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DIMENSIONS 
DADES/ INDICADORS DE LA 

TÍTULACIÓ 

VALORS 

CURS 2018-19 
VALORACIÓ 

ACCÉS I 

MATRÍCULA 

Nombre de sol·licituds de nou 
accés 

100 

Ha disminuït en un 11% respecte 
l’any anterior, tot i que fem una 
valoració positiva, ja que el 
numero ofertat de places es de 
80. 

Ràtio demanda de places/oferta 100/80 = 125% 
Hem augmentat en 5 places 
l’oferta de l’Escola.  

Percentatge d’estudiants que 
superen les proves d’accés 

76/100 = 76% 

El percentatge d’aprovats es 
més alt que l’any anterior. Ho 
valorem positivament, ja que 
representa que estàn millor 
preparats per encarar els 
estudis Superiors. 

Nota mitjana dels alumnes 
matriculats a les proves d’accés 

7 
Confirmem un increment de la 
nota mitjana respecte l’any 
anterior. 

Ràtio d’estudiants matriculats 
que superen les proves 

54/76 = 71,06% 

Podem dir que 7 de cada 10 
alumnes que han fet les proves 
d’accés al Taller de Músics, ens 
prefereixen com a primera opció 
per estudiar Música.  

PROFESSORAT 

Percentatge de professorat a 
temps complet sobre la plantilla 
total de la titulació 

0  

Percentatge de professorat a 
temps parcial sobre la plantilla 
total de la titulació 

100% 
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DIMENSIONS 
DADES/ INDICADORS DE LA 

TÍTULACIÓ 

VALORS 

CURS 2018-19 
VALORACIÓ 

Percentatge d’hores de 
docència impartida per 
professors a temps complet 

0% 

 
 

 

 

Percentatge d’hores de 
docència impartida per 
professors a temps parcial 

100%  

PRÀCTIQUES 

EXTERNES I 

MOBILITAT 

Percentatge d’estudiants que 
realitzen les pràctiques externes 
al centre 

0  

Percentatge d’estudiants propis 
que participen en programes de 
mobilitat (marxen) 

2/212 (0,94%) 

Valorem molt positivament 
aquestes dues mobilitats dels 
nostres alumnes, ja que 
considerem que la 
internacionalització del Taller es 
imprescindible. 

Percentatge d’estudiants que 
participen en el programa 
ERASMUS i percentatge de 
sol·licituds rebudes 

2/3 (66,6%)  

Percentatge de professors i 
STAFF que participen en el 
programa ERASMUS i 
percentatge de sol·licituds 
rebudes 

3/3 (100%) 
Em iniciat aquest any les 
mobilitats dels professors i 
personal STAFF del Taller. 

SATISFACCIÓ 

Hem començat aquest any amb les enquestes via formularis electrònics. Hem d’acabar 
de pensar la formulació de les enquestes, ja que la participació ha sigut inferior a l’any 
passat, un 24,53%.  

Satisfacció dels estudiants amb 
el programa formatiu 

4,33 sobre 
5 (centil de 87) 

Similar a l’any anterior. 

Satisfacció dels estudiants amb 
el professorat 

4,29 sobre 
5 (centil de 85,8) 

Valoració molt positiva amb 
alguna proposta puntual de 
millora. 

Satisfacció dels titulats amb la 
formació rebuda 

4,15 sobre 
5 (centil de 83) 

Valoració molt positiva. 

Satisfacció dels estudiants sobre 
l’atenció rebuda per part de 
Secretaria 

4,54 sobre 5 
(centil de 90,8) 

Valoració molt positiva. 

Satisfacció dels estudiants sobre 
les instal·lacions del centre 

3,62 sobre 5 
(centil de 72,4) 

Valoració amb propostes de 
millores especialment al que a 
la disponibilitat d’espais es 
refereix. 

RESULTATS 

ACADÈMICS 

Taxa de rendiment (primer curs; 
conjunt titulació) 

La taxa és d’un 
100%  

Valoració molt positiva, ja que 
els alumnes que han accedit als 
estudis superiors, venen amb un 
alt nivell de base. 
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DIMENSIONS 
DADES/ INDICADORS DE LA 

TÍTULACIÓ 

VALORS 

CURS 2018-19 
VALORACIÓ 

Taxa d’abandonament a primer 
curs 

3,70% 

Aquest curs nomes em tingut 
dos baixes a primer, i ha estat 
per motius aliens al Centre. any 
passat la taxa s’ha reduït. 

Taxa d’abandonament 6,60% 

Aquest curs hi ha diversos 
motius pels quals els estudiants 
han decidit marxar. Tots aliens 
al Centre. 

Taxa de graduació en t i t+1 60,98% 
Hi ha 25 alumnes que s’han 
graduat, dels 41 que feien el 
projecte de final de carrera. 

Taxa d’eficiència en t i t+1 67,74% 

Valorem positivament aquesta 
dada, tenim en compte que els 
alumnes acostumen a tenir molts 
projectes propis, i fan 
sobreesforç en acabar la carrera 
en 4 anys. 

Durada mitjana dels estudis per 
cohort 

4,5 anys  

 

DIMENSIONS 
DADES/ INDICADORS DE LA 

TÍTULACIÓ 

VALORS 

CURS 2018-19 
VALORACIÓ 

SATISFACCIÓ 

PER 

ESPECIALITATS  

 

Grau de satisfacció del 
professorat de l’especialitat de 
Composició 

4,67 sobre 
5 (centil de 93,4) 

La nostra valoració d’aquest 
centil és positiva, tenint en 
compte que el grau de 
satisfacció està per sobre del 
80%, excepte el Grau de 
Pedagogia, que es realment 
dolent, i ens proposem 
millorar el pròxim curs. 

Grau de satisfacció del 
professorat de l’especialitat de 
Pedagogia 

2,63 sobre 5  
(centil 52,6) 

Grau de satisfacció del 
professorat de l’especialitat 
d’Interpretació de Flamenc 

5 sobre 5  
(centil 100) 

Grau de satisfacció del 
professorat de l’especialitat 
d’Interpretació 

4,47 sobre 
5 (centil de 89,4) 
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DIMENSIONS 
DADES/ INDICADORS DE LA 

TÍTULACIÓ 

VALORS 

CURS 2018-19 
VALORACIÓ 

Grau de satisfacció per 
assignatures teòriques  

4,11 sobre 5 
(centil de 82.2) 

Aquesta és la valoració més 
baixa que s’ha donat, en 
certa manera lògica, ja que 
les assignatures 
humanístiques no són les més 
estimades pels músics i per 
tant les valoren amb una 
puntuació més baixa. Tot i 
així, l’objectiu pedagògic és 
fer-les més amenes i 
pràctiques, associant-les amb 
la pràctica professional de la 
música.  

SATISFACCIÓ 

PER 

MODALITAT 

(INSTRUMENT) 

Bateria 
4,13 sobre 

5(centil 82.6) 

La nostra valoració d’aquest 
centil és molt positiva, El 
nostre objectiu de qualitat és 
tendir al centil 100 i no  
baixar del centil 80. Totes les 
valoracions que estiguin per 
sota del 80 es consideraran 
valoracions negatives, sobre 
les quals cal investigar i 
proposar millores, però en 
aquest cas la pitjor puntuació 
és de 60.8, i treballarem per 
aconseguir obtenir millors 
resultats. 

Baix i Contrabaix 
4,25 sobre 5 
(centil 85) 

Cajón 
3,69 sobre 5 

(centil 73.8) 

Flauta No hi ha valoració 

Guitarra elèctrica 
4,37 sobre 5 
(centil 87.4) 

Percussió 
4,74 sobre 5 
(centil 94.8) 

Piano 
4,64 sobre 5 
(centil 92.8) 

Saxo 
4,05 sobre 5 

(centil 81) 

Violí 
5 sobre 5 (centil 

100) 

Violoncel 
3,04 sobre 5 
(centil 60.8) 

Guitarra flamenca 
4,50 sobre 5  

(centil 90) 

Trompeta 
3,78 sobre 5 
(centil 75.6) 

Veu 
3,99 sobre 5 
(centil 79.8) 

Veu flamenca 
4,25 sobre 5 
(centil 85) 

 

 

   


