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DIMENSIONS 
DADES/ INDICADORS DE 
LA TITULACIÓ 

VALORS 
CURS 

VALORACIÓ 

ACCÉS I 
MATRÍCULA 

Número de sol·licituds de nou 
accés 

105 

Ha augmentat en 2 el nombre de 
sol·licituds respecte a l’any anterior.  
Detalladament: Al juny es van oferir 
86 places i vam tenir 91 sol·licituds i 
al setembre se’n van ofertar 41 de 
les quals se’n van sol·licitar 14. 

Ràtio demanda de places en 
relació a l’oferta 

105/127 = 
82,68% 

S’han ofertat 14 places més  

Percentatge d’estudiants que 
superen les proves d’accés 

80/105 = 
76,19% 

S’ha incrementat un 6% els alumnes 
que han superat les proves respecte 
l’any anterior  

Nota mitja de l’alumnat 
matriculat a les proves d’accés  7,235 

Entren millor preparats, respecte el 
curs anterior, ha pujat un 0,39 
punts la nota  

Ràtio d’estudiants que s’han 
inscrit i han superat les proves. 

59/80 = 
73,75% 

Ha hagut un increment d’un 4,31% 
de matriculats amb nosaltres 
respecte el curs anterior  

PROFESSORAT 

Percentatge de professors/es a 
temps complet sobre la 
plantilla total de la titulació. 

1,04% 

El tipus d’ensenyament que oferim 
no facilita tenir professorat a 
jornada completa. Només el director 
pedagògic fa jornada complerta. 

Percentatge de professors/es a 
temps parcial sobre la plantilla 
total de la titulació 

98,96% 
 

 

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

38,97% 
El Director Pedagògic és l’únic 
professor que tenim a temps 
complert 

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

61,03% 
De 30 sessions/setmanes que té el 
curs, la resta de professors estan a 
temps parcial. 
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DIMENSIONS 
DADES/ INDICADORS DE 
LA TITULACIÓ 

VALORS 
CURS 

VALORACIÓ 

PRÀCTIQUES 
EXTERNES I 
MOBILITAT 

Percentatge d’alumnes que 
realitzen les pràctiques 
externes al centro  

0% 

No ha hagut pràctiques en el nostre 
centre aquest curs. Els alumnes de 
Pedagogia de 3er i 4t fan 
pràctiques en altres centres, i els de 
Producció i Gestió començaran a fer 
pràctiques el curs 2021-2022 estan 
a 3er.  

Percentatge d’estudiants 
propis que van participar en 
programes de mobilitat.  

0/3 No hem tingut cap mobilitat 
d’alumnes.  

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

 
2/4 

(50%) 

De quatre sol·licituds d’alumnes que 
van demanar venir, solament van 
venir dos.   

Percentatge de personal 
docent i STAFF que han 
participat del programa 
ERASMUS i percentatge de 
sol·licituds rebudes. 

4 /4 
(100%) 

Durant el curs 20-21 hem realitzat la 
majoria de mobilitat previstes, 
interrompudes per la pandèmia 

SATISFACCIÓ 

Aquest curs hem mantingut les enquestes de satisfacció a través dels formularis 
electrònics. Les enquestes que es van enviar el 1r quadrimestre van obtenir més 
participació que les que vam enviar el 2n quadrimestre, generalment els alumnes 
responen més a les enquestes del 1r quadrimestre. 

Satisfacció de l’alumnat en 
relació al programa formatiu 

4,42/5 
(centil de 

88,4) Ha crescut en dècimes les dades 
dels tres epígrafs respecte al curs 
anterior. Hi ha hagut canvis i noves 
incorporacions de professorat amb 
alta qualificació. Valoració molt 
positiva i alguna proposta de 
millora.  

Satisfacció de l’alumnat amb el 
professorat 

4,48/5 
(centil de 

89,6) 

Satisfacció de les persones 
titulades amb la formació 
rebuda 

4,20 
sobre 

5 (centil 
de 84) 

Satisfacció de l’alumnat en 
relació a l’atenció rebuda pel 
personal de Secretaria 

4,76/5 
(centil de 

95,2) 

Valoració molt positiva. Hi ha hagut 
noves incorporacions. 

Satisfacció de l’alumnat sobre 
les instal·lacions del centre 

4,07/5 
(centil de 

81,4) 

Valoració amb propostes de millora, 
especialment sobre la disponibilitat 
d’espais. 
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DIMENSIONS 
DADES/ INDICADORS DE 
LA TITULACIÓ 

VALORS 
CURS 

VALORACIÓ 

  

SATISFACCIÓ 
DEL 
PROFESSORAT  

Grau de satisfacció del 
professorat amb el Centre 

4,29/5 
(centil de 

85,8) 

En general, considerem la valoració 
del professorat positiva ja que està 
per sobre del 85%. La relació amb 
l’Equip Directiu i amb Secretaria, 
encara te un grau de satisfacció més 
elevat, per sobre del 90%. 

Grau de satisfacció del 
professorat amb Secretaria 

4,95/5 
(centil de 

99) 

Grau de satisfacció del 
professorat amb Direcció 
Tècnica 

4,83/5 
(centil de 

96,6) 

Grau de satisfacció del 
professorat amb Direcció 
Pedagògica 

4,66/5 
(centil de 

93,2) 

Grau de satisfacció del 
professorat amb el Cap 
d’Estudis 

4,73/5 
(centil de 

94,6) 

Grau de satisfacció del 
professorat amb la seva 
Coordinació 

4,52 
sobre 

5 (centil 
de 90,4) 

Grau de satisfacció del 
professorat de l’especialitat de 
Composició 

3,92/5 
(centil de 

78,4) 

 
Valoració positiva, tenint en compte 
que el grau de satisfacció esta per 
sobre del 80%. 
L’especialitat de Pedagogia Musical 
és la que s’ha valorat més 
negativament i des de la direcció 
s’ha treballat en aquest sentit per 
millorar-ho i s’ha aconseguit.  

Grau de satisfacció del 
professorat de l’especialitat de 
Pedagogia Musical. 

4,84/  
(centil 
96,8) 

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

4,83/  
(centil 
96,6) 

Grau de satisfacció del 
professorat de l’especialitat de 
Producció i Gestió 

4,17/5 
(centil de 

83,4) 
Grau de satisfacció del 
professorat de l’especialitat 
d’Interpretació Jazz i Música 
Moderna 

4,87/5 
(centil de 

97,4) 
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DIMENSIONS 
DADES/ INDICADORS DE LA 
TITULACIÓ 

VALORS 
CURS 

VALORACIÓ 

SATISFACCIÓ PER 
MODALITAT 
(INSTRUMENT) 

Acordió N.R. 

La nostra valoració 
d’aquest centil és molt 
positiva. El nostre objectiu 
de qualitat és tenir al 
centil 100 i no baixar del 
80. Totes les valoracions 
inferiors al 80 es 
consideren valoracions 
negatives sobre les quals 
cal investigar i fer 
propostes de millora, però 
en aquest cas la pitjor 
valoració és de 73,4. En 
general, hem augmentat 
les valoracions respecte al 
curs passat.  

Baix 
4,17/5  

(centil 83,4) 

Bateria 4,86/5  
(centil 97,2) 

Cajón flamenc 
5/5 

 (centil 100) 

Contrabaix 
4,933/5  

(centil 98,66) 

Flauta N.R. 

Guitarra elèctrica 
4,90/5  

(centil 98) 

Guitarra flamenca 
4,45/5  

(centil 89) 

Percussió 4,50/5  
(centil 90) 

Piano 4,47/ 5  
(centil 89,4) 

Saxo 4,84/5  
(centil 96,8) 

Teclat 
4,30/5  

(centil 86) 

Trombó 
4,54/5  

(centil 90,8) 

Trompeta 
5/5  

(centil 100) 

Violí 3,67/5  
(centil 73,4) 

Veu 4,45/5  
(centil 89) 

Veu flamenc N.R. 
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DIMENSIONS 
DADES/ INDICADORS DE 
LA TITULACIÓ 

VALORS 
CURS 

VALORACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTATS 
ACADÈMICS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de rendiment (primer 
curso; conjunt del total 
titulació) 

La taxa es de 
un 94,34% 
(100-5,66) 

Valoració molt positiva,  l’alumnat 
que ha accedit als estudis superiors, 
arriben amb un nivell alt. 

Taxa d’abandonament en el 
primer curs 

(3/53)*100 
= 5,66% 

Hem tingut 4 baixes de 1r curs, dos 
s’han marxat a altres Superiors 
abans de començar les classes. 

Taxa d’abandonament (9/233)*100
=3,86% 

En total han abandonat  9 alumnes 
els estudis per raons personals. 

Taxa de graduació en t i t+1 (45/84)*100
= 53,57% 

S’han graduat 25 alumnes al  Juny i 
20 al setembre, total de 45 
graduats. 

Taxa d’eficiència en t i t+1 (18/56)*100
=32,14% 

Es baix ja que gran part de 
l’alumnat ha de compaginar el 
treball de fi de titulació amb les 
obligacions laborals que, sovint, els 
obliga a ajornar la finalització 
d’aquest. 

Duració mitja dels estudis 
per cohort 

5 anys  

 


