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1 Qualitat del programa formatiu
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.

L'estructura del pla d'estudis ha permès una progressió adequada del meu aprenentatge 3 33,3 % 0,0 % 66,7 % 5,0

1.4  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.

Hi ha hagut bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar solapaments 3 0,0 % 0,0 % 100,0 % 9,2

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.

La informació referent a la titulació al web és accessible i m'ha resultat útil 3 0,0 % 33,3 % 66,7 % 8,3

3 Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat
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.

He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments 3 33,3 % 33,3 % 33,3 % 5,8

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.

Estic satisfet/a amb el professorat 3 33,3 % 0,0 % 66,7 % 5,8

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.

Els serveis de suport a l'estudiant (informació, matriculació, tràmits acadèmics, beques, orientació, etc.) m'han ofert un bon assessorament i atenció3 33,3 % 0,0 % 66,7 % 7,5

La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge 3 0,0 % 33,3 % 66,7 % 6,7

5.2  Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació.

Els recursos facilitats pel serveis de biblioteca i de suport a la docència han respost a les meves necessitats 3 66,7 % 33,3 % 0,0 % 3,3

Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades per afavorir el meu aprenentatge 3 66,7 % 0,0 % 33,3 % 4,2

L'ús del campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge 3 33,3 % 33,3 % 33,3 % 4,2

6 Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1  Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del 
MECES de la titulació.

El treball de fi de grau m'ha estat útil per consolidar les competències de la titulació 3 33,3 % 0,0 % 66,7 % 6,7

Estic satisfet/a amb la titulació 3 33,3 % 0,0 % 66,7 % 6,7

La formació rebuda m'ha permès millorar les competències personals (nivell de confiança, lideratge, aprenentatge autònom, presa de decisions, resolució de nous problemes, anàlisi crítica, treball en equip, etc.3 0,0 % 0,0 % 100,0 % 8,3

La formació rebuda m'ha permès millorar les meves habilitats comunicatives 3 0,0 % 66,7 % 33,3 % 5,8

Les pràctiques externes m'han permès aplicar els coneixements adquirits durant la titulació 1 0,0 % 0,0 % 100,0 % 7,5

Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació 3 0,0 % 0,0 % 100,0 % 10,0

Si tornés a començar, triaria la mateixa universitat 3 66,7 % 0,0 % 33,3 % 3,3

6.2  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir 
l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos.

El volum de treball exigit ha estat coherent amb el nombre de crèdits de les assignatures 3 66,7 % 0,0 % 33,3 % 4,2

Els sistemes d'avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge 3 33,3 % 0,0 % 66,7 % 5,8

La metodologia docent emprada del professorat ha afavorit el meu aprenentatge 3 0,0 % 33,3 % 66,7 % 6,7

Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al meu aprenentatge 2 0,0 % 0,0 % 100,0 % 10,0

6.4  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.

La  formació rebuda m'ha permès millorar les meves capacitats per a l'activitat professional 3 0,0 % 0,0 % 100,0 % 8,3
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