M4 Seminaris 13 5 144.5 53.8% 10.5 124.25 46.2% 268.8 

M5 Debats 8 5 83 50% 4 83 50% 166 

M6 Presentacions / exposicions 13 10 75 35.4% 20.1 137 64.6% 212 

M7 Resolució de problemes, exercicis 
a l'aula ordinària 26 13 393 43.4% 39.9 512 56.6% 905 

M8 Pràctiques a través de TIC en 
aules informàtiques 1 0 10 83.3% 0 2 16.7% 12 

M11 Pràctiques de camp/sortides 3 1 20 72.7% 2 7.5 27.3% 27.5 

M13 Mètode del cas (dret) 1 0 10 50% 0 10 50% 20 

M15 Supòsits pràctics/ estudi de 
casos a l'aula ordinària 5 2 71 37.2% 5 120 62.8% 191 

M16 Treballs 23 23 212 32.2% 35 447 67.8% 659 

M17 Fòrums de discussió 3 1 3 15% 2.5 17 85% 20 

M19 Resolució de problemes, 
exercicis 11 5 95 30.7% 22.5 214 69.3% 309 

M20 Pràctiques a través de TIC 4 3 10 8.5% 2 107 91.5% 117 

M21 Supòsits pràctics/ estudi de 
casos 9 6 82 35.8% 0 147 64.2% 229 

M24 Simulació 1 1 12 80% 3 3 20% 15 

M30 Selecció/assignació del lloc de 
pràctiques externes 1 0 0 0% 0 0 0% 0 

M31 Mecanismes de coordinació i 
seguiment de pràctiques externes 1 0 0 0% 0 0 0% 0 

M32 Relació amb el tutor de 
pràctiques intern 1 0 6 75% 0 2 25% 8 

M33 Relació amb el tutor de 
pràctiques extern 1 0 0 0% 0 0 0% 0 

M34 Estada de pràctiques  1 1 0 0% 0 130 100% 130 

M37 Selecció/assignació del treball 
de fi de grau  1 0 0 0% 0 2 100% 2 

M38 Mecanismes de coordinació i 
seguiment del treball de fi de grau 1 1 6 100% 0 0 0% 6 

M39 Elaboració del treball de fi de 
grau 1 1 0 0% 0 140 100% 140 

M40 Presentació i defensa del treball 
de fi de Grau 1 1 1 100% 0 0 0% 1 

M45 Atenció personalitzada 62 2 166 72.3% 15.2 63.5 27.7% 229.5 

Subtotal 321 84 3193.5 44.7%   3957.8 55.3% 7151.3 

Proves n. 
prov Avaluació 

Temps 
amb 

presència 
del 

professor 
A 

 
A% 

Factor de 
treball de 
l'estudiant 

B 

Temps de 
treball 

autònom 
de 

l'estudiant 
C 

 
C% 

Hores 
totals 
(A+C) 

D 

P1 Proves de desenvolupament 17 17 34 21% 13 128 79% 162 

P2 Proves objectives de preguntes 9 9 19 36.5% 8 33 63.5% 52 
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curtes 

P3 Proves objectives de tipus test 19 19 28.5 27.4% 29.5 75.5 72.6% 104 

P4 Proves mixtes 23 22 70 26.6% 9 193 73.4% 263 

P5 Proves pràctiques 23 21 46 34.1% 27 89 65.9% 135 

P6 Proves orals 7 7 10 24.4% 2 31 75.6% 41 

Subtotal 98 95 207.5 27.4%   549.5 72.6% 757 

Total  419 179 3401 43%   4507.25 57% 7908.25 
Font: Docnet 
Data informe:31/01/2014  
 
 
En general, podem parlar d’una gran varietat en la utilització de les metodologies docents. 
Moltes de les diferents metodologies contemplades a la guia docent han estat utilitzades pels 
alumnes de primer, segon, tercer i quart curs de grau, encara que cal destacar que existeix un 
predomini en la utilització de les sessions magistrals, de la resolució de problemes i exercicis 
tant a l’aula ordinària com fora de l’aula i de la realització de treballs. El mateix podem dir en 
relació als diferents tipus de proves i formes d’avaluació.  
 
En aquesta valoració no podem deixar de fer esment a la mida dels grups de l’ensenyament. 
L’ensenyament de Dret és un ensenyament molt massificat que treballa amb grups molt 
nombrosos de teoria (moltes vegades més de 100 alumnes) i amb grups de 50 a les pràctiques 
i seminaris. Això porta com a conseqüència que el professor es veu molt limitat i condicionat, 
pel nombre d’alumnes que té a l’aula, a l’hora d’utilitzar determinades metodologies que, per 
operar correctament, necessiten d’un nombre menor d’estudiants com, per exemple, els debats, 
la tècnica del dilema, la simulació, el mètode clínic, els fòrums de discussió i els seminaris. 
Malgrat aquestes limitacions, com es pot deduir de la taula citada, les metodologies citades 
s’utilitzen per la voluntarietat i organització imaginativa dels grups i la seva freqüència temporal 
per part del professorat responsable de les assignatures corresponents. 
 
2.2.4.2 Ús de recursos docents virtuals  
 

L’Entorn Virtual de formació de la URV està basat en la plataforma Moodle, per cada assignatura 
es genera una aula virtual a la qual tenen accés el professorat i els estudiants corresponents. 
Tot i així la correspondència entre assignatures i aules no és exacta, ja que es poden realitzar 
unions, divisions o duplicacions d’aules virtuals en funció de l’organització de cadascuna de les 
assignatures.  
 
Dins de l’aula virtual els professors i els estudiants disposen d’una sèrie de funcionalitats per la 
publicació de continguts, la realització de diferents tipus d’activitats, així com diferents eines de 
comunicació, incloent web conferències i publicació de notes personalitzada. 
 
Aquest curs acadèmic les aules virtuals disponibles per la titulació han estat 71 de les quals han 
estat utilitzades pels professors i estudiants 70 el qual suposa un percentatge del 98,59%. Del 
total d’usuaris amb rol de professor dins de les aules virtuals de la titulació, s’ha connectat 
regularment a l’aula virtual el 58,70%, i d’estudiants el 84,66%. 
 
Cal indicar que aquestes aules virtuals, de vegades, son compartides entre assignatures de 
diferents titulacions. Per la qual cosa, en el còmput d’aquests percentatges, en el cas d’aules 
compartides, hi compten tots els usuaris professors i alumnes, independentment que siguin 
d’aquesta titulació o d’altres amb les que comparteixi l’aula virtual.  
 
2.2.4.3 Acció Tutorial  
 
 
A continuació presentem els resultats relacionats amb el desenvolupament del Pla d’Acció 
Tutorial (PAT, a partir d’ara). Aquests es poden veure en més detall a l’Informe d’Avaluació del 
PAT de la Facultat de Ciències Jurídiques. 
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 La Facultat de Ciències Jurídiques disposa d’un PAT on hi consten totes les accions 
d’orientació destinades als estudiants. Entre aquestes hi consta la figura del tutor de 
titulació. 

 El PAT s’ha implantat a tots els cursos del Grau. 
 El PAT és públic a: 

https://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=15&apartat=pat&any_ac
ademic=2013_14 

 Anualment es realitza una avaluació del PAT que conclou amb un informe valoratiu 
d’aquest.  

 S’han tutoritzat 593 estudiants del Grau de Dret, per un total de 22 tutors. La ràtio 
d’estudiants per tutor va ser de 26,9. 

 Des de la Coordinació del PAT s’han realitzat 8 accions de seguiment per a 
l’assegurament de la qualitat del PAT. 

 Les accions d’orientació destinades als estudiants es centren en les jornades d’acollida 
pels estudiants de nou accés i la participació dels estudiants a la tutoria acadèmica. 

 S’han realitzat 102 tutories. D’aquestes, 92 van ser tutories presencials, 10 virtuals, 94 
individuals i 8 en grup. 

 Les temàtiques més treballades, de major a menor grau (entre parèntesi s’indica el 
número de vegades que ha estat treballada), han estat: la planificació (54), la tutoria 
(29), les necessitats formatives (26) i l’orientació professional (19). 

 El 14,5% dels estudiants han participat a les tutories i el 45,02% dels estudiants han 
emplenat la fitxa de dades de l’estudiant. 

 El 81,8% dels tutors i el 57,3% dels estudiants han accedit a l’espai d’e-tutoria. 

 
2.2.4.4 Pràctiques Externes 
 
 

- Al llarg del curs 2012-2013, en concret, a la sessió ordinària de 20 de desembre de 
2012, s’aprova pel Consell de Govern de la URV la normativa de pràctiques externes 
que dissenya un nou marc normatiu comú per a tots els centres i òrgans de gestió amb 
coherència amb l’Estatut de l’Estudiant Universitari i el Reial Decret 1707/2011 que 
revisa la normativa de pràctiques externes dels estudiants universitaris. Aquesta nova 
normativa suposa adaptar la normativa de la Facultat de Ciències Jurídiques i, per tant, 
com la seva disposició final estableix, no entrarà en vigor fins al curs acadèmic 2013-
2014. Per aquest motiu, durant el curs acadèmic 2012-2013 es continua aplicant la 
normativa de pràctiques externes dels Estudiants de la URV, aprovada pel Consell de 
Govern de 10 de juliol de 2008.  

- Tot seguit es detalla la informació sobre el procediment seguit i el calendari 
d’implantació: 

 
CALENDARI PRÀCTIQUES EXTERNES 2012‐2013 

Oficina de Suport al Deganat 
   

MES  ACTIVITAT LLOC / UNITAT

NOVEMBRE 

17/10/2012  Reunió per organitzar les pràctiques  
OSD

Becària i Personal OSD 

Del 17/10/12 al 
7/11/12 

Contactar entitats per cobrir l’oferta de places 
OSD

Becària i Personal OSD 

7 
Reunió de preparació i planificació de les pràctiques

(calendari i revisió de la documentació) 
OSD, Coordinadores, Becària 

8 

Reservar Sala de Graus a l’OLC per:
‐ reunió del 17 de gener a les 16h,  
‐ i resta d’aules per les sessions de refresc del 4 al 8 de febrer. 

OSD 

Demanar a Secretaria notes de tall OSD

Calendaris OSD
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Becària i Personal OSD

Comunicar a la responsable de Dret les dates de les sessions informatives per contactar amb el 
professorat i establir calendari. 

TOSD 

Preparar full de control d’assistència a totes les sessions
(reunions i tutories) 

OSD
Becària i Personal OSD 

Pendent de 
Secretaria FCJ 

Enviar llista amb notes de tall a les coordinadores  OSD 

13 
Convocatòria reunió del dia 26/11/12

(coordinadores informarà a l’alumnat per correu) 
Coordinadores / Moodle 

21 

PREPARACIÓ DOCUMENTACIÓ per la reunió del 26/11/12
‐ Quadre preferències 
‐ Imprès sol∙licitud preferències 
‐ Imprès acceptació / renúncia 

OSD 

26  REUNIÓ AMB L’ALUMNAT i entrega documentació 
Aula 404
18:15 h 

29  Termini presentació la sol∙licitud de les preferències OSD

30  Comunicació de la distribució de l’alumnat per la tutora Moodle

Del 30 al 11/12/12 
Preparació quadre de preferències per a les coordinadores i

Elaboració de preferències 
OSD, Coordinadores 

Desembre 

12  Assignació de places Coordinadores

14 
Reunió de les coordinadores de les pràctiques amb la Generalitat per concretar les places 

ofertades a oficines judicials 
Coordinadores / OSD (taulell) 

17  Publicació de l’assignació de places i   Moodle i taulell d’anuncis de l’OSD 

20  Termini màxim per emplenar el model d’acceptació o renúncia de la plaça (entrega a la OSD) 
OSD

10 a 13h 

GENER 

7 
Convocatòria reunió del dia 17/01/13

(coordinadores informarà a l’alumnat per correu) 
Coordinadores/Moodle 

Del 7 a l’11  Comunicar a les entitats l’alumne adjudicat OSD

Del 14 al 18  Preparar la documentació que cal entregar als alumnes d’entitats per la reunió del 17 de gener  OSD

17 
Reunió on es lliurarà als alumnes d’entitats la documentació necessària per al 

desenvolupament de les pràctiques 
Aula 401
16 h 

Pendent Dep. 
Justícia 

Lliurament per part del Dep. Justícia informació i documentació pràctiques  Dep. Justícia Generalitat de Cat. 

18 al 30 
Posar‐se en contacte amb el/la tutor/a de l’entitat col∙laboradora corresponent per presentar‐

se i concretar l’inici de les pràctiques 
Lloc de realització de les pràctiques 

A concretar 
Lliurament per part del Departament de Justícia de tota la informació per al correcte 

desenvolupament de les pràctiques 
Presencial o per mitjà de coreu 

electrònic 

Pendent 
responsable Dret 

Comunicació al professorat i calendari de les sessions de refresc  OSD 

Del 28 al 31  Preparació dels fulls de control d’assistència per al professorat OSD

FEBRER 

4 al 8 

Sessions d’assistència voluntària/obligatòria de preparació  
Aulari Campus Catalunya (*)

15 h a 21 h 

Termini màxim de retorn dels convenis signats 
OSD

Dill.a Div. 10 a 13h 

27 
Convocatòria de la tutoria obligatòria del 8 de març per correu, amb la distribució dels grups 

d’alumnes per tutores 
Coordinadores/Moodle 

MARÇ 

8  Realització de l’única tutoria obligatòria Despatx de la tutora assignada

MAIG 

24 

Termini màxim per lliurar tota la documentació evacuativa, per part dels alumnes de Grau.
 (les altres activitats es concretaran per Moodle) (E) 

OSD 
Dill.a Div. 10 a 13h 

Termini presentació documentació específica per avaluació pràctiques (OJ)
 

 
(*) Dies 4, 6 i 8 de febrer: Aula 502 

                      Dies 5 i 7 de febrer: Aula 503 
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- Tipologia de les pràctiques externes 
 Pràctiques curriculars: El curs 2012-2013 es van signar 89 convenis de 

pràctiques curriculars: 48 amb l’administració pública i 41 amb altres 
entitats i PIMES. D’aquests, 8 es van fer servir per estudiants de 
Llicenciatura i 81 per estudiants de grau. 

 Pràctiques extracurriculars: El curs 2012-2013 es signaren 22 convenis 
de pràctiques extracurriculars que realitzaren 20 estudiants. 

- Pel que fa als agents implicats en les pràctiques curriculars. Destaquem: 
 Nombre de tutors acadèmics (2 tutores) 
 Nombre de tutors professionals (57 tutors/es) 

- La informació pública de les pràctiques externes del Grau de Dret es troba a la guia 
docent i a la assignatura pràctiques externes del campus virtual (moodle) del curs 
2012-2013.  

A continuació, passem a valorar els diferents apartats claus en la realització de les pràctiques 
externes: 

- En relació a la selecció del lloc de pràctiques la valoració és positiva en tant que el 
procés és el següent: s'ofereixen les places i l'alumne tria les seves preferències. Per 
assignar es té en compte en primer lloc la preferència i en cas de concurrència 
l'expedient acadèmic. Fins al moment els alumnes estan satisfets amb el sistema, tot i 
que genera un volum important de feina en aquest últim supòsit. 
D'altra banda, atès que el curs 2012-2013 el nombre d'estudiants que fan l'assignatura 
va ser molt elevat (més de 90 persones) el repte es planteja en trobar prou ofertes de 
tots els àmbits del dret. D'altra banda, el curs 2012-2013 el nombre de places d'oficines 
judicials es va reduir (de 32 a 28) la qual cosa va agreujar la situació. Així mateix, el 
procediment per aprovar convenis nous és molt farragós la qual cosa endarrereix la 
formalització de la relació entre la URV i l’entitat.  

- Pel que fa als mecanismes de coordinació amb l’empresa, l’OSD (oficina de suport al 
deganat) va contactar amb les possibles entitats convidant-les a participar al programa, 
excepte amb Oficines Judicials que ho gestionen directament les coordinadores 
acadèmiques amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEFJE). Això fa 
que la gestió no sigui del tot uniforme. Posteriorment, quan l'entitat ha acceptat la 
participació i ha omplert la fitxa corresponent, en cas de ser seleccionada per l'estudiant 
se li comunica i quan s’inicien les pràctiques es formalitza amb la signatura del conveni i 
altra documentació administrativa. Una vegada formalitzada la relació entre l’entitat i 
l’estudiant, les possibles incidències que puguin sorgir es tracten amb les coordinadores 
acadèmiques. 

- Es fa una valoració positiva del seguiment de l’estudiant, ja que les coordinadores 
acadèmiques, amb el suport de l'OSD, celebren vàries reunions amb tot l'alumnat: 
abans de la iniciació de l'estada en pràctiques per informar del procediment 
d'assignació; un cop assignades les places es fa una altra reunió per lliurar la 
documentació i després es fa una tutoria obligatòria, quan ja porten aproximadament la 
meitat d'hores fetes, per fer el seguiment de l'estada. Així mateix, si l'alumne té algun 
dubte, problema, etc, les coordinadores estan a la seva disposició i es poden dirigir a 
elles a través del correu electrònic o de manera presencial al despatx. En cas de 
detectar alguna incidència, les coordinadores es posen en contacte amb l'entitat per 
resoldre-la i si no és viable, es busca un altre lloc on realitzar les pràctiques. 

- En relació a l’estada/ execució de les pràctiques la valoració és molt positiva, ja que les 
entitats desenvolupen una bona tasca de formació de l'estudiant i els estudiants també 
les executen amb gran entusiasme. La única cosa a valorar més negativament és el 
període en el qual es poden executar les pràctiques, ja que s'ha de cenyir 
necessàriament al segon quadrimestre, és a dir, de febrer a maig, i tant les entitats 
com els alumnes han mostrat interès en realitzar-les en altres períodes.   

- La valoració dels treballs/memòria és molt positiva ja que permet conèixer amb detall 
l'execució i aprofitament de les pràctiques.  

 
 La realització de les pràctiques externes es recull al procés P.1.2-06.a de gestió de pràctiques 
 externes (Grau) del SIGQ. 
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Taula 13. Rendiment acadèmic de Pràctiques externes  
 
 
       
 

      Font: Docnet 
        Data informe:07/02/2014  
 
Van matricular-se a l’assignatura de Pràctiques externes un total de 82 estudiants. 
 
 
2.2.4.5 Mobilitat 
 
Al llarg del curs 2012-2013 van realitzar estades de mobilitat a altres universitats 8 estudiants 
del Grau de Dret de la URV, 2 amb estades d’un semestre i 6 amb estades de tot el curs 
acadèmic.  
 
D’altra banda, 17 estudiants de diferents universitats van realitzar estades a la URV, 6 van ser 
estades semestrals i 11 estades de tot el curs acadèmic.  
 
Les universitats de destí i d’origen van ser les següents:  
 
Universitat de destí 
(estudiants URV) 

Estudiants Universitat d’origen Estudiants 

University of 
Groningen 

      2 Unversità degli Studi di 
Sassari 

      4 

University of Bergen       1 Doküz Eylul Univesrity       2 
University of Silesia       2 Università di Bologna       1 
Université de Toulouse       3 Università del Salento       2 
  Università degli studi 

de Salerno 
      1 

  Università degli Studi 
di Triste 

      1 

  Scuola Superiore per 
mediatori Linguistici-
CIELS- 

      1 

  Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás Hidalgo 

      3 

  Seconda Università de 
Napoli 

      1 

  École de Gouvernance 
et d’Economia-Rabat- 

      1 

 
 
2.2.4.6 Treball de fi de grau 
Passem a valorar els diferents apartats claus en la realització del treball de fi de grau:  
 

- En relació al procediment de selecció del tema del TFG s’han seguit els següents 
punts: 
1. Distribució per part de la facultat del nombre de matriculats als departaments i 
proposta d'àrees de coneixement implicades. 
2. Cadascun dels departaments especificarà el nombre de treballs que pot tutoritzar 
cada àrea i la línia temàtica, així com la seva disponibilitat per a que els alumnes puguin 
superar la competència C1. 
3. Tramesa de les propostes dels departaments de les línies temàtiques i dels 
corresponents tutors a la facultat. 
4. Publicació per part de la facultat de les línies temàtiques ofertades pels 
departaments. 

Convocatòria  Aprovat  Notable Excel·lent Matrícula 
d’honor 

Suspens No 
presentat 

Maig  21 58   2 
Setembre   1    
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5. Elecció del treball, en base a les preferències marcades pels alumnes i assignació de 
la línia temàtica a l'alumne en funció de la seva nota curricular. En cas d'empat, tindrà 
preferència l'alumne que tingui un major nombre de crèdits aprovats a l'ensenyament 
corresponent i si amb aquest criteri també es produeix empat, es procedirà a un 
sorteig. Els alumnes no podran triar línies temàtiques d'assignatures de formació bàsica 
o obligatòries no superades o matriculades. 
6. En el cas que un alumne vulgui superar la competència C1 ho ha de comunicar 
prèviament a la responsable de l'ensenyament per realitzar l'assignació adequada a 
aquest requeriment. 
7. En base al resultat obtingut pel procediment d'assignació, el responsable 
d'ensenyament comunicarà a l'alumne el seu tutor. 
8. Dintre de la línia temàtica, l'alumne pot proposar un tema concret que haurà 
d'aprovar el tutor designat. 

- El seguiment que realitza el professor tutor amb l'alumne es concreta de la següent 
manera: determinació del tema concret del treball, realització mínima de quatre 
tutories, orientació i supervisió de la realització i defensa del treball, aprovació de la 
defensa pública per part del professor tutor, realització d'un informe favorable o 
desfavorable. En cas d'informe desfavorable es comunicarà a l'alumne perquè pugui 
sol·licitar endarrerir la defensa del treball, segons el procediment i terminis establerts a 
la Normativa Acadèmica i de Matrícula. 

- Pel que fa a la elaboració del treball de fi de grau, es tracta de que l’alumne realitzi 
un treball individual i autònom sota la supervisió del tutor i d’acord amb les pautes de 
realització establertes a la “Guia del Treball Fi de Grau”. 

- El treball fi de grau es defensarà públicament i presencialment davant d'un tribunal 
organitzat pel responsable de l'ensenyament. Preferentment el tribunal estarà format 
pels següents membres; 
1.Tutor del treball. 
2.  Dos professors que tinguin POA com a tutors del treball fi de grau.  
L'exposició de l'alumne es farà durant 15 minuts i la durada total de la defensa 
(exposició alumne, preguntes, debat, deliberació de la nota, comunicació de la 
qualificació) no sobrepassarà el temps de 30 minuts. 

- Per articular el funcionament de l’assignatura fins que la universitat marqués les 
directrius corresponents, a nivell intern es va elaborar una “Guia del Treball de fi de 
grau”, que es va aplicar el curs 2012-2013. 

- No hi ha cap TFG de Dret pujat al repositori institucional. Considerem que aquest és 
un punt feble de l’organització d’aquesta assignatura que s’hauria de corregir de cara al 
proper curs per donar publicitat i possibilitar la consulta del coneixement assolit pels 
alumnes a través de la realització d’aquest treball. 

- El nombre de tutors acadèmics implicats va ser de 35 
- Les línies de recerca establertes el curs 2012-2013 van ser les següents: Dret 

Ambiental Administratiu, Transparència Administrativa, Dret Administratiu Econòmic, 
Dret Local, Béns Públics, Serveis Públics, Activitat Administrativa, Dret Administratiu 
Sectorial, Municipis i Províncies al segle XIX, Organització Territorial de Catalunya, 
Institucions de Dret Públic de Catalunya, L’acció exterior de la Unió Europea, El futur de 
la Unió Europea, Evolució dels procediments especials de drets humans de les Nacions 
Unides, Les operacions de manteniment de la pau de Nacions Unides, La protecció dels 
drets fonamentals de la Unió Europea, El desenvolupament de la política social europea, 
Reptes i oportunitats del canvi climàtic per la Unió Europea, L’Estat Autonòmic, 
Federalisme i Sobirania, Dret Electoral i noves tecnologies, Llibertat d’Ensenyament: El 
Homeschooling, Estat social i medi ambient, Drets de les Persones Migrants als CIE's. 
Proposta d’Elaboració d'un Informe Estatal de Bones Pràctiques, La Reforma de la Llei 
d'Arrendaments Urbans. Solucions per a l'Accés a l'Habitatge, Males Pràctiques 
Bancàries. Les Fonts de la Crisi, La Mediació com a Mètode Alternatiu de Resolució de 
Conflictes. Especial Referència a la Mediació Hipotecària, El Lloguer com Forma de 
Tinença Immobiliària. La Reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans de 1994, Dret de la 
Persona i Família, Drets Reals, El Diner Electrònic i les Xarxes Socials: Vinculació 
Contractual, El Dret de Desistiment a la Nova Normativa de Consumidors, Anàlisi de 
Supòsits Pràctics d'Aplicació de la TRLGDCU: Clàusules Abusives, Conformitat, 
Garanties, Productes Defectuosos, viatges combinats, pagament amb targeta, Procés 
Penal, Garanties i Principis Constitucionals del Procés, Tutela Judicial de l'Empresa i de 
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la Contractació,  Les Proves Judicials,  Tutela Judicial de la Propietat i la Possessió, 
L'Execució Civil, Aspectes Internacionals de la Nova Llei del Registre Civil, Contractes de 
Consum Internacional, Contractes Laborals Internacionals, Institucions Jurídiques 
Privades Vigents amb Introducció Comparada, Sistemes Jurídics Comparats, Institucions 
Jurídiques privades Vigents amb Introducció Històrica, Dret Concursal, L’Empresa i el 
Empresari, Dret de la Competència, Dret de la Propietat Industrial, Dret de Societats, 
Contractació Mercantil, Tributació de l’Empresa, Tributació Internacional.  
Algunes línies de recerca es repetien més d’un cop per a que més d’un alumne pogués 
triar aquella opció.  

- La informació pública del treball de fi de grau es troba a la guia docent i a l’espai 
destinat a l’assignatura al campus virtual (moodle).  

 
 
Taula 14. Rendiment acadèmic dels Treballs de fi de grau  

 
 
 
 
 

        Font: Docnet 
        Data informe:07/02/2014  
 
Van matricular-se a l’assignatura de Treball de fi de grau un total de 65 estudiants. 
 
 
2.2.5 Satisfacció  
 
 
Les dades de l’enquesta 1Q-1R corresponen a l’opinió dels estudiants de primer curs de Grau. 
Seguidament es mostren els resultats corresponents a la valoració de l’organització dels horaris 
de classe.  
 
 
Gràfic 3 .Els horaris de classe estan pensats per facilitar l’aprenentatge dels 

estudiants 
 

 
                Font: Enquesta 1Q-1R. Participació: 12,50% 
 
A partir de les dades que es presenten, podem afirmar que ens trobem davant d’uns resultats 
relativament positius. Utilitzem la expressió relativament perquè, si bé es cert que si comparem 
els resultats del grau de Dret amb els resultats de la URV en general, veiem que el nostre 

Convocatòria  Aprovat  Notable Excel·lent Matrícula 
d’honor 

Suspens No 
presentat 

Gener 1      
Juny 3 17 13 2  5 
Setembre 8 6 1   9 
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alumnat realitza una valoració més favorable i, per tant, a nivell comparatiu no quedem mal 
posicionats. També és cert que els alumnes de la resta d’ensenyaments de la Facultat de 
Ciències Jurídiques realitzen una valoració més positiva dels horaris, des del prisma de facilitar 
l’aprenentatge dels estudiants, que no pas els alumnes del grau de dret.  
 
Una de les assignatures que necessita un canvi, pel que fa a la seva distribució horària en el 
temps, és “Habilitats del Jurista”. El curs 2012-2013, l’assignatura s’ha impartit durant les 
primeres 6 setmanes del curs. Aquesta assignatura, pel seu contingut transversal i instrumental 
per l’aprofitament satisfactori de la resta d’assignatures del grau, requereix poder cursar-la de 
manera més intensa i concentrada. 
 
A continuació s’exposen les dades de l’enquesta d’activitat docent del curs 2012-2013. El 
nombre d’enquestes valorades al Grau de Dret és de 766. 
 

Taula 15. Resultats de l’enquesta d’activitat docent 

  
Mitjana 

pregunta 
Dret 

Desviació 
pregunta 

Dret 

Mitjana 
pregunta 

URV 

Desviació 
pregunta 

URV 
En els plantejaments inicials 
de l'assignatura, especifica 
clarament els objectius, el 
programa i els criteris 
d'avaluació. 

5,41 1,75 5,60 1,57 

Les activitats docents 
s'ajusten als objectius, 
continguts, sistema 
d'avaluació i competències 
que preveia la guia docent. 

5,25 1,78 5,52 1,59 

La metodologia 
d'ensenyament s'adequa als 
objectius de l'assignatura. 

5,09 1,90 5,32 1,75 

Explica els continguts amb 
claredat. 5,05 1,98 5,28 1,84 

Resol satisfactòriament els 
dubtes o preguntes que se li 
plantegen. 

5,27 1,85 5,48 1,78 

Es preocupa per estimular 
l'interès de l'alumnat en 
l'assignatura. 

       4,90 1,97 5,25 1,89 

Manté un bon clima de relació 
personal i comunicació amb 
els estudiants. 

5,21 1,87 5,54 1,74 

Compleix amb l'horari de 
classe i d'atenció 
personalitzada fora de l'aula. 

5,42 1,76 5,87 1,55 

El volum de treball és 
coherent i proporcionat als 
crèdits de l'assignatura. 

5,04 1,94 5,38 1,73 

Globalment considero que és 
un/a bon/a professor/a. 5,28 1,81 5,51 1,69 

     Font: Enquesta d’activitat docent 
     Data: 17/02/2014 
                    
D’acord amb l’enquesta d’opinió de l’alumnat del grau de Dret sobre l’activitat docent, tenim 
una valoració que es situa entre el 4,90 i el 5,42 mentre que la mitjana de la Universitat Rovira 
i Virgili està en la franja 5,25 - 5,87. Aquesta comparació ens fa arribar a la conclusió de que 
els alumnes de Dret tenen una satisfactòria consideració de l’activitat docent al grau de Dret, 
tenint present que la valoració màxima que es pot tenir en cadascuna de les preguntes és un 7. 
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2.3 Resultats 
 
 
2.3.1 Resultats acadèmics 

 
 
 

Taula 16. Indicadors de resultats acadèmics 
  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Taxa de rendiment acadèmic        61,21%     66,06%     66,83% 68,94% 
Taxa d’èxit        81,33%     85,47%     82,32%     81,41% 
Taxa de rendiment acadèmic 
a 1r curs        63,39%     74,43%     68,30% 

 
70,65% 

Taxa d'abandonament a 1r 17,04% 14,81% 12,40% 13,82% 
           Font: SINIA 
               Data informe: 10/02/2014 

 
 
 
Taula 17.  Taxa d’èxit i de rendiment per assignatures 

   2009-10 2010-2011 2011-12 2012-
2013 

 

  Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa  
d’èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendiment 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendiment 

1r
 c

ur
s 

Constitució i sistema de 
fonts 

66,67% 35,12% 53,23% 58,09% 60,63% 47,32% 65,00% 55,19% 

Fonaments de dret públic 
de Catalunya 

48,28% 27,89% 63,55% 44,79% 62,26% 48,89% 69,01% 59,51% 

Teoria del dret 85,61% 74,34%  88,46% 75,66% 71,11% 64,00% 80,25% 76,83% 
Història del dret 85,92% 70,93% 81,68% 65,64% 80,13% 72,46% 65,77% 60,87% 
Introducció al dret 
processal 

80,34% 57,67% 82,93% 57,63% 81,69% 62,37% 76,22% 61,93% 

Part general del dret civil 88,76% 76,14% 64,80% 47,37% 82,25% 71,65% 73,97% 66,67% 
Dret romà 84,75% 69,44% 95,52% 83,66% 83,87% 75,36% 73,19% 66,89% 
Ciència política 90,43% 79,39% 93,23% 86,11% 87,20% 78,42% 97,66% 88,65% 
Economia 80,17 65,96% 98,57% 87,90% 93,46% 78,13% 91,20% 82,61% 
Habilitats del jurista 96,18% 84,56% 95,59% 82,28% 96,12% 84,35% 91,41% 82,39% 

2n
 c

ur
s 

Institucions de dret de la 
Unió Europea 

  62,18% 42,77% 67,04% 56,87% 61,01% 50,26% 

Dret d’obligacions i 
contractes 

  83,78% 53,45% 69,29% 43,78% 87,63% 81,73% 

Drets reals   82,95% 53,23% 70,75% 49,06% 79,76% 62,91% 
Drets fonamentals   96,15%  86,21% 71,57% 51,05% 62,94% 54,22% 
Organització i institucions 
bàsiques administratives 

  86,51% 74,66% 73,43% 66,88% 84,56% 76,67% 

Dret penal. Part general   78,33% 64,38% 86,09% 80,75% 68,85% 61,31% 

Els delictes en el sistema 
penal espanyol 

  71,68% 56,25% 88,13% 79,21% 74,10% 68,21% 

Dret comparat   96,50% 79,31% 90,00% 77,78% 83,72% 73,47% 
Activitat administrativa i 
control de les 
administracions públiques 

  85,19% 73,72% 91,18% 
 

79,49% 89,06% 81,43% 

Dret internacional públic   94,87% 83,46% 94,40% 86,13% 99,11% 92,50% 

3r
 c

ur
s 

Dret mercantil: l’empresari 
i la seva activitat en el 
mercat. L’empresari social 

    60,27% 28,39% 64,86% 35,12% 

Dret del treball i de la 
seguretat social 

    68,75% 39,76% 63,89% 48,68% 

Dret de família 
 

    76,64% 69,54% 70,63% 67,26% 

L’acció administrativa 
especialitzada i els béns 

    84,21% 80,67% 81,36%  72,18% 
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públics 
Dret processal civil 
 

    88,16% 41,10% 80,17% 47,09% 

Dret de successions 
 

    89,15% 82,73% 84,00% 78,36% 

Dret financer     97,20% 95,41% 99,14% 91,27% 

4t
 c

ur
s 

Sistema tributari       98,96% 95,96% 
Dret mercantil: insolvència 
i tràfic jurídic de 
l’empresari 

      90,36% 63,56% 

Dret processal penal       84,88% 59,35% 
Dret internacional privat       87,84% 67,71% 
Filosofia del dret       97,73% 88,66% 
Treball de fi de grau       100,00% 78,46% 
Pràctiques externes       100,00% 97,56% 

O
pt

at
iv

es
 

Les garanties del crèdit     66,67% 
 
 

52,63% 
 

100,00% 63,16% 

Acció exterior de la Unió 
Europea 

    88,24% 
 

88,24% 
 

87,50% 70,00% 

La tutela judicial de 
l’empresa 

    90,91% 
 

58,82% 
 

100,00% 84,62% 

Dret de danys     91,67% 
 
 

84,62% 
 

95,83% 85,19% 

La tributació autonòmica i 
local de l’empresa 

    94,44% 
 

89,47% 
 

100,00% 92,31% 

La regulació jurídica de la 
igualtat 

    96,00% 
 

72,73% 
 

94,44% 70,83% 

Dret local     96,30% 
 

78,79% 
 

100,00% 76,60% 

La planificació tributària 
de l’empresa 

    96,43% 
 

90,00% 
 

96,43% 84,38% 

Justícia constitucional     97,06% 
 

78,57% 
 

90,24% 72,55% 

Dret del comerç 
internacional 

    100,00% 
 

66,67% 
 

90,00% 75,00% 

Protecció internacional 
dels drets humans 

    100,00% 
 

75,00% 
 

100,00% 91,43% 

Nacionalitat i estrangeria     100,00% 
 

77,78% 
 

100,00% 66,67% 

Dret del mercat de valors     100,00% 
 

78,57% 
 

100,00% 100,00% 

Dret privat del consum i 
del turisme 

    100,00% 
 

87,50% 
 

100,00% 73,33% 

Fonaments romanístics del 
dret privat europeu 

    100,00% 
 

87,50% 
 

100,00% 94,74% 

Règim jurídic de 
l’ordenació del territori i 
dret urbanístic 

    100,00% 
 

88,24% 
 

100,00% 100,00% 

Història del dret català     100,00% 
 

90,00% 
 

100,00% 88,00% 

Història del dret i de les 
institucions locals 

    100,00% 
 

93,94% 
 

100,00% 97,22% 

L’arbitratge de dret privat     100,00% 
 

94,87% 
 

98,08% 98,08% 

Dret de la seguretat 
social: acció protectora 

    100,00% 
 

95,24% 
 

100,00% 91,43% 

Sociologia del dret     100,00% 
 

95,35% 
 

100,00% 94,34% 

Dret eclesiàstic de l’Estat     100,00% 
 

96,08% 
 

100,00% 96,23% 

Dret penal i econòmic de 
l’empresa 

    100,00% 
 

96,67% 
 

100,00% 71,15% 

Dret de la navegació,     100,00% 98,00% 94,44% 92,73% 
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transport i logística   
Contractació mercantil     100,00% 

 
100,00% 
 

94,59% 94,59% 

Dret parlamentari     100,00% 
 

100,00% 
 

100,00% 85,71% 

Fonaments del dret públic 
ambiental 

    100,00% 
 

100,00% 
 

88,00% 73,33% 

Intervenció administrativa 
ambiental 

    100,00% 
 

100,00% 
 

95,00% 79,17% 

Font: SINIA 
Data informe: 10/02/2014 
   

En relació a aquestes dades, el primer que ens crida l’atenció són els espectaculars resultats de 
la taxa d’èxit de les 28 optatives existents al grau de Dret, moltes d’elles arribant al 100%, i de 
les assignatures TFG i pràctiques externes, que arriben totes dues al 100%. Per altra banda, no 
hem de deixar de remarcar la baixa taxa de rendibilitat d’algunes assignatures obligatòries del 
grau. Destaquem, en particular, totes aquelles que no arriben a un 50% com: Dret mercantil: 
l’empresari i la seva activitat en el mercat, Dret del treball i de la seguretat Social i Dret 
processal civil. Nosaltres, en relació a aquestes dades, considerem que molts alumnes que es 
matriculen i després no es presenten són repetidors que es troben amb l’obligació de matricular 
l’assignatura, encara que decideixen no seguir l’avaluació continuada o no presentar-se a la 
segona convocatòria per concentrar-se en el següent curs al qual es matriculen. Si algun dia 
desapareix aquesta obligació, de matricular al següent curs les assignatures no superades, 
desapareixeran aquestes taxes tant baixes. Això no vol dir que aquestes assignatures no 
representin una dificultat i un esforç important pels alumnes i per aquest i altres motius potser 
decideixen no presentar-se.  
  
 
2.3.2 Resultats personals 
 
Al grau de Dret les competències s’avaluen, d’acord amb la distribució de competències 
realitzada a cada una de les assignatures, a través de l’avaluació de cada una de les 
assignatures del Grau. A més, a quart curs disposem de les eines del treball fi de grau i de les 
pràctiques externes per avaluar moltes de les competències transversals que el/s tutor/s que 
acompanya/en a l’alumne en aquest procés pot/den valorar a través de l’activitat o del treball 
que realitza l’alumne.  
 
A respecte, partint de les dades que tenim de les assignatures troncals de primer, de segon, de 
tercer i de quart de grau, només podem afirmar que de mitja quasi el 80% (en concret, el 
79.22%) de l’alumnat que realitza les activitats avaluatives assoleix els objectius de formació i, 
per tant, les competències vinculades a cada una de les diferents assignatures. Això no vol dir 
que tots els alumnes que es matriculin segueixin el ritme i la dinàmica avaluativa marcada per 
cada assignatura. De fet, és el 68.54 % dels alumnes que es matriculen els que rendeixen en 
els termes indicats. 
 
Pel altra banda, les dades incloses a l’última enquesta de inserció laboral AQU Catalunya de 
2011, pel que fa a l’índex de qualitat de l’ocupació dels estudiants de Dret de la URV, obté un 
molt bon resultat només superat per la Universitat de Girona. 
 
2.3.3 Inserció laboral dels titulats 
 
Actualment no es disposen de dades actualitzades  sobre la inserció laboral dels titulats de 
Grau. L’última enquesta de inserció laboral d’AQU Catalunya és de 2011. Actualment AQU està 
realitzant una enquesta d’inserció laboral. 
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3. Valoració del seguiment dels indicadors i del desenvolupament de la titulació  
 

3.1 Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació  
  

Taula 18. Valoració del desenvolupament de la titulació 
ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR VALORACIÓ 

  Si 

Si, però cal 
una 

actualització 
(1) 

No, 
cal 
una 

modif
icació
(2) 

1.Planificació       

La justificació  que consta a la memòria 
de la titulació, continuen sent vigents?  X     

Els objectius que consten a la memòria de 
la titulació, continuen sent vigents?  X     
Les competències que consten a la 
memòria de la titulació, continuen sent 
vigents?  X     

ASPECTE DEL TÍTOL A VALORAR 

Adequat/da 
(3) Suficient (3) 

Cal 
millor

ar 

Es 
compleix

en les 
especifica
cions de 

la 
memòria 
verificada

?(4) 

Es 
propos

en 
millore

s?  

Observacions
qag       

2. Accés dels estudiants a la titulació 

El perfil d'ingrés dels estudiants es 
correspon amb el plantejat a la memòria?  X     *Si     
La demanda de la titulació és …  X     *Si     

El funcionament del procés d'accés i 
incorporació dels alumnes és  X     *Si     
3. Estudiants 
El nombre total i perfil global dels 
estudiants és…  X           
La ràtio home/dona és …  X           
4. Personal acadèmic 

El nombre i perfil del professorat que 
imparteix docència a la titulació és …  X     *Si   

 Ha millorat 
el perfil del 
professorat 
que 
imparteix 
docència 

El percentatge de docència impartida per 
PDI doctor és ..  X     *   

 Ha 
incrementat 
el 
percentatge 
de docència 
impartida 
per PDI 
doctor 

5. Recursos materials i serveis 

Les instal·lacions i espais d'ús docent són 
…      X * Si   

 Tenim un 
dèficit 
d’aules grans 

Els recursos materials específics per a la 
titulació són …  X     *Si     
Els serveis de suport a la docència són …  X     *Si     
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La disponibilitat i ús dels recursos docents 
virtuals és …  X     *Si     
6. Desenvolupament docent 
Les metodologies docents emprades a la 
titulació són, en global …  X     *Si     
Els mètodes i criteris d'avaluació emprats 
a la titulació són, en global …  X     *     

La coordinació docent a la titulació és …  X         

 Tot i que a 
l’assignatura 
“Habilitats 
del Jurista” 
es detecten 
deficiències 
de 
coordinació 
que cal 
esmenar  

La càrrega prevista de treball de 
l’estudiant, en volum i distribució, és...  X           

La mida dels grups de classe  és ...      X   

 Gaudir 
de més 
recurso
s 
materia
ls i de 
person
al 
acadè
mic per 
poder 
fraccio
nar els 
grups 
grans 

 En alguns 
grups de 
teoria la 
mida es 
massa gran 

El desenvolupament de l'activitat tutorial 
és …  X     *Si     
El desenvolupament de les pràctiques 
externes és   X     *Si     
El funcionament de la mobilitat és …       *Si     
El desenvolupament del Treball de Fi de 
Grau  X     *Si     
El desenvolupament de les activitats 
d'orientació professional és …  X           
La satisfacció dels estudiants sobre el 
programa formatiu és…  X           

La satisfacció del personal acadèmic       X     

 El personal 
acadèmic 
treballa amb 
molta 
professionalit
at i esforç 
però es 
detecten 
símptomes 
d’esgotamen
t. 

7. Resultats 

Els resultats acadèmics obtinguts pels 
estudiants de la titulació són …       *   

 Les taxes 
que consten 
a la memòria 
de verificació 
no s’han 
pogut 
calcular 
perquè 
manca un 
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curs més 
d’implantació 
del Grau. 

Els resultats personals (assoliment 
competències) obtinguts pels estudiants 
de la titulació són …    X         

La inserció laboral dels titulats de 
l'ensenyament és …       *   

 No hi ha 
dades 
actualitzades 
per fer la 
valoració 
corresponent
. 

 
(1) Aquesta actualització no comporta una modificació substancial del títol. 
(2) Una modificació substancial d’un d’aquests ítems pot ser causa d’una nova verificació del títol. 
(3) La valoració com a Adequat o Suficient no impedeix que es proposin millores. 
(4) no es valora en tots els ítems, només en els marcats (*). 
 

La valoració dels punts forts del Grau que fem un cop transcorregut el curs 2012/2013 és la 
següent: 

-Acompliment de la planificació docent d'acord amb la memòria de grau. 

-La gran demanda que té el Grau que no pot ser coberta de manera complerta. 

-La respectable taxa d'èxit dels alumnes, pel que fa a la troncalitat del grau, que és de 
pràcticament un 80% (exactament un 79.22%). 

-La compactació dels horaris tant al grup de matí com del grup de tarda. De manera que 
l’alumne optimitza la seva estada a la facultat cada jornada. 

En relació als punts febles del Grau destaquem: 
 
- La dificultat per disposar d’aules grans al campus que fa que moltes vegades tinguem 
problemes per disposar d’espai per organitzar xerrades, proves avaluatives i altres activitats 
tant durant el període docent com fora d’aquest període, etc. 
 
- El gran nombre d’alumnes a les aules condiciona i limita la utilització de determinades 
metodologies docents, que per operar correctament necessiten d’un nombre menor 
d’estudiants, i també dificulta la avaluació continuada. 
 
- Considerem que la taxa de rendiment acadèmic de la troncalitat de primer, segon, tercer i 
quart del Grau, que és d'un 68.54%, posa de manifest que alguns alumnes han d’enfrontar-se a 
una seria d'exigències que no superen. Creiem que la dificultat i l’esforç que representa la 
superació de determinades assignatures topa, en alguns supòsits, amb la baixa preparació de 
molts dels alumnes que ens arriben a la titulació i la poca disposició al treball i a l’estudi. A més, 
s’ha d’afegir la dificultat que suposa pels alumnes que treballen seguir l’avaluació continuada. 
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4. Propostes de millora 
 

4.1 Propostes de millora 
 

Taula 19. Propostes de millora de titulació 

Centr
e 

Titulaci
ó 

Àmbit de la 
millora 

Punt feble 
detectat 

Proposta de 
millora 

La millora 
suposa 

una 
modificaci

ó de la 
memòria 
verificada

? (1) 

Responsable 
implantació 
d’aplicació 

Termini 
implantaci

ó 

Indicadors de 
seguiment  

 FCJ  Dret 

Horaris i 
coordinaci
ó habilitats 
del jurista 

Deficient 
coordinació i 
duració de 
l’assignatura 
massa 
dilatada en 
el temps 

Concentraci
ó horaris de 
l’assignatur
a i canvi 
estratègia 
coordinació 
assignatura  

 no 

 Responsable 
de la titulació 
i nou 
coordinador 
assignatura 

 Curs 
2013-
2014 

Constatació 
concentració 
horaris en 2 
setmanes i 
canvi 
coordinador 
amb clares 
estratègies 
de 
funcionamen
t 

FCJ Dret Planificació 
Millora 
oferta 
optativitat 

Incorporaci
ó de 
l’assignatur
a optativa 
Dret dels 
mercats 
financers a 
la matèria 
Dret de 
l’empresa i 
de la 
contractació 

sí 

Responsable 
de la titulació 
i coordinador 
de 
l’assignatura 

Curs 
2013-
2014 

Activació de 
l’assignatura 
optativa 
inclosa en la 
matèria 
esmentada 

FCJ Dret Planificació 

Inexistència 
de criteris 
unitaris de 
la FCJ sobre 
el procés de 
gestió de les 
pràctiques 
externes 

Elaboració 
d’una 
normativa 
de 
pràctiques 
externes 

no 
Responsable 
d’ensenyamen
t 

Curs 
2013-
2014 

Normativa 
de 
pràctiques 
externes 

FCJ Dret Coordinaci
ó 

Manca 
consolidar la 
interioritzaci
ó de la 
necessitat 
d’una 
coordinació 
acadèmica  

Mantenir 
l’aplicació 
del protocol 
de 
coordinació 
acadèmica i 
docent pels 
Grau de la 
FCJ 

no 
Responsable 
de 
l’ensenyament 

Curs 
2013-
2014 

Aplicació del 
protocol 
establert 

(1) Es poden donar diferents situacions: NO; SI sense modificació substancial; SI amb modificació substancial 
 
4.2 Propostes de modificació de la memòria 
 
No s’han comunicat modificacions substancials durant el curs 2012-2013. 
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4.3 Seguiment propostes de millora de l’informe anterior 
 
Les propostes de millora indicades a l’informe anterior van ser les que indiquem tot seguit:   
 

Centre Titulació 
Àmbit de 

la 
millora 

Punt feble 
detectat 

Proposta de 
millora 

La millora 
suposa una 
modificació 

de la 
memòria 

verificada? 
(1) 

Responsable 
implantació 
d’aplicació 

Termini 
implantació 

Indicadors de 
seguiment  

 FCJ  Dret  horaris 

Solapament 
assignatures 
obligatòries 
amb 
optatives 

Evitar el 
solapament  no 

 Responsable 
de la 
titulació 

 Curs 
2012-
2013 

Constatació 
evitació 
solapament 
als nous 
horaris curs 
2012-2013 

 FCJ  Dret  Pla de 
treball 

No es 
realitzen 
plans de 
treball de 
les 
optatives 

Impulsar 
aquesta 
realització 

 no 
 Responsable 
de la 
titulació 

 Curs 
2012-
2013 

 Constatar la 
seva 
realització 
cada 
quadrimestre 

 FCJ  Dret  Pla de 
treball 

 Costa 
implicar al 
professorat 
en la 
realització 
del pla de 
treball  

Implicar 
més al 
professorat 
anomenant 
a un 
coordinador 
per curs 

 no 

 Un 
professor 
coordinador 
per curs i el 
Responsable 
de la 
titulació 

 Curs 
2012-
2013 

 Constatar la 
implicació 
d’aquests 
professors 
coordinadors 
i de la resta 
de 
professors 

 
Totes aquestes propostes de millora han estat implantades: 
-Pel que fa a la evitació del solapament de les assignatures optatives amb les obligatòries, els 
horaris del curs 2012-2013 eviten totalment aquest problema, principalment, reservant a tercer 
i quart curs dos dies de la setmana (en concret, dijous i divendres) a les assignatures optatives 
i la resta de dies a les obligatòries. 
- Com es pot constatar de la taula 2 d’aquest informe, s’ha fet un gran avanç pel que fa a la 
realització dels plans de treball de les optatives. S’ha passat de no fer cap pla de treball 
d’optatives el curs 2011-2012 a que, de les 27 optatives ofertades el curs 2012-2013, es facin 
el pla de treball de 23 optatives.  
- La nova mesura, activada el curs 2012-2013, d’introduir un coordinador d’activitats 
avaluatives dels plans de treball per curs ha servit per implicar aquests professors coordinadors 
i la resta de professors en la realització del pla de treball, implicació que s’ha traduït en un 
increment considerable durant del curs 2012-2013 del plans de treball realitzats en comparació 
amb el curs anterior (a 1er 92.3% davant 69.2%, a 2n 76.9% davant 53.8%, a 3er 100% 
davant 87.5%, de 4rt no tenim dades del curs 2011-2012 i, per tant, no podem comparar) 
 
 
4.4 Seguiment de recomanacions externes (ANECA i AQU) 
 
No consten recomanacions externes. 
 
 
Responsable de l’ensenyament de Dret 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Anna Pallarès Serrano 



 
 
 
 

Seguiment anual del  
Grau de Dret 

 
Facultat de Ciències 

Jurídiques 

 

 27

 
 
5. Documents de referència  
 
Documents i guies de consulta per l’elaboració de l’IST i ISC: 
 

- Guia per a l’elaboració i verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau 
i màster. AQU Catalunya, desembre 2012. 

- Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. AQU Catalunya, maig 
2011. 

- Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació, per l’acreditació de titulacions 
oficials. AQU Catalunya, juliol 2010. 

- Programa experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i màster  
- (30 d’abril de 2010). 
- Guia d’avaluació interna. Programa d’avaluació de centres adscrits. AQU Catalunya, 

març 2009. 
 
 
Fonts documentals de referència d’aquest informe de seguiment de titulació: 
 

- SINIA. URV en xifres 
- Moodle. Entorn virtual de formació 
- Docnet. Guia docent 
- Enquesta d’activitat docent 
- Enquesta 1Q-1R. 
- Informe del Pla d’Acció Tutorial 
- Informació extreta de les bases de dades del Deganat de la Facultat de Ciències 

Jurídiques 
 



 

 

 
6. Annexos 
 

Annex 1. Competències avaluables de les assignatures de formació i obligatòries 
 

Assignatura A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6

Habilitats del 
Jurista

Dret Romà
Història del 
Dret

Teoria del dret
Constitució i 
Sistema de 
Fonts

Introducció al 
Dret Processal
Part General 
del Dret Civil
Fonaments de 
Dret Públic de 
Catalunya

Ciència Política

Economia

Dret 
Internacional 
Públic
Dret Penal. Part 
General
Dret 
d'Obligacions i 
Contractes
Organització i 
Institucions 
Bàsiques 
Adminitratives

Dret Comparat

Els Delictes en 
el Sistema 
Penal Espanyol

Drets Reals
Activitat 
Administrativa i 
Control de les 
Administracion
s Públiques
Institucions de 
Dret de la Unió 
Europea
Drets 
Fonamentals

COMPETÈNCIES

1r Curs-1r Semestre

1r Curs-2n Semestre

2n Curs-1r Semestre

2n curs-2n Semestre

 
 
 
 
 



 

 

L'Acció 
Administrativa 
Especialitzada i 
els Béns 
Públics

Dret de Família
Dret de 
Successions

Dret Financer

Dret del Treball 
i de la 
Seguretat 
Social
Dret Mercantil: 
L'Empresari i la 
seva Activitat 
en el Mercat. 
L'Empresari 
Social
Dret Processal 
Civil

Dret Processal 
Penal
Dret Mercantil: 
Insolvència i 
Tràfic Jurídic 
de l'Empresari
Dret 
Internacional 
Privat

Filosofia del 
Dret
Sistema 
Tributari
Treball de Fi de 
Grau
Pràctiques 
Externes

3r Curs-2n Semestre

4t Curs-1r Semestre

4t curs-2n Semestre

3r Curs-1r Semestre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEX 2. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de la titulació de Grau. 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

Descripció del títol 
Accés al grau 
Correspondències entre cicles formatius de grau superior i 
estudis universitaris de grau a la URV 
Perfil recomanat 
Objectius 
Competències 
Mencions 
Minors 
Treball fi de Grau 
Sortides professionals 
Pràctiques externes 

http://www.urv.cat/cae/graus/gr
audedret.html 

PREINSCRIPCIÓ 
Informació general 
Calendari de preinscripció 
Notes de tall 

http://www.urv.cat/futurs_estudi
ants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_
estudiar_urv/preinscripcio.html 

MATRÍCULA 

Terminis 
Documentació 
Formalització 
Preus 

http://www.urv.cat/futurs_estudi
ants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_
estudiar_urv/matricula.html 

BEQUES I AJUTS Beques i ajuts 
http://www.urv.cat/futurs_estudi
ants/1er_i_2n_cicle/que_fer_per_
estudiar_urv/beques_ajuts.html 

PRÀCTIQUES 
EXTERNES Pràctiques externes 

http://www.urv.cat/serveis_unive
rsitaris/borsa_de_treball/emprese
s-practiques.html 

MOBILITAT 
Programes de mobilitat 
Altres opcions per fer estades a l'estranger 
Beques 

http://www.urv.cat/mobility/estu
diants-grau/index.html 

CONTINUACIÓ 
D'ESTUDIS, I 

ADAPTACIÓ I/O 
CANVI DE GRAU 

Per als estudiants que volen finalitzar els estudis que cursen 
Per als estudiants que volen continuar els estudis iniciats en 
la titulació de grau corresponent 
Per als estudiants que volen incorporar-se a un estudi de 
grau diferent del que cursen actualment 

http://www.urv.cat/gestio_acade
mica/index_.html 

BIBLIOTECA 

Informació general 
Horaris 
Directori 
Biblioteques de la URV 
Catàleg i recursos d'informació 
Serveis 
Com trobar informació 
Pregunt@ 
CRAI-SBID 

http://www.urv.cat/crai/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 

CURS. GUIA 
DOCENT 

Pla d'estudis 
http://www.urv.cat/gestio_acade
mica/plans/ciencies_socials_juridi
ques/dret_grau.html 

Dades del Centre 
Serveis del Centre (Secretaria) 
Calendari acadèmic 
Ensenyaments 
Assignatures (Informació; Professors; Horaris i dates 
d'exàmens) 
  Competències 
  Planificació 
  Avaluació 
  Resultats d'aprenentatge 
  Metodologies 
  Fonts d'Informació 
  Continguts 
  Atenció personalitzada 
  Recomanacions 
Competències  
Pla d'estudis 
Perfil de formació de la titulació 
Sortides professionals 
Itinerari recomanat 
Horaris 
Calendari d'exàmens 
Adaptacions 
Reconeixements 
Itinerari a temps parcial recomanat 
Taula d'equivalències B1 
Currículum Nuclear 
Simula't el teu horari 
Pla d’acció tutorial 
Currículum Nuclear 
Informació d’interès (Borsa de Treball; Consulta de 
l'expedient acadèmic; Consulta del correu electrònic; Esport i 
lleure; Habitatge) 

https://moodle.urv.net/docnet/gu
ia_docent/index.php?centre=15&
ensenyament=1521&any_academ
ic=2012_13 

INFORMACIÓ 
PÚBLICA AL WEB 
DE LA FACULTAT 

DE CIÈNCIES 
JURÍDIQUES 

Memòria verificada 
Taxes i indicadors 
Informes de seguiment 
Política de qualitat de la Facultat de Ciències Jurídiques 
Manual de qualitat de la Facultat de Ciències Jurídiques 
Altra informació d’interès 
 

http://www.fcj.urv.cat 
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