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ABAST I AUTORIA DE L’INFORME DE SEGUIMENT  
 
L’Informe de Seguiment de la Qualitat dels títols oficials de grau i de màster i del sistema de garantia interna de la qualitat de la Facultat de Medicina ISQ 2021 té l’abast següent: 
 

Títols Dimensions Curs analitzat 

Grau en Medicina (GMED-17U) Informe complet 2020-2021 

 
L’autor de l’informe és el Comitè de Qualitat del Centre, amb l’assessorament d’unitats tècniques i acadèmiques del centre i transversals de la Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya. Composició del CQC:   
  

Nom Posició 

Ramon Pujol Farriols Degà 

Núria Obradors Aranda Cap d’estudis 

Roberto Elosua LLanos Vicedegà de Recerca i Internacional 

Elisabet Sarri Plans Coordinadora de Cicle Bàsic 

Joan Manuel Díaz Gómez Coordinador de Cicle Clínic 

Olga Pedragosa Xuclà Suport d’Ordenació Acadèmica a la Facultat de Medicina 

Natàlia Casals Solé Tècnica Acadèmica de Qualitat del Centre 

Pablo Cornago Rodríguez Estudiant del Grau en Medicina 

 
L’informe s’elabora segons el procediment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat “PE07_U_Pr02 Seguiment de la qualitat dels títols oficials de grau i de màster”. 
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DIMENSIÓ 1 - QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU    
 

Estàndard 1. El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES. 

 

Abast Grau en Medicina (GMED-17U) 

 

Subestàndard 1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard  

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Es valora molt positivament incloure ACOEs a 3r i 4t curs del 
Grau com a complement del sistema avaluatiu de pràctiques 
externes (clíniques). A 6è està previst fer una ACOE que 
avaluï totes les pràctiques del Grau tal i com fan les 
universitats públiques.  

  

La Universitat ha aprovat al juliol de 2021 una revisió del 
catàleg de competències que inclou la qüestió de gènere, 
sostenibilitat i ODS.  

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Observació 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Esmenar les memòries 
dels títols   

Millorar la justificació del títol a 
la memòria de verificació 
(apartat 2) 

Requeriment 
modificació 
2017 

Es durà a terme aquesta millora de la memòria quan es sol·liciti una modificació 
substancial autoritzable a AQU. 

0%  

Esmenar les memòries 
dels títols   

Informar a la memòria més 
específicament sobre el 
rotatori i avaluació de les 
pràctiques. 

Requeriment 
informe 
verificació 
2017   
Requeriment 
Seguiment.  
IAISC gener 
2020 sobre 
ISQ 2019 i 
ISQ 2019(2) 

Requeriment AQU verificació 2017. IAISC gener 2020 sobre ISQ 2019 i ISQ 
2019(2)Es durà a terme aquesta millora de la memòria quan se sol·liciti una 
modificació substancial autoritzable a AQU 

0%  

 
 
  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
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Subestàndard 1.2.  El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard  

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

    

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Ajustar els plans d’estudis 
a les necessitats 
formatives dels estudiants i 
a les necessitats 
organitzatives del centre 

Revisar l’optativitat del Grau 
(v. detall). 
 

Recomana
ció 
Verificació 
2017 
 

Es va fer una nova proposta d’optativitat per adequar-la al pla d’estudis (es va 
informar a l’ISQ 2019; vegeu detall dels canvis al Pla de Millora annexat al final). 
Aquesta nova proposta ja l’hem implementat per al curs 2020-21. Les optatives es 
distribueixen en cicle bàsic i cicle clínic. Des del curs 2019-20 ja s’ha implementat la 
tria de l’optativa  el curs previ a cursar-la. L’estudiant disposa de tota la informació en 
un dossier informatiu d’optatives que s’actualitza curs a curs amb les optatives que 
s’ofereixen per al curs següent. Aquest dossier conté una descripció  del contingut i 
avaluació d’aquest tipus d’assignatura perquè l’estudiant  pugui fer la tria. 

100% N 

Ajustar els plans d’estudis 
a les necessitats 
formatives dels estudiants i 
a les necessitats 
organitzatives del centre 

Valorar mantenir o retirar els 
corequisits de matrícula 

No S’estan valorant els requisits de matrícula especificats en la memòria en relació a les 
assignatures de pràctiques tutelades per tal d’afavorir la progressió adequada dels 
estudiants. A partir del curs 2021-22 s’aplica l’acord de progressió acadèmica, 
https://www.uvic.cat/normativa/FM/grau, segons el qual l’estudiant ha de tenir 
matriculades o superades totes les assignatures obligatòries de primer i segon curs 
per poder matricular qualsevol assignatura de tercer o cursos posteriors. Aquesta 
revisió també es fa per garantir una major coherència entre assignatures, tant de 
forma horitzontal com vertical. 

50% S 

Ajustar els plans d’estudis 
a les necessitats 
formatives dels estudiants i 
a les necessitats 
organitzatives del centre 

Analitzar la implementació 
dels continguts transversals 
a totes les 
assignatures del cicle clínic 
del Grau en Medicina 

No Cadascuna de les matèries transversals té un responsable que vetlla per la 
implementació d’aquesta transversalitat en l’assoliment de les competències 
relacionades amb les matèries transversals (farmacologia, 
anatomia patològica, microbiologia, radiologia, medicina preventiva, malalties 
infeccioses). Al finalitzar la implementació del Grau s’analitzarà la implementació. 

50% S 

  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Annexos/GMED-17UV_detall_canvis_pla_estudis_2019_2.pdf?csf=1&web=1&e=4ifEUA
https://www.uvic.cat/normativa/FM/grau,
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Subestàndard 1.3.  Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Segons els indicadors, el perfil d’ingrés dels estudiants a 
primer curs continua essent adequat i similar a la resta 
d’universitats del Sistema Universitari Català. La principal via 
d’accés és per “Proves d’Accés a la Universitat- PAU". La 
Nota de tall es manté elevada i per tant, les places que 
s’ofereixen es cobreixen en la seva totalitat 

La demanda d’accés en 1a opció presenta una tendència a 
disminuir respecte al total de la demanada d’accés per 
preinscripció. Incrementa molt la demanda en 8a opció. S’està 
treballant per donar més visibilitat als aspectes més singulars i 
destacats del Grau. 

El % d’estudiants que accedeixen al grau per altres vies ha 
incrementat en el curs 2020-21. L’explicació és que a partir de 
2n i tercer curs es produeixen trasllats d’estudiants a d’altres 
universitats públiques, tant catalanes com d’altres comunitats. 
Deixen places lliures que permeten que altres estudiants 
puguin accedir per la via de reconeixement de crèdits 
procedents del Grau de Medicina o d’altres Graus de la 
branca de Ciències de la Salut. 

La Facultat de Medicina destina part del pressupost a 25 
beques de renda per curs i també 16 beques COVID per 
ajudar les famílies en situació desfavorable per la pandèmia. 
Aquestes últimes un cop finalitzada la situació de pandèmia es 
transformaran en beques d’Ajut Social, per atendre a les 
famílies més desafavorides. El curs 20-21 es van atorgar 30 
beques d’Ajut Social. 

 Es detecta un increment d’estudiants que accedeixen per 
PAU que han cursat prèviament un primer curs d’un Grau en 
Ciències de la Salut, majoritàriament Infermeria, però també 
altres Graus de Salut (Fisioteràpia, Biologia Humana, 
Biomedicina, Farmàcia). 

La Facultat de Medicina atorga 2 premis d'excel·lència 
acadèmica per curs per tal incentivar l’excel·lència acadèmica. 
També atorga 8 premis de pràctica clínica a partir de 3r curs. 

  

Es continua orientant a la matrícula als estudiants d’accés 
directe a fi que assoleixin els seus objectius d’aprenentatge. 
Es fan propostes de matrícula i tenen tutories amb cap 
d’estudis i coordinador de cicle bàsic i/o clínic segons els curs 
al qual accedeixen. 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Implementar estratègies 
per a la millora del nou 
accés 

Participar en l'estudi de la 
possibilitat d'introducció de 
PAP als graus de Medicina 
que es duu a terme al CIC. 

No S’han dut a terme reunions per debatre els progressos del projecte per incloure les 
proves d’accés (PAP) on hi han participat els degans de les Facultats de Medicina de 
Catalunya (en el marc del Consell Interuniversitari Català). 

50% S 

 
 
  

https://www.uvic.cat/indicadors/grau/medicina
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
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Subestàndard 1.4.  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard  

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Les Unitats Docents Territorials (UDT) de Vic i Manresa estan coordinades a través dels coordinadors d’UDT, un per Manresa i 
un altre per Vic, que treballen de manera conjunta a fi de garantir els objectius docents del Grau. Aquests dos coordinadors 
formen part del comitè de direcció de la Facultat i també de la Comissió Acadèmica de la Facultat. 

  

S’ha constituït la Comissió Acadèmica de la Facultat de Medicina integrada per: degà, vicedegà de recerca i Internacional, cap 
d’estudis, coordinadora de cicle bàsic, coordinador de cicle clínic, coordinadora d’UDT Vic, coordinador d’UDT Manresa i 
secretaria acadèmica. Aquesta comissió es reuneix setmanalment i garanteix la coordinació de les dues UDTs 

  

Les assignatures del cicle clínic (de 3r a 6è) són impartides per un únic equip de professors que fan docència a les dues unitats 
de forma simultània. El responsable de l’assignatura garanteix els mateixos continguts, competències i RA en ambdues unitats i 
està acompanyat del coordinador de cicle clínic (que vetlla per tot el desplegament del cicle clínic) i pel coordinador de curs (un 
per 3r, un per 4t i un per 5è) que vetlla pel funcionament acadèmic coordinat de totes les assignatures que s’imparteixen en 
aquell curs.  

  

S’ha creat la comissió COVID-FESS que es reuneix setmanalment i que té com a objectiu vetllar per la salut del conjunt de 
persones de la Facultat de Medicina i, alhora, mantenir la continuïtat de la docència i la qualitat acadèmica en el context 
pandèmic que vivim, tot adaptant amb flexibilitat els grups davant les incidències que la infecció pot provocar entre els membres 
de la comunitat de la Facultat de Medicina. Aquesta Comissió està formada por PDI, PAS, estudiants i representants del Comitè 
d'empresa. 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Coordinar les 
unitats docents 
territorials 

Consolidar la coordinació de la docència 
entre les unitats docents de Vic i de 
Manresa 

Requeriment 
Verificació 
2017 
Requeriment 
Seguiment.  
IAISC gener 
2020 sobre 
ISQ 2019 i 
ISQ 2019(2)  

Es fa molt d'èmfasi en la figura del coordinadors d’assignatura que a cicle clínic 
lidera l’assignatura que s’imparteix de forma idèntica i simultània a les dues UDTs. 
Cada curs de cicle clínic té un coordinador de curs que acompanya als 
coordinadors d’assignatura en el desenvolupament d’aquesta tasca. Els 
coordinadors d’UDT col·laboren en cada UDT a assegurar els mecanismes de 
coordinació.  
El curs 2021-22 iniciem el desplegament de cinquè curs. 
En l’avaluació de l’ISQ de 2020, AQU va donar per superat aquest requeriment. El 
mantenim en el pla de millora fins a desplegar completament el Grau. 

75% S  

 

3-Introducció d’accions al Pla de Millora 

Denominació de la nova acció:  Elaborar el reglament de facultat, d’acord a les NOF UVic-UCC que recollirà mecanismes i responsabilitats en la coordinació. 

Motiu de la incorporació  
de la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent [x]) 

Resultats obtinguts en el 
desenvolupament del titol/s 

  

Observació AQU     Identificació de l’observació:    

Identificació del procés d’avaluació:  

Altre motiu x  El centre és jove i es va dotant de les eines necessàries. 

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
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Objectiu del PMQ del qual 
forma part la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent) 

Denominació de l’objectiu del 
PMQ: 

Coordinar les unitats docents territorials que canvia de nom a dotar-se dels mecanismes de coordinació adequats. 

Es proposa la creació d’un nou 
objectiu al PMQ. Denominació: 
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Subestàndard 1.5.  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard  

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Per garantir la progressió acadèmica dels estudiants del Grau en Medicina 
s’ha proposat aplicar des del curs 2021-22 l’acord de progressió acadèmica de 
la Normativa acadèmica 21-22, que estableix que:  Per matricular-se d'una 
assignatura de tercer curs i cursos posteriors, l'estudiant s'ha de matricular 
obligatòriament de les assignatures de formació bàsica o obligatòries no 
superades (de les quals no s'ha fet matrícula o suspeses) de primer i segon 
curs. Es podran resoldre excepcions justificades prèvia instància adreçada al 
cap d'estudis. 
La implementació d’aquest acord s’ha acompanyat de sessions de tutoria per 
orientar la matrícula de l’estudiant. 

. S’ha elaborat una regulació específica de pràctiques que concreta aspectes 
organitzatius sobre l’horari, l’ús de mesures de prevenció, confidencialitat, etc. 
 

  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
https://www.uvic.cat/normativa/FM/grau
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DIMENSIÓ 2 – PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA    
 

Estàndard 2. La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat. 

 

Abast Facultat de Medicina 

 

Subestàndard 2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

Observacions AQU VSMA Evidències   

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

S'està ampliant la informació del web uvic-ucc.cat, https://www.uvic-ucc.cat/graus, per facilitar la visió global de tots els estudis i 

de tots els centres de la UVic-UCC.  

  

En el catàleg d’accions del Pla d’Orientació i Acció Tutorial (POAT) del Grau en Medicina s’han afegit dues accions específiques 
del grau en Medicina: el Programa de Suport a l’Estudiant i el Programa d'Optimització del Rendiment Acadèmic orientat a la 
superació del MIR. Vegeu: https://www.uvic.cat/grau/medicina 

  

La UVic-UCC ha incrementat el nivell d’accessibilitat al web, https://apunt.uvic.cat/la-uvic-vetlla-per-laccessibilitat-digital. També 
s’ha reforçat la publicació dels materials docents i altres documents accessibles amb l’aprovació d’una guia d’estil, 
https://apunt.uvic.cat/la-uvic-vetlla-per-laccessibilitat-al-web-amb-una-guia-destil. 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Completar la 
informació sobre les 
característiques de 
la titulació 

Vetllar perquè la 
informació  referent al 
procés de selecció i 
matrícula sigui l’adequada 

Requeriment Informe 
AQU Verificació 2017 
Requeriment Seguiment.  
IAISC gener 2020 sobre 
ISQ 2019 i ISQ 2019(2) 

Al web de la UVic-UCC hi ha disponible la informació sobre el procés de 
matrícula. Des d’aquesta pàgina es dirigeix al campus virtual (intranet) donant 
accés a l’estudiant a més informació específica del Grau sigui accessible abans 
de la matrícula (horaris, calendari d’assignatures, prerequisits de matrícula, 
progressió acadèmica) 
Els criteris de selecció dels estudiants per accés directe així com els terminis de 
presentació de sol·licituds i les dates de resolució es publiquen a la pàgina web  

100% S 

Completar la 
informació sobre les 
característiques de 
la titulació 

Vetllar perquè la 
informació  referent a 
mobilitat i orientació 
d’estudiants sigui 
l’adequada 

Requeriment Informe 
AQU Verificació 2017 
Requeriment Seguiment.  
IAISC gener 2020 sobre 
ISQ 2019 i ISQ 2019(2) 

En la pàgina web la Uvic-UCC es publica la informació referent a la Mobilitat IN  
del Grau en Medicina: s’especifica el programa d’intercanvi per la Facultat de 
Medicina, Courses in International Exchange Students, i es mostren els 
convenis que la Facultat de Medicina  en l’apartat UVic-UCC around the world  
Pel què fa a la mobilitat OUT, està disponible en l’intranet del campus (vegeu 
evidència: Mobilitat OUT Medicina) 

50% S 

Completar la 
informació sobre les 
característiques de 
la titulació 

Promoure que el 
professorat completi el seu 
currículum a l’URecerca  

No Es continua fent acompanyament del professorat nou perquè completi les dades 
al portal URecerca. La plantilla de professorat encara no està consolidada i es 
preveu que el procés d’actualització del portal encara continuï. 

75%  S 

Completar la 
informació sobre les 
característiques de 
la titulació 

Vetllar perquè la 
informació referent a 
pràctiques i al model 
pedagògic sigui l’adequada 

No S’ha millorat la informació que hi ha a la pàgina web,  

https://www.uvic.cat/grau/medicina, en relació a les pràctiques externes.  

100% N 

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%202/Mobilitat%20OUT%20Grau%20Medicina.pdf?csf=1&web=1&e=3d8f5t
https://www.uvic-ucc.cat/graus
https://www.uvic.cat/grau/medicina
https://apunt.uvic.cat/la-uvic-vetlla-per-laccessibilitat-digital
https://apunt.uvic.cat/la-uvic-vetlla-per-laccessibilitat-al-web-amb-una-guia-destil)
https://www.uvic.cat/medicina/acces-per-credits-reconeguts-convalidats
https://www.uvic.cat/en/cis/area-salut
https://uvic.adv-pub.moveon4.de/uvic-ucc_world_report/
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%202/Mobilitat%20OUT%20Grau%20Medicina.pdf?csf=1&web=1&e=3d8f5t
https://www.uvic.cat/grau/medicina#nav-6
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Subestàndard 2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

   

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Adequar la publicació de la 
informació sobre els 
resultats acadèmics i de 
satisfacció de les 
titulacions. 

Donar accés públic als 
indicadors de la titulació.  

No S'han publicat els indicadors en MS Power BI a l'apartat 'Qualitat' de cada titulació de 
grau i màster, i en un quadre de comandament a l'apartat 'Qualitat' del web de cada 
Centre.  

100% N 

 
  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
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Subestàndard 2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

   

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Publicar la totalitat dels 
processos i procediments 
estratègics del SGIQ sobre 
les titulacions oficials  

Fer una auditoria interna de 
l’estat de publicació dels 
processos i procediments 

No En el curs 20/21, s'ha publicat i actualitzat tots els processos i procediments 
transversals d'àmbit UVic-UCC i de la Fundació Balmes. Es manté l'acció, atès que 
es preveu la migració al Mapa de Processos Versió 5.  

75% S 

Publicar els resultats del 
seguiment i acreditació de 
les titulacions 

Fer més visibles els resultats 
del seguiment i acreditació de 
les titulacions per als 
estudiants de nou accés 

No S’ha publicat el segell de qualitat de la verificació (ca, es i en) en la pàgina web del 
Grau en Medicina, enllaçat a la pàgina corresponent del web EUC  
S’han publicat els informes d’avaluació interns (ISQ i PMQ de cada any) i els 
informes d’avaluació externs de Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, EUC informes. 

100% N 

 
 
  

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=12040
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?ti_codiDGU=2922
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DIMENSIÓ 3 – EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA QUALITAT    
 

Estàndard 3. La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora continuada de la 
titulació. 

 

Abast Facultat de Medicina 

 

Subestàndard 3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

   

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Consolidar la 
implementació dels 
processos relacionats amb 
el marc VSMA 

Dur a terme accions de 
formació i divulgació dels 
procediments VSMA entre els 
grups d’interès 

No S'han consolidat les accions de formació al professorat i PAS en VSMA, sota el 
paraigua del CIFE. A la FM, el curs 2020-2021 6 persones han superat mòduls de 
formació (4 verificació, 2 seguiment). S'ha consultat a la comissió acadèmica sobre la 
idoneïtat del format de les formacions i s'han rebut resultats favorables de les 
enquestes de les pròpies formacions, però amb poca participació. A grans trets, es 
valoren positivament les sessions sincròniques, mentre que cal revisar les activitats 
autònomes, cosa que es farà de cara al nou programa 2022. 

100% N 

Consolidar la 
implementació dels 
processos relacionats amb 
el marc VSMA 

Reforçar la participació 
d’estudiants, professorat i 
ocupadors en VSMA 

No De moment no han participat estrictament estudiants ni ocupadors en els processos 
de VSMA, tot i que contínuament es recull el feedback dels estudiants a través dels 
delegats de curs en relació a la docència del Grau i a equipaments de la Facultat que 
es tenen en compte en el procés de millora. 

25% S 

Consolidar la 
implementació dels 
processos relacionats amb 
el marc VSMA 

Revisar els textos transversals 
que s'utilitzen de plantilla en la 
documentació VSMA des de la 
perspectiva de gènere. 

No S'han consultat, als Serveis Lingüístics, a la Unitat d'Igualtat i a la Secretaria General 
de la UVic-UCC, les indicacions de la institució al respecte. Atès que no n'hi ha 
d'establertes de pròpies, es proporcionen diversos documents de caràcter orientatiu 
elaborats per la Xarxa Vives d'Universitats entre altres, per utilitzar de referència en la 
redacció i revisió de textos, en el moment que es fac (els textos transversals es 
revisen periòdicament, però no amb caràcter anual). De moment la institució no ha 
definit normativa sobre aquesta qüestió. 

25% N 

 

3-Introducció d’accions al Pla de Millora 

Denominació de la nova acció:  Dissenyar una proposta de nou model de seguiment de titulacions 

Motiu de la incorporació  
de la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent [x]) 

Resultats obtinguts en el 
desenvolupament del titol/s 

  

  Identificació de l’observació:    

Identificació del procés d’avaluació:  

Altre motiu x Exposició del motiu: Canvis en la legislació en relació al VSMA 

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
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Objectiu del PMQ del qual 
forma part la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent) 

Denominació de l’objectiu del 
PMQ: 

  

Es proposa la creació d’un nou 
objectiu al PMQ. Denominació: 
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Subestàndard 3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 
satisfacció dels grups d’interès. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

 Actualment no es disposa d’un sistema de registre sobre queixes tant a la facultat com a la Síndica de Greuges per tal de poder 
tipificar-les o valorar-ne l’evolució. 

 

 S’està valorant l’ajust en els ítems d’avaluació de les enquestes de satisfacció  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacci
ó AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat 
Pla Millora 
(S/N) 

Incrementar la 
participació en el 
canals de recollida 
d’informació 

Implementar les accions 
necessàries per millorar la 
participació en les enquestes 
acadèmiques 

No S'ha estès l'ús de l'app de SIGMA enquestes a tots els centres del campus Vic de la UVic-UCC. 
La participació no era gaire alta i per això a la Facultat de Medicina es reserva temps específic 
de l’assignatura per afavorir la participació dels estudiants en les enquestes un cop acabada la 
docència de cada assignatura i es reforça la importància de la seva participació. 

75% S 

Incrementar la 
participació en el 
canals de recollida 
d’informació 

Sistematitzar la recollida de la 
informació de la bústia de 
queixes i suggeriments per al 
seu posterior anàlisi i millora 

No Se segueix estenent l'ús del canal intern URespon com a mitjà institucional per a la recollida de 
suggeriments, peticions, queixes i reclamacions. També s'ha habilitat una bústia de correu 
externa (escoltem@uvic.cat) per recollir les incidències i peticions que puguin venir des de fora 
la comunitat universitària 

50% S 

Conèixer la 
satisfacció de PAS i 
PDI   

Posar en valor els resultats de 
l’enquesta de satisfacció amb 
la docència impartida, i 
l’enquesta de satisfacció de 
les Àrees, Serveis i 
Infraestructures 

No S'han recollit durant diversos cursos la satisfacció del PAS i el PDI en dues enquestes. La del 
PAS és recull en l'enquesta de satisfacció del personal en relació a les Àrees, Serveis i 
Infraestructures. Aquesta informació, tot just el curs 19/20, és accessible als centres i resta de 
direccions d'Àrees i Serveis a través d'un nou informe Power BI. Pel que fa a la satisfacció del 
PDI, la informació queda recollida en l'enquesta de satisfacció amb la docència impartida, els 
resultats de la qual estan a disposició dels centres a través del mòdul ENWES de SIGMA. Es 
proposa integrar d'una forma més directa la valoració i el debat sobre aquestes dades 
quantitatives de satisfacció de PDI i PAS en les reflexions que es fan durant els processos de 
seguiment.  

100% N 

 

3-Introducció d’accions al Pla de Millora 

Denominació de la nova acció:  Establir un sistema de registre de les queixes i la seva tipificació 

Motiu de la incorporació  
de la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent [x]) 

Resultats obtinguts en el 
desenvolupament del titol/s 

  

Observació AQU     Identificació de l’observació:  De moment no es disposa d’un registre de les queixes.  

Identificació del procés d’avaluació:  

Altre motiu x Exposició del motiu:  

Objectiu del PMQ del qual 
forma part la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent) 

Denominació de l’objectiu del 
PMQ: 

Incrementar la participació en el canals de recollida d’informació 

Es proposa la creació d’un nou 
objectiu al PMQ. Denominació: 

 

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
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Subestàndard 3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora continuada. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

   

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Millorar la gestió de l’SGIQ 
a través d’eines 
específiques. 

Implementar el Comitè de 
Qualitat del Centre 

No Es manté aquesta acció per tal de que els CQC adquireixen total autonomia en la 
gestió dels processos del centre i en consonància amb la migració cap al Mapa 
Versió 5 

75% S 

Millorar la gestió de l’SGIQ 
a través d’eines 
específiques. 

Dissenyar un Programa 
informàtic de Gestió de la 
Qualitat 

No S'ha adquirit la llicència del programari UNIKUDE i s'està adaptant a la realitat UVic-
UCC. Aquesta adaptació es fa amb la participació de OTVOA, ATIC i AdQ, juntament 
amb l'empresa Q2K. 

50% S 

Millorar la gestió de l’SGIQ 
a través d’eines 
específiques. 

Implementar el registre 
d’evidències del programa 
informàtic GIQ.  

No Es manté l'acció ja que tot i haver documentat el registre d'evidències dels 
procediments transversals, es preveu la migració al nou programa informàtic adquirit. 
Queden pendent les de centre. 
Aquesta acció canvia de nom a Documentar el llistat de registres del programa 
informàtic de Sistema de Gestió. 

50% S 

Millorar la gestió de l’SGIQ 
a través d’eines 
específiques. 

Sistematitzar la generació 
d’actes de les reunions de 
revisió de l’SGIQ per millorar 
la seva traçabilitat. 

No Tots els òrgans de gestió de la qualitat del reglament estan plenament operatius i 
s'enregistren les seves actes al gestor documental.  

100% N 

Actualitzar l’SGIQ amb els 
processos que es duen a 
terme en el centre 

Ajustar l’actual mapa de 
processos a la perspectiva 
dels centres 

No Es tanca aquesta acció transversal ja que se n'obre una de més concreta per a 
avaluar les especificitats de cada centre. 

75% N 

Difondre l’SGIQ entre els 
principals grups d’interès 

Dissenyar un pla de 
màrqueting específic per fer 
difusió de l'SGIQ entre els 
principals grups d'interès 

No S'ha dissenyat un pla de comunicació que ha estat aprovat per la Comissió de 
Qualitat de la UVic-UCC. El curs 2020-21 va ser el primer en el que ja es van 
implementar algunes accions del pla. 

100% N 

Difondre l’SGIQ entre els 
principals grups d’interès 

Posar en relació cada objectiu 
del PMQ amb el corresponent 
procés de l'SGIQ, per 
emmarcar cadascuna de les 
accions dins l'SGIQ 

No En desenvolupament. Es preveu desplegar l'acció pel que fa als processos 
transversals de manera generalitzada en el PMQ 2020. S'incorporaran els processos 
de centre a mesura que es vagin incorporant a l'SGIQ de cada centre (mapa v_5) 

50% S 

 

3-Introducció d’accions al Pla de Millora 

Denominació de la nova acció:  Documentar i publicar els processos i procediments del centre adaptats a la darrera versió del mapa de processos de la UVic-UCC. 

Motiu de la incorporació  
de la nova acció 
 

Resultats obtinguts en el 
desenvolupament del titol/s 

x  

Observació AQU     Identificació de l’observació:    

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
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(escull l’opció corresponent [x]) Identificació del procés d’avaluació:  

Altre motiu  Exposició del motiu: Com que el centre encara es regeix per un SGIQ només transversal, 
cal fer l'adaptació l'actual mapa v. 5, que és amb el que tots els centres 
afrontaran l'avaluació dels sistemes per a l'acreditació institucional. 

Objectiu del PMQ del qual 
forma part la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent) 

Denominació de l’objectiu del 
PMQ: 

  

Es proposa la creació d’un nou 
objectiu al PMQ. Denominació: 
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DIMENSIÓ 4 – ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU    
 

Estàndard 4. El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants 

 

Abast Grau en Medicina (GMED-17U) 

 

Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té una experiència docent, investigadora i, si escau, 
professional suficient i valorada. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Es compleix amb els requisits de les HIDAs. Destaca el 78% d’hores impartides per doctor; i el 69%d’hores impartides per 
doctors acreditats. 

  
 

Al professorat se li assigna la docència segons la seva àrea de coneixement i la seva expertesa. (vegeu evidència: 
FM_GMED_PDI_Area Coneixement_20-21) 

  

Es valora molt positivament la participació de professorat clínic en les assignatures de cicle bàsic (1r i 2n). En totes les 
assignatures de primer curs i en la majoria de les de 2n, hi participa professorat clínic que aporta orientació mèdica al grau ja 
des dels primers cursos. Es valora que la proporció de professorat bàsic i clínic és l’adequada.  

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Ajustar el professorat del 
títol als nivells de la 
qualificació exigida  

Descriure l’evolució de la 
plantilla de professorat a 
mida que es 
desenvolupa el grau en 
relació a l’expertesa    

Requeriment 
informe verificació 
2017 
Requeriment 
Seguiment.  IAISC 
gener 2020 sobre 
ISQ 2019 i ISQ 
2019(2) 

Es valora que la contractació de professorat reuneix els requisits de nivell de 
qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té una experiència 
docent, investigadora i, si s’escau, experiència professional suficient i valorada. 
Tal i com es pot observar en els indicadors publicats a la pàgina web Indicadors 
Grau_Estàndard 4.1. 

50% S 

Ajustar el professorat del 
títol als nivells de la 
qualificació exigida  

Establir el reglament per 
a la incorporació 
estabilització i promoció 
del personal docent i 
investigador de la 
Facultat de Medicina de 
la Universitat de Vic- 
Universitat Central de 
Catalunya 

Requeriment 
informe verificació 
2017 
Requeriment 
Seguiment.  IAISC 
gener 2020 sobre 
ISQ 2019 i ISQ 
2019(2) 

El procediment de contractació de professorat està dissenyat per garantir que el 
professorat contractat s’ajusta als nivells de qualificació exigida i també les 
àrees d’especialització. Es publiquen les places a cobrir amb tots els requisits 
en el portal Uneix-te al nostre talent. S’ha treballat durant el curs 20-21 en la 
redacció del document de professorat: categories de PDI, requisits d’accés a 
cada plaça i mecanismes de promoció. En tràmit d’aprovació. 

75% S 

  

https://www.uvic.cat/indicadors/grau/medicina
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%204/FM_GMED_PDI_Area%20Coneixement_20-21.pdf?csf=1&web=1&e=IJuUeP
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%204/FM_GMED_PDI_Area%20Coneixement_20-21.pdf?csf=1&web=1&e=IJuUeP
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjAxYjEyZDgtNDRiYi00YWE5LTk2NTctYzMyOTYwMmI5ZGZjIiwidCI6IjA1YmVjMDM5LTRmNGYtNDA4Ny05ZjJlLTFlNzFhYTY0YzU2ZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjAxYjEyZDgtNDRiYi00YWE5LTk2NTctYzMyOTYwMmI5ZGZjIiwidCI6IjA1YmVjMDM5LTRmNGYtNDA4Ny05ZjJlLTFlNzFhYTY0YzU2ZSIsImMiOjh9
https://www.umedicina.cat/facultat/uneixte-nostre-talent
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Subestàndard 4.2.  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

En el cicle bàsic (1r i 2n) les assignatures estan organitzades amb la figura 
del professor responsable/coordinador, que té un contracte de professor 
titular o agregat a TC, que vetlla per la docència i l’avaluació de 
l’assignatura i que treballa en equip de forma altament coordinada amb la 
resta de professors de l’assignatura ja siguin agregats o titulars (TC) o 
associats. El coordinador de l’assignatura disposa d’hores de contracte per 
poder garantir la qualitat docent. El coordinador de cicle bàsic coordina el 
professorat responsable de les assignatures i vetlla perquè els continguts 
d’una no es repeteixin en la resta, també supervisa la metodologia docent, 
incentiva la formació del PDI. Juntament amb la cap d’estudis, el 
coordinador de cicle acompanya al responsable de l’assignatura en 
l’elaboració de la guia docent i del pla docent.   

 Tot i que el percentatge de professorat a temps parcial és elevat, una proporció 
d’aquest professorat està contractat com a catedràtic, titular o agregat amb 
responsabilitat de coordinar una assignatura i per tant, amb gran implicació en la 
docència. El contacte diari d’aquest professorat amb la pràctica mèdica és un valor 
afegit al Grau. 
 

En el cicle clínic les assignatures estan organitzades amb la figura del 
professor responsable/coordinador que té un contracte de professor titular 
o Agregat i un professor agregat que són els que tenen més dedicació tot i 
que no TC perquè no hi ha suficient càrrega docent. Tots ells són PDI 
Clínic. El responsable de l’assignatura disposa d’hores de contracte per 
poder coordinar l’assignatura i garantir que la docència i l’avaluació és 
idèntica a les dues UDTs.  

 S’ha millorat en el % de Professorat permanent respecte al % de professor associat 
respecte al curs passat. 
 

Ha incrementat el percentatge de participació en la valoració de la 
docència rebuda (66%)  

 La recollida de dades sobre la qualitat de les pràctiques en termes de satisfacció de 
l’alumnat així com també dels centres col·laboradors de pràctiques, s’ha realitzat a 
partir de grups focals en el què s’han identificat punts forts i febles de tipus més 
qualitatius. Es preveu complementar aquesta acció amb el desenvolupament 
d’enquestes de satisfacció més específiques. 

Es valora molt positivament els resultats obtinguts en relació a l’acció 
docent del professorat, tant globalment com en cadascun dels apartats 
avaluats. En tots els ítems avaluats el professorat obté puntuacions 
superiors a 4,4 (sobre 5). Vegeu indicadors de l’estàndard 4_2.1 
Satisfacció amb la docència rebuda. 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Ajustar el professorat del 
títol als nivells de la 
qualificació exigida  
 

Descriure l’evolució de la 
plantilla de professorat a mida 
que es desenvolupa el grau en 
relació a la dedicació  

Requeriment 
informe 
verificació 2017 
Requeriment 
Seguiment.  
IAISC gener 
2020 sobre ISQ 

El professorat nou contractat a TC o TP1 o TP2 disposa del temps adequat per 
desenvolupar funcions, atendre estudiants i donar suport al professorat associat 
de l’àmbit clínic. El professor responsable de l’assignatura i els adjunts, treballen 
de forma molt integrada i coordinada. Cada curs es desplega amb la mateixa 
organització d’assignatura a fi d’aconseguir el treball d’equip integrat i garantir 
que el professorat disposa de temps. 

50% S 

https://www.uvic.cat/indicadors/grau/medicina
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%204?csf=1&web=1&e=dAzKT3
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjAxYjEyZDgtNDRiYi00YWE5LTk2NTctYzMyOTYwMmI5ZGZjIiwidCI6IjA1YmVjMDM5LTRmNGYtNDA4Ny05ZjJlLTFlNzFhYTY0YzU2ZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjAxYjEyZDgtNDRiYi00YWE5LTk2NTctYzMyOTYwMmI5ZGZjIiwidCI6IjA1YmVjMDM5LTRmNGYtNDA4Ny05ZjJlLTFlNzFhYTY0YzU2ZSIsImMiOjh9
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2019 i ISQ 
2019(2) 

Ajustar el professorat del 
títol als nivells de la 
qualificació exigida  

 

Establir el reglament per a la 
incorporació, estabilització i 
promoció del personal docent i 
investigador de la Facultat de 
Medicina de la Universitat de 
Vic- Universitat Central de 
Catalunya 

Requeriment 
informe 
modificació 2017 
Requeriment 
Seguiment.  
IAISC gener 
2020 sobre ISQ 
2019 i ISQ 
2019(2) 

L’adequació del perfil del professorat a la docència impartida es mostra en la 
Taula de professorat per àrea de coneixement que cal llegir-la conjuntament 
amb la taula de professorat on es el professorat que participa en les 
assignatures. En els indicadors es mostren les dades resumides. Per a major 
detall vegeu evidències: FM_GMED_PDI_Area Coneixement_20-21 i 
FM_GMED_PDI_Resum HIDA_20-21 i FM_GMED_PDI_assignatura_Curs 20-
21. 

50% S 

 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%204/FM_GMED_PDI_Area%20Coneixement_20-21.pdf?csf=1&web=1&e=M0qaAY
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%204/FM_GMED_PDI_Resum%20HIDA_20-21.pdf?csf=1&web=1&e=OweZuA
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%204/FM_GMED_PDI_Area%20Coneixement_20-21.pdf?csf=1&web=1&e=PI5t6p
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%204/FM_GMED_PDI_Area%20Coneixement_20-21.pdf?csf=1&web=1&e=PI5t6p
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Subestàndard 4.3.  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 

Indicadors Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Es valora molt positivament la formació en metodologia ACC realitzada fins el 
moment. Al finalitzar el curs acadèmic i abans d’iniciar el següent s’aprofita per 
insistir en la formació metodològica en ACC, tant per a professorat novell com 
ja experimentat. 

 Tenint en compte el desplegament del Grau i la complexitat en 
l’organització de les assignatures del Grau, els indicadors destaquen la 
gran participació del professorat en activitats formatives en la 
competència de planificació i gestió de la docència. 

La oferta d’activitats del CIFE és molt variada i s’adequa molt bé a les 
necessitats de formació del PDI. Aquest fet es reflecteix en l’increment de 
participació del PDI en activitats formatives, tant pel què fa a nombre 
d’assistents com a nombre d'activitats formatives on participa PDI del Grau en 
Medicina, més enllà de la formació específica en ACC. 
Triangulant les dades de participació, de modalitat, tipologia de curs i 
assistència, es pot veure clarament com el format cursos, tallers i seminaris, 
en modalitat online i orientats a aspectes metodològics són afavoridors de la 
participació (aquest darrer any gairebé doblada en quant a nombre de 
professorat). (vegeu indicadors estàndard 4, subestàndard 4.3) 

 La unitat de suport a la docència i tecnologia educativa (UDUTE) ha 
seguit elaborant molts materials de suport per a l’acompanyament al 
professorat en la docència virtual i també en l'ús de la plataforma Moodle. 
Aquests materials estan disponibles per a tota la comunitat a UDUTE 

A més a més dels materials disponibles a la UDUTE, a la Facultat de Medicina 
s’han preparat eines de suport a la docència virtual (tutorials) i a l'ús del 
Moodle que estan disponibles al grup de treball de professorat de la Facultat i 
que són molt útils per al professorat nou que s’incorpora any a any amb el 
desplegament del Grau 

 S’ha consolidat el procés d’acompanyament al professorat col·laborador 
docent (de pràctiques) amb les sessions de presentació (virtual o 
presencial segons evolució pandèmia) i també amb l’elaboració de 
píndoles formatives a través de vídeos. 

És de destacar que el suport específic d’UDUTE (unitat de suport a la 
docència i tecnologia educativa) a Medicina està molt ben valorat i atén moltes 
peticions. Durant el curs 2020-21 van incrementar molt les sol·licituds a 
UDUTE, les quals van ser totes elles valorades amb la màxima puntuació. 
Comentar que el canal majoritari va ser a través del Formulari de Medicina. 
Les principals demandes van estar relacionades amb l’avaluació en línia. 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Ajustar el pla de formació 
permanent i el suport al 
professorat als nous 
contextos 

Dur a terme formació en 
metodologia ACC   

No Com cada curs acadèmic, a finals del curs 20-21 es va fer una formació per al 
professorat en plantilla i especialment per al de nova incorporació per anar 
consolidant la metodologia docent en ACC. A principis de setembre del 2021 es 
va repetir una segona edició per al professorat que no va poder assistir. 

75% S 

Ajustar el pla de formació 
permanent i el suport al 
professorat als nous 
contextos 

Dur a terme suport específic al 
coordinador d’assignatura 
sobre l’ús de la plataforma 
Moodle 

No La Facultat disposa d’un servei de suport a la docència i a la tecnologia, UDUTE 
Medicina que ofereix atenció personalitzada i cursos de petit format per al 
coordinador de l’assignatura i suport tecnològic en relació al manteniment de 
l’aula virtual i al desenvolupament de materials docents virtuals i a l’avaluació en 
línia. 

75% S 

Ajustar el pla de formació 
permanent i el suport al 

Implementar un programa 
d’acollida i acompanyament 

No S’ha implementat un pla d’acollida per al professorat de nova contractació. El 
pla d’acollida és una mica diferent segons es tracti de professorat titular, 

75% S 

https://www.uvic.cat/indicadors/grau/medicina
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
https://mon.uvic.cat/udute/
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professorat als nous 
contextos 

del professorat de nova 
contractació  

agregat, catedràtic o associat. El Professor titular, agregat i catedràtic compta 
amb l’acompanyament de la cap d’estudis i del coordinador de cicle i del 
coordinador de curs (en el cicle clínic) per poder dissenyar la guia docent, el pla 
de treball de l’assignatura de la qual en serà responsable durant el curs. Aquest 
acompanyament que s’inicia quan el professor és contractat, s’allarga tota la 
docència, si el professor ho requereix. Durant tot el procés de desenvolupament 
i d’impartició de docència el coordinador disposa de suport administratiu i 
tecnològic  
El professor associat té acompanyament del titular de l’assignatura i també 
disposa del suport administratiu i tecnològic. Tenint en compte que s’està 
implementant el Grau, el pla d’acollida i acompanyament es revisarà curs a curs 
per adaptar-lo a les necessitats del nou PDI i reajustar-lo si és necessari. 

Promoure l’activitat de 
recerca entre el 
professorat que imparteix 
docència 

Treballar en l’evolució de 
grups de recerca que es van 
constituint/ consolidant en 
aquest àmbit 

Requeriment 
AQU Informe 
Verificació 2017 
Requeriment 
Seguiment.  
IAISC gener 
2020 sobre 
ISQ 2019 i 
ISQ 2019(2) 

El professorat amb hores de recerca alliberades ha treballat per a impulsar la 
recerca des dels grups de recerca actuals a la UVic-UCC o ha treballat per 
trobar sinèrgies i establir aliances en l’entorn i crear nous grups. S’han presentat 
projectes liderats per PDI de la Facultat i projectes col·laboratius a 
convocatòries competitives. S’ha obtingut finançament competitiu de les 
convocatòries ACRUE, AGAUR Pandèmies i Marató de TV3. 
Al curs acadèmic 2020-21 el PDI de la Facultat de Medicina va publicar 121 
articles en revistes indexades.  Es valora que la progressió és l’adequada. 

50% S 

Promoure l’activitat de 
recerca entre el 
professorat que imparteix 
docència 

Desenvolupar un pla de 
dedicació en recerca per al 
professorat 

No S’han alliberat hores docència per tal de dedicar-les a Recerca, al professorat 
amb categoria d’Agregat (AQU) i amb dedicació TC. S’ha dissenyat una 
normativa de dedicació a la recerca que inclou tant el PDI del cicle bàsic com el 
PDI del cicle clínic. Queda pendent treballar amb els centres sanitaris afiliats per 
promoure la recerca del PDI amb tasques assistencials. Durant aquest curs 
acadèmic la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, la Fundació 
Balmes, la Fundació Bages, el Consorci Hospitalari de Vic, Althaia i el Institut 
Català de Salut de la Catalunya central han aprovat la creació del Institut de 
Recerca i Innovació en Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC).Pendent alinear 
el pla de recerca de la Facultat amb el pla de recerca del nou IRIS-CC. 

50% S 

Promoure l’activitat de 
recerca entre el 
professorat que imparteix 
docència 

Adaptar els recursos materials 
a les necessitats de recerca 
dels professorat 

No S’han identificat les necessitats de recursos materials en recerca del 
professorat. En el cas dels professors que realitzen recerca en l’àmbit biomèdic 
s’han canalitzat les seves necessitats a través del desenvolupament de 
l’operació biomedicina del projecte PECT. Els nous espais i necessitats 
tecnològiques s’alinearan amb el desenvolupament de l’IRIS-CC. 

25% S 
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DIMENSIÓ 5 – EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE    
 

Estàndard 5. La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de l’alumnat. 

   

Abast Facultat de Medicina 

  

Subestàndard 5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 

Indicadors (consulta els indicadors de 
cada títol a la pestanya "Qualitat") 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

  S’han detectat dos col·lectius d’estudiants que requereixen especial atenció i orientació. Per una banda alumnat 
que accedeix al grau al cicle clínic i que procedeix d’altres sistemes universitaris estrangers, mostren dificultats per 
poder adaptar-se a la metodologia de treball, sistema d’avaluació i dinàmica de les assignatures. Fet que incideix 
en el seu rendiment acadèmic i d’adaptació al grup. A aquests estudiants se’ls orienta i acompanya en el procés 
adaptatiu al grau. 
Per altra banda s’ha detectat que alguns estudiants que tenen assignatures reconegudes que a primer curs i que 
per tant, no les cursen, mostren dificultats per poder seguir altres assignatures del grau. En aquest sentit, seria 
convenient activar algun tipus de mesura que permetés situar a aquest alumnat amb els continguts previs treballats 
per tal de garantir major continuïtat entre assignatures (també en el cas d’aquestes reconegudes).   

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Dotar-se d’eines de suport 
i d’orientació als estudiants 

Implementar Pla Operatiu de 
Tutories 

No S’ha implementat el pla Operatiu de Tutories al cicle clínic (3r i 4t curs) i també 
parcialment al cicle bàsic.  

50% S 

Dotar-se d’eines de suport 
i d’orientació als estudiants 

Implementar el mecanisme 
d’informació de les 2 unitats  
docents territorials (UDTs) i 
dels mecanismes de tria 
d’UDT. 

No S’ha implementat el mecanisme de tria d’UDT. Es publica a l’aula de titulació tot el 
procediment de tria d’UDT. Vegeu evidència: FM_GMED_Criteris Assignació 
UDT_20-21. 

75% S 

Dotar-se d’eines de suport 
i d’orientació als estudiants 

Orientar adequadament als 
estudiants repetidors en la 
matrícula i pla acadèmic 
individualitzat en vistes a la 
planificació horària 

No El tutor acadèmic de pràctica clínica també exerceix de mentor i juntament amb la 
cap d’estudis orienta als estudiants en el procés de matrícula a fi de garantir la 
progressió adequada.                                          
Els curs 20-21 s’han realitzat els Claustres de cicle clínic (3r i 4t) on s’ha analitzat la 
progressió acadèmica dels estudiants d’aquests cursos amb la finalitat d’identificar la 
seva progressió i poder-los acompanyar en la millora del seu rendiment acadèmic.  

50% S 

 

3-Introducció d’accions al Pla de Millora 

Denominació de la nova acció:  Preveure la participació a les assignatures reconegudes en forma d’oients i poder accedir a tutories amb el professorat. 

Motiu de la incorporació  
de la nova acció 

   

Observació AQU     Identificació de l’observació:    

https://www.uvic.cat/centre/fm
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%205/FM_GMED_Criteris%20Assignaci%C3%B3%20UDT_20-21.pdf?csf=1&web=1&e=LPElrW
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%205/FM_GMED_Criteris%20Assignaci%C3%B3%20UDT_20-21.pdf?csf=1&web=1&e=LPElrW
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%205/FM_GMED_Criteris%20Assignaci%C3%B3%20UDT_20-21.pdf?csf=1&web=1&e=LPElrW
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(escull l’opció corresponent [x]) 

Identificació del procés d’avaluació:  

Altre motiu x Exposició del motiu: S’ha detectat que alguns estudiants amb assignatures reconegudes a 
primer curs mostren dificultat per seguir altres assignatures posteriors. 

Objectiu del PMQ del qual 
forma part la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent) 

Denominació de l’objectiu del 
PMQ: 

 Dotar-se d’eines de suport i orientació als estudiants 

Es proposa la creació d’un nou 
objectiu al PMQ. Denominació: 

 

 

3-Introducció d’accions al Pla de Millora 

Denominació de la nova acció:  Preveure l’acompanyament dels estudiants per a la millora del rendiment acadèmic 

Motiu de la incorporació  
de la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent [x]) 

   

Observació AQU     Identificació de l’observació:    

Identificació del procés d’avaluació:  

Altre motiu x Exposició del motiu: Alumnat que accedeix al grau al cicle clínic i que procedeix d’altres 
sistemes universitaris estrangers, mostra dificultats per poder adaptar-
se a la metodologia de treball, sistema d’avaluació i dinàmica de les 
assignatures. 

Objectiu del PMQ del qual 
forma part la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent) 

Denominació de l’objectiu del 
PMQ: 

 Dotar-se d’eines de suport i orientació als estudiants 

Es proposa la creació d’un nou 
objectiu al PMQ. Denominació: 
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Subestàndard 5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

Indicadors (consulta els indicadors de cada títol a la pestanya 
"Qualitat") 

Observacions AQU VSMA Evidències 

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

   

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Adequar els espais i els 
recursos físics a les 
necessitats del procés 
d’ensenyament-
aprenentatge 

Adaptar els recursos materials 
a les necessitats de docència 
tant dels estudiants com del 
professorat. 

Requeriment Informe AQU Verificació 
2017 
Requeriment informe AQU Modificació 
2017 
Requeriment Seguiment.  IAISC gener 
2020 sobre ISQ 2019 i ISQ 2019(2) 

 Requeriment superat en l’informe de seguiment del 
curs 2019 

100% N 

 
 
  

https://www.uvic.cat/centre/fm
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
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DIMENSIÓ 6 - QUALITAT DELS RESULTATS DEL PROGRAMA FORMATIU    
 

Estàndard 6. Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments 
acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 

   

Abast Grau en Medicina (GMED-17U) 

   

Subestàndard 6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

En el desenvolupament de les pràctiques s’ha acompanyat a 
l’estudiantat en la dimensió ètica de la pràctica professional i 
es preveu reforçar amb el desplegament de TFG. Aquestes 
accions complementaran altres sessions puntuals que es 
porten a terme en el marc de l’acollida. També s’han reforçat 
els protocols de confidencialitat i ús d’informació. 

 El numero de convenis i de places de pràctiques són 
suficients i adequades. Vegeu evidència: convenis pràctiques. 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Dur a  terme un 
desplegament adequat de 
les Pràctiques 

Implementar el portafolis de 
pràctiques 

No S’ha implementat el portafolis a Pràctica Clínica II (quart curs), s’implementarà 
progressivament a la resta d’assignatures de Pràctica Clínica 

50% S 

Dur a  terme un 
desplegament adequat del 
TFG 

Vetllar per al bon 
desplegament de les activitats 
formatives del TFG, en el seu 
desplegament   

Requeriment 
informe 
modificació 
2017 
Requeriment 
Seguiment.  
IAISC gener 
2020 sobre 
ISQ 2019 i 
ISQ 2019(2) 

S’ha creat una comissió que ha de desplegar el TFG per al curs 22/23 i s’han 
prioritzat totes les qüestions prèvies referents a la proposta de TFG que s’ha de 
tenir a punt per al curs 21/22 (propostes de TFG, accions d’orientació 
prematrícula, formació tutors/es, etc.) 

25% Sí 

 
  

https://www.uvic.cat/indicadors/grau/medicina
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/ConvenisPractiques?csf=1&web=1&e=2h5rdS
https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/ConvenisPractiques?csf=1&web=1&e=2h5rdS
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Subestàndard 6.2.  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 

Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

S’ha revisat i complementat la rúbrica d’avaluació de l’ACC 
principalment aplicada a cicle clínic. Els estudiants la coneixen 
i l’utilitzen com a eina per a la millora personal. 

Acompanyar al professorat per tal que incorpori d’una forma 
més explícita el treball vinculat a la qüestió de gènere, ja sigui 
a partir d’activitats concretes, de visibilització, de reflexió, etc. 

Durant aquest curs, atenent a les directrius acordades pel 
sistema universitari català, la docència s’ha desenvolupat en 
format híbrid i s’han preservat presencials les estades de 
pràctica clínica i les pràctiques a laboratoris, tallers pràctics 
de les assignatures i  les activitats d’avaluació (llevat 
excepcions derivades de situacions COVID) 

En el IAISC 2020 es va demanar la descripció de 
l’organització de les pràctiques clíniques a mida que es 
despleguin. Durant el curs 2020-21 s’han desplegat les 
pràctiques clíniques de 4t curs. Vegeu evidència: guia de 
pràctica clínica II. 

Es detecten dinàmiques diferents a les optatives, tant a nivell 
d’organització, com d’impartició i d’avaluació 

 

 

3-Introducció d’accions al Pla de Millora 

Denominació de la nova acció:  Incrementar pràctiques docents respectuoses amb la qüestió de gènere 

Motiu de la incorporació  
de la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent [x]) 

Resultats obtinguts en el 
desenvolupament del titol/s 

  

Observació AQU     Identificació de l’observació:    

Identificació del procés d’avaluació:  

Altre motiu x Exposició del motiu:  

Objectiu del PMQ del qual 
forma part la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent) 

Denominació de l’objectiu del 
PMQ: 

 Vetllar per la perspectiva de gènere 

Es proposa la creació d’un nou 
objectiu al PMQ. Denominació: 

 
 

 

3-Introducció d’accions al Pla de Millora 

Denominació de la nova acció:  Revisar els programes de les optatives i establir criteris consensuats en metodologia docent i d’avaluació 

Motiu de la incorporació  
de la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent [x]) 

Resultats obtinguts en el 
desenvolupament del titol/s 

  

Observació AQU     Identificació de l’observació:    

Identificació del procés d’avaluació:  

Altre motiu x Exposició del motiu: Es detecten dinàmiques diferents a les optatives, tant a nivell 
d’organització, com d’impartició i d’avaluació. 

Objectiu del PMQ del qual forma 
part la nova acció 
 
(escull l’opció corresponent) 

Denominació de l’objectiu del 
PMQ: 

 Incrementar coherència de les optatives entre elles mateixes i en el conjunt del títol 

Es proposa la creació d’un nou 
objectiu al PMQ. Denominació: 

 

 
 

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%206/Pla%20de%20Treball%20Pra%CC%80ctica%20Cli%CC%81nica%20II%20curs%2020_21.pdf?csf=1&web=1&e=dmbUKb
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%206/Pla%20de%20Treball%20Pra%CC%80ctica%20Cli%CC%81nica%20II%20curs%2020_21.pdf?csf=1&web=1&e=dmbUKb
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2021_FM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Est%C3%A0ndard%206/Pla%20de%20Treball%20Pra%CC%80ctica%20Cli%CC%81nica%20II%20curs%2020_21.pdf?csf=1&web=1&e=dmbUKb
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Subestàndard 6.3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Les qualificacions de les assignatures en relació al nombre de 
suspensos de primer a quart, mostren una davallada 
progressiva, fet que significa una adaptació al grau, a la 
metodologia i a la dinàmica dels estudis i orientada cap a 
millors resultats acadèmics i l’orientació prèvia a matrícula que 
s’ha realitzat, ha estat adequada. 

 La taxa de trasllats ha disminuït respecte a cursos anteriors. 
Tot i això continua essent alta (9%). 
Les accions dutes a terme: pla d’orientació individualitzada i 
millora de beques pot haver ajudar a disminuir aquesta taxa. 
Molts dels estudiants que marxen per trasllat d’expedient ens 
informen que és un tema purament econòmic i no acadèmic. 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Millorar la taxa 
d’abandonament 

Millorar la política de beques i 
dissenyar un pla de 
tutorització individualitzada 
dels estudiants 

No Es continua ampliant el programa de beques i especialment els premis d'excel·lència 
per fidelitzar als estudiants amb millors expedients.  
S’ha implementat el Pla de Tutorització individualitzada dirigida a l’orientació de 
matrícula per a tots els estudiants de cicle clínic i parcialment als de cicle bàsic 

75% S 

 
  

https://www.uvic.cat/indicadors/grau/medicina
https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040
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Subestàndard 6.4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 

 Observacions AQU VSMA Evidències  

 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2020-2021 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

   

 

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=12040

