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de l’equip d
proposades
cada assign

Coordinació
professorat

Coordinació
externes de

Reunions a
acadèmic. 

 

MADP 

El coordinad
 
1) Coordina
pes de les 
amb el cred

2) Coordina
professorat
 

ació genera
s amb el pro
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car qüestion
continuada 
cent, el Mood
bilitats del 
cultat de Ciè
a és una as

s primeres s
ar aquelles h
 diferents a

 dels nostres
onstatar que
a. En l’històr
es de nou in
úmero d’estu
omençats es

nuat existin
e tall pels alu
6 al final de

és de les PAU

udien 60 cr
s i la organit
e degut a le
l fet d’haver
dits.  

ou ingrés ten

consolidació
nou ingrés e
 1/3 homes;
 En relació 
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 l'assignatur
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 es concreta
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xement dels
ra seguint el

3 

 

s 
r 

a 

x 
a 

s 
 

s 

s 
l 

i 
a 

, 

a 

e 
a 

, 

s 

e 

s 
r 

s 
l 



 

 

 

Com que 
col·laborado
homogeneït
del estudia
realitza l’es

La valoraci
permeten a
conseqüènc
tutories que
percepció p
documenta
 

La taxa d’è
valoració q
l’assignatur
aquestes. 
 
Quant les p
places han 
d’Atenció al

Treball fi 

El Treball d
Jurídiques e
 
És una assi
hi ha progr
disposin de 
  
Com que es
amb docèn
estudiants 
l'assignatur
que es publ
 
- A partir d
grau, els al
expedient a
concretar e
- En la data
no comptar
defensar al 
- La defens
professors a
 
Per tal que 
pla de treba
 

és una ass
ora, seria n
tzar la valor
nts, a parti

studiantat so

ó dels estu
acostar-se a
cia del caràc
e es realitze
positiva dels
l les compet

èxit de les 
que fan els 
ra és conseq

pràctiques ex
 estat dotad
l estudiant (

 de grau 

e Fi de Grau
el 8 d'abril d

gnatura de 
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 temps sufic

s tracta d'un
ncia a la ti
en l'elabora

ra, es concre
lica a la plat

e la publicac
lumnes sele
acadèmic en
l tema del T

a prevista l'e
r amb inform
 setembre se

sa del TFG e
amb docènc

 tot aquest 
all de l'assig

signatura q
necessari co
ració que els
ir de l’inform
obre l’entitat

diants de le
a la realita
cter multidis
en durant el 
s estudiants
tències adqu

Practiques E
 tutors de 
qüència fona

xtracurricula
des amb la 
CAE), no ho

u (TFG) es re
e 2013. 

convocatòria
és assignatu
cient per a l'e

na assignatu
tulació, cal 
ació i defen
eta i tempora
taforma virtu

ció de les lín
ccionen per 
n cas d'emp
TFG i organit
estudiant lliu
me favorable
empre que c
s realitza al 
ia al TFG i e

procés qued
natura enca

ue té com 
omptar amb
s diversos tu
me del tuto
, així com de

es estades 
t de l’activ
sciplinar del 
 període de 
s, però seria
irides duran

Externes, qu
les entitats

amentalmen

ars, el curs 2
 beca Santa
o realitza la F

egeix per la 

a única prog
ures obligatò
elaboració i 

ura en la qua
 un procedi
sa del treb
alitza per a c
ual Moodle, i

ies temàtiqu
 ordre de pr
pat. Se li as
zar amb el t

ura el TFG al 
e, l’estudiant
compti amb 
 juny o al se
l tutor del TF

di mes clar p
ra que es m
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 a principa
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e la memòria

de pràctiqu
itat profess
 grau, amb 
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a bo que m
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s dels estu
t de l’estim

2013-2014 l
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Facultat de C

normativa a

gramada al s
òries que la 
defensa del 

al intervene
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ball. Aquest 
cada curs ac
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ssigna tutor 
tutor el seu d
 tutor que e
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antingui tam
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 amb el qua
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ants i tutors
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e realitzar de
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Calendari de
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a segons aq
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ament. 
me per a la s
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e. 

unal format p
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ndari de Tre

Facul
Cièn

Juríd

 l'estudiant
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e l'estada de
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lt positives,
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0% el que 
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tza a través
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s perquè els
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questa o la n
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seva defensa
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per tres pro
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t a l'entitat
a facilitar i
e pràctiques
nforme  que

 ja que els
olt variades,
litat. En les
teix aquesta
 de manera

reflecteix la
ota final de
studiants en
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s del Centre
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El curs 201
van defens
sol·licitar l'a
 
Tot i que l
convocatòri
quadrimest
preparació,
grau d'RLO 
 
Per facilitat
temporalitz
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virtual o pr
més. 
 
Un cop aca
mateix aju
consecució 
mateix el t
concretarà 
 
Per al prop
d'avaluació 
 
També s'ha
millores de 
proposa pe
objectivitat
l'estudiant. 
 
La coordina
d'abril, amb
posteriors a
 
Pel que fa a
excel·lents,
treballs am
tan positiu,
de setembr
 
Pel que fa a
 

Indicador

Els resultat
 
La taxa d'è
taxa de ren
sobre la de
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zació de les q
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resencial, pe
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 dels objecti
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amb algunes

als resultats
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 que 13 treb
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s acadèmics

xit puja 2,2
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van matricula
al juny, i 14
 de la convo

a de TFG de
natura per p
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esents al Me
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procés d'ela

tes Socials c
urs vinent. 
s TFG. 

2013-2014, 
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i tot un dels
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Pel que fa a
19 de les 3
d'èxit com 
en el curs 2
bàsica. 

Pel que fa 
gairebé 3 r
taxa d'èxit 
de rendime

La taxa d'èx
15 de les 19

La taxa de 
però els qu
van iniciar 
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d'aquests ú

 

Indicador

No procede

Grau de

Valoració

Metodolo

Les metodo
l’avaluació 
importància
l’adquisició 
comunitats 
discussió, r
teòriques i 
un 48%, de
l’estudiant. 
individualitz
Investigació
experièncie
positivamen
socials i rea
reflectit en 
metodologie
preguntes c

El Grau en 
d’estudiants
amb més m

al rendiment
34 assignatu
en el curs a
2013-2014 r

a primer cu
respecte al c
augmenta re
nt només ho

xit en les as
9 activades,

 graduació é
ue ens mostr
els estudis e

el curs 2010 
últims, amb u

rs d’inserc

eix. 

e Treball 

ó del dese

ogies doce

ologies doce
consisteixi 

a al treball d
 d’habilitats
 (presentaci
resolució de
les activitats

estacant la p
 Són divers
zada d’un tu
ó Social Ap
es de metodo
nt totes les 
alitats del te
 que el 62%
es integrade
curtes, objec

 Treball Soci
s matriculat

matricula i d

t acadèmic d
res obligatò

anterior i 9 b
respecte al c

urs, la taxa 
curs 2011-2
especte al c
o fa en 4 d'e
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 pujant la ta

és del 50% 
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en el curs 20
 -2011 triga
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ció laboral

 Social 

envolupam

nts, sistem

ents en el G
en únicame
de les compe
s i destrese
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e problemes 
s pràctiques
pràctica guia
ses les ass
utor de refe

plicada, Pràc
ologies doce
 iniciatives 

erritori. En co
% de l’avalua
es i un 38%
ctives tipus t

ial a la URV 
s en les ass
e 66 la que

de manera m
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baixen respe
curs 2012-2

 de rendime
2012 però la
urs anterior 
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optatives és 
axa d'èxit en

i no es pot 
28 és que el
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ar una mitja
cia de 8,82 p
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ment de 

ma d’avalu

Grau en Tre
nt en un ex
etències del 
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icions, supò
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s, de manera
da per l’equ
ignatures q
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ents basades
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oherència am
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% es realitz
test, mixtes)

 s’imparteix 
ignatures de
 menys. Tot
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ecte al curs 
2013 a 16 de

ent millora 
a taxa d'aba
 en 9 de les 

 del 100%, 
n 2 d'elles i b

 comparar a
s alumnes q
an trigar una
ana de 4 el 
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la titulaci

uació i mid

eball Social 
xamen final
 “saber fer” 

onals cara 
òsits pràctics
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a que la prim
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que disposen
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s en l’apren
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mb les meto
en les activi
za a través
) per avalua

 en una únic
e formació b
tes aquestes
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a del grau, 5
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igual que en
baixant en al

amb la d'altr
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a mitjana de
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ó: 

da de grup

 són variad
. La formac
 i, per tant l
la intervenc
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trets les qu
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30%) per so
n un d’equ
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Treball Fi d
entatge serv

ereixen un a
odologies el 
tats pràctiqu
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r els coneixe

ca línia i l’of
bàsica i oblig
s assignatur

acar que la t
5 es manten
 La taxa de 
ignatures ob

unts respec
 augmenta 
tures impart

n el curs ante
ltres 2. 

res cursos, j
aduat en el 

e 5 anys en 
ueix en una

ps 

es i no hi 
ió es caract
es metodolo

ció social a
e casos, els 
e s’utilitzen 
enta un 37%
bre de les p
ip de profe
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e Grau). Ta
vei; en aque
aprenentatge
sistema d’av
ues, sobreto
 (de desen
ements teòri

erta de 80 p
atòria sigui 
es (no les o

Facul
Cièn

Juríd

taxa d'èxit a
nen en el 10
 rendiment é
bligatòries i 

cte al curs 2
respecte a t

tides mentre

erior algune

ja que no te
 curs 2013-
acabar i els 

a millor taxa

ha cap ass
teritza per d
ogies estan 
amb person
 treballs, els
 més són le

% i la segona
ràctiques au

essorat amb
onsable (Cl
ambé són d
est sentit el 
e vinculat a
valuació con
ot les guiade
volupament
ics. 

places fa qu
 de 100 en l
optatives) co

ltat de 
ncies 
diques 
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ugmenta en
00% de taxa
és més gran
de formació

2012-2013 i
tots dos. La
 que la taxa

es d'elles, en

enim dades,
14 però que
 que els van

a d'eficiència

ignatura on
donar molta
adreçades a
es, grups i
s fòrums de
es activitats
a representa
utònomes de
b assignació
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diverses les
 valora molt
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ntinua queda
es i algunes
, objectives

e el nombre
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ompten amb
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un únic gru
i Investigac
professiona
5 grups de 
Es valora m
d’Intervenc
professorat
la mida del
entre 30 i 4
ens fan plan
2015. En la
està lleuger
respecte el 
demostra c
Grau en Tr
seves dinàm

No podem 
unes dificul
òptima nec
fòrums de d
voluntarieta

Pràctique

Les pràctiqu
recollides e
pretén com
Universitat,
d'aquest ro
exerceix la 
Social (tuto
tracta, per 
apliqui i uti
llarg del G
diferents à
completar l
desenvolup

Les instituc
la formació 
treballar, d
professiona
participin d

D’altra band
i sessions 
professiona
reconeixem

up de teoria 
ció Social Ap
als a través d
 seminaris, e

molt positiva
ció tenen un
t, seguint els
ls grups és 
40 alumnes 
ntejar la nec

a majoria de 
rament per d
 curs, la ma
coherència i 
reball Social
miques pròp

acabar aque
ltats afegide
cessiten d’u
discussió i e
at, professio

es externe

ues o Pràctic
n una assign

mpletar la f
, afavorint e
ol es produe
 seva activita
or/a acadèm
 tant, d'una
litzi els cone
rau. Aquest
mbits i act
la seva form

par.  

cions col·labo
 dels estudia

de les priori
al. Per aque
els objectius

da, l’enseny
de treball, 

alment en 
ment del seu 

i dos de sem
plicada) que
de la vincula
el que perm

ament aques
na considera
s criteris gen
més diversa
es troben la
cessitat d’inc
 les assignat
damunt del 

atèria o el tip
 complicat d
 i, més si t
ies. 

est comenta
es a l’hora d
n nombre m
ls seminaris
nalitat i orga

es 

cum d’Interv
natura obliga
formació teò
el desenvolu
eix mitjançan
at en un lloc
ic/a) que ex
 experiència
eixements, p
t model  de
ivitats de la

mació teòrica

oradores i el
ants. És a tr
tats estable

est motiu, r
s pedagògics

ament del G
 la interrel
les entitat

 rol docent. 

minaris. Dest
e, per la me
ació amb age
et el treball 

sta acció. Ta
ació diferent
nerals de la 
a (65 estudi
a majoria de
corporar aco
tures obligat
50% de la s
pus d’assign
de tot el pro
tenim en co

ari sense ev
’utilitzar det
menor d’est
, molts profe
anització ima

venció del G
atòria i tronc
òrica dels e
pament de c
nt la col·lab
c de treball e
xerceixen la 
a viscuda en
principis ètic
 pràcticum 
a realitat p
a, així com 

s profession
ravés del seu
ertes i de le
esulta impr
s i de qualita

Grau de Treb
ació entre 
ts i/o insti
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t respecte e
 URV per aq
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e les optative
otaments en 
tòries i optat
seva dedicac
natura. Es no
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terminades 
tudiants com
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aginativa de

Grau de Treb
cal, de quart
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 supervisió i 
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la universit
itucions soc
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i personalitz
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tives el temp
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m, per exem
assumit el re
els grups i la 

ball Social de
t curs i de 18
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es específiqu
 un/a profes

Facultat i la d
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ògics per a l'
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 de manera
ències, habil
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de la presen
tituds perso

que les inst
dis de Grau d

é l’objectiu d
tat i els tr
cials col·lab

gnatures (Cl
’entrenamen
 una excepc
at al que he
e Treball de
la càrrega d

gnatures. En
atricula i 6 la
s dades resp
a de les opta
ps de treball
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neïtat en aq
 metodològic
ees implicad

a grandària 
es que per im
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epte d’implan
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Social en co
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onals, que l'
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Juríd
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Annex 4. Taules per a la valoració de l’assoliment de  
l’estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a 
l’aprenentatge 
 
Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) del Campus 
Catalunya 
Any 2013 

 Campus Catalunya (1) 

Usuaris  

Nombre d'accessos d'usuaris al CRAI 314.584 

Accessos diaris (mitjana) 1.073 

Alumnes potencials (Grau i màster). Matrícula curs 2013-14 3.411 

Nombre de pàgines vistes del web - 

Fons documental 

Monografies en paper (exemplars) 200.214 

Revistes en paper en curs 3.555 

Revistes electròniques - 

Llibres electrònics - 

Base de dades - 

Altre tipus de material (2) 9.809 

Serveis 

Atenció i informació  

Nombre de consultes virtuals al CRAI - 

Nombre de consultes a la Factoria  855 

Nombre de consultes al Punt d'Atenció a l'Usuari (3) 29.946 

Satisfacció dels usuaris amb l'atenció presencial rebuda. Puntuació 1 a 
10. 9,20 

Participació en l'enquesta de satisfacció dels usuaris amb l'atenció 
presencial rebuda 1.723 

Satisfacció dels usuaris amb l'atenció telefònica rebuda. Puntuació 1 a 
10. 9,41 

Participació en l'enquesta de satisfacció dels usuaris amb l'atenció 
telefònica rebuda 95 

Préstec (4) 

Documents de la URV (5) 42.284 

Documents sol·licitats a fora de la URV (6) - 

Espais de treball en grup (7) 8.807 

Ordinadors portàtils (8) 22.362 

Altres (9) 20.544 

Accions formatives 
Col·laboració en la competència nuclear C3 - gestió del coneixement. 

Nombre d'assistents 1.248 

Competències informacionals adreçades als alumnes de màster. 
Nombre d'assistents 219 
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Satisfacció de l'estudiant amb els cursos de competències 
informacionals rebuts del CRAI (Dades curs 2013-14). Puntuació 1 a 10. 7,54 

Formació PROFID CRAI.Biblioteca. Nombre d'assistents (10) 79 
Formació PROFID CRAI.Espai d'Aprenentatge de Llengües. Nombre 

d'assistents - 

Formació PROFID.Factoria. Nombre d'assistents - 

Grups de conversa anglès. Nombre d'assistents - 

Micro TAC (Factoria). Nombre d'assistents - 

Autoaprenentatge: descàrrega de guies (11) - 

Instal·lacions i equipaments 

Superfície (m2) 2.810 

Nombre d'espais de treball en grup 12 

Seients de tipologia diversa 

Lectura/consulta 197 

Factoria 40 

Espai d'Aprenentatge de Llengües 42 

Aula de Formació 30 

De treball en silenci 165 

En espais de treball en grup 84 

En espais de trobada 24 

Altres 18 

Equipaments 

Ordinadors a l'Aula d'Informàtica 89 

Ordinadors portàtils en préstec 42 

Ordinadors a l'Aula de formació 30 

Ordinadors a L'Espai d'Aprenentatge de Llengües 18 

Ordinadors a la Factoria 21 
Terminals de consulta (sense identificació per part de l'usuari) 

8 

Pissarres digitals/pantalles  6 

Pantalles TV 2 

Altres equipaments (12) 81 

(*) Dades a 31/12/2013.   
(1) Catalunya inclou el Llegat Vidal-Capmany, Bellissens inclou el Centre de Documentació Europea i 
Medicina inclou la Biblioteca de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Sant Joan i Altres inclou les dades 
corresponents a les Seccions de suport i coordinació del CRAI, Rectorat, Fundació Marta Mata Garriga, 
Vinseum, ICAC, Hemeroteca Fundació Catalunya-La Pedrera, Fundació Quer Alt, Hospital Universitari Joan 
XXIII i Monestir de Poblet. 
(2) Inclou música impresa, material cartogràfic, videos i DVD, CD-ROM, DVD interactiu microforma, 
registre sonor musical i no musical, document gràfic, fitxer informàtic, diapositiva, material multimèdia, 
material mixte, parts components, manuscrit. 
(3) Dades extrapolades a partir de les dades obtingudes de quatre setmanes estàndard. Inlou atenció 
usuaris sense carnet 
(4) Inclou dades de préstec i de renovacions de préstec. 
(5) A l'opció Altres s'inclouen també les renovacions de documents i equipaments realitzades a través de 
l'OPAC. 
(6) Conté dades dels documents sol·licitats per préstec consorciat (PUC) i préstec interbibliotecari (PI) pels 
usuaris de la URV.  
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(7) Servei iniciat el darrer trimestre de 2013 a Bellissens, Medicina i Vila-seca. 
(8) A l'opció Altres s'inclouen, bàsicament, les renovacions dels ordinadors portàtils a través de l'OPAC.  
(9) Inclou el préstec d'equipament diferent dels ordinadors portàtils i dels espais de treball en grup. 
(10) A l'opció Altres s'inclouen les dades de formació realitzada per la Secció d'Organització i Millora. 
(11) Dada obtinguda a partir de març de 2013. 
(12) Equipament diferent dels ordinadors portàtils i els espais de treball en grup. 

GRAU DE DRET 

 

Taula 1. Assistència a tallers i sessions individuals d’orientació 
professional organitzades pel Centre d’Atenció a l’Estudiant 

Curs Nombre sessions 
individuals 

Nombre 
tallers 

2013-14 4 4 
Data informe:24/11/2014 
Font: Centre d’Atenció a l’Estudiant 
 

Taula 2. Dades ús de Moodle 

Curs Nombre 
espais 

Espais actius 
(%) 

Professors actius 
(%) Alumnes actius (%) 

2011-12 72 99,00% 56,00% 86,00% 
2012-13 71 98,59% 58,70% 84,66% 
2013-14 72 98,61% 53,08% 80,24% 
Data informe:05/02/2015 
Font: Servei de Recursos Educatius 
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Grau de Relacions Laborals i Ocupació 

 

Taula 1. Assistència a tallers i sessions individuals d’orientació 
professional organitzades pel Centre d’Atenció a l’Estudiant 

Curs Nombre sessions 
individuals 

Nombre 
tallers 

2013-14   
Data informe:24/11/2014 
Font: Centre d’Atenció a l’Estudiant 
 

Taula 2. Dades ús de Moodle 

Curs Nombre 
espais 

Espais actius 
(%) 

Professors actius 
(%) Alumnes actius (%) 

2011-12 65 95,00% 62,00% 85,00% 
2012-13 64 96,88% 66,27% 82,00% 
2013-14 74 89,19% 62,09% 74,40% 
Data informe:05/02/2015 
Font: Servei de Recursos Educatius 
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Grau de Treball Social 

 
Taula 1. Assistència a tallers i sessions individuals d’orientació 
professional organitzades pel Centre d’Atenció a l’Estudiant 

Curs Nombre sessions 
individuals 

Nombre 
tallers 

2013-14   
Data informe:24/11/2014 
Font: Centre d’Atenció a l’Estudiant 
 
 
Taula 2. Dades ús de Moodle 

Curs Nombre 
espais 

Espais actius 
(%) 

Professors actius 
(%) Alumnes actius (%) 

2011-12 42 100% 63,00% 84,00% 
2012-13 42 97,67% 66,00% 80,56% 
2013-14 51 94,12% 65,32% 77,36% 
Data informe:05/02/2015 
Font: Servei de Recursos Educatius 
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Màster en Advocacia 
 
Taula 1. Assistència a tallers i sessions individuals d’orientació 
professional organitzades pel Centre d’Atenció a l’Estudiant 

Curs Nombre sessions 
individuals 

Nombre 
tallers 

2013-14   
Data informe:24/11/2014 
Font: Centre d’Atenció a l’Estudiant 
 

Taula 2. Dades ús de Moodle 

Curs Nombre 
espais 

Espais actius 
(%) 

Professors actius 
(%) Alumnes actius (%) 

2013-14 11 100,00% 65,18% 79,34% 
Data informe:05/02/2015 
Font: Servei de Recursos Educatius 
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Màster en Dret Ambiental 
 
Taula 1. Assistència a tallers i sessions individuals d’orientació 
professional organitzades pel Centre d’Atenció a l’Estudiant 

Curs Nombre sessions 
individuals 

Nombre 
tallers 

2013-14 4 4 
Data informe:24/11/2014 
Font: Centre d’Atenció a l’Estudiant 
 
 
Taula 2. Dades ús de Moodle 

Curs Nombre 
espais 

Espais actius 
(%) 

Professors actius 
(%) Alumnes actius (%) 

2011-12 29 100,00% 62,00% 80,00% 
2012-13 29 100,00% 60,00% 78,46% 
2013-14 29 93,10% 63,65% 72,70% 
Data informe:05/02/2015 
Font: Servei de Recursos Educatius 
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Màster en Dret de l’Empresa i de la Contractació 
 
Taula 1. Assistència a tallers i sessions individuals d’orientació 
professional organitzades pel Centre d’Atenció a l’Estudiant 

Curs Nombre sessions 
individuals 

Nombre 
tallers 

2013-14   
Data informe:24/11/2014 
Font: Centre d’Atenció a l’Estudiant 
 

Taula 2. Dades ús de Moodle 

Curs Nombre 
espais 

Espais actius 
(%) 

Professors actius 
(%) Alumnes actius (%) 

2012-13 15 100,00% 76,19% 78,26% 
2013-14 15 100,00% 71,52% 70,28% 
Data informe:05/02/2015 
Font: Servei de Recursos Educatius 
 
 
  



 

 

Facultat de Ciències Jurídiques 

 

205

 

Màster en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic 

Taula 1. Assistència a tallers i sessions individuals d’orientació 
professional organitzades pel Centre d’Atenció a l’Estudiant 

Curs Nombre sessions 
individuals 

Nombre 
tallers 

2013-14   
Data informe:24/11/2014 
Font: Centre d’Atenció a l’Estudiant 
 

 
Taula 2. Ús de l’espai d’e-tutories 

Curs Nombre 
espais 

Espais actius 
(%) 

Professors actius 
(%) Alumnes actius (%) 

2011-12 20 90,00% 49,00% 81,00% 
2012-13 19 95,00% 51,61% 68,75% 
2013-14 19 89,47% 42,26% 64,45% 
Data informe:05/02/2015 
Font: Servei de Recursos Educatius 
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1. Introducció 

En el marc de l’EEES, l’orientació de l’estudiant es presenta com un factor de 
qualitat en el desplegament de les noves titulacions universitàries. En aquest sentit, 
diversos informes europeus en destaquen la seva importància (Consell Europeu, 
2004; Trends IV i Trends V). D’altra banda, les agències de qualitat universitària a 
nivell europeu (ENCA, 2005:22), espanyol (ANECA, 2006:6) i català (AQU, 199, 
2001 i 2004) han assumit l’orientació de l’estudiant com un indicador de qualitat. 

Per donar resposta a aquests indicadors, la URV, planteja el Pla d’Acció Tutorial en 
suport tecnològic, entre altres accions i projectes. Aquest s’ha anant desenvolupant 
de manera progressiva i voluntària en diverses titulacions des del curs 2004-05.  

A la Facultat de Ciències Jurídiques el Pla d’Acció Tutorial en suport tecnològic s’ha 
implantat als Graus de Dret, de Relacions Laborals i Ocupació i de Treball Social de  
manera sistemàtica des del curs acadèmic 2009-2010. Al llarg d’aquesta 
implantació s’ha portat a terme un procés de seguiment i avaluació.  

L’avaluació realitzada ha posat una especial atenció tant al procés dut a terme com 
en els resultats obtinguts. D’altra banda, ha tingut en compte els diferents agents 
que han intervingut al PAT de Centre (estudiants, tutors/es i coordinadors/es de 
PAT) i els indicadors establerts en el procés d’assegurament de la qualitat de la 
URV. 

La darrera actualització del PAT de la Facultat de Ciències Jurídiques va aprovar-se 
per la Junta de Facultat en data 19 de desembre de 2013.  

Tot i que no és l’objecte d’aquest informe de seguiment, és interessant assenyalar 
que a la Junta de Facultat també s’han aprovat PATs propis pel Màster en Dret 
Ambiental (19 de desembre de 2013), Màster en Dret de l’Empresa i de la 
Contractació (19 de juny de 2014) i Màster en Advocacia (19 de juny de 2014).  

2. Objectius de l’informe 

L’objectiu del present informe és presentar els resultats de l’avaluació de la 
implantació del Pla d’Acció Tutorial en suport tecnològic als Graus de Dret, de 
Relacions Laborals i Ocupació i Treball Social durant el curs acadèmic 2013-2014.  

Aquest informe facilita les evidències necessàries per a l’assegurament de la 
qualitat en relació al procés de seguiment i orientació dels estudiants. També 
permet detectar aspectes a millorar.  

3. Metodologia de seguiment i avaluació del PAT 

El procés de garantia de la qualitat de la URV estableix el procés de seguiment i 
avaluació del PAT (P.1.2-02.a PROCÉS D’ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANT –GRAU-). 
Aquest procés estableix un marc comú on es concreta uns indicadors, unes 
evidències a recollir, unes accions a realitzar i uns agents a intervenir.  

Per a definir la metodologia de seguiment i avaluació del PAT s’ha partit d’aquest 
procés. Posar-lo en pràctica a cada centre pot implicar algunes variacions dins del 
mateix marc. 
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Els indicadors que s’han definit per a realitzar el seguiment i l’avaluació del PAT 
són:  

 Nivell d’implantació del PAT a les titulacions 

 Ràtio d’estudiants per tutor 

 Percentatge de participació dels estudiants a la tutoria de titulació 

 Tipus de seguiment de l’estudiant per part del tutor/a 

 Percentatge d’ús de l’eina d’e-tutories per part dels estudiants i tutors/es 

 Índex de satisfacció dels estudiants 

 Índex de satisfacció dels/les tutors/es 

 Valoració del Coordinador/a de PAT 

Les evidències de les quals es proposa partir per realitzar aquesta avaluació són:  

 Informes d’us i accés a l’espai d’e-tutoria per part d’estudiants i tutors/es. 

 Informes de la participació dels estudiants a la tutoria de titulació i altres 
accions derivades del Pla d’Acció Tutorial. 

 Resposta dels estudiants al qüestionari de satisfacció. 

 Resposta dels tutors al qüestionari de satisfacció. 

Els agents que participen en l’avaluació del PAT són:  

 Tutors/es 

 Estudiants tutorats 

 Coordinadora de PAT de Centre 

 Tècnica de Suport a la Qualitat Docent de cada centre 

Els instruments que es proposa utilitzar per a la recollida d’informació de cada 
indicador són: 

 Generació d’informes automàtics des de l’espai d’e-tutoria perfil TSQD i 
Coordinador/a de PAT a nivell de Centre. 

 Qüestionari via web de satisfacció per a estudiants. 

 Qüestionari via web de satisfacció per a tutors/es. 
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4. Aplicació de les millores proposades en l’informe 2012-13 

Les propostes de millora que es van incloure en l’informe de seguiment del PAT del 
curs 2012-2013 i que es van incorporar per aquest curs es descriuen a continuació: 

 Encarregar a la Comissió de Suport  al PAT del Grup d’Innovació Docent de 
la facultat l’organització d’activitats per a treballar el contingut de l’acció 
tutorial, els rols i funcions dels tutors, els seus límits, etc. Contribuint així a 
incrementar els espais de trobada i d’avaluació entre els tutors/es del PAT.  

 Discutir i revisar l’opció de voluntarietat del professor per a ser tutor del 
PAT. Valorar la necessitat d’establir altres criteris per tal de reduir la ràtio 
estudiants/tutors/es a la prevista per la normativa de la URV.  

 Redactar una acta/es de la/les reunió/ons mantingudes amb els/les 
tutors/es  per tal de fer un seguiment i avaluació de la tutoria de la titulació. 

El nivell d’assoliment d’aquestes propostes forma part d’un procés de treball obert i 
continu de treball amb els tutors per tal de compartir els encàrrecs i rols com a 
tutors en funció dels responsables de la resta d’òrgans acadèmics de la pròpia 
universitat. En aquest sentit la Comissió de Suport al PAT del Grup d’Innovació fa 
un plantejament d’activitats però, per ser incorporades en el PAT del curs 2014-
2015. 

En relació a la implicació del professorat de la FCJ com a tutor de PAT no s’ha 
discutit ni revisat formalment la voluntarietat però si s’ha incorporat dins el procés 
ordinari de gestió i organització del PAT una invitació cada inici de curs al conjunt 
de professorat a implicar-se com a tutors, obtenint com a resultat la incorporació 
de nous membres dins l’equip. Per altra banda, la disminució de la ràtio també es 
busca aconseguir redistribuint els tutors entre els diferents graus de la facultat de 
manera considerant el nombre d’estudiants que aporta cada ensenyament. 

Si s’ha assolit el recull del contingut de les reunions aixecant acta de les mateixes. 

5. Resultats 

5.1. Nivell d’implantació del PAT a les titulacions 

Durant el 2013-2014 el PAT en suport Tecnològic s’ha aplicat als 3 Graus.  

En la taula següent es pot observar els cursos en què s’ha aplicat. 
 

Taula 1. Titulacions de la Facultat de Ciències Jurídiques que han aplicat el PAT 

Graus  
1r 

curs 
2n curs 3r curs 4rt curs 

Grau de Dret x x x x 

Grau de Relacions Laborals i 
Ocupació 

x 
x x x 
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Grau de Treball Social x X X x 

5.2. Ràtio d’estudiants per tutor 

Segons la normativa de docència del curs 2013-142 “amb caràcter general, cada 
tutor o tutora ha de tenir un màxim de 20 estudiants”.  

El professorat que exerceix de tutor a la Facultat de Ciències Jurídiques pertany a 
diferents Departaments: 

 Departament de Dret Públic 

 Departament de Dret Privat, Processal i Financer 

 Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social 

 Departament de Psicologia 

 Departament d’Economia 

 Departament de Gestió d’Empreses 

 

Taula 2. Ràtio d’estudiants per tutor durant el curs 2013-2014 

Facultat de Ciències Jurídiques  
Nº 
estudiants 
tutoritzats 

Nº de 
tutors per 
titulació* 

Ràtio 
d'estudia
nts per 
tutor 

  

Grau de Dret 

581 17 34,18 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació 358 14 25,57 

Grau de Treball Social 308 9 34,22 

Font de les dades sobre nombre d’estudiants: SINIA. Font de les dades sobre 
nombre de tutors/es: FCJ. Data de l’extracció: 24/09/2014 

 

* Alguns professors de la Facultat de Ciències Jurídiques exerceixen de tutor en 
més d’un ensenyament del mateix centre.  

5.3. Accions realitzades de seguiment i avaluació del PAT  

En relació al seguiment i avaluació del PAT, les accions que ha portat a terme la 
Facultat de Ciències Jurídiques són: 

 

Taula 3. Accions de seguiment i avaluació del PAT durant el curs 2012-2013 

                                                            
2 Normativa de Docència Curs 2012-13. Aprovada al Consell Govern de 7 de març de 2013.  
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Moment Acció 

Inici de 
curs 

Reunió de coordinació amb tutors/es 

Ús de l’espai Moodle “Eines per als tutors/es” 

Mitjans de 
curs 

Comunicació virtual entre Coordinador/a de PAT, TSQD i tutors/es al 
llarg del curs. 

Final de 
curs 

Informes automàtics e-tutoria 

Enquesta de satisfacció dels tutors/es 

Qüestionari web estudiants  

Informe d’avaluació del PAT 

Junta de Facultat 

 

 

5.4. Accions d’orientació relacionades amb el PAT destinades a estudiants.  

Les accions que la Facultat de Ciències Jurídiques ha pogut realitzar per tal 
d’orientar a l’alumnat a través del PAT són les següents: 

 Tutoria amb estudiants prèvia a la matrícula (alumnes nou accés) a la 
Jornada d’Acollida (alumnes nou accés) 

 Sessió informativa específica de tutories per als estudiants (alumnes nou 
accés) 

 Tutories de titulació 

 Sessions informatives a nivell de curs (mobilitat, pràctiques externes, etc.) 

 

El curs 2013-14 s’han realitzat dues jornades d’acollida pels estudiants de 1r curs 
de Grau. Les jornades s’han dut a terme pels tres Graus els dies 15 i 26 de juliol de 
2013. Durant aquestes sessions s’explica el funcionament de les tutories 
acadèmiques.  

5.5. Participació dels estudiants a la tutoria de titulació 

En la taula 4 observem: 

 A nivell de Centre, el nombre d’estudiants tutorats,  el nombre de fitxes de 
diagnòstic que aquests han emplenat i el percentatge en relació al centre; 
finalment el nombre d’estudiants que han participat a les tutories i el 
percentatge en relació al centre. 

 Per a cada Titulació, el nombre d’estudiants tutorats,  el nombre de fitxes de 
dades de l’estudiant que aquests han emplenat i el percentatge en relació a 
l’ensenyament; finalment el nombre d’estudiants que han participat a les 
tutories i el percentatge en relació a l’ensenyament. 



 

 

Facultat de Ciències Jurídiques 

 

213

 

Taula 4. Participació dels estudiants a la tutoria acadèmica. 

Facultat/Titulació Nº 
estudiant
s tutorats 

Fitxes 
dades de 

l’estudiant 

Estudiants 
participants 

a les 
tutories 

Nº % Nº % 

Facultat de Ciències Jurídiques 1247 617 49,47
% 

172 13,79
% 

 Grau de Dret 581 270 46,47
% 

81 13,94
% 

Grau de Relacions Laborals i 
Ocupació 

358 202 56,42
% 

56 15,64
% 

Grau de Treball Social 308 145 47,07
% 

35 11,36
% 

Font de les dades: SINIA i Espai d’e-tutoria. Data de l’extracció:25/09/2014 

 

5.6. Seguiment de l’estudiant per part del tutor/a 

A la taula 5 s’observa a nivell de Centre i Titulació: el nombre de tutors/es, el 
nombre de fitxes de seguiment realitzades, nombre de tutories realitzades, el tipus 
de tutoria i el nombre d’estudiants tutorats. Les dades són de tots els alumnes 
tutoritzats, és a dir, de primer curs, segon, tercer i quart curs. 

 

Taula 5. Seguiment de l’estudiant per part del tutor/a. 

 

Centre/Titulació 

Nº de 
tutors/es 

totals*  

Nº de 
tutories 

realitzades 

Tipus de tutories 

Indiv. Grup Presencial Virtual 

Facultat de 
Ciències 

Jurídiques 

38 210 175 35 193 17 

 Grau de Dret 17 111 85 26 101 10 

Grau de 
Relacions 
Laborals i 
Ocupació 

14 59 54 5 54 5 
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Centre/Titulació 

Nº de 
tutors/es 

totals*  

Nº de 
tutories 

realitzades 

Tipus de tutories 

Indiv. Grup Presencial Virtual 

Grau de Treball 
Social 

9 40 36 4 38 2 

Font de les dades: Espai d’e-tutoria. Data de l’extracció: 25/09/2014 

*Una tutora de la Facultat de Ciències Jurídiques exerceix de tutora en més d’un 
ensenyament del mateix centre. Per aquest motiu la xifra total de tutors del centre 
representa el número de persones totals que són tutors i no coincideix amb el 
sumatori de tutors per ensenyament. 
 

En la següent taula (taula 6) es presenta les temàtiques treballades durant les 
tutories i el número de vegades que s’han treballat.  

 

Les temàtiques que fem referència són: 

IT: Introducció a la tutoria     

PTF: Portafolis 

PL: Planificació     

SC: Seguiment de competències    

NF: Necessitats formatives    

M: Mobilitat      

PE: Pràctiques externes 

TFG=Treball de fi de grau 

OP: Orientació professional 

A= Altres 

 

Taula 6. Temàtiques treballades a les 
tutories 
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 Temàtiques treballades 

Centre/Titulació IT PTF PL SC NF MO
B 

PEXT TF
G 

OP A 

 Facultat de 
Ciències 
Jurídiques 

65 1 94 23 61 27 30 18 33 54 

Grau de Dret 28 1 57 14 31 6 9 5 15 47 

Grau de 
Relacions 
Laborals i 
Ocupació 

11 0 16 3 9 6 16 10 6 6 

Grau de Treball 
Social 

26 0 21 6 21 15 14 3 12 1 
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Font de les dades: Espai d’e-tutoria. Data de l’extracció: 25/09/2014 

 

5.7. Ús de l’eina d’e-tutories per part dels estudiants i tutors/es 

A la taula 7 s’observa a nivell de centre i titulació: el nombre de tutors/es que hi ha a l’espai 
d’e-tutoria, el nombre de tutors/es que han accedit i el nombre d’accessos.  El nombre 
d’estudiants que hi ha a l’espai d’e-tutoria, el nombre d’estudiants que han participat i el 
nombre d’accessos.  

 

Taula 7: Dades relatives a l’ús de l’espai d’e-tutories. 

Centre/Titulació Tutors/es Estudiants 
Nº de 

tutors/es 
total 

Nº de 
tutors/es 
que han 
accedit 

Nº 
Accessos 

Nº 
d’est. 
total 

Nº 
d’est. 
que 
han 

accedit 

% 
estudiants 
que han 
accedit 

Nº 
accessos 

  Facultat de 
Ciències 
Jurídiques 

38 38 1626 1247 774 62,15 4662 

  Grau de Dret 17 17 621 581 362 62,31 2161 
  Grau de Relacions 

Laborals i 
Ocupació 

14 12 605 358 212 59,22 1113 

  Grau de Treball 
Social 

9 9 400 308 200 64,94 1388 

Font de les dades: Espai d’e-tutoria. Data de l’extracció: 25/09/2014 

5.8. Satisfacció dels estudiants 
 

 

Durant el curs 2012-2013 s’ha posat a disposició dels diferents Graus de la URV una enquesta 
via web per avaluar la satisfacció dels estudiants. 

 

A continuació s’exposen els principals resultats. S’observa un baix nivell de resposta pel que fa 
al nombre d’estudiants que han omplert l’enquesta: 

 

Taula 8. Nombre d’estudiants per ensenyaments que han respost l’enquesta de valoració de la 
URV 

Titulació Nombre 
d’enquestes 

% 
d’estudiants 



 

 

Facultat de Ciències Jurídiques 

 

217

contestades enquestats 

GRAU DE DRET (2009) 27 4,57% 

GRAU DE RELACIONS LABORALS I 
OCUPACIÓ (2009) 

22 
6,29% 

GRAU DE TREBALL SOCIAL (2009) 18 6,00% 

                    Font de les dades: SINIA Data de l’extracció: 30/09/2014 

 

Taula 9. Dades sobre el perfil dels estudiants i participació a les tutories 

 Dret 
Relacions 
Laborals 

Treball Social 

Pregunta % % % 

Home 
Dona 

8 6 2 

19 16 15 

18-19 anys 
20-21 anys 
22-25 anys 
Més de 25 anys 

11 3 3 

5 6 3 

5 3 4 

6 9 7 

Primer Curs  
Desenvolupant la 
carrera 
Finalitzant la carrera 

15 6 9 

4 7 6 

8 8 2 

Si combinen feina-
estudis 

No combinen feina-
estudi 

11 13 6 

16 9 10 

Saps qui és el teu 
tutor 
No sap qui és el tutor 

24 17 15 

3 4 2 

Participat 1 tutoria 
Participat 2 tutories 
Participat 3 tutories 

7 6 1 

6 3 9 

1 0 0 
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Participat 4 tutories 

Participat més de 4 
Participat Cap 

1 2 0 

0 0 0 

12 10 7 

Iniciativa pròpia 

M'ha convocat el tutor 

4 7 4 

11 6 6 

Has utilitzat l’espai 
Moodle de tutoria 
acadèmica? 

4 3 2 

 14 13 10 

Font de les dades: SINIA  Data de l’extracció: 30/09/2014 

 

La taula 10 que presentem a continuació, reflecteix la valoració dels enquestats respecte el 
desenvolupament, la utilitat, l’ús de l’espai del Moodle i les activitats col·lectives.  

Taula 10. Valoració general del PAT 

Mòdul Pregunta 
DRET 

Mitj preg  

R. LABO. 

Mitj preg 

T.SOCIAL 

Mitj preg 

D
ES

EN
V

O
LU

P
A

M
EN

T 

La difusió de la tutoria (saber què es, 
en què consisteix i qui és el meu tutor)  
ha estat correcta. 

7,19 7,62 7,18 

El moment d'inici de la tutoria ha estat 
adequat. 

6,44 7,33 6,09 

El nombre de tutories realitzades ha 
estat suficient. 

5,12 5,08 6,27 

El tutor ha propiciat un bon clima de 
relació personal i de comunicació.  

7,35 8,50 7,55 

Els temes tractats a les tutories han 
donat resposta a les meves 
necessitats. 

6,76 7,91 6,64 

Estic satisfet del desenvolupament de 
les tutories.  

6,25 8,00 6,55 

Recomanaria a un company parlar amb 
el seu tutor en cas que tingués algun 
dubte o problema relacionat amb la 
titulació. 

7,29 7,33 7,82 
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U
TI

LI
TA

T 
Conèixer les competències que he 
d'assolir al llarg de la carrera. 

5,00 5,75 5,67 

Decidir en quines assignatures m'he de 
matricular. 

3,82 4,58 4,58 

Veure en quines competències vaig 
avançant  

4,00 5,58 4,73 

Planificar accions concretes que em 
permetin millorar   

4,88 4,50 5,25 

Reflexionar sobre el camp en què 
m'agradaria treballar. 

4,24 4,75 6,17 

Reflexionar sobre les meves 
preferències dins dels estudis. 

4,12 4,75 6,17 

Conèixer els serveis universitaris a 
disposició dels estudiants. 

4,41 5,75 6,42 

TI
C

 

És fàcil d'utilitzar. 7,60 7,17 7,00 

És útil per planificar trobades amb el 
tutor. 

6,00 7,00 7,00 

És útil per compartir informació entre 
tutor i estudiant. 

7,00 6,83 7,00 

Augmenta la sensació de suport per 
part d'un tutor. 

6,80 7,17 7,00 

És un bon recurs per millorar 
l'orientació de l'estudiant. 

7,40 7,00 7,00 

A
C

TI
V

IT
A

TS
 

C
O

L·
LE

C
TI

V
E

S
 

Jornada d'acollida 5,86 4,25 5,67 

Sessió informativa  sobre mobilitat  4,33 4,86 2,33 

Sessió informativa  sobre pràctiques 
externes  

5,25 5,20 5,00 

Font de les dades: SINIA. Data de l’extracció: 30/09/2014 

 

5.9. Satisfacció dels tutors/es 

La valoració que realitzen els tutors ha estat recollida a través d’una enquesta on-line 
realitzada durant el mes de setembre de 2014. El percentatge de participació a l’enquesta ha 
estat del 63,16% dels tutors de l’FCJ.  
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Taula 11. Satisfacció dels tutors/es.  

Grau de satisfacció dels tutors/es 
en quant a: 

Positiu 

 A Millorar  

 

Difusió de la tutoria. La difusió feta 
pel centre als estudiants és suficient? 

 El 83,3% dels tutors enquestats 
consideren que la difusió que es 
realitza és correcta. 

Nombre de tutories realitzades. Quin 
mínim de tutories recomaneu per 
estudiant i curs? 

 En general, es recomanen 3 
tutories, especialment pels 
estudiants de primer.  

Moment en que s’ha realitzat la 
tutoria. La planificació és adequada? 

 El 100% dels tutors que han 
respost l’enquesta consideren que 
la planificació és adequada. 

En quins moments ha sigut més útil? 
(inici de curs, mitjans o final) 

 Les tutories de mitjans i d’inici de 
curs són les que es consideren més 
útils. 

Continguts de la tutoria. Coneixeu els 
continguts de la tutoria que 
s’especifiquen al PAT? 

 Gairebé la totalitat dels tutors 
coneix el continguts de la tutoria 
especificats al PAT. 

Utilitat de la tutoria. Valoreu de l’1 al 
10 la utilitat del PAT 

 La nota mitjana de les respostes és 
de 7,47. 

Formació del tutor. Heu rebut la 
formació que necessiteu per realitzar 
tutories? 

 Un 62,5% considera que ha rebut 
la formació necessària, mentre que 
un 37,5% considera que no l’ha 
rebuda. 

Participació dels estudiants  En general es percep una 
participació irregular o baixa dels 
estudiants, tot i que quan 
assisteixen a les tutories són 
participatius. 

Ús de Moodle per a la tutoria. És útil i 
fàcil? 

 Un 78,3% dels tutors enquestats 
considera que és útil i fàcil l’ús de 
Moodle per a la tutoria. 

Espai a Moodle d’eines per als tutors. 
És útil? 

 Considera que és útil un 70,8%, 
que no és útil un 16,7% i no 
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respon un 12,5% 

Font de les dades: Enquesta on-line Data de l’extracció: 20/10/2014 

Les propostes de millora exposades a l’enquesta fan referència bàsicament a: la possible 
obligatorietat de les tutories de primer curs, a introduir informació útil pels estudiants a l’espai 
de Moodle-tutories i a la formació i reconeixement del professorat. 

5.10. Valoració dels/les Coordinadors/es de PAT de cada Centre 

Es valoren els següents aspectes, entenent que els que no es valoren del tot positiu és perquè 
es proposa treballar-los com una acció de millora continua: 

 

Taula 12. Valoració del Coordinador de PAT de Centre.  

Grau de satisfacció del Coordinador de 
PAT en quant a: 

Positiu    
A 
Millorar 

 

S'han complert els objectius del PAT.  

La difusió de la tutoria ha estat correcta  

La formació de tutors ha estat correcta.  

El número de tutories realitzades han estat 
adequades. 

 

El moment en que s’ha realitzat la tutoria ha 
estat adequat 

 

El contingut de la tutoria és correcte  

La utilitat de la tutoria ha estat adequada  

Els criteris d’assignació de tutors a 
estudiants han estat adquats 

 

La participació dels estudiants ha estat 
adequada 

 

La implicació dels tutors ha estat correcta  

L'ús de Moodle per a la tutoria ha estat 
freqüent 
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L'espai a Moodle d’eines per als tutors ha 
esta útil 

 

El reconeixement que es dóna a la tasca de 
tutor és adequat. 

 

Font de les dades: Elaboració pròpia 

 

6. Propostes de millora 
 

Les propostes de millora acordades en la reunió de tutors d’avaluació del desenvolupament del 
PAT durant el curs 2013-2014 realitzada el 2 de desembre de 2014 i, que constitueixen els 
objectius de treball per al curs 2014-2015 són: 

 

1. La Comissió del Suport al PAT del Grup d’Innovació Docent de la facultat proposa com a 
objectius de treball: la millora de la participació dels estudiants i la generació d’espais 
de treball i de debat respecte el contingut de l’acció tutorial, els rols i funcions del tutor, 
els seus límits, etc. Planteja diferents accions com: disseny d’un catàleg de preguntes 
més freqüents per acompanyar en l’acció tutorial, agrupar els materials de Moodle per 
blocs, realitzar un curs pràctic sobre acció tutorial impartit per personal propi de la 
Facultat de Ciències Jurídiques, crear un espai amb informació pels estudiants a Moodle 
i personalitzar els correus electrònics amb els quals es convoquen els estudiants. 

 

2. Actualitzar el directori amb les persones i òrgans de referència i de contacte per a 
qüestions generals de la universitat facilitada als tutors i que és valorat com un 
instrument molt útil. 

 

3. Dissenyar de forma conjunta l’espai del Moodel de “tutoria acadèmica” que administra 
cada tutor, facilitant a l’estudiant la informació bàsica per l’organització de les tutories. 

 

4. Activar noves estratègies per millorar la comunicació entre els tutors i els estudiants: 
crear dos fòrum, un amb els estudiants de nou accés i un altre per la resta d’estudiants 
(a partir d’un agrupament), amb la finalitat de facilitar la comunicació entre el tutors i 
els estudiants; trametre comunicacions més personalitzades i demanar la confirmació 
de l’assistència als estudiants, per tal de potenciar la participació a les tutories; entre 
d’altres 
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7. Conclusions  

El desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Ciències Jurídiques es valora de 
forma positiva. L’organització del pla està temporalitzada i compta amb les eines i suports 
virtuals adequats, si bé hem d’optimitzar l’ús del mooddle per millorar la participació dels 
estudiants.  

L’experiència de diversos anys en el desenvolupament de l’acció tutorial a la facultat potencia 
el debat i reflexió entre els professors tutors del seu rol i de les seves necessitats, fet que es 
valora com una oportunitat per aprofundir en la millora del PAT i que es recollida per la 
Comissió de Suport al PAT del Grup d’Innovació Docent de la Facultat amb una proposta de 
treball conjunt per millorar l’acció tutorial de la facultat. 
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Mobilitat dels estudiants 

Taula 1. Nombre d’estudiants de mobilitat IN 

  
2009-

10 
2010-

11 
2011-

12 
2012-

13 
2013-

14 
Grau de Dret 14 16 18 17 4 
Grau de Relacions 
Laborals i Ocupació - - - - 

 
2 

Grau de Treball Social 1 2 3 4 3 
Data informe:23/04/2015 
Font: URV en xifres 
ACRG03 - Nombre d’estudiants matriculats 

 

Taula 2. Nombre d’estudiants de mobilitat OUT 

  
2009-

10 
2010-

11 
2011-

12 
2012-

13 
2013-

14 
Grau de Dret 7 5 12 8 18 
Grau de Relacions 
Laborals i Ocupació - 1 4 - 

 
3 

Grau de Treball Social - - 5 5 4 
MUDEC - - 1 2 1 
MUDA - - - 1 4 
Data informe:23/04/2015 
Font: URV en xifres 
ACRG03 - Nombre d’estudiants matriculats 

 

 

Dades de satisfacció dels estudiants entrants 

Enquesta INGOING.  CURS 2013/14 

Un 69% dels estudiants IN és el primer cop que han sortit sols a l’estranger. El matiex % 
que el curs passat.  

La valoració del nivell de satisfacció és molt similar a la del curs anterior, la valoració es fa 
sobre: 

El nivell acadèmic, on el 20% el considera excel·lent, 48% satisfactòria, 27% normal i un 5% 
pobre.  

El nivell personal, el 60% el considera excel·lent, 30% satisfactòria, 10% normal. 

El nivell professional, el 24% considera excel·lent, 45% satisfactòria, 25% normal i un 4% 
pobre i un 1% negativa. 

El nivell d’idioma, el 33% considera excel·lent, 45% satisfactòria, 17% normal i un 5% pobre 
i un 1% negativa. 

El nivell d’integració, el 45% considera excel·lent, 38% satisfactòria, 12% normal i un 5% 
pobre. 
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FCJ 

 "To take spanish lessons before coming here To be on the facebook group of the Erasmus in 
Tarragona before coming here like this they can have different advises from people who are here 
or who came in Tarragona before" 

 Te tener bien en cuenta que los cursos son en catalan, y que el profesorado no hace esfuerzo con 
los erasmus, en hablar catellano. 

 Les aconsejaria de tener cuidado con el aprendisaje de los dos idiomas de la universidad (español 
y catalan) para no hacer confusion. 

 de hacer antes un curso de catalano y de espanol  
 It is a good university with a lot of great possibilities for students needs. 
 

Al 58% els han informat dels programes de màster i doctorat. 

A la pregunta com consideres que la URV podria millorar l’organització de la mobilitat, han 
respost el següent: 

FCJ 

 Maybe in proposing more courses in spanish because the choice in spanish courses is minimal 
 Mejores informaciones, mas atencion a los erasmus y tener los documentos oficiales en los 

tiempos requeridos 
 Fornendo la opcion de mas asignaturas en castelano en vez de catalan.  
 creo que esta bastante bien  
 Getting more international, because the english level in the university is unsatisfied. 

 

Què és el que més t’ha agradat de la URV? 

FCJ 

 that the teachers are close of their students and they are available for them 
 Los horarios de la biblioteca 
 La disponibilidad de los profesores. 
 que respecto a mi pais de origen, Italia, hay mas practicas. en mi pais hay demasiada teoria  
 Very nice teachers and students. So I enjoyed most of all the people. 

 

Què és el que no t’ha agradat de la URV? 

FCJ 

 "i think it was not serious to begin the class 20 minutes late and finish the class 30 minutes 
before the end. i had the impression that we didn´t see the course in deep because of that." 

 la gestion de los papeles adminstrativos, la administracion. Que no haya un despacho de servicio 
internacional en el campus Catalunya 

 La obligatoriedad de la asistencia a clase. 
 que hay muchas clases en catalano y para los extranjeros no esta muy bien porque es mas dificil 

aprenderlo  
 I was following the law classes in private because I was the only student who needed to follow 

the classes in English. It would be better if you organise the schedule better for erasmus students 
speaking English. Also in the beginning of my stay I didnt get any schedule because of this i 
started my classes one week later and I had to fix this problem on my own. 

 

A un 89% els agradaría ajudar a la integració d’estudiants URV que anessin en un futur a la 
seva universitat. 
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Al 92% els agradaria treballar a l’estranger quan s’incorporin al món laboral. 

Què recomanaries a altres estudiants interessats en realitzar una mobilitat? 

Facultat de Ciències Jurídiques  

 A l'universitat és molt important posar-se en contacte amb els professors ja que t'ajuden i et 
faciliten molt les eines d'estudi. També és important assistir a les classes per tal d'aprendre la 
llengua. Per altra banda, és important fora de l'universitat practicar la llengua al carrer ja que és 
on més es perfecciona i s'aprén. Però el més important de tot i el que et farà exprimir l'Erasmus 
al 100% és evitar anar només amb erasmus espanyols, s'ha de fer l'esforç de conèixer estrangers 
per tal de tenir contacte amb altres cultures i llengües. Aquesta és l'essència Erasmus. 

 En general, integrar-se amb els alumnes i la gent nativa. 
 És una experiència molt rica en tots els aspectes, tant acadèmics com personals.  
 És una molt bona experiència. Permet als alumnes que la realitzem conèixer un país nou, una 

cultura nova i persones que ens ensenyen molt, tant a nivell personal com cultural. 
 Estudiar una mica la llengua abans d'anar 
 MARXAR PERQUE ES UNA OPORTUNITAT UNICA, MALGRAT TOTS ELS PAPERS QUE S'HAN DE FER 
 "No preocupar-se que ningú es queda sense casa ni sense pís. Hi ha temps per a tot, tant festa 

com estudis. " 
 No recomenaria res, és una experiència fantàstica. Recomano que la fagin i la gauideixin. 
 Que es relacionin amb gent extrangera per practicar l'idioma, ja que es tendeix a ajuntar-se 

només amb espanyols. 
 Que miressim bé els llocs de destí, i que anessina  llocs on no hi hagui gaires españols 
 Que miressin molt bé el nivell d'estudis que es dóna a la universitat d'acollida. 
 Que no dubtin en fer-la, perquè és de les millors experiències viscudes a tots els nivells. 
 Que no s'ho pensin dos cops, que val molt la pena en tots els aspectes. 
 que no tinc por en realitzarla ni cap dubte, perquè serà una experiencia genial en tots els sentits. 
 Que realment abans de marxar s'assegurin de poder cursar, sense problemes, el pla d'estudis 

que portin pensat. 
 Que s'animin a fer-la, ja que és una experiència que t'ajuda a millorar en tots els aspectes 
 Que s'informin sobre si existeixen assignatures adaptades per a ERASMUS 
 Recomanaria que no s'ho pensessin dos cops, al principi costa adaptar-se però es sorprendran de 

la seva capacitat d'adaptació. S'enriquiran com a professionals i com ha persona, veuran 
diferents maneres de treballar i de fer la qual cosa el obrirà la ment. Se'n donaran compte de què 
hi ha més món fora de Catalunya. 

 Recomenaria no formar un grup tancat amb les persones del seu mateix pais, no et permet 
conèixer altres cultures, persones d'altres països ni apendre l'idioma del pais. Recomano integrar-
se 100% amb el pais de destí. 

 Si milloren l'idioma del seu destí es trobaran amb moltes facilitats.  
 

Un 60% voldria participar en el programa de mentors de la URV 

El 93% dóna el consentiment per facilitar el contacte a estudiants que demanin informació 
sobre la universitat on han estat de mobilitat. 

Font: Icenter 
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Annex 5. Taules per a la valoració de l’assoliment de l’estàndard 6 
 
Grau de Dret 
 
Gràfic 3. Metodologies vs. Avaluació 

 

Data informe: 28/01/2015 
Font: Docnet  

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 0% 2%

Activitats 

Teòriques 2% 43%

Activitats 

Pràctiques
Pràctica guiada

20%
24%

Pràctica 

autònoma 22% 18%

Metodologies 

Integrades 1% 0%

Atenció 

Personalitzada 1% 3%

Proves
54% 10%

Grau de Dret (Curs 2013‐14)

Metodologia i sistema d'avaluació 
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Taula 22. Mida de grup, nombre d’estudiants matriculats i distribució del temps de 
treball de l’estudiant. 

 

Assignatura Curs Tipus 
crè
dit
s 

Mida de 
grups 

Nombre 
total 
d'estudia
nts 
matricula
ts 

% temps 
amb 
presència 
del 
professor 

% de temps 
de treball 
autònom de 
l'estudiant 

Hores totals 

Habilitats del jurista 1r FB 6  2-Teoria 
3-Seminari 148 58,00 42,00 150 

Dret romà 1r FB 6    2-Teoria 
4-Seminari 174 43,79 56,21 153 

Història del dret 1r FB 6    2-Teoria 
4-Seminari 181 41,72 58,28 151 

Teoria del dret 1r FB 6     2-Teoria 
4-Seminari 160 36,67 63,33 150 

Constitució i sistema de 
fonts 1r  FB 6     2-Teoria 

5-Seminari 205 42,62 57,38 149 

Introducció al dret 
processal 1r FB 6     2-Teoria 

4-Seminari 192 57,33 42,67 150 

Part general del dret civil 1r FB 6     2-Teoria 
4-Seminari 167 40,27 59,73 149 

Institucions de dret de la UE 2n FB 6     2-Teoria 
5-Seminari 202 37,33 62,67 150 

Ciència Política 1r FB 6     2-Teoria 
2-Seminari 146 39,29 60,71 140 

Economia 1r FB 6     2-Teoria 
3-Seminari 139 44,00 56,00 150 

Fonaments de dret públic de 
Catalunya 1r OB 6     2-Teoria 

6-Seminari 222 66,67 33,33 150 

Drets fonamentals 2n OB 5     2-Teoria 
4-Seminari 187 52,80 47,20 125 

Dret internacional públic 2n OB 8     2-Teoria 
3-Seminari 121 58,00 42,00 0 

Dret Penal. Part General 2n OB 8     2-Teoria 
3-Seminari 161 39,50 60,50 200 

Els delictes en el sistema 
penal espanyol 2n OB 8     2-Teoria 

4-Seminari 147 39,50 60,50 200 

Dret d'obligacions i 
contractes 2n OB 6     2-Teoria 

5-Seminari 144 35,33 64,67 150 

Drets reals 2n OB 6     2-Teoria 
5-Seminari 192 45,67 54,33 150 

Dret de família 3r OB 4     2-Teoria 
4-Seminari 157 34,00 66,00 100 

Dret de successions 3r OB 5     2-Teoria 
3-Seminari 151 46,56 53,44 131 

Organització i institucions 
bàsiques administratives 2n OB 6     2-Teoria 

4-Seminari 135 46,67 53,33 150 

Activitat administrativa i 
control de les 
administracions públiques 

2n OB 4     2-Teoria 
4-Seminari 135 54,00 46,00 100 

L'acció administrativa 
especialitzada i els béns 
públics 

3r OB 6     2-Teoria 
3-Seminari 142 46,67 53,33 150 

Dret comparat 2n  OB 3     2-Teoria 
3-Seminari 153 44,67 55,33 75 

Dret financer 3r OB 6    2-Teoria 
3-Seminari  120 38,67 61,33 150 

Sistema tributari 4t OB 7     2-Teoria 
3-Seminari 123 61,36 38,64 176 

Dret del treball i de la 
seguretat social 3r OB 8     2-Teoria 

4-Seminari 196 47,32 52,68 205 

Dret mercantil: l'empresari i 
la seva activitat al mercat 3r  OB 8     2-Teoria 

5-Seminari 232 52,50 47,50 200 

Dret mercantil: insolvència i 
tràfic jurídic de l'empresari 4t OB 7     2-Teoria 

3-Seminari 152 45,14 54,86 175 
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Dret processal civil 3r  OB 7     2-Teoria 
5-Seminari 216 32,00 68,00 175 

Dret processal penal 4t  OB 3     2-Teoria 
3-Seminari 168 57,33 42,67 75 

Dret internacional privat 4t OB 8     2-Teoria 
2-Seminari 134 38,00 62,00 200 

Filosofia del dret 4t OB 3     2-Teoria 
2-Seminari 121 44,00 56,00 75 

Dret dels mercats financers - OP 4     1-Teoria 
1-Seminari 15 42,00 58,00 100 

Dret de la navegació, 
transport i logística - OP 4     1-Teoria 

1-Seminari 50 42,00 58,00 100 

Dret de la seguretat social: 
acció protectora - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 20 38,04 61,96 92 

Fonaments romanístics del 
dret privat europeu - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 17 36,00 64,00 100 

Nacionalitat i estrangeria - OP 4  1-Teoria 
1-Seminari 43 38,00 62,00 100 

Protecció internacional dels 
drets humans - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 57 39,22 60,78 102 

Dret local - OP 4  1-Teoria 
1-Seminari 50 59,70 40,30 100,5 

Història del dret i de les 
institucions locals - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 49 50,00 50,00 100 

Història del dret català - OP 4  1-Teoria 
1-Seminari 50 50,00 50,00 100 

Dret penal econòmic i de 
l'empresa - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 19 49,00 51,00 100 

Acció exterior de la UE - OP 4  1-Teoria 
1-Seminari 9 34,00 66,00 100 

Justícia constitucional - OP 4  1-Teoria 
1-Seminari 50 39,00 61,00 100 

Dret parlamentari - OP 4  1-Teoria 
1-Seminari 50 59,00 41,00 100 

Sociologia del dret - OP 4  1-Teoria 
1-Seminari 59 33,33 66,67 126 

Dret eclesiàstic de l'Estat - OP 4  1-Teoria 
1-Seminari 60 52,00 48,00 100 

La regulació jurídica de la 
igualtat - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 20 51,49 48,51 101 

Fonaments del dret públic 
ambiental - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 25 48,50 51,50 100 

Règim jurídic de l'ordenació 
del territori i dret urbanístic - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 30 41,00 59,00 100 

Intervenció administrativa 
ambiental - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 14 32,00 68,00 100 

L'arbitratge de dret privat - OP 4  1-Teoria 
1-Seminari 38 30,50 69,50 100 

Les garanties del crèdit - OP 4  1-Teoria 
1-Seminari 17 49,00 51,00 100 

La tutela judicial de 
l'empresa - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 23 49,75 50,25 100,5 

La tributació autonòmica i 
local de l'empresa - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 28 34,00 66,00 100 

Dret privat del consum i del 
turisme - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 45 17,91 82,09 100,5 

Dret de danys - OP 4  1-Teoria 
1-Seminari 19 51,24 48,76 100,5 

Contractació mercantil - OP 4  1-Teoria 
1-Seminari 39 42,00 58,00 100 

Dret del comerç 
internacional - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 35 18,00 82,00 100 

La planificació tributària de 
l'empresa - OP 4  1-Teoria 

1-Seminari 32 61,00 39,00 100 

Treball de fi de grau 4t TFM 6  - 113 4,67 95,33 150 

Pràctiques externes 4t  OB 6  - 94 8,00 92,00 150 

Total         42,85 57,15 7926,25 
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Taula 23. Relació d’estudiants de Pràctiques Externes 

Centre Número 
d’estudiants Tipologia 

Activa Mutua 2008 2 Curriculars 
Agència Catalana del Consum 2 Curriculars 
Ajuntament de La Canonja 1 Curriculars 
Ajuntament de la Pobla de Mafumet 1 Curriculars 
Ajuntament de Reus 1 Curriculars 
Ajuntament de Tarragona 9 Curriculars  
Ajuntament de Tarragona 1 Curriculars 
Antoni Porta Pàmies 1 Curriculars 
Autoritat Portuària de Tarragona 2 Curriculars 
Bladé Associats 2000, S.L. 1 Curriculars 
Bufete-Mas i Associats, S.L.P 3 Curriculars 
Cambra de la Propietat Urbana de Reus 1 Curriculars 
Carrasco Advocats 1 Curriculars 
Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 
(CEDAT) 

3 Curriculars 

Despatx Advocats Josep Enric Fornós Castells 1 Curriculars 
Diana Penadés Cuñat 1 Curriculars 
Dolors Vázquez Pérez 1 Curriculars 
Francisco Garcia, Abogados Asociados, S.C.P. 1 Curriculars 
Gabinet Salvà Advocats Associats, SCP 1 Curriculars 
Jordi Joan Serra Bertomeu 1 Curriculars 
Juan Luis Téllez Caro 1 Curriculars 
M.B. Advocats Associats, S.L. 1 Curriculars 
Manpower Team ETT SAU 2 Curriculars 
Mayte Puell Advocada 1 Curriculars 
Morell Calvo Advocats 1 Curriculars 
Muria Assessors 1 Curriculars 
Notaria Ángel María Doblado Romo 1 Curriculars 
Notaria Inmaculada Soler Torres 1 Curriculars 
Notaria José Manuel Valiente Cabades 1 Curriculars 
Pedro Luis Huguet Tous 1 Curriculars 
Rebés & Ferrer Advocats, S.L. 2 Curriculars 
Rubio Advocats 1 Curriculars 
Serveis Jurídics del Parlament de Catalunya 1 Curriculars 
Sindicat de Comissions de Base Tarragona 1 Curriculars 
Tarragó Bech Advocats i Associats 4 Curriculars 
TQ Tecnol, S.A. 1 Curriculars 
Vahusari Advocats Associats 2 Curriculars 
Vázquez & Viñuales Advocats 1 Curriculars 
Zapater i Perea Advocats, S.C.P. 1 Curriculars 
Oficines judicials 32 Curriculars 
Ajuntament de Reus 2 Extracurriculars 
Ajuntament de Tarragona 1 Extracurriculars 
Ajuntament del Pont d'Armentera 1 Extracurriculars 
Autoritat Portuària de Tarragona 1 Extracurriculars 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1 Extracurriculars 
BASE Gestió d'ingressos (Diputació de Tarragona) 7 Extracurriculars 
Bufet Casanovas i Martí 1 Extracurriculars 
Consell Comarcal del Tarragonès 1 Extracurriculars 
Deutsche Bank, SAE 2 Extracurriculars 
Diputació de Tarragona 1 Extracurriculars 
Fundació Hospital Joan XXIII 1 Extracurriculars 
Integrated Microsystems for Quality of Life, SL 1 Extracurriculars 
ManpowerGraoup Solutions, SLU 1 Extracurriculars 
Pere Mestres Fischer 1 Extracurriculars 
Repsol SA 1 Extracurriculars 
Vázquez&Viñuales Advocats 1 Extracurriculars 
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Centre Número 
d’estudiants Tipologia 

Cajaraville Abogados 1 Extracurriculars-Beca Santander 
CC&V Advocats 1 Extracurriculars-Beca Santander 
Serra i Albiol Advocats 1 Extracurriculars-Beca Santander 
TQ Tecnol, SA 1 Extracurriculars-Beca Santander 
Autoritat Portuària de Tarragona 1 Extracurriculars-Beca Santander 
Data informe:24/02/2015 
Font: OSD-FCJ 
 

Taula 24. Rendiment acadèmic de treball de fi de grau 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Data informe:28/11/2014 
Font: SINIA.ACRG12. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria)  

 
 

Taula 25. Relació dels treballs de fi de grau del curs acadèmic en curs  

Títol TFG Àrea temàtica Qualificació 
Règim jurídic de les costes: comparativa de la Llei 22/1998 de costes i 
la Llei 2/2003 de protecció i ús sostenible del litoral 

Dret administratiu 7,0 

El problema de la independència en la nova comissió nacional dels 
mercats i la competència. 

Dret administratiu 8,0 

Influència del dret europeu sobre l'activitat de limitació de  
l'administració pública de Catalunya. 

Dret administratiu 9,0 

L'assegurança en el transport marítim de mercaderies. Especial  
referència ales clàusules limitatives de drets i limitadores del risc. 

Dret mercantil 8,5 

L'ensenyament de religió a les escoles públiques. Especial atenció 
a les religions minoritàries. 

Dret constitucional 8,0 

La flexibilització de les solemnitats testamentàries. Dret civil 9,8 
La quarta vidual en el dret civil de Catalunya. Dret civil 7,8 
Las propuestas de reforma del delito de homicidio. Dret penal 10,0 
Present i futur de la responsabilitat del portador marítim. Dret mercantil 9,5 
El consell de seguretat nuclear: independència i transparència. Dret administratiu 9,0 
Adolfo Suárez com a impulsor de la transició. Ciència política 6,0 
La protecció del deutor hipotecari en la Llei 1/2013. Dret civil 9,5 
La prova de l'informe dels professionals de la investigació. Dret processal 7,7 
El vel islàmic com a conflicte multicultural i la resposta del tribunal 
europeu de drets humans. 

Filosofia del dret 10,0 

La tutela judicial de la possessió i la propietat. La propietat  
intel·lectual a Internet. 

Dret processal 7,0 

El papel del jurado de expropiación de Catalunya. Dret administratiu 7,0 
Arbitraje internacional de inversiones y protección del medio  
ambiente. 

Dret administratiu 9,0 

Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: especial consideración al 
comportamiento de la autoridad judicial. 

Dret processal 6,6 

El arbitraje online. Dret processal 9,9 
El derecho a la intimidad y propia imagen de los famosos. Los  
famosos y el concepto de "lugar público". 

Dret civil 7,5 

Zonas francas y depósitos francos. Especial referencia a la zona  
franca de Barcelona. 

Dret financer i 
tributari 

6,0 

El tribunal del jurat: la motivació del veredicte. Dret processal 7,0 

Convocatòria 
 Aprovat  

Notable Excel·lent Matrícula 
d’honor 

Suspens No 
presentat 

Juny 7 29 31   10 

Setembre 4 10 7   15 

Gener 1      
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Títol TFG Àrea temàtica Qualificació 
La disolución de la sociedad por paralización de los órganos  
sociales. 

Dret mercantil 6,5 

La evolución del asesinato. Dret penal 10,0 
La convenció internacional per a la protecció dels treballadors  
migrants i les seves famílies. 

Dret internacional 
públic i relacions 
internacionals 

8,0 

La responsabilitat civil dels administradors societaris. Dret civil 9,0 
Justícia Penal Internacional: De Nuremberg a la Cort Penal 
Internacional.  

Dret internacional 
públic i relacions 
internacionals 

8,0 

El pla de parentalitat en el dret civil de Catalunya. Dret civil 8,4 
La resposta de la comunitat internacional al canvi climàtic: Passat,  
present i futur. 

Dret internacional 
públic i relacions 
internacionals 

9,5 

El dret a la llibertat personal i la seva restricció en el cas dels  
estrangers. 

Dret constitucional 9,0 

El fin de la Segunda República. Ciència política 8,0 
¿Cómo podemos concoer el patrimonio del ejecutado en la  
ejecución civil dineraria? 

Dret processal 8,3 

El derecho a conocer la identidad del donante de gametos. Dret civil 9,5 
Los derechos del cónyuge viudo y del conviviente superviviente en  
la sucesión intestada. Conforme al derecho civil de Cataluña. 

Dret civil 9,6 

Título y realidad de la reforma de la Ley de Costas: Aspectos claves. Dret adminsitratiu 7,5 
La nova causa de desheretament de l'article 451.17 e) del codi  
civil de Catalunya. 

Dret civil 10,0 

La propuesta de tipificación de los matrimonios forzados en el  
proyecto de reforma del Código Penal. 

Dret penal 9,5 

La expropiación de la vivienda vacía: los límites del dominio en  
un contexto de crisis. 

Dret civil 9,0 

Anàlisi de l'aplicació i eficàcia de la Llei 27/2006, de 18 de juliol,  
reguladora de l'accés a la informació. La participació pública i  
l'accés a la justícia en matèria ambiental. 

Dret administratiu 9,0 

Comparativa de la fiscalidad del juego online: España y Reino Unido. Dret financer i 
tributari 

9,3 

El silenci administratiu en matèria urbanística. Dret administratiu 9,0 
El desemparament de menors en la legislació catalana. Dret civil 8,6 
La relevancia jurídica del orden en la determinación de la pena. Dret penal 9,0 
Los efectos de la declaración del concurso sobre los contratos. Dret mercantil 7,5 
La mutació del sector elèctric espanyol i la qüestió del dèficit de  
tarifa. 

Dret administratiu 8,0 

La protección de testigos en el sistema penal español.  
Especial referencia a la figura del confidente. 

Dret penal 8,0 

El derecho alternativo y el pluralismo jurídico. El caso de la etnia  
gitana en el tribunal europeo de derechos humanos. 

Filosofia del dret 10,0 

La provisión de fondos del perito y su problemática judicial: Estudio 
del Art. 342.3 LEC. 

Dret processal 7,8 

La tributación de los buques en el registro especial canario. Dret financer i 
tributari 

7,0 

Los espectáculos públicos y las actividades recreativas: Incidencia  
en la Directiva de Servicios de Entes Locales. 

Dret administratiu 7,0 

La nova cultura de la transparència i la participació a l'Administració  
espanyola. Estudi de la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la 
infomació pública i bon govern. 

Dret administratiu 9,0 

El otro animal. Un estudio jurídico de los derechos animales. Filosofia del dret 10,0 
Règim Jurídic de les policies locals a Catalunya. Dret administratiu 7,0 
Litigació internacional i transnacional per danys ambientals. Una  
aproximació a través de dos estudis de cas. 

Dret internacional 
públic i relacions 
internacionals 

9,0 

La liquidació en les societats de capital: l'actiu i el passiu  
sobrevingut. 

Dret mercantil 6,5 

Les societats SICAV. Dret mercantil 8,5 
La capacidad de contratar de los menores de edad. Dret civil 6,4 
La pena de presó permanent revisable. Dret penal 7,5 
El contrato de pasaje, la responsabilidad del porteador marítimo de Dret mercantil 9,0 
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Títol TFG Àrea temàtica Qualificació 
pasajeros y su aseguramiento. 
La tributación de las pensiones de los emigrantes retornados. Dret financer 9,0 
El usufructo Dret Civil 8,5 
La coherència en les Polítiques de Cooperació Internacional. Dret internacional 

privat i relacions 
internacionals 

9,0 

El contrato a tiempo parcial como medida de fomento de empleo. 
Especial referencia a la posible inclusión del minijob alemán. 

Dret del treball i de 
la seguretat social 

9,0 

La perspectiva nacional en l'encaix històric de Catalunya a l'Estat  
Espanyol. 

Dret constitucional 8,0 

La tributación de la dación en pago. Dret financer i 
tributari 

10,0 

Las prácticas de vinculación en el derecho europeo de la competencia. Dret mercantil 8,5 
El matrimonio romano clásico y su configuración en el digesto del 
emperador Justiniano. 

Dret romà 9,1 

L'acció exterior de la UE: El cas de Palestina. Dret internacional 
públic i relacions 
internacionals 

7,0 

Principales problemas de la práctica de la prueba en el juicio verbal. Dret processal 7,6 
La ejecución de las transacciones judiciales en la Unión Europea y su 
ejecución en España 

Dret internacional 
privat 

7,5 

Los cambios materiales introducidos por la Ley 14/2003 al Régimen 
Jurídico de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Dret mercantil 8,0 

Les exempcions en l'Impost de Béns Immobles. Dret financer i 
tributari 

7,0 

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental: aproximació 
general a les principals modificacions en matèria d'AIA de projectes. 

Dret administratiu 9,0 

El derecho a la vivienda digna y adecuada. Filosofia del dret 6,3 
El règim jurídicolingüistic en l'ambit del consum. Dret constitucional 8,0 
L'àmbit social i ambiental d'Argentina a través de la causa Mendoza. Dret constitucional 8,0 
Problemática de la tributación de las sociedades anónimas deportivas. Dret financer i 

tributari 
9,0 

La compraventa internacional de bienes inmuebles sito en España. Dret internacional 
privat 

5,8 

La protección jurídica internacional de la diversidad biológica frente a 
las actividades de biopiratería. 

Dret internacional 
públic i relacions 
internacionals 

9,5 

Segregacions a les terres de l'Ebre: Segles XIX-XX. Història del dret 8,5 
La problemática de las marcas no visibles desde la perspectiva del 
derecho supraestatal. 

Dret mercantil 6,8 

Portus Marítimum. Història del dret 7,0 
Competències i Règim Jurídic de la Policia Local i Autonòmica a 
Catalunya. 

Dret administratiu 7,0 

La ejecución hipotecaria. Dret civil 5,5 
El control de calidad de los vinos. Los Consejos Reguladores. Dret administratiu 9,0 
El acceso a la justícia en materia de medio ambiente en España: 
Análisis comparado con Chile y Ecuador. 

Dret administratiu 9,0 

Marc jurídic de l'exploració i extracció de productes petrolífers: 
Comentaris a la Normativa Ambiental aplicable. 

Dret administratiu 9,0 

Data informe:24/02/2015 
Font: Elaboració pròpia 
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Taula 26. Indicadors de resultats acadèmics  

Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Taxa de rendiment acadèmic 61,21% 66,06% 66,83% 68,94% 71,88% 

Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs 
63,39% 74,43% 68,30% 70,65% 

 

73,81% 

Taxa d’abandonament     30,71% 

Taxa d'abandonament a 1r 17,04% 14,81% 12,40% 13,82% 12,98% 

Taxa d'èxit 81,33% 85,47% 82,32% 81,41% 85,89% 

Taxa de graduació - - - - 36,86% 

Data informe:28/11/2014 
Font: URV en xifres 
ACRG07 - Resultats acadèmics 
ACRG09 - Resultats acadèmics de 1r curs 
ACRG13 - Taxa d’abandonament de grau 
ACRG14 – Taxa de graduació de grau 
 

Taula 27. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment 
(crèdits superats/crèdits matriculats). 

 
   2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

  Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendimen
t 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendime
nt 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendime
nt 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendim
ent 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendimen
t 

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% 63,03% 50,73% 

Fonaments de 
dret públic de 
Catalunya 

48,28% 27,89% 63,55% 44,79% 62,26% 48,89% 69,01% 59,51% 67,90% 49,55% 

Teoria del dret 85,61% 74,34%  88,46% 75,66% 71,11% 64,00% 80,25% 76,83% 94,52% 86,25% 

Història del dret 85,92% 70,93% 81,68% 65,64% 80,13% 72,46% 65,77% 60,87% 88,48% 80,66% 

Introducció al 
dret processal 

80,34% 57,67% 82,93% 57,63% 81,69% 62,37% 76,22% 61,93% 90,51% 64,58% 

Part general del 
dret civil 

88,76% 76,14% 64,80% 47,37% 82,25% 71,65% 73,97% 66,67% 79,14% 65,87% 

Dret romà 84,75% 69,44% 95,52% 83,66% 83,87% 75,36% 73,19% 66,89% 77,86% 62,64% 

Ciència política 90,43% 79,39% 93,23% 86,11% 87,20% 78,42% 97,66% 88,65% 94,66% 84,93% 

Economia 80,17 65,96% 98,57% 87,90% 93,46% 78,13% 91,20% 82,61% 85,24% 86,33% 
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Habilitats del 
jurista 

96,18% 84,56% 95,59% 82,28% 96,12% 84,35% 91,41% 82,39% 98,48% 87,84% 

2n
 c

ur
s 

Institucions de 
dret de la Unió 
Europea 

  62,18% 42,77% 67,04% 56,87% 61,01% 50,26% 62,89% 49,50% 

Dret d’obligacions 
i contractes 

  83,78% 53,45% 69,29% 43,78% 87,63% 81,73% 52,99% 43,06% 

Drets reals   82,95% 53,23% 70,75% 49,06% 79,76% 62,91% 86,79% 71,88% 

Drets 
fonamentals 

  96,15%  86,21% 71,57% 51,05% 62,94% 54,22% 94,34% 80,21% 

Organització i 
institucions 
bàsiques 
administratives 

  86,51% 74,66% 73,43% 66,88% 84,56% 76,67% 85,34% 73,33% 

Dret penal. Part 
general 

  78,33% 64,38% 86,09% 80,75% 68,85% 61,31% 78,91% 72,05% 

Els delictes en el 
sistema penal 
espanyol 

  71,68% 56,25% 88,13% 79,21% 74,10% 68,21% 82,03% 71,43% 

Dret comparat   96,50% 79,31% 90,00% 77,78% 83,72% 73,47% 88,97% 79,08% 

Activitat 
administrativa i 
control de les 
administracions 
públiques 

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

 

79,49% 89,06% 81,43% 87,50% 77,78% 

Dret internacional 
públic 

  94,87% 83,46% 94,40% 86,13% 99,11% 92,50% 91,59% 80,99% 

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% 76,82% 50,00% 

Dret del treball i 
de la seguretat 
social 

    68,75% 39,76% 63,89% 48,68% 75,82% 70,41% 

Dret de família 

 

    76,64% 69,54% 70,63% 67,26% 92,31% 84,08% 

L’acció 
administrativa 
especialitzada i 
els béns públics 

    84,21% 80,67% 81,36%  
72,18% 

86,61% 77,46% 

Dret processal 
civil 

    88,16% 41,10% 80,17% 47,09% 86,24% 43,52% 
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Dret de 
successions 

 

    89,15% 82,73% 84,00% 78,36% 86,47% 76,16% 

Dret financer     97,20% 95,41% 99,14% 91,27% 96,46% 90,83% 

4t
 c

ur
s 

Sistema tributari       98,96% 95,96% 92,31% 87,80% 

Dret mercantil: 
insolvència i tràfic 
jurídic de 
l’empresari 

      90,36% 63,56% 89,74% 69,08% 

Dret processal 
penal 

      84,88% 59,35% 85,71% 60,71% 

Dret internacional 
privat 

      87,84% 67,71% 88,98% 78,36% 

Filosofia del dret       97,73% 88,66% 90,27% 84,30% 

Treball de fi de 
grau 

      100,00% 78,46% 100,00% 78,76% 

Pràctiques 
externes 

      100,00% 97,56% 100,00% 98,94% 

O
pt

at
iv

es
 

Les garanties del 
crèdit 

    66,67% 

 

 

52,63% 

 

100,00% 63,16% 100,00% 76,47% 

Acció exterior de 
la Unió Europea 

    88,24% 

 

88,24% 

 

87,50% 70,00% 88,89% 88,89% 

La tutela judicial 
de l’empresa 

    90,91% 

 

58,82% 

 

100,00% 84,62% 100,00% 91,30% 

Dret de danys     91,67% 

 

 

84,62% 

 

95,83% 85,19% 100,00% 94,74% 

La tributació 
autonòmica i local 
de l’empresa 

    94,44% 

 

89,47% 

 

100,00% 92,31% 96,00% 85,71% 

La regulació 
jurídica de la 
igualtat 

    96,00% 

 

72,73% 

 

94,44% 70,83% 100,00% 95,00% 

Dret local     96,30% 78,79% 100,00% 76,60% 100,00% 88,00% 
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La planificació 
tributària de 
l’empresa 

    96,43% 

 

90,00% 

 

96,43% 84,38% 96,55% 87,50% 

Justícia 
constitucional 

    97,06% 

 

78,57% 

 

90,24% 72,55% 97,92% 94,00% 

Dret del comerç 
internacional 

    100,00% 

 

66,67% 

 

90,00% 75,00% 96,88% 88,57% 

Protecció 
internacional dels 
drets humans 

    100,00% 

 

75,00% 

 

100,00% 91,43% 100,00% 98,25% 

Nacionalitat i 
estrangeria 

    100,00% 

 

77,78% 

 

100,00% 66,67% 94,29% 76,74% 

Dret del mercat 
de valors 

    100,00% 

 

78,57% 

 

100,00% 100,00
% 

- - 

Dret dels mercats 
financers 

        92,31% 80,00% 

Dret privat del 
consum i del 
turisme 

    100,00% 

 

87,50% 

 

100,00% 73,33% 96,55% 62,22% 

Fonaments 
romanístics del 
dret privat 
europeu 

    100,00% 

 

87,50% 

 

100,00% 94,74% 100,00% 94,12% 

Règim jurídic de 
l’ordenació del 
territori i dret 
urbanístic 

    100,00% 

 

88,24% 

 

100,00% 100,00
% 

100,00% 90,00% 

Història del dret 
català 

    100,00% 

 

90,00% 

 

100,00% 88,00% 100,00% 86,00% 

Història del dret i 
de les institucions 
locals 

    100,00% 

 

93,94% 

 

100,00% 97,22% 100,00% 97,96% 

L’arbitratge de 
dret privat 

    100,00% 

 

94,87% 

 

98,08% 98,08% 100,00% 97,37% 

Dret de la 
seguretat social: 
acció protectora 

    100,00% 

 

95,24% 

 

100,00% 91,43% 100,00% 95,00% 

Sociologia del     100,00% 95,35% 100,00% 94,34% 100,00% 89,83% 
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dret   

Dret eclesiàstic 
de l’Estat 

    100,00% 

 

96,08% 

 

100,00% 96,23% 100,0% 100,00% 

Dret penal i 
econòmic de 
l’empresa 

    100,00% 

 

96,67% 

 

100,00% 71,15% 86,67% 68,42% 

Dret de la 
navegació, 
transport i 
logística 

    100,00% 

 

98,00% 

 

94,44% 92,73% 98,00% 98,00% 

Contractació 
mercantil 

    100,00% 

 

100,00
% 

 

94,59% 94,59% 97,37% 94,87% 

Dret parlamentari     100,00% 

 

100,00
% 

 

100,00% 85,71% 100,00% 92,00% 

Fonaments del 
dret públic 
ambiental 

    100,00% 

 

100,00
% 

 

88,00% 73,33% 83,33% 60,00% 

Intervenció 
administrativa 
ambiental 

    100,00% 

 

100,00
% 

 

95,00% 79,17% 91,67% 78,57% 

Data informe: 28/11/2014 
Font: URV en xifres 
ACRG10 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment 
 

 
 
Taula 28. Titulats segons curs d’inici, durada, taxa d’eficiència, crèdits consumits i 
requerits 
 

Curs inici Curs finalització 2013-14 
2009-10 Titulats 42 
 Crèdits requerits  10080,00 
 Crèdits consumits 13029,00 
 Taxa d’eficiència 77,37% 
 Mitjana durada estudis 5,00 
2010-11 Titulats 35 
 Crèdits requerits 8400,00 
 Crèdits consumits 8814,00 
 Taxa d’eficiència 95,30% 
 Mitjana durada estudis 4,00 
2011-12 Titulats 6 
 Crèdits requerits 1440,00 
 Crèdits consumits 1610,00 
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 Taxa d’eficiència 89,44% 
 Mitjana durada estudis 3 
2012-13 Titulats 1 
 Crèdits requerits 240,00 
 Crèdits consumits 244,00 
 Taxa d’eficiència 98,36% 
 Mitjana durada estudis 2 
2013-14 Titulats 2 
 Crèdits requerits 480,00 
 Crèdits consumits 484,00 
 Taxa d’eficiència 99,17% 
 Mitjana durada estudis 1 

Data informe:28/11/2014 
Font: URV en xifres 
ACRG11 – Titulats de grau 
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Grau de Relacions Laborals i Ocupació 

Gràfic 3. Metodologies vs. Avaluació 

 

 
 
Data informe:28/01/2015 
Font: Docnet  
 
 

Taula 21. Mida de grup, nombre d’estudiants matriculats i distribució dels temps de 
treball de l’estudiant, amb presència del professor i treball autònom per assignatura. 

 

Assignatura Tipus Crèdits Mida de 
grups 

Nombr
e total 
d'estud
iants 
matric
ulats  

% de temps 
amb 
presència 
del 
professor 

% de temps 
de treball 
autònom de 
l'estudiant 

Hores 
totals 

Habilitats del tècnic/a en 
Relacions Laborals i Ocupació  FB 6  2-Teoria 

3-Seminari 88 48,67 51,33 150 

Economia FB 6   2-Teoria 
3-Seminari 106 43,33 56,67 150 

Història de les relacions 
laborals FB 6   2-Teoria 

3-Seminari 108 40,00 60,00 150 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 0% 2%

Activitats 

Teòriques 0% 42%

Activitats 

Pràctiques
Pràctica guiada

28%
24%

Pràctica 

autònoma 21% 17%

Metodologies 

Integrades 0% 0%

Atenció 

Personalitzada 0% 2%

Proves
51% 13%

 Grau de Relacions Laborals i Ocupació (Curs 2013‐14)

Metodologia i sistema d'avaluació 
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Elements de dret 
constitucional FB 6   2-Teoria 

3-Seminari 90 27,69 72,31 153,5 

Elements de dret civil FB 6   2-Teoria 
3-Seminari 92 40,67 59,33 150 

Dret del treball I FB 6   2-Teoria 
3-Seminari 100 46,67 53,33 150 

Dret de la seguretat social I FB 6   2-Teoria 
3-Seminari 130 43,33 56,67 150 

Teoria de les organitzacions FB 6   2-Teoria 
2-Seminari 83 54,00 46,00 150 

Sociologia del treball FB 6   2-Teoria 
2-Seminari 93 48,48 51,52 132 

Psicologia del treball i de les 
organitzacions FB 6   2-Teoria 

3-Seminari 85 42,00 58,00 150 

Economia laboral OB 5   2-Teoria 
3-Seminari 86 45,60 54,40 125 

Mercat de treball aplicat  OB 6   2-Teoria 
2-Seminari 99 38,67 61,33 150 

Dret sindical I OB 5   2-Teoria 
3-Seminari 80 44,00 56,00 125 

Dret sindical II OB 5   2-Teoria 
3-Seminari 121 47,20 52,80 125 

Dret del treball II OB 5   2-Teoria 
3-Seminari 109 47,20 52,80 125 

Dret de l'ocupació i del treball 
autònom OB 6   2-Teoria 

2-Seminari 122 46,67 53,33 150 

Dret sancionador i processal 
del treball OB 6   2-Teoria 

2-Seminari 94 49,33 50,67 150 

Relacions laborals especials OB 6    2-Teoria 
2-Seminari 62 46,67 53,33 150 

Dret de la seguretat social II OB 5    2-Teoria 
3-Seminari 97 40,80 59,20 125 

Dret de la seguretat social III OB 6    2-Teoria 
2-Seminari 83 40,80 59,20 125 

Dret mercantil OB 5    2-Teoria 
2-Seminari 98 36,00 64,00 125 

Règim d'estrangeria OB 5    2-Teoria 
2-Seminari 77 43,20 56,80 125 

Elements de dret processal OB 3    2-Teoria 
2-Seminari 91 54,67 45,33 75 

Elements de dret 
administratiu OB 5    2-Teoria 

2-Seminari 83 34,00 66,00 150 

Psicologia dels recursos 
humans OB 5    2-Teoria 

3-Seminari 104 40,80 59,20 125 

Mètodes i tècniques 
d'investigació social OB 5    2-Teoria 

2-Seminari 82 60,80 39,20 125 

Teories i models de les 
relacions laborals OB 5   2-Teoria 

2-Seminari 70 36,52 63,48 115 

Sistemes laborals comparats OB 6    2-Teoria 
2-Seminari 88 38,67 61,33 150 

Polítiques de recursos 
humans OB 5    2-Teoria 

2-Seminari 74 29,60 70,40 125 

Dret de la seguretat i salut al 
treball OB 6    2-Teoria 

2-Seminari 76 40,00 60,00 150 

Direcció estratègica de les 
organitzacions OB 6    2-Teoria 

2-Seminari 84 37,33 62,67 150 

Igualtat, gènere i ocupació OB 6    2-Teoria 
2-Seminari 85 50,67 49,33 150 

Fiscalitat del treball i de 
l'empresa OB 9    2-Teoria 

2-Seminari 63 61,78 38,22 225 

Gestió de la qualitat i 
auditoria del sistema OB 6    2-Teoria 

2-Seminari 65 46,00 54,00 150 

Tractament laboral 
d'empreses en crisi OP 3    1-Teoria 

1-Seminari 40 54,61 45,39 76 

Dret social de la UE OP 3    1-Teoria 
1-Seminari 19 46,67 53,33 75 

Recursos i execució laboral OP 3    1-Teoria 
1-Seminari 33 46,67 53,33 75 

Relacions laborals en les 
administracions públiques OP 3    1-Teoria 

1-Seminari 25 45,95 54,05 74 
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estudi de casos a l'aula ordinària; M16 Treballs; M17 Fòrums de discussió; M18 Estudis previs; M19 Resolució de 
problemes, exercicis; M20 Pràctiques a través de TIC; M21 Supòsits pràctics/ estudi de casos; M29 Selecció/assignació 
del lloc de pràctiques externes; M31 Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes; M34 Estada de 
pràctiques; M37 Presentació i defensa de la memòria; M38 Selecció/assignació del treball de fi de grau ; M39 
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau; M40 Elaboració del treball de fi de grau; M41 
Presentació i defensa del treball de fi de Grau; M46 Memòria; M47 Atenció personalitzada; P1 Proves de 
desenvolupament; P2 Proves objectives de preguntes curtes; P3 Proves objectives de tipus test; P4 Proves mixtes; P5 
Proves pràctiques;P6 Proves orals. 

Font: Docnet curs 2013-14 
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Taula 22. Relació d’estudiants de Pràctiques Externes 

Centre Número 
d’estudiants Tipologia 

Confederació sindical de la Comissió Obrera de 
Catalunya 

1 Curriculars 

Unió General de Treballadors (UGT) 3 Curriculars 
Ajuntament de Cambrils 1 Curriculars 
Pares i Aubia Assessors d’Empresa, SL 1 Curriculars 
Manpower Team ETT, SA 3 Curriculars 
Ajuntament de Tarragona 1 Curriculars  
Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, AIE 2 Curriculars 
Promociones Blaumar 1 Curriculars 
ATT Laboral, SA 1 Curriculars 
Fraternidad Muprespa Matepss 1 Curriculars 
Adecco TT, SA 5 Curriculars 
Consell Comarcal del Tarragonès 1 Curriculars 
Activa Mutua 2008 1 Curriculars 
Dades i Serveis, SA 1 Curriculars 
Hospital Universitari de Sant Joan de Reus SAM 2 Curriculars 
EFL Advocats 2 Curriculars 
Faiveley Transport Iberica SA 3 Curriculars 
Ajuntament de Salou 1 Curriculars 
Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla 1 Curriculars 
Ajuntament de Vila-seca 1 Curriculars 
Gestió Comarcal Hospitalària, SA 2 Curriculars 
Grupo Constant Servicios Empresariales, SLU 1 Curriculars 
Associació de Dones i Homes per la Igualtat (DHIDES) 2 Curriculars 
Marsal Serveis de Gestió SL 2 Curriculars 
Fundació IMFE Mas Carandell 1 Curriculars 
CGT Tarragona 1 Curriculars 
SAHICASA, SA 2 Curriculars 
E. Ortiz Advocat 1 Curriculars 
Medis de Prevenció Externs de Catalunya, SL 1 Curriculars 
Bufet Habeas, SLP 2 Curriculars 
Sindicat Comissions de Base 1 Curriculars 
Tramit Assessor, SL 3 Curriculars 
Vázquez&Viñuales Advocats 1 Curriculars 
Ajuntament de l'Aldea 1 Extracurriculars 
Balfego & Balfego, SL 1 Extracurriculars 
BASE Gestió d'ingressos (Diputació de Tarragona) 1 Extracurriculars 
Chubb Parsi, SL 1 Extracurriculars 
Consell Comarcal del Tarragonès 1 Extracurriculars 
Dades i Serveis SA 1 Extracurriculars 
Denion Control i Sistemes 1 Extracurriculars 
Diputació de Tarragona 1 Extracurriculars 
EFL Advocats 1 Extracurriculars 
Elyx Polymers, SL 1 Extracurriculars 
Escola Formació Activa i Continuada, SL 1 Extracurriculars 
Eurofirms ETT, SLU 1 Extracurriculars 
Faiveley Transport Ibérica SA 1 Extracurriculars 
Grupo Constant Servicios Empresariales 1 Extracurriculars 
Manpower Team ETT, SAU 3 Extracurriculars 
Molla Rudiez & Oliva 1 Extracurriculars 
Muria Assessors 1 Extracurriculars 
Personal 7 ETT, SA 1 Extracurriculars 
Procter & Gambler Mataró, SL 1 Extracurriculars 
RA Hotels, SA 1 Extracurriculars 
Randstad Empleo ETT, SAU 1 Extracurriculars 
Randstad Project Services, SL 1 Extracurriculars 
SYS Outsourcing, SA 1 Extracurriculars 
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Centre Número 
d’estudiants Tipologia 

Tramit Assessors SL 1 Extracurriculars 
URV (CAE) 1 Extracurriculars 
Vázquez&Viñuales Advocats 1 Extracurriculars 
Zardoya Otis SA 1 Extracurriculars 
Eduard Ortiz Castellón 1 Extracurriculars-Beca Santander 
Muria Assessors 1 Extracurriculars-Beca Santander 
Ticnova Quality Team, SL 1 Extracurriculars-Beca Santander 
BASF Española, SL 1 Extracurriculars-Recent titulats 
Data informe:24/02/2015  
Font: OSD-FCJ 
 

 

Taula 24. Rendiment acadèmic de treball de fi de grau  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data informe:28/11/2014 
Font: SINIA.ACRG12. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria)  

 

Taula 25. Relació dels treballs de fi de grau del curs acadèmic en curs  

Títol TFG Línia temàtica Qualificació 
Auditoría de la gestión de Recursos Humanos en Pymes. Organització 

d'empreses i 
recursos humans 

8,0 

Aspectos jurídicos-tributarios de las cooperativas. Tributació 
empresarial 

9,0 

Estudio del clima laboral en dos empresas de servicios. Organització 
d'empreses i 
recursos humans 

7,5 

El trabajo fuera de las fronteras españolas. Organització 
d'empreses i 
recursos humans 

6,5 

La seguridad y la salud en el trabajo. ¿Su eficacia como derecho  
fundamental? 

La Jurisprudència 
Constitucional en 
les Relacions 
Laborals 

6,0 

El derecho a la intimidad y sus diferentes perspectivas. Dret Civil 8,2 
Negociación colectiva en Europa, los casos de España y Alemania. Polítiques laborals i 

agents socials 
8,2 

Aproximación a los criterios interpretativos del TSJ de Cataluña 
respecto a la causa de despido del Art. 54.2 c) ET. 

Dret Individual del 
Treball 

7,7 

Las prestaciones familiares de la seguridad social Dret de la 
Seguretat Social 

8,3 

L'emigració dels graduats universitaris. Immigració i Mercat 
del Treball 

9,0 

Historia de la jornada laboral en la España contemporánea. Relacions laborals 
de l’Espanya 

7,5 

Convocatòria 
 Aprovat  

Notable Excel·lent Matrícula 
d’honor 

Suspens No 
presentat 

Juny 6 25 6 1  2 

Setembre 3 6 3 1 1 9 

Gener 1 1    1 

Curs 
d’adaptació 
(setembre)  

    1 
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Títol TFG Línia temàtica Qualificació 
contemporània 

Nuevas tecnologías en el proceso de reclutamiento y selección de 
Repsol. 

Noves tecnologies i 
relacions laborals 

8,0 

La nueva configuración del régimen contributivo de la jubilación Dret de la 
Seguretat Social 

7,6 

El fraude fiscal. Tributació 
empresarial 

8,5 

El movimiento obrero desde sus inicios hasta la transición española. Relacions laborals 
de l’Espanya 
contemporània 

5,5 

Relacions laborals entre Espanya i el Regne Unit en els darrers anys. Sistemes de 
relacions laborals 

5,0 

La acogida del trabajador de nueva incorporación y su aplicación en el  
sector sanitario. 

Organització 
d'empreses i 
recursos humans 

7,0 

Elements de la motivació laboral. Psicologia dels 
Recursos Humans 

8,0 

Estudio sobre la implantación de gamificación en el ámbito de RRHH. Organització 
d'empreses i 
recursos humans 

7,4 

Calidad, innovación y relaciones laborales en la empresa Danone. Qualitat i sistemes 
d'innovació en 
l'empresa i 
relacions laborals 

7,0 

Calidad, innovación y relaciones laborales en Inditex. Qualitat i sistemes 
d'innovació en 
l'empresa i 
relacions laborals 

7,6 

La regulación de las incapacidades en el ordenamiento jurídico. Dret Civil 7,0 
Abordaje psicosocial y jurídico del mobbing. Conocimieno y aplicación 
real del protocolo antimobbing de la URV. 

Psicologia del 
Treball i les 
Organitzacions 

7,2 

La inspección de trabajo; funciones y su procedimiento sancionador. Personal al Servei 
de l'Administració 
Pública 

8 

La adecuación entre las competencias adquiridas por los Graduados en  
Relaciones Laborales y Ocupación y las requeridas por las empresas que  
ofrecen prácticas. 

Psicologia dels 
Recursos Humans 

9,5 

Recaptació d'impostos a la Diputació de Tarragona. Tributació 
Empresarial 

6,7 

Disolución de las sociedades mercantiles. Dret mercantil 7,3 
La prestación de servicios sexuales. ¿Relación jurídica laboral? Dret Individual del 

Treball 
10 

El fraude de Ley. Dret Civil 7,0 
Nueva regulación de acceso al subsidio de desempleo para mayores  
de 55 años. ¿Discriminatoria por razón de sexo?. 

La Jurrisprudència 
Constitucional en 
les Relacions 
Laborals 

9,7 

Nuevas tecnologías y el acceso al mundo laboral de las personas  
con discapacidad. 

Noves tecnologies i 
relacions laborals 

6,2 

El cos de Mossos d'Esquadra i la seva organització. Organitació 
Administrativa 

7,0 

La inserció dels joves al mercat de treball. Quin paper hi juga 
l'educació? 

Economia Laboral 9,1 

Influencia de las competencias emocionales en la resolución de  
conflictos dentro de la organización. 

Organització 
d'empreses i 
recursos humans 

9,4 

Sistemas de relaciones laborales internacionales: La brecha entre el  
modelo nórdico y España. 

Relacions laborals 
internacionals 

8,9 

L'acció sindical en la igualtat de gènere. Polítiques d'igualtat 
i relacions laborals 

8,8 

El impacto de la crisis en la ocupación de las mujeres. Gènere i relacions 
laborals 

8,4 

Acoso laboral o "mobbing" desde la perspectiva laboral y penal. Delictes contra els 8,0 
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Títol TFG Línia temàtica Qualificació 
drets dels 
treballadors 

Implementación de mejoras en la evolución del desempeño para la empresa Balfegó 
&Balfegó. 

Psicologia del 
Treball i les 
Organitzacions 

5,2 

Discriminació per raó de raça, naixement i religió en les relacions laborals La Jurrisprudència 
Constitucional en 
les Relacions 
Laborals 

8,0 

Huelgas y conflictos laborales en España durante 1931. Perspectiva histórica a través 
de la prensa de Tarragona. 

Relacions Laborals 
de l'Espanya 
Contemporània 

8,7 

La garantía de indemnidad como derecho fundamental de la Tutela Judicial Efectiva 
en las relaciones laborales 

Dret Processal 9 

Impacto de la crisis económica en las entidades del tercer sector social 
en Catalunya. 

Economia del 
Tercer Sector 

3,5 

Anàlisi de les mesures d'acció positiva en l'àmbit de la igualtat entre 
homes i dones. 

Gènere i Unió 
Europea 

6,5 

Organización administrativa del Ayuntamiento de Tarragona Organitació 
Administrativa 

5,1 

Accés del personal a l'Administració Pública Personal al Servei 
de l'Administració 
Pública 

8 

El acoso laboral: Delimitación jurídica conceptual y distinción de figuras 
afines. Criterios hermenéuticos 

Dret Individual del 
Treball 

9 

El marco jurídico de la Seguridad Ciudadana: Enfoque represivo de los 
derechos fundamentales y los principios del Derecho Administrativo. 

Activitat 
Administrativa 

7,6 

Llei 14/2013: Anàlisis de les novetats tributàries i de Seguretat Social Tributació 
Empresarial 

8 

Límites del poder empresarial a la apariencia externa del trabajador Dret Individual del 
Treball 

10 

Les polítiques actives d'ocupació a Catalunya 2012-2013 Polítiques Actives i 
Ocupació 

7 

Procedimiento sancionador en materia de extranjería. Un análisis 
teórico-práctico sobre la figura de la expulsión del territorio. 

Activitat 
Administrativa 

9 

Dimensión laboral de la responsabilidad social corporativa: iniciatives en 
empreses del sector textil español 

Organització 
d'empreses i 
recursos humans 

7,2 

Influència de la crisi en las rendes de treball, costos salarials i 
distribució de la renda 

Economia Laboral 6,6 

Data informe:24/02/2015 
Font: Elaboració pròpia 
 
 
Taula 26. Indicadors de resultats acadèmics  

Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Taxa de rendiment acadèmic 73,84% 73,76% 72,99% 81,16% 80,51% 

Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs 
72,72% 67,82% 74,70% 75,66% 

 

77,65% 

Taxa d’abandonament     33,28% 
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Taxa d'abandonament a 1r 22,00% 24,37% 24,17% 21,88% 27,50% 

Taxa d'èxit 88,70% 90,57% 86,68% 89,62% 91,83% 

Taxa de graduació - - - - 50,00% 

Data informe:28/11/2014 
Font: URV en xifres 
ACRG07 - Resultats acadèmics 
ACRG09 - Resultats acadèmics de 1r curs 
ACRG13 - Taxa d’abandonament de grau 
ACRG14 – Taxa de graduació de grau 
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Taula 27. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment 
(crèdits superats/crèdits matriculats). 

 
   2009-10 2010-2011 2011-12 2012-13 2013-14 

  Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendime
nt 

Taxa  

d’èxit 

Taxa de 
rendime
nt 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendime
nt 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendime
nt 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendime
nt 

1r
 c

ur
s 

Dret de la 
Seguretat Social I 

84,68 71,21% 72,2% 41,67% 63,91% 49,71% 69,91%     54,86% 70,41% 53,08% 

Dret del treball I 53,0% 42,16% 71,1% 48,77% 68,38% 54,39% 89,08%    75,18% 97,56% 80,00% 

Història de les 
relacions laborals 

96,3% 81,63%  90,53 69,92% 71,82% 61,24% 76,58%    70,25% 77,66% 67,59% 

Economia 81,6% 78,46% 90,18% 76,52% 61,24% 76,34% 75,00%    67,29% 90,36% 70,75% 

Elements de dret 
civil 

78,4% 67,00% 90,11% 60,29% 86,21% 69,44% 90,38%    82,46% 93,83% 82,61% 

Psicologia del 
treball i de les 
organitzacions 

93,7% 77,32% 76,84% 60,33% 88,52% 88,52% 95,74%    83,33% 97,14% 80,00% 

Elements de dret 
constitucional 

90,7% 74,19% 98,0% 77,52% 95,24% 95,24% 92,63%    83,81% 94,87% 82,22% 

Habilitats del 
Tècnic/a relacions 
laborals i 
ocupació 

98,9% 86,92% 96,4% 83,85% 95,58% 85,04% 92,93%    86,79% 100,00
% 

86,36% 

Sociologia del 
treball 

96,1% 79,79% 99,0% 86,78% 99,01% 84,03% 87,65%    73,96% 100,00
% 

78,49% 

Teoria de les 
organitzacions 

91,5% 76,00% 91,74% 81,30% 100,00% 83,08% 92,86%    82,11% 92,65% 75,90% 

2n
 c

ur
s 

Dret del treball II   91,18% 83,78% 62,50% 48,39% 79,61%    69,49% 88,42% 77,06% 

Psicologia dels 
recursos humans 

  71,76% 65,59% 65,22% 54,05% 78,00%    69,03% 76,67% 66,35% 

Dret de la 
Seguretat Social 
II 

  86,89% 73,61% 71,59% 61,17% 72,64%    67,54% 72,41% 64,95% 

Polítiques de 
recursos humans 

  97,33% 93,59% 76,19% 69,57% 97,96%    96,00% 94,44% 91,89% 

Elements de dret 
administratiu 

  93,06% 90,54% 77,50% 68,13% 89,00%    83,96% 94,81% 87,95% 

Dret sindical I   82,00% 39,81% 85,19% 67,15% 93,86%    89,17% 77,46% 68,75% 

Economia laboral   93,15% 82,93% 67,15% 67,15% 93,55%    81,31% 94,12% 74,42% 
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Règim 
d’estrangeria 

  91,67% 88,51% 88,16% 76,14% 95,51%    90,43% 91,55% 84,42% 

Dret mercantil   100,0% 98,77% 89,16% 83,15% 64,71%    60,44% 77,78% 71,43% 

Dret sindical II   90,91% 44,94% 92,00% 56,56% 72,73%    56,69% 83,13% 57,02% 

Mètodes i 
tècniques 
d’investigació 
social 

    95,24% 88,89% 89,16%    81,32% 97,22% 85,37% 

Teories i models 
de les relacions 
laborals 

    100,00% 81,44% 100,00%   91,92% 100,00
% 

94,29% 

3r
 c

ur
s 

Dret de l’ocupació 
i dels treball 
autònom 

    80,00% 42,11% 78,13%    54,95% 77,01% 54,92% 

Elements de dret 
processal 

    85,11% 71,43% 86,11%    74,70% 88,61% 76,92% 

Dret sancionador i 
processal del 
treball 

    90,91% 84,75% 87,69%    80,28% 75,38% 52,13% 

Mercat de treball 
aplicat 

    91,23% 83,87% 94,74%   77,14% 96,91% 94,95% 

Dret de la 
seguretat i salut 
al treball 

    92,59% 86,21% 92,19%   86,76% 97,22% 92,11% 

Dret de la 
Seguretat Social 
III 

    94,34% 79,37% 100,00%  92,31% 92,68% 91,57% 

Igualtat, gènere i 
ocupació 

    98,44% 92,65% 96,97%   95,52% 100,00
% 

97,65% 

Sistemes laborals 
comparats 

    100,00% 89,55% 100,00%  93,44% 100,00
% 

98,86% 

Direcció 
estratègia de les 
organitzacions 

    100,00% 95,38% 100,00% 100,00% 100,00
% 

100,00
% 

4t
 c

ur
s 

Relacions laborals 
especials 

      100,00% 100,00% 100,00
% 

88,71% 

Fiscalitat del 
treball i de 
l’empresa 

      100,00% 100,00% 95,08% 92,06% 

Gestió de la 
qualitat i auditoria 
del sistema 

      100,00%  96,49% 100,00
% 

96,92% 
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Treball de fi de 
grau 

      100,00%  90,48% 98,15% 80,30% 

Pràctiques 
externes 

      100,00% 97,44% 100,00
% 

98,33% 

O
pt

at
iv

es
 

Les 
transformacions 
de la gestió 
pública 

    84,62% 

 

64,71% 

 

100,00% 100,00% - - 

Relacions laborals 
en les 
administracions 
públiques 

    86,67% 

 

86,67% 

 

100,00%  97,06% 100,00
% 

92,00% 

Recursos i 
execució laboral 

    90,00% 

 

64,29% 

 

100,00%  97,37% 100,00
% 

96,97% 

Mercat de treball 
aplicat 

    91,23% 

 

83,87% 

 

94,74%  77,14% 96,91% 94,95% 

Selecció de 
recursos humans 

    91,67% 

 

64,71% 

 

94,74%   85,71% 85,19% 74,19% 

Règim jurídic del 
medi ambient 

    96,00% 

 

96,00% 

 

100,00% 100,00% 100,00
% 

85,19% 

Dret penal de 
l’empresa 

    100,00% 

 

65,00% 

 

100,00%  96,43% 100,00
% 

91,89% 

Qualitat de vida 
laboral 

    100,00% 

 

65,00% 

 

98,33%   96,72% 97,30% 90,00% 

Medi ambient i 
relacions laborals 

    100,00% 

 

75,00% 

 

100,00%  97,62% 100,00
% 

100,00
% 

Règim jurídic de 
la funció pública 

    100,00% 

 

83,33% 

 

100,00%  94,74% 100,00
% 

100,00
% 

Procediment 
tributari 

    100,00% 

 

86,67% 

 

100,00%  92,50% 100,00
% 

93,02% 

Gestió de 
l’acompliment i la 
compensació 

    100,00% 

 

88,00% 

 

80,00%   80,00% 91,84% 88,24% 

Comptabilitat     100,00% 

 

88,24% 

 

100,00%  97,14% 100,00
% 

100,00
% 
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Tractament 
laboral 
d’empreses en 
crisi 

    100,00% 

 

90,00% 

 

100,00%  94,34% 100,00
% 

100,00
% 

Polítiques 
públiques i 
sistemes de 
benestar 

    100,00% 

 

92,00% 

 

100,00% 100,00% 100,00
% 

93,33% 

Dret social de la 
Unió Europea 

    100,00% 

 

93,33% 

 

100,00% 100,00% 100,00
% 

84,21% 

Innovació i canvi 
tecnològic 

    100,00% 

 

93,75% 

 

100,00% 100,00% 100,00
% 

88,89% 

Acció col·lectiva i 
conflicte 

    100,00% 

 

94,12% 

 

100,00%  98,04% 100,00
% 

94,74% 

Dret de 
cooperatives 

    100,00% 

 

94,12% 

 

95,00%  95,00% 100,00
% 

100,00
% 

 Economia i 
immigració 

       100,00
% 

88,89% 

 Inserció i 
dependència 

       100,00
% 

100,00
% 

Data informe:28/11/2014 
Font: URV en xifres 
ACRG10 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment 
 

 
Taula 28 Titulats segons curs d’inici, durada, taxa d’eficiència, crèdits consumits i 
requerits 
 

Curs inici Curs finalització 2013-14 
2009-10 Titulats 28 
 Crèdits requerits  6720,00 
 Crèdits consumits 7856,00 
 Taxa d’eficiència 85,54% 
 Mitjana durada estudis 5,00 
2010-11 Titulats 26 
 Crèdits requerits 6240,00 
 Crèdits consumits 6613,00 
 Taxa d’eficiència 94,36% 
 Mitjana durada estudis 4,00 

Data informe:28/11/2014 
Font: URV en xifres 
ACRG11 – Titulats de grau 
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Grau de Treball Social 

Gràfic 3. Metodologies vs. Avaluació 

 

Data informe:28/01/2015 
Font: Docnet   
 

 

Taula 21. Mida de grup, nombre d’estudiants matriculats i distribució dels temps de 
treball de l’estudiant, amb presència del professor i treball autònom per assignatura. 

Assignatures Tipus Crèd. Mida de 
grups 

Nombre 
total 
d'estudiants 
matriculats  

% de temps 
amb presència 
del professor 

% de temps 
de treball 
autònom de 
l'estudiant 

Hores totals 

Comunicació i societat de la 
informació FB 6  1-Teoria 

2-Seminari 91 43,86 56,14 133,6 

Antropologia social i cultural FB 6  1-Teoria 
2-Seminari 91 57,33 42,67 150 

Marginació i exclusió social FB 6  1-Teoria 
2-Seminari 71 68,67 31,33 150 

Psicologia social FB 6  1-Teoria 
2-Seminari 92 22,67 77,33 150 

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 0% 2%

Activitats 

Teòriques 1% 37%

Activitats 

Pràctiques

Pràctica 

guiada 34%
30%

Pràctica 

autònoma 25% 16%

Metodologies 

Integrades 3% 2%

Atenció 

Personalitzada 0% 4%

Proves
37% 9%

Grau de Treball Social (Curs 2013‐14)

Metodologia i sistema d'avaluació 
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Pedagogia social FB 6  1-Teoria 
2-Seminari 93 36,00 64,00 150 

Sociologia  FB 6  1-Teoria 
2-Seminari 66 50,00 50,00 150 

Estructura de la població i 
desigualtat social FB 6  1-Teoria 

2-Seminari 73 42,05 57,95 176 

Habilitats del treballador social FB 6  1-Teoria 
2-Seminari 86 39,46 60,54 147 

Constitució i administració 
pública FB 6  1-Teoria 

2-Seminari 79 46,67 53,33 150 

Dret socials FB 6  1-Teoria 
2-Seminari 79 40,00 60,00 150 

Fonaments del treball social OB 6  1-Teoria 
2-Seminari 88 62,00 38,00 150 

Deontologia del treball social OB 3  1-Teoria 
2-Seminari 69 45,33 54,67 75 

Habilitats socials i comunicació 
interpersonal OB 6  1-Teoria 

2-Seminari 88 16,13 83,87 186 

Política social OB 6  1-Teoria 
2-Seminari 88 50,67 49,33 150 

Metodologia del treball social: 
planificació i intervenció OB 6  1-Teoria 

2-Seminari 62 42,67 57,33 150 

Models i tècniques d'intervenció 
social OB 6  1-Teoria 

3-Seminari 79 30,00 70,00 150 

Clínica social i supervisió OB 6  
5-Seminari 71 46,67 53,33 150 

Sistemes de benestar social OB 6  1-Teoria 
2-Seminari 72 42,00 58,00 150 

Estructura de serveis socials  OB 9  1-Teoria 
2-Seminari 84 42,57 57,43 225,5 

Serveis socials comparats OB 6  1-Teoria 
2-Seminari 68 60,00 40,00 150 

Tècniques qualitatives 
d'investigació social OB 6  1-Teoria 

2-Seminari 66 42,67 57,33 150 

Tècniques quantitatives 
d'investigació social OB 6  1-Teoria 

2-Seminari 85 33,33 66,67 150 

Investigació social aplicada OB 9  
5-Seminari 84 27,56 72,44 225 

Treball social, individual i 
familiar OB 6  1-Teoria 

3-Seminari 80 40,00 60,00 150 

Treball social de grups i equips OB 6  1-Teoria 
2-Seminari 73 61,33 38,67 150 

Intervenció social comunitària OB 6  1-Teoria 
2-Seminari 80 39,33 60,67 150 

Dret de persona, família i 
estrangeria OB 9  1-Teoria 

2-Seminari 100 43,56 56,44 225 

Dret laboral i penal OB 6  1-Teoria 
2-Seminari 75 43,33 56,67 150 

Psicologia evolutiva i familiar OB 6  1-Teoria 
2-Seminari 66 39,19 60,81 148 

Gestió i lideratge 
d'organitzacions de serveis 
socials 

OB 6  1-Teoria 
2-Seminari 76 44,67 55,33 150 

Mediació i gestió del conflicte OP 6  1-Teoria 
2-Seminari 65 50,34 49,66 149 

Polítiques d'igualtat de gènere OP 6  1-Teoria 
2-Seminari 35 41,33 58,67 150 

Treball social i infància OP 6  1-Teoria 
1-Seminari 43 47,02 52,98 151 

Treball social i vellesa OP 6  1-Teoria 
1-Seminari 32 58,00 42,00 150 

Elements d'economia OP 6  1-Teoria 
1-Seminari 6 45,33 54,67 150 

Justícia penal juvenil OP 6  1-Teoria 
1-Seminari 44 44,67 55,33 150 

Treball social i discapacitat OP 6  1-Teoria 
1-Seminari 28 46,00 54,00 150 

Treball social en el sistema 
sanitari OP 6  1-Teoria 

1-Seminari 37 54,67 45,33 150 
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Data informe
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Gràfic 4. 
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Taula 22. Relació d’estudiants del Pràcticum d’Intervenció 

Centre Número 
d’estudiants Tipologia 

Ajuntament de Cambrils 1 Curriculars 
Ajuntament de Reus 9 Curriculars 
Ajuntament de Tarragona 1 Curriculars 
Ajuntament del Vendrell 1 Curriculars 
Asociación Egueiro 1 Curriculars 
Assoc. Comunitària de Salut Sexual del Camp de 
Tarragona 

1 Curriculars  

Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona 1 Curriculars 
Cáritas Diocesana de Tarragona 2 Curriculars 
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
(presó) 

3 Curriculars 

Consell Comarcal de l'Alt Camp 1 Curriculars 
Consell Comarcal de l'Alt Camp 1 Curriculars 
Consell Comarcal del Baix Penedès 2 Curriculars 
Consell Comarcal de Tarragones 2 Curriculars 
Departament de Benestar Social 1 Curriculars 
Fundació Intermedia 1 Curriculars 
Fundació Pere Badia 1 Curriculars 
Fundació Pere Mata 7 Curriculars 
Fundació Privada GINAC 1 Curriculars 
Fundació Privada IDEA 1 Curriculars 
Fundació Privada Onada 2 Curriculars 
Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell 1 Curriculars 
Hospital Universitari Joan XXIII 2 Curriculars 
Hospital Universitari Sant Joan de Reus 1 Curriculars 
Institut Català de la Salut 1 Curriculars 
Institut Municipal de Serveis Socials 7 Curriculars 
Muralles Salut SLP 1 Curriculars 
Oficina Provincial Creu Roja Tarragona 2 Curriculars 
Residència Itaca Reus 1 Curriculars 
Residència Les Alzines 2 Curriculars 
STS Gestió de Serveis Socio-Sanitaris, SL 2 Curriculars 
SUMAR Empresa d’Acció Cultural, SL 1 Curriculars 
Tribunal Superior de Justícia de Galícia 1 Curriculars 
Villablanca Serveis Assistencials, SA 4 Curriculars 
Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla 5 Curriculars 
Ajuntament de Reus 4 Extracurriculars 
Ajuntament de Tarragona 2 Extracurriculars 
Consell comarcal del Tarragonès 3 Extracurriculars 
UTE Residència Roger de Llúria 1 Extracurriculars 
Fundació Privada STS 1 Extracurriculars 
Data informe:24/02/2015 
Font: OSD-FCJ 
 

Taula 23. Rendiment acadèmic de treball de fi de grau  
Convocatòria 

 Aprovat  
Notable Excel·lent Matrícula 

d’honor 
Suspens No 

presentat 

Juny 22 22 10  4 1 

Setembre 5 3   1 5 

Gener 1      

Curs 
d’adaptació 

3      
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Data informe:28/11/2014 
Font: SINIA.ACRG12. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria)  

 

Taula 24. Relació dels treballs de fi de grau del curs acadèmic en curs  

Títol TFG Línia de recerca Qualificació 
El reto de los centros educatives: la educación intercultural Educació 9,5 
El concepte de la maternitat segons les diferents teories feministes Dona-feminisme 6 
Menor desamparado: la salida del CRAE (Centro Residencial de 
Acción Educativa) 

Menors-tutelats 9 

Dificultades y retos del trabajador social en los centros de atención 
y seguimiento 

Disciplina Treball Social 8 

Heridas en el alma: la invisibilidad del maltrato psicológico en la 
mujer 

Dona-violència 9,5 

Situació laboral dels joves en el context de crisi Joventut 7,5 
El papel del trabajador social en el ámbito penitenciario con los 
condenados por violència de género. Modelo de actuación catalán. 

Disciplina Treball Social 7 

¿Que sabemos, y cual debería ser nuestra actuación como 
trabajadores sociales para nomalizar el desarollo afectivo y sexual 
de las persones con discapacidad intelectual? 

Disciplina Treball Social 7 

El rol del treballador social en un equip interdisciplinari d’una 
institució mental de mitja i llarga estada 

Disciplina Treball Social 7 

La intervenció preventiva vers la prostitució en l’àmbit de la salut 
des de Creu Roja Tarragona 

Dona-prostitució 4 

La jubilación: su concepción en tiempos de crisis Tercera edat 6,5 
Un fenómeno multifactorial y un problema de todos: la 
drogodependència 

Drogodependències 9 

Los retos de la escuela inclusiva en la etapa de la educación 
obligatòria (ESO) 

Educació  
6 

Un reto: convivència con ninos/adolescentes de acogida Menors-tutelats 5 
Romper con el silencio inconsciente de las víctimes del matrato Dona-violència 5 
Normalització de l’ús continuat de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (NTIC). Síndrome d’immunodeficiència 
cultural adquirida (SIDCA) 

Noves tecnologies 4 

Com la situació d’una família pot comportar que els infants es 
trobin en situació de risc greu 

Menors-risc 8 

Reinserción social de internos en la prisión: tratamiento 
penitenciario, un instrumento resocializador 

Presó 7 

Terapia assistida con Caballos: su influencia positiva en las 
habilitades de socialización y comunicación de persones con 
discapacidad intelectual 

Discapacitat 7 

La rehabilitación, ¿realidad o construcción social? Presó 8 
El alcoholisme y sus consecuencias. La normalización social del 
consumo de alcohol y la no aceptación del alcoholisme. 

Drogodependències 5 

La intel·ligència emocional, adolescentes y el consumo de drogas 
legales e ilegales 

Drogodependències 9 

Conciliación laboral y familiar: clave para el bienestar de las 
mujeres 

Dona 7 

Promoción de la autonomía personal en el Servicio de acogida y 
recuperación del Tarragonès 

Disciplina Treball Social 6 

(setembre) 1 
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Títol TFG Línia de recerca Qualificació 
L’escola ordinària és una bona oportunitat pels infants amb 
trastorns de l’espectre autista (TEA)? 

Educació 7 

El bucle social. Factores bio-psico-sociales de la anorèxia y bulímia Trastorns alimentaris 7 
Nuevas perspectives profesionales: el rol de trabajador social en 
salud mental infantil y juvenil 

Disciplina Treball Social 6 

Análisis psicosocial de la aplicabilidad de la Ley orgànica del menor 
5/2000 de 12 de enero 

Menors 7 

La inmigración de mujeres magrebíes: la participación comunitaria 
como indicador de integración social en el barrio de Camplocaro de 
Tarragona 

Immigració 6 

Mujer y poder: carrera de obstaculos Dona 9 
Alguns dels misteris del món casteller Cultura local 5,5 
La intervención familiar ante las situacions de riesgo y desemparo 
¿una realidad existente o una simple formalidad? 

Menor-risc 8,5 

Del Marroc a Tarragona, històries de vida Immigració 9 
Persones adultes afectades per malalties neurodegeneratives. 
Necessitats invisibles 

Tercera edat-salut 6,5 

La perspectiva de gènere de la dona marroquina Dona-immigració 7 
La nova pobresa: l’empobriment de la classe mitjana Pobresa 7 
Aman demasiado, violència en relaciones de pareja joven Violència de gènere 5 
“O tot o res” Disciplina Treball Social 7,5 
La impotència de la teràpia assistida amb animals (gos) en les 
persones amb discapacitat intel·lectual 

Discapacitat 5 

Por un apego seguro, educar en la parentalidad positiva Parentalitat 7,5 
Los medios de comunicación y la representación de la mujer 
¿podemos hablar de violència de genero? 

Violència de gènere 6 

Saber ser trabajador social. Una competència imprescindible. Disciplina Treball Social 6 
La masoveria: una alternativa a la problemàtica de l’habitatge Habitatge 9 
Trayectoria vital de drogodependiente, estigma e identidad 
deteriorada 

Drogodependències 9 

La comprensión de la continuidad con la pareja agressora Violència de gènere 6 
La família y su importancia en pacientes con transtorno mental en 
el contexto de hospitalización de agudos 

Trastorns mentals 7,5 

La importancia de la prevención de maltrato prenatal: 
orientaciones para su detección y abordaje 

Dona-violència 9 

Què fem amb la prostitució: avantatges i desavantatges dels 
models jurídics existents 

Dona-prostitució 5,5 

La desvinculación en la tercera edad Tercera edat 4 
El voluntariado ante el contexto de crisis actual Voluntariat 5 
Fem de la diferencia la igualtat Igualtat 6 
La vellesa en les discapacitat, terra de ningú! Tercera edat-discapacitat 7,5 
Familiares con esquizofrenia. La importancia del acompañamiento 
llevado a cabo por un familiar de una persona con esquizofrenia 

Trastorns mentals 7 

Els valors de l’esport com a eines d’inclusió social en joves en risc 
d’exclusió social 

Joventut 5 

A jugar por la igualdad Igualtat de gènere 6,5 
Defensa d’un servei alternatiu: assistència sexual si! Discapacitat 8 
Pisos tutelats de menors: autonomia i preparació per al futur Menors-tutelats 5 
Com li afecta la crisi al treballador social. Com actuen els diferents 
agents externs que el rodegen. 

Disciplina Treball Social 4 

Alcohol i societat. La normalització de l’alcohol i consum de risc Drogodependències 5 
La solidaritat és la resposta? Disciplina Treball Social 5 
Dependència psíquica i la llei de dependència Dependència 8 
El sentit terapèutic/educatiu del procés d’inserció sociolaboral de 
persones amb drogodependència a Catalunya 

Drogodependències 5 

L’efecte nimby, interès particular o benefici general? Prevenció i 
gestió del nimby 

Moviments socials 7 

La irregularitat sobrevinguda, la perversió de la cohesió ciutadana Immigració 6 
Parejas jóvenes y violència. Una aproximación a cuatro realidades. Violència de gènere 6,5 
L’adopció internacional com a vehicles per ser pares Menors-adopció 8 
La vida con esclerosi múltiple Discapacitat 5 
La necesidad de senibilización e intervención social en al campo de 
la tercera edad 

Tercera edat 4 
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Títol TFG Línia de recerca Qualificació 
Cohousing o cooperativas de vivienda colaborativa e intervención 
col·lectiva 

Habitatge 6 

Mares adolescents en la comunitat gitana Joves-maternitat 5 
Data informe:09/03/2015 
Font: Elaboració pròpia 
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Taula 25. Indicadors de resultats acadèmics  

Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Taxa de rendiment acadèmic 81,65% 84,19% 87,63% 89,34% 90,27% 

Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs 
83,71% 86,66% 87,47% 93,86% 

 

90,47% 

Taxa d’abandonament     25,11% 

Taxa d'abandonament a 1r 19,57% 8,86% 8,33% 10,29% 10,29% 

Taxa d'èxit 93,34% 95,41% 94,62% 95,01% 95,52% 

Taxa de graduació - - - - 66,88% 

Data informe: 
Font: URV en xifres 
ACRG07 - Resultats acadèmics 
ACRG09 - Resultats acadèmics de 1r curs 
ACRG13 - Taxa d’abandonament de grau 
ACRG14 – Taxa de graduació de grau 
 

Taula 26. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment 
(crèdits superats/crèdits matriculats). 

 
   2009-10 2010-2011 2011-12 2012-13 2013-14 

  Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendimen
t 

Taxa 

d’èxit 

Taxa 
de 
rendim
ent 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendime
nt 

Taxa   
d’èxit 

axa de 
endiment 

Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendimen
t 

1r
 c

ur
s 

Psicologia social 83,46% 75,00% 96,84% 87,62
% 

78,67% 68,60% 95,56% 90,53% 82,35
% 

76,09
% 

Comunicació i 
societat de la 
informació 

96,90% 81,17% 98,97% 84,96
% 

94,81% 81,11% 95,12% 87,60% 100,0
0% 

91,21
% 

Habilitats socials i 
comunicació 
interpersonal 

92,11% 78,65%  94,67% 82,56
% 

95,00% 81,72% 100,00% 96,47% 100,0
0% 

93,18
% 

Marginació i 
exclusió social 

97,14% 93,58% 100,00% 94,67
% 

97,22% 95,89% 100,00% 93,94% 94,37
% 

94,37
% 

Fonaments del 
treball social 

100,00% 88,51% 100,00% 87,34
% 

97,44% 92,68% 100,00% 93,51% 100,0
0% 

93,18
% 

Habilitats dels 
treballador social 

100,00% 88,89% 100,00% 93,48
% 

98,70% 95,00% 95,77% 94,44% 98,78
% 

94,19
% 

Antropologia 
social i cultural 

100,00% 90,20% 94,67% 88,75
% 

98,73% 93,98% 97,18% 90,79% 92,31
% 

92,31
% 
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Pedagogia social 85,58% 71,20% 94,68% 77,39
% 

100,00% 86,46% 97,30% 87,80% 93,02
% 

86,02
% 

Política social 98,47% 85,43% 100,00% 89,66
% 

100,00% 89,53% 100,00% 93,59% 100,0
0% 

93,18
% 

Sociologia 98,53% 90,54 98,39% 87,14
% 

100,00% 89,71% 100,00% 95,31% 98,33
% 

89,39
% 

2n
 c

ur
s 

Dret de personal, 
família i 
estrangeria 

  82,72% 75,28
% 

68,24% 60,42% 71,28% 64,42% 76,60
% 

72,00
% 

Metodologia del 
treball social: 
planificació i 
intervenció 

  100,00% 91,04
% 

82,81% 75,71% 98,72% 97,47% 90,16
% 

88,71
% 

Constitució i 
administració 
pública 

  95,24% 84,51
% 

87,84% 83,33% 89,33% 81,71% 79,73
% 

74,68
% 

Models i tècniques 
d’intervenció 
social 

  100,00% 94,44
% 

88,73% 81,82% 97,44% 88,37% 97,14
% 

86,08
% 

Estructura de 
serveis socials 

  69,70% 58,97
% 

88,89% 82,47% 85,00% 79,07% 89,74
% 

83,33
% 

Sistemes de 
benestar social 

  84,29% 66,29
% 

92,86% 82,98% 96,51% 93,26% 97,14
% 

94,44
% 

Drets socials   95,40% 80,58
% 

96,25% 85,56% 90,00% 82,76% 90,54
% 

84,81
% 

Estructura de la 
població o 
desigualtat social 

  100,00% 91,26
% 

97,47% 92,77% 100,00% 92,31% 98,55
% 

93,15
% 

Tècniques 
qualitatives 
d’investigació 
social 

  100,00% 95,71
% 

100,00% 92,96% 100,00% 91,30% 96,83
% 

92,42
% 

3r
 c

ur
s 

Tècniques 
quantitatives 
d’investigació 
social 

    94,64% 91,38% 82,09% 78,57% 97,53
% 

92,94
% 

Deontologia del 
treball social 

    95,00% 89,06% 100,00% 93,83% 97,01
% 

94,20
% 

Intervenció social 
comunitària 

    95,31% 91,04% 89,86% 83,78% 94,44
% 

85,00
% 

Investigació social 
aplicada 

    97,18% 88,46% 94,20% 83,33% 100,0
0% 

83,33
% 

Psicologia 
evolutiva i 

    98,31% 96,67% 96,77% 93,75% 100,0 100,00
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familiar 0% % 

Treball social de 
grups i equips 

    98,46% 91,43% 100,00% 93,51% 100,0
0% 

97,26
% 

Treball social, 
individual i 
familiar 

    98,57% 93,24% 86,67% 83,33% 89,33
% 

83,75
% 

Dret laboral i 
penal 

    100,00% 98,55% 100,00% 97,30% 100,0
0% 

97,33
% 

4t
 c

ur
s 

Clínica social i 
supervisió 

    100,00% 97,83% 100,00% 92,75% 100,0
0% 

95,77
% 

Serveis socials 
comparats 

    98,18% 98,18% 95,31% 92,42% 100,0
0% 

98,53
% 

Gestió i lideratge 
d’organitzacions 
de serveis socials 

    98,21% 98,21% 91,80% 90,32% 100,0
0% 

98,68
% 

Treball de fi de 
grau 

    100,00% 85,25% 98,21% 85,94% 92,65
% 

85,14
% 

Pràcticum 
d’intervenció 

    100,00% 94,00% 100,00% 95,16% 100,0
0% 

98,59
% 

O
pt

at
iv

es
 

Treball social i 
trastorns mentals 

    96,15% 

 

92,59% 

 

100,00% 100,00% 100,0
0% 

90,91
% 

Justícia penal 
juvenil 

    97,06% 

 

84,62% 

 

100,00% 92,50% 100,0
0% 

100,00
% 

Treball social i 
vellesa 

    100,00% 

 

92,31% 

 

100,00% 96,00% 100,0
0% 

100,00
% 

Treball social en 
el sistema sanitari 

    100,00% 

 

94,44% 

 

96,77% 90,91% 100,0
0% 

97,30
% 

Treball social i 
infància 

    100,00% 

 

95,00% 

 

100,00% 97,50% 100,0
0% 

100,00
% 

Mediació i gestió 
del conflicte 

    100,00% 

 

95,00% 

 

100,00% 96,83% 100,0
0% 

96,92
% 

Polítiques 
d’igualtat de 
gènere 

    100,00% 

 

96,67% 

 

100,00% 95,65% 100,0
0% 

94,29
% 

Intervenció social 
en l’àmbit de les 
addiccions 

    100,00% 

 

97,50% 

 

100,00% 100,00% 100,0
0% 

100,00
% 
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Elements 
d’economia 

    100,00% 

 

100,00
% 

 

100,00% 100,00% 100,0
0% 

100,00
% 

Treball social i 
discapacitat 

    100,00% 

 

100,00
% 

100,00% 95,83% 100,0
0% 

96,43
% 

 
Data informe:28/11/2014 
Font: URV en xifres 
ACRG10 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment 
 

Taula 27. Titulats segons curs d’inici, durada, taxa d’eficiència, crèdits consumits i 
requerits 

Curs inici Curs finalització 2013-14 
2009-10 Titulats 11 
 Crèdits requerits  2640,00 
 Crèdits consumits 2979,00 
 Taxa d’eficiència 88,62% 
 Mitjana durada estudis 5,00 
2010-11 Titulats 48 
 Crèdits requerits 11520,00 
 Crèdits consumits 11781,00 
 Taxa d’eficiència 97,78% 
 Mitjana durada estudis 4,00 
2013-14 Titulats 3 
 Crèdits requerits 720,00 
 Crèdits consumits 720,00 
 Taxa d’eficiència 100,00% 
 Mitjana durada estudis 1 

Data informe:28/11/2014 
Font: URV en xifres 
ACRG11 – Titulats de grau 
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Màster universitari en Advocacia 
 
Gràfic 1. Metodologies vs. Avaluació 

Data informe:12/02/2015 
Font: Docnet  

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 0% 1%

Activitats Teòriques
0% 24%

Activitats Pràctiques Pràctica guiada
0% 39%

Pràctiques Externes
10% 0%

Atenció 

Personalitzada 0% 1%

Proves
90% 35%

 Màster en Advocacia. Curs 13‐14

Metodologia i sistema d'avaluació 
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Taula 11. Relació d’alumnes de Pràctiques Externes 

Centre Número 
d’estudiants Tipologia 

BASE Gestió d'ingressos (Diputació de Tarragona) 1 Extracurriculars 
Data informe:24/02/2015 
Font: OSD-FCJ 
 

Taula 12. Indicadors de resultats acadèmics 

Indicador 
2013-

14 

Taxa de rendiment acadèmic 96,86% 

Taxa de rendiment acadèmic a 1r curs 96,86% 

Taxa d'èxit 100,00% 

Data informe:01/12/2014 
Font: URV en xifres 
ACRM05 - Resultats acadèmics 
ACRM07 - Resultats acadèmics de 1er curs 
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Taula 13. Rendiment acadèmic per assignatura (curs 2013-14) 

Assignatura Tipologia Nombre 
d’estudiants 

Convocatòria Notes dels estudiants 

    No 
presentat 

Suspès Aprovat Notable Excel·lent Matrícula 
d’Honor 

    N. % N.  % N.  % N.  % N.  % N.  % 

Normativa 
col·legial, 
deontologia i 
torn d’ofici  

OB 29 Juny 

 1 3,45   10 34,48 17 11,89 1 3,45  

 

Pràctica 
administrativa 

OB 29 Juny 
1 3,45   11 37,93 15 23,78 2 6,90  

 

Pràctica civil OB 29 Juny 1 3,45   11 37,93 15 23,78 2 6,90   

Pràctica 
constitucional, 
internacional i 
europea 

OB 28 Juny 

1 3,57   11 39,29 14 25,51 2 7,14  

 

Pràctica laboral OB 29 Juny 1 3,45   11 37,93 15 23,78 2 6,90   

Pràctica 
mercantil 

OB 29 Juny 1 3,45   11 37,93 15 23,78 2 6,90  
 

Pràctica penal OB 28 Juny 1 3,57   11 39,29 14 25,51 2 7,14   

Pràctica 
processal i 
sistemes 
alternatiu de 
resolució de 
conflictes 

OB 29 Juny 

1 3,45   11 37,93 15 23,78 2 6,90  

 

Pràctica 
professional i 

OB 29 Juny 1 3,45   12 41,38 14 23,78 2 6,90   
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tècniques de 
comunicació i 
probatòries 

Pràctica 
tributària 

OB 29 Juny 1 3,45   11 37,93 15 23,78 2 6,90  
 

Pràctiques 
jurídiques 

PE 27 Juny 1    6 22,22 18 41,15 3 11,11  
 

 
Data informe:01/12/2014 
Font: URV en xifres. Informes: 
ACRM10. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria)   
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Taula 14. Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) i Taxa de rendiment 
(crèdits superats/crèdits matriculats). 

          2013-14 

1r
 c

ur
s 

Assignatura Taxa 
d’èxit 

Taxa de 
rendiment 

Normativa col·legial, 
deontologia i torn 
d’ofici 

100,00% 96,55% 

Pràctica 
administrativa 

100,00% 96,55% 

Pràctica civil 100,00% 96,55% 

Pràctica 
constitucional, 
internacional i 
europea 

100,00% 96,43% 

Pràctica laboral 100,00% 96,55% 

Pràctica mercantil 100,00% 96,55% 

Pràctica penal 100,00% 96,43% 

Pràctica processal i 
sistemes alternatius 
de resolució de 
conflictes 

100,00% 96,55% 

Pràctica professional 
i tècniques de 
comunicació i 
probatòries 

100,00% 96,55% 

Pràctica tributària 100,00% 96,55% 

Pràctiques jurídiques 100,00% 100,00% 

Data informe:01/12/2014 
Font: URV en xifres 
ACRM08 - Assignatures segons taxa d'èxit i taxa de rendiment 
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Màster universitari en Dret Ambiental 

Gràfic 1. Metodologies vs. Avaluació 

 

Data informe:12/02/2015 
Font: Docnet  

Sistema d'Avaluació (% d'ús) Metodologia (% d'hores)

Activitats 

Introductòries 0% 2%

Activitats Teòriques
1% 23%

Activitats Pràctiques Pràctica guiada
38% 29%

Pràctica autònoma
35% 30%

Metodologies 

Integrades 1% 3%

Pràctiques Externes
5% 7%

Atenció 

Personalitzada 0% 3%

Proves
19% 2%

Màster en Dret Ambiental (pla2010) (Curs 2013‐14)

Metodologia i sistema d'avaluació 
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Taula 11. Relació d’estudiants de Pràctiques Externes 

Centre Número 
d’estudiants Tipologia 

Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres 1 Curriculars 
Centro de Incidencia Ambiental (Panamá) 1 Curriculars 
CTAIMA Outsourcing & Consulting, SL 1 Curriculars 
Menéndez & Asociados Abogados, SLP 1 Curriculars 
Centre de Recerca en Canvi Climàtic 1 Curriculars 
Halde-Oase der Natur 1 Curriculars 
Diputació de Tarragona 1 Extracurriculars 
Data informe:24/02/2015 
Font: OSD-FCJ 
 

Taula 12. Relació dels treballs de fi de màster  

Títol TFM Qualificació 
La Justicia interespecífica y el estatuto jurídico de los animales: desafíos en la 
construcción de un discurso de respeto a la diversidad religiosa  

9 

Whaling in the Antarctic en un Dret internacional ambiental en transició 9,5 
Maíz transgénico en México: entre la propiedad intelectual y la soberanía 
alimentaria 

8,5 

Las tensiones entre derechos de la Naturaleza y matriz de desarrollo en la 
constitución del Ecuador 

8,5 

L’oli com a residu: concepte, marc legal i aproximació a la seva gestió 7,0 
Smart City: Aproximación a al delimitación conceptual para su tratamiento jurídico 8,5 
El Pla  Hidrològic de Conca a la part espanyola de la demarcació hidrogràfica de 
l'Ebre. Anàlisi crítica sobre l'impacte del Pla en el medi ambient, amb especial 
referència a l'afectació de les mesures sobre el delta de l'Ebre. 

6,0 

Soberanía alimentaria, extractivismo y sistema económico global: retos y 
realidades en Ecuador  

8,0 

Derechos ambientales de los pueblos indígenas de México 8,0 
La incidencia de la directiva de emisiones industriales en el régimen jurídico 
catalán de prevención y control ambiental de actividades  

9,0 

La planificación hidrológica en España: ¿Un modelo para ser aplicado en Brasil? 7,5 
El siniestro del buque petrolero Prestige: análisis desde el derecho administrativo, 
civil y penal 

9,5 

Data informe:25/02/2015 
Font: Elaboració pròpia 

 

Taula 13. Rendiment acadèmic de treball de fi de màster 
 

 

 

 
 
 

 Data informe:28/11/2014 
ACRM10. Rendiment acadèmic per assignatura (per convocatòria) 
 

 

 

Convocatòria 
 Aprovat  

Notable Excel·lent Matrícula 
d’honor 

Suspens No 
presentat 

Juny 1 2 2   1 

Setembre  5 2   2 

Gener       
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Taula 14. Indicadors de resultats acadèmics (pla 2010) 

Indicador 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Taxa de rendiment acadèmic 94,35% 93,66% 96,79% 85,74% 

Taxa d’abandonament 0,00% 16,67% 4,35% 23,08% 

Taxa d'èxit 100,00% 100,00% 100,00% 99,61% 

Taxa de graduació - - 73,91% 76,92% 

Titulats 1 16 8 13 

Taxa d’eficiència 100,00% 99,07% 97,86% 99,24% 

Durada mitjana dels estudis 1 1,86 2 1,94 

Data informe:01/12/2014 
Font: URV en xifres 
ACRM05 - Resultats acadèmics 
ACRM09 - Titulats de màster 
ACRM11 - Taxa d’abandonament de màster 
ACRM12 - Taxa de graduació de màster 


