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Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

 
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.  
 
Cap millora prevista en aquest subapartat de l’estàndard. 

 
 
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.  
 
Objectius vigents al pla de millora: 
 
 OBJ0001435 - Redistribució dels crèdits de les assignatures de primer curs En curs 80% 
Valoració: S'ha fet una nova proposta de pla docent per al curs 2020-21 i ha estat aprovat per la 
Comissió de Govern 2/20 del dia 20/02/20 
 ACC0001589 - Elaboració del pla docent tenint en compte aquests criteris En curs 80% 
 
OBJ0001707 - Avaluar la necessitat de canvis en el plantejament i 
procediments del MBTA per continuar millorant la qualitat de la docència 

En curs 0% 

Valoració:  
 ACC0001937 - Reunir el Consell de Màster per iniciar el procés de revisió del 
màster 

En curs 0% 

 ACC0001938 – Sol·licitar una Ajut dins el Programa d'Impuls per a la 
Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència - UdG  

En curs 0% 

 
 OBJ0001734 - Revisió del Pla d'estudis del MEI En curs 0% 
Valoració: Actualment es manté la mateixa estructura d'assignatures inicial, i es pretén actualitzar 
alguns continguts de l'estudi 
 ACC0001946 - Aprovació en la Comissió de govern de l'EPS En curs 0% 
 ACC0001945 – Informe de la comissió del Consell de Màster  En curs 0% 
 
 OBJ0001750 - Millorar la distribució de crèdits per rebalancejar la càrrega 
del primer semestre de primer curs de GDDV 

En curs 0% 

Valoració: Actualment s'està pendent de l'acreditació dels estudis, on s'ha proposat la modificació. Si 
l'informe d'acreditació valora positivament la proposta, es procedirà a iniciar la modificació, que 
caldrà analitzar si requereix una modificació de memòria o senzillament un informe de seguiment. 
El primer pas serà, per una banda, consultar al consell d'estudis, i a continuació, consultar al 
professorat de les assignatures implicades 
 ACC0001965 - Realització de la proposta de redistribució d'assignatures al 
Consell d'Estudis 

En curs 0% 
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1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat per a la titulació i el seu 
nombre és coherent amb el nombre de places ofertes.  
 
Objectius vigents al pla de millora: 
 
 OBJ0001257 - Incrementar el nombre d'estudiants d'accés En curs 59% 
Valoració: Les diferents accions s'estan portant a terme i es considera molt positiva l'evolució 
d'aquest objectiu 
 ACC0001281 - Actualització de les passarel·les d'accés de CFGS a estudis de 
l'EPS 

En curs 70% 

 ACC0001284 - Realització d'activitats de difusió i promoció dels estudis de 
l'àmbit agroalimentari (GINSA i GEA) 

En curs 50% 

 ACC0001283 - Realització de les xerrades EQDays per a la difusió de 
l'Enginyeria Química als estudiants de secundària 

Tancada 100% 

 ACC0001285 - Diverses accions de promoció del MME, entre les que destaca 
el reconeixement de noves assignatures optatives de la UACh 

En curs 60% 

 ACC0001282 - Oferir tallers i xerrades informatives sobre el GATE  En curs 50% 
 ACC0001286 - Implantació d'una doble titulació GINSA-Biotecnologia En curs 25% 
 
 OBJ0001429 - Fomentar la paritat en les vocacions tecnològiques   En curs 5% 
Valoració: Estem en la fase inicial de l'objectiu 
 ACC0001582 - Activitats de difusió de les disciplines STEM En curs 10% 
 ACC0001583 - Programa de mentories FEMSTEM 2m En curs 0% 
 
Objectius tancats en el període: 
 
 OBJ0001271 - Incrementar el nombre d'alumnes Assoliment 

mitjà 
85% 

Valoració: L'objectiu es considera assolit per alguns dels estudis (MBTA i GEM), mentre que en 
d'altres no s'ha assolit i han hagut de tancar els estudis (MEINF i MSHC). Les accions es van portar 
a terme satisfactòriament 
 ACC0001309 - Analitzar com incrementar optativitat per especialitzar Tancada 100% 
 ACC0001308 - Fer accions de difusió específiques adaptades al perfil dels 
potencials estudiants 

Tancada 100% 

 ACC0001311 - Presentar el màster com a formació continuada per als 
treballadors de les empreses del Patronat 

Tancada 43% 

 ACC0001310 - Per al curs vinent l'exploració de contactes amb universitats 
europees 

Tancada 100% 

 
 OBJ0001272 - Assegurar el perfil d'accés adequat  Assoliment 

molt 
satisfactori 

100% 

Valoració: L'establiment d'una Comissió d'Admissió -formada per 3 professors del màster- i dels 
criteris d'admissió de candidats juntament amb la seva publicació al web del màster han mostrat ser 
de molta ajuda, sobretot de cares a garantir la transparència del procés 
 ACC0001312 - Formalitzar els criteris d'admissió Tancada 100% 
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1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats.  
 
Objectius vigents al pla de millora: 
 
 OBJ0001735 - Coordinació de les assignatures del MEI En curs 37% 
Valoració: Fins ara s'ha promogut la participació dels professors del MEI als programes d'innovació 
docent (MIQD) 
 ACC0001948 - Promoció de participació de les activitats en innovació docent En curs 75% 
 ACC0001947 - Promoció de projectes en Innovació educativa dels professors 
que participen en el MEI 

En curs 0% 

 
Objectius tancats en el període: 
 
 OBJ0001258 - Coordinar correctament els TFG Assoliment 

molt 
satisfactori 

100% 

Valoració: Es va formar una comissió per elaborar un document d'ajuda i guia als estudiants a l'hora 
d'elaborar el seu Treball Final de Grau (TFG). Durant l'any 2018 es van realitzar nombroses reunions 
i es va redactar la guia dels TFG del GDDV 
 ACC0001287 - Formació d'una comissió de TFG per redactar el document 
que ha de guiar l'elaboració del TFG dels estudiants que acaben el grau 

Tancada 100% 

 
 
1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un 
impacte positiu sobre els resultats de la titulació.   
 
Objectius vigents al pla de millora: 
 
 OBJ0001253 - Implementar una aplicació per a la gestió dels TFG/TFM En curs 50% 
Valoració: S'està dissenyant el nou procés de gestió dels TFG/TFM 
 ACC0001277 - Desenvolupament i implantació del nou sistema de gestió de 
TFG/TFM 

En curs 50% 

 
 OBJ0001255 - Revisar els procediments dels TFM en els màster de l'EPS En curs 90% 
Valoració: S'està pendent de valorar si els màsters que recentment han passat a dependre de l'EPS 
segueixen el reglament corresponent 
 ACC0001279 - Revisió del procediment del TFM i anàlisi de l'adequació al 
reglament de l'EPS 

En curs 90% 
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

 
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre 
les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 
 
Cap millora prevista en aquest subapartat de l’estàndard. 

 
2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i la 
satisfacció.  
 

Objectius tancats en el període: 

 OBJ0001273 - Assegurar la participació dels grups d'interès en la millora 
contínua 

Desistiment 0% 

Valoració: Com que l'EPS ja té mecanismes específics de coordinació amb agents externs, no es creu 
convenient incorporar agents externs al procés de seguiment dels estudis, excepte en els estudis de 
marcat valor professional, com ara MARQ, en que sí que s'ha fet 

 ACC0001313 - Fer arribar als assessors externs que han participat en el CAI 
els informes de seguiment per a obtenir la seva opinió prèvia 

Tancada 0% 

 

 OBJ0001428 (UdG) - Publicar els informes de seguiment i acreditació de 
les titulacions 

Assoliment 
molt 
satisfactori 

100% 

Valoració: Utilitzant la nova estructura fruït de l'OBJ0001153 els informes de seguiment estan 
disponibles tant a la plana de qualitat de la UdG com a la de cada centre 

 ACC0001580 (UdG) - Carregar tots els informes a la nova aplicació Tancada 100% 

 

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació. 
 
Objectius tancats en el període: 
 
 OBJ0001153 (UdG) - Publicar al web tota la informació relativa al SGIQ de 
la UdG i del centre 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: La UdG ha revisat i completat l'estructura de la plana web de qualitat i ha facilitat un model 
als centres docents per tal que hi aboquin la informació particular. En aquestes planes es dóna accés 
al SGIQ i als informes dels processos del Marc VSMA 
 ACC0001143 (UdG) - Reestructuració de la pàgina web de qualitat que 
recollirà la política de qualitat de la UdG i les dades agregades del Sistema de 
Garantia Intern de Qualitat 

Tancada 100% 

 ACC0001144 (UdG) - Creació de la pàgina web del centre docent amb Tancada 100% 
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informació exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les titulacions i les 
evidències que en fan referència 
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 
seguiment i l’acreditació  de les titulacions. 
 
Cap millora prevista en aquest subapartat de l’estàndard. 

 
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. 
 

Objectius vigents al pla de millora: 

 

 OBJ0001095 (UdG) - Establir un nou procediment de recollida d'informació 
dels estudiants sobre l'avaluació docent del professorat i un nou model 
d'enquesta 

En curs 57% 

Valoració: A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de 
les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha 
modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura.  

S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració 
dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest 
document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. 
Es valoren molt positivament aquestes accions atès que hauran de tenir una incidència remarcable en 
l'índex de resposta 

 ACC0001120 (UdG) - Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència Tancada 100
% 

 ACC0001129 (UdG) - Revisió del procediment d'administració de les 
enquestes de docència 

Tancada 100
% 

 ACC0001415 (UdG) - Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model 
d'enquestes de docència 

En curs 30% 

 ACC0001416 (UdG) - Primera edició del nou model d'enquestes de docència En curs 0% 

 

 OBJ0001146 (UdG) - Definir i implementar enquestes de satisfacció del 
professorat respecte del programa formatiu 

En curs 28% 

Valoració: Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu 

 ACC0001131 (UdG) - Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU 
Catalunya que dissenya aquesta enquestes 

Tancada 100
% 
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 ACC0001417 (UdG) - Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu 
procediment d'administració 

En curs 25% 

 ACC0001132 (UdG) - Administració de l'enquesta al professorat En curs 25% 

 

 OBJ0001147 (UdG) - Definir i implementar enquestes de satisfacció dels 
estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents 

En curs 0% 

Valoració: Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu 

 ACC0001133 (UdG) - Establir una sistemàtica de recollida d'informació de 
la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions 

En curs 0% 

 ACC0001134 (UdG) - Administració de l'enquesta En curs 0% 

 

 OBJ0001297 - Tenir un SGIQ que permeti millorar el procés de recollida i 
processament de la informació 

En curs 25% 

Valoració: Actualment la UdG es troba immersa en un procés de redisseny dels processos 
transversals del SGIQ (veure OBJ0001150). Es preveu que aquest objectiu s'assoleixi al final del 
segon semestre del curs 2019-20. Com que aquesta acció depèn de la finalització de l'objectiu 
esmentat, s'ajorna el final de l'acció al 2n semestre de curs 2020-21. També es creu convenient 
augmentar la prioritat de l'objectiu 

 ACC0001356 - Disseny i implantació del SGIQ En curs 25% 

 

Objectius tancats en el període: 

 

 OBJ0001148 (UdG) - Conèixer l'opinió dels titulats sobre la formació rebuda 
i el seu pas per la Universitat 

Assoliment 
molt 
satisfactori 

100
% 

Valoració: El procés d'administració de l'enquesta de satisfacció als graduats ja s'ha integrat dins el 
SGIQ de la Universitat. Juntament amb AQU Catalunya ja s'han portat a terme 4 edicions per a graus 
i 2 per màster 

 ACC0001135 (UdG) - Incorporació de l'enquesta com un nou procés del 
SGIQ 

Tancada 100
% 

 ACC0001136 (UdG) - Administració anual de l'enquesta Tancada 100
% 

 



 

 

Pla de millora 

Escola Politècnica Superior 

 

 

  11/18 

 OBJ0001152 (UdG) - Posar a disposició dels centres els indicadors 
necessaris per als processos del VSMA ja calculats i en el format adient per als 
informes 

Assoliment 
satisfactori 

80% 

Valoració: Per al seguiment del curs 2018-19, s'han enviat als centres els indicadors en el format adient 

 ACC0001141 (UdG) - Revisió de l'aplicació i els càlculs Tancada 100
% 

 ACC0001142 (UdG) - Elaboració d'un glossari amb l'explicació de tots els 
indicadors 

Tancada 60% 

 

 OBJ0001278 - Millorar les enquestes de docència Desistiment 50% 

Valoració: Es considera que els objectius marcats estan englobats en l'objectiu OBJ001095, pel que 
es desestima 

 ACC0001323 - Constitució de 3 grups de treball que revisin el model actual Tancada 50% 

 

 OBJ0001279 - Conèixer el nivell de satisfacció de diferents grups d'interès 
l'opinió dels quals és rellevant per millorar la qualitat de les titulacions del 
centre 

Desistiment 62% 

Valoració: La tasca d'administrar i gestionar les enquestes es fa des del Gabinet de Planificació i 
Avaluació (GPA) i no des de l'EPS. Com que des de GPA ja es té un objectiu de millora similar a aquest 
(OBJ0001148) es creu convenient tancar aquest objectiu 

 ACC0001326 - Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU 
Catalunya que dissenya aquestes enquestes 

Tancada 100
% 

 ACC0001327 - Administració de les enquestes Tancada 25% 

 

 OBJ0001302 - Millorar les enquestes de docència Desistiment 25% 

Valoració: Tal com s'esmenta en l'objectiu OBJ0001095, el redisseny de les enquestes de docència i 
el procediment de com aquestes s'enquesten s'està liderant des del Gabinet de Planificació i Avaluació 
(GPA), pel que es considera que aquest objectiu, entès com el que es pot fer des de l'EPS deixa de 
tenir sentit. Es considera que el treball es realitzarà en el marc de l'esmentat objectiu OBJ0001095 

 ACC0001367 - Constitució de 3 grups de treball que revisin el model actual Tancada 25% 

 

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora per a la 
seva millora continua. 
 
Objectius vigents al pla de millora: 

 



 

 

Pla de millora 

Escola Politècnica Superior 

 

 

  12/18 

 OBJ0001150 (UdG) - Transformar el SGIQ institucional per tal que pugui 
ser adoptat i adaptat per cada centre docent 

En curs 50% 

Valoració: Durant el darrer any s'ha treballat en la revisió dels processos transversals del SGIQ, que 
han de ser acreditats el 2n semestre de 2020. Els primers passos han estat la redacció i aprovació 
del Manual dels Sistemes de Gestió de la Universitat, així com el P0101 Procés de gestió de la millora 
continua, aprovats per la Comissió de Qualitat el dia 29 de setembre de 2019. El procés de millora 
contínua i la nova eina (ServiceNow) faciliten l'actualització continuada i dinàmica del Pla de Millora 
del centre, permetent, d'una banda, la monitorització dels objectius i accions de millora i el seu 
desenvolupament i, de l'altra, la generació d'informes automàtics que integren les dades del pla de 
millora i faciliten l'actualització de les valoracions. Com es pot veure en el detall de les accions que 
depenen d'aquest objectiu, diversos processos estan en la darrera fase d'aquesta aprovació 

 ACC0001272 (UdG) - Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió 
de la Qualitat de la Universitat de Girona 

Tancada 100
% 

 ACC0001395 (UdG) - Aprovació P0101 Millora contínua Tancada 100
% 

 ACC0001628 (UdG) - Aprovació P0102 Revisió del sistema Tancada 100
% 

 ACC0001433 (UdG) - Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments 
i reclamacions 

En curs 0% 

 ACC0001434 (UdG) - Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions Tancada 100
% 

 ACC0001435 (UdG) - Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions Tancada 100
% 

 ACC0001436 (UdG) - Aprovació P0203 Modificació de titulacions Tancada 100
% 

 ACC0001437 (UdG) - Aprovació P0204 Acreditació de titulacions Tancada 100
% 

 ACC0001438 (UdG) - Aprovació P0205 Supressió de titulacions En curs 50% 

 ACC0001439 (UdG) - Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans 
docents 

En curs 50% 

 ACC0001440 (UdG) - Aprovació P0302 Disseny d'assignatures  En curs 20% 

 ACC0001442 (UdG) - Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants En curs 0% 

 ACC0001443 (UdG) - Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants 
de grau 

En curs 0% 

 ACC0001444 (UdG) - Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants 
de màster 

En curs 0% 
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 ACC0001446 (UdG) - Aprovació P0502 Orientació professional En curs 0% 

 ACC0001447 (UdG) - Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de 
mobilitat 

En curs 20% 

 ACC0001450 (UdG) - Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI En curs 10% 

 ACC0001448 (UdG) - Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida 
d'estudiants de la UdG 

En curs 20% 

 ACC0001449 (UdG) - Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI En curs 10% 

 ACC0001396 (UdG) - Aprovació P0703 Formació del PDI Tancada 100
% 

 ACC0001451 (UdG) - Aprovació P0704 Avaluació del PDI Tancada 100
% 

 ACC0001452 (UdG) - Aprovació P0705 Formació del PAS Tancada 100
% 

 ACC0001453 (UdG) - Aprovació P0801 Manteniment i millora de les 
instal·lacions i infraestructures 

En curs 10% 

 ACC0001581 (UdG) - Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels 
serveis a estudiants 

En curs 0% 

 ACC0001454 (UdG) - Aprovació P0901 Enquestes docència En curs 20% 

 ACC0001456 (UdG) - Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades Tancada 100
% 

 ACC0001457 (UdG) - Aprovació P0903 Enquestes d'inserció Tancada 100
% 

 ACC0001455 (UdG) - Aprovació P0904 Enquestes al professorat En curs 10% 

 ACC0001458 (UdG) - Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per 
titulacions i rànquings 

En curs 0% 

 ACC0001459 (UdG) - Aprovació P1001 Publicació informació web En curs 10% 

 ACC0001460 (UdG) - Aprovació P1002 Comunicació corporativa En curs 10% 

 

 OBJ0001151 (UdG) - Transformar els plans de millora i transferir-ne la 
gestió als centres docents 

En curs 59% 

Valoració: La UdG ha adoptat l'eina informàtica ServiceNow per fer el seguiment dels plans de 
millora. Alguns centres ja han fet el traspàs de les dades de l'eina anterior (excel) i la resta ho faran 
properament. Aquesta eina permet una actualització contínua, una identificació de tots els canvis i  la 
generació dels informes de seguiment i acreditació de manera més ràpida i completa 
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 ACC0001139 (UdG) - Mantenir reunions periòdiques amb els responsables 
de qualitat dels centres 

Tancada 100
% 

 ACC0001140 (UdG) - Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar 
els plans de millora 

Tancada 100
% 

 ACC0001424 (UdG) - Migrar el Pla de Millora de l'EPS En curs 70% 
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

 
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per 
les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si 
escau, professional. 
 
Cap millora prevista en aquest subapartat de l’estàndard. 

 
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 
 
Cap millora prevista en aquest subapartat de l’estàndard. 

 
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat 
docent i investigadora del professorat. 
 
Objectius tancats en el període: 
 
 OBJ0001260 - Millorar les valoracions de les assignatures amb mals 
resultats en les enquestes de docència 

Assoliment 
molt 
satisfactori 

100% 

Valoració: Aquest objectiu de millora ha permès incorporar un nou subprocés associat a l'anàlisi dels 
resultats de les enquestes de docència del centre. Es considera que aquest subprocés ja està consolidat 
i per tant es considera assolit l'objectiu. Un cop realitzades les accions durant dos cursos acadèmics, 
es considera assolit satisfactòriament l'objectiu 
 ACC0001289 - Anàlisi dels resultats de les enquestes de docència i 
identificació d'assignatures amb baixos resultats 

Tancada 100% 

 ACC0001290 - Proposta d'accions de millora a les assignatures identificades Tancada 100% 
 
 OBJ0001261 - Fomentar la participació a la sol·licitud d'ajuts de suport i 
oportunitats per millorar la qualitat de l'activitat docent i investigadora del 
professorat 

Assoliment 
molt 
satisfactori 

100% 

Valoració: Des de l'EPS es va fomentar intensament la participació de tot el professorat en sol·licitar 
ajuts de suport per a la millora docent. La participació i el seguiment van ser molt positius. El nombre 
de projectes sol·licitats  (37 per part del professorat i 9 per part de l'EPS) i executats han permès 
treballar per a la millora contínua de l'estàndard 1 del Marc VSMA 
 ACC0001291 - Difusió del Pla de Millora per alinear si és possible els ajuts 
amb el Pla de Millora de l'EPS 

Tancada 100% 

 ACC0001292 - Avaluar l'impacte dels projectes sobre els indicadors de 
seguiment de les titulacions 

Tancada 100% 
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

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

Objectius vigents al pla de millora: 

 

 OBJ0001292 - Implantar i fer un seguiment del Pla d'Acció Tutorial, tant per 
a estudiants dels graus com dels estudis de màster 

En curs 95% 

Valoració: S'acorda endarrerir l'objectiu fins al 2n semestre del curs 2019-20 

 ACC0001346 - Revisió del seguiment i acompanyament dels estudiants de 
màster 

Tancada 100% 

 ACC0001345 - Revisió del Pla d'Acció Tutorial En curs 90% 

 

Objectius tancats en el període: 

 

 OBJ0001293 - Tenir coneixement de l'impacte dels "cursos bàsics" en 
aspectes com les taxes d'abandonament i d'èxit i de la satisfacció de l'estudiant 
sobre aquests cursos 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: La implantació dels cursos bàsics es considera molt consolidada i ben valorada pels 
estudiants de nou ingrés 

 ACC0001348 - Estudi sobre l'impacte dels cursos bàsics Tancada 100% 

 ACC0001347 - Recollir satisfacció dels estudiants sobre el cursos bàsics Tancada 100% 

 

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació. 
 
Cap millora prevista en aquest subapartat de l’estàndard. 
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

 
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge 
pretesos, que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació. 
 
Objectius tancats en el període: 
 
 OBJ0001294 - Sistematitzar l'assignació dels TFG i revisar la càrrega docent 
assignada als TFG 

Assoliment 
satisfactori 

83% 

Valoració: S'han portat a terme un nombre important d'accions relacionades amb aquest objectiu. 
Queda per acabar la implementació de l'aplicació dels TFG/TFM que es realitza en el marc de 
l'objectiu OBJ0001253 
 ACC0001350 - Modificació del Reglament de l'EPS per al P/TFG i P/TFM 
(aprovada per la CG 1/16, de 31 de març de 2016) 

Tancada 100% 

 ACC0001349 - Revisió dels procediments i desenvolupament d'una aplicació 
per a la gestió de la totalitat del flux de P/TFG i P/TFM i de l'EPS 

Tancada 50% 

 ACC0001351 - Estudi de la dedicació docent que comporten els P/TFG i 
P/TFM 

Tancada 100% 

 
 OBJ0001295 - Implantar accions per augmentar el % d'alumnes que 
realitzen accions de mobilitat 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: Es valoren positivament les accions dutes a terme, i es recomana mantenir-les en actiu 
 ACC0001353 - Ampliació de l'oferta de convenis de mobilitat Tancada 100% 
 ACC0001352 - Diversificació de les accions d'informació de mobilitat Tancada 100% 
 
 OBJ0001296 - Millora en la implantació de les accions de mobilitat 
ERASMUS 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: Les accions dutes a terme han afectat positivament, provocant un augment discret de les 
demandes de mobilitat Erasmus 
 ACC0001355 - Ampliació de l'oferta de convenis de mobilitat Tancada 100% 
 ACC0001354 - Diversificació de les accions d'informació de mobilitat Tancada 100% 
 
 
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge 
pretesos. 
 
Cap millora prevista en aquest subapartat de l’estàndard. 

 
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 
titulació. 
 
Cap millora prevista en aquest subapartat de l’estàndard. 
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6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 
característiques de la titulació. 
 
Objectius vigents al pla de millora: 

 OBJ0001267 - Disposar d'informació sobre la simultaneïtat d'estudis i 
treball 

En curs 22% 

Valoració: S'ha decidit endarrerir les accions fins a finals del curs 2019-20 

 ACC0001303 - Recollida i anàlisis de les dades En curs 25% 

 ACC0001302 - Proposta de sistemàtica de recollida de dades En curs 20% 

 

 OBJ0001433 - Facilitar la inserció laboral dels graduats de GDDV En curs 50% 

Valoració: Des de l'estudi esperem que aquest projecte ajudi a consolidar un teixit empresarial en el 
món dels videojocs, que facilitarà l'encaix dels nostres estudiants, i de tota la ciutat de Girona, dintre 
del marc d'aquesta indústria capdavantera. En aquest moment el projecte es troba en etapa 
d'avaluació i cerca de finançament a l'Ajuntament de Girona, Diputació de Girona i Generalitat de 
Catalunya, amb una bona valoració inicial del projecte 

 ACC0001586 - Recolzament a la creació d'un programa d'incubació 
d'empreses de videojocs 

En curs 50% 

 

 


