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El model UPF de seguiment de les titulacions de gra u 
 
 
L’informe de seguiment és un document públic establert en el RD 1393/2007, que ha de 
recollir de forma sintètica els següents elements:  
 
La identificació del títol i informació pública  
 
Comprèn les dades que hauran de constar en el futur RUCT ( nom oficial del títol, 
centre responsable, any de la posada en marxa, etc) , i una graella amb la indicació 
dels enllaços web on es troben els principals indicadors sobre la titulació:  
a. La planificació operativa del pla d’estudis: guies docents, calendari, horaris, etc.  
b. Dades d’oferta, demanda i matrícula  
c. Resultats acadèmics  
d. Indicadors de garantia de qualitat  
 
Anàlisi anual  
 
El seguiment de les titulacions en el model del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat 
de la UPF implica l’aprovació d’un informe anual per part de l’Escola, a través de la 
seva Comissió d’estudis.  
 
L’informe de seguiment anual es concep com un document sintètic.  
 
L’Anàlisi anual ha de reflectir tres qüestions:  
 

- La Valoració del desplegament de la titulació: s’ha d’elaborar a partir de les 
valoracions introduïdes en cadascun dels protocols d’anàlisi del sistema intern 
de garantia de qualitat 6Q (accés, rendiment, satisfacció, pràctiques externes i 
mobilitat, etc) i ha d’estar en consonància amb els punts forts i febles detectats i 
les iniciatives de millora empreses. No es tracta d’una suma de valoracions, sinó 
d’una valoració del conjunt de la titulació.  

 
- Les millores introduïdes, que han d’estar en relació amb els punts febles 

detectats en qualsevol dels àmbits del desplegament de la titulació.  
 

- Modificacions del Pla d’Estudis:En el cas que la modificació del Pla d’Estudis 
requereixi l’autorització d’ANECA; caldrà comunicar-la als òrgans de govern de 
la Universitat.  

 
Aquest document d’anàlisi ha de ser anual i s’ha d’elaborar durant el primer trimestre 
posterior a la finalització del curs (setembre/desembre) de manera que es pugui aprovar 
per la Comissió d’estudis de l’ESIM el primer trimestre de l’any natural següent 
(gener/febrer).
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Estructura de l’informe de seguiment 
 
 

Part Continguts Descripció És informe de 
seguiment? 

0. 
Portada 

Identificació de la 

titulació i aprovació 

Grau en Infermeria 

Escola Superior d'Infermeria del Mar 

curs d'implantació 2009-10 
si 

1. Fitxa 
de la 

titulació 

Dades bàsiques de la 

titulació 

Títol oficial de GRAU en Infermeria 

si 

 Informació Pública de 

la titulació 

Enllaç web; 

http://www.parcdesalutmar.cat/euimar/ 

 Dades de la titulació Enllaç web; 

http://www.parcdesalutmar.cat/euimar/ 

2. Anàlisi 
actual 

Valoració general del 

desplegament del títol 

Resum a partir de les valoracions emeses 

en el 6Q 

vegeu annex    

 Millores introduïdes 

(en relació als punts 

febles) 

 

 Modificacions del Pla 

d'Estudis (ANECA) 

 

Annex 6 
Q 

Q 1 Accés i Matrícula Dades dels processos d'accés i matricula 

No és un requisit 

previ, l'informe de 

seguiment se 

n'alimenta 

 Q 2 Rendiment 

acadèmic de la 

titulació 

Resultats del Rendiment acadèmic 

  Taxa d'abandonament 

  Taxa de graduació 

 Q 3 Satisfacció docent Resultat de les enquestes de satisfacció 

dels estudiants 

 Q4 Pràctiques 

externes 

Centres de Practiques i alumnes 
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Fitxa de la Titulació 
 
 

Títol: Grau en Infermeria 
Codi: 41021 
Procés de verificació: resolució de verificació del títol 14/05/2009  (ANECA) 
Modificacions posteriors: no hi ha 
Alumnes de nou ingrés: 88 
Alumnes totals: 245 
Curs d’inici: 2009-2010 
Directora: Olga Ortega Solsona 
Cap d’Estudis: Núria Perich Martín 
 
Delegat UPF: Dr. Fernando García Benavides 
 
Informació pública disponible:  
http://www.parcdesalutmar.cat/euimar/grau-infermeria 
 
Dades i  indicadors de la titulació: 
http://www.upf.edu/xifres/ 
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Valoració anual 
 
1. Valoració general de desplegament del títol   
 
Q1. ACCÉS I MATRÍCULA 
 
• S’han cobert totes les places oferides des de la implementació del Grau. El nombre 

d’estudiants matriculats de nou ingrés es manté en xifres similars des del curs 
2009-10 i per sobre del nombre de places disponibles. Cal remarcar que l’Escola 
no ha pogut oferir places als estudiants procedents de la convocatòria de setembre 
donat que aquestes han estat cobertes, des d’inici del Grau, amb les assignacions 
de juny. 
 

• La demanda que té la titulació i l’oferta de places que proporciona l’Escola Superior 
d’Infermeria del Mar (ESIM) es valora positivament, especialment en considerar 
que l’ESIM és un Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra amb un alt cost de 
matrícula degut al caràcter privat d’aquesta Institució Superior,   en tenir en compte 
l’augment de places de titularitat pública en les universitats catalanes (URV, UG, 
UAB), l’obertura de nous centres i unitats docents al llarg dels cursos 2009-2010- i 
2010-2011. 

 
Malgrat això el Grau en Infermeria continua sent una titulació amb una demanda 
elevada. 
 
Des del curs 2009-2010 fins el curs 2011-2012 el nombre d’alumnes matriculats ha 
oscil·lat entre 245 i 249, sent de 245 en l’actual any acadèmic. 

 
• Referent a la via d’accés dels estudiants de nou ingrés, cal comentar que el 

nombre d’ alumnes procedents de PAAU és gairebé el mateix a diferència dels 
alumnes procedents de Cicles Formatius de Grau Superior. Aquests  en el curs 
2010-11 es varen incrementar de manera significativa, en canvi el 2011-2012 
s’aprecia un notori descens respecte al curs anterior. També ha incrementat de 
manera destacable el nombre d’alumnes procedents d’altres vies com la 
d’estrangers, majors de 25 i 40 anys i la via d’accés amb estudis universitaris 
iniciats. 

 
• En el present any 2011-12 es produeix un descens en la demanda de primera 

preferència i la nota de tall. Això, en gran part pot explicar-se per l’augment de 
l’oferta de places de titularitat pública amb un cost de matrícula molt inferior al de 
l’ESIM.  

 
• Aquests resultats ens porten a reforçar l’estratègia de promoció dels estudis de 

Grau en Infermeria en l’ESIM.  
 
 
Q2. RENDIMENT 
 

• La taxa de rendiment de les assignatures bàsiques i obligatòries és molt 
satisfactòria, ja que se situa per sobre del 90 per cent per la cohort d’accés del 
curs 2009-2010 i per la del curs 2010-2011. 
 

• El rendiment dels alumnes de nou accés, primer curs, s’ha vist incrementat en 
0,5 punts. En l’any 2009-2010 va ser de 95,5 i en el 2010-11 s’ha situat en el 
96%. 
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• La taxa de rendiment del Grau en Infermeria se situa, en el cursos acadèmics 
2009-10 i 2010-11, per sobre de la mitjana de tots els graus impartits per la 
UPF. 
 

• La taxa d’abandonament s’ha situat al 14,8% en el curs 2010-11, 1,4 punts 
menys que l’any anterior, el gruix de la qual és degut a l’anul·lació de matrícula 
en el primer curs. 

 
• El percentatge d’estudiants que abandonen el Grau en Infermeria com a 

conseqüència de l’aplicació del règim de permanència (2,3%) se situa en els 
cursos 2009-10 i 2010-11 per sota de la mitjana de tots els graus de la UPF 
(12,54%). 

 
• Caldrà estar atents a aquest indicador d’abandonament i observar-ne la seva 

evolució per a disminuir-ho als nivells de l’antiga Diplomatura en Infermeria, 
que es situaven al voltant del 10%. 

 
•  No es disposa encara de cap taxa de graduació donat que el Grau en 

Infermeria es va posar en marxa en el curs 2009-2010. 
 

 
Q3. SATISFACCIÓ  
 

• La satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda és bona tant en el curs 
2009-2010, amb una mitjana de 7,42, com en el 2010-2011, amb una mitjana 
de  7,74 pel primer curs i de 7,54 pel segon curs acadèmic de Grau. 
El resultat de les enquestes de satisfacció sobre l’activitat docent del primer 
trimestre del curs 2011-2012 ( 8,  7,8 i  7,1) indiquen que el nivell de satisfacció 
continua sent acceptable fins el moment. 
 

• Els resultats de les valoracions de les assignatures en el seu conjunt són força 
acceptables amb una mitjana global de 7,42 en el 2009-2010 pertanyent al 
primer curs de Grau en Infermeria, i de 7,6 i 7,2 en el 2010-2011, en relació a 
primer i segon curs respectivament. 
 

• En el primer trimestre del curs 2011-2012 els nivells de satisfacció són gairebé 
els mateixos. 

 Els resultats de satisfacció són estadísticament significatius, atès que el nivell    
de participació i resposta a les enquestes és aproximadament del 50%. 
 

• En el dos anys de desenvolupament del Grau (09-10 i 10-11) la satisfacció dels 
estudiants és lleugerament més elevada en el primer i segon trimestre de curs 
pel que fa a la docència rebuda. 
 

• S’haurà d’estudiar els motius que porten al descens del grau de satisfacció 
docent en el tercer trimestre de curs. 
 

• Pel que fa al professorat es pot veure una valoració molt positiva respecte a la 
l’adequació de les seves obligacions docents. La nota mitjana global de totes 
les assignatures de primer curs és 7,82, l’any 2009-2010. El global de les 
assignatures de primer i segon curs de l’any 2010-2011 és de 7,85 i 7,77, 
respectivament. 
El primer trimestre del curs 2011-2012 segueix amb un nivell de satisfacció 
semblant.  
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Q4. PRÀCTIQUES EXTERNES I MOBILITAT 
 
Les pràctiques externes, en el marc del Practicum en la Titulació de Grau en 
Infermeria, són una part fonamental de la formació dels professionals d'infermeria i es 
realitzen en entorns clínics amb pacients reals.  
Els crèdits Practicum, en nombre de 80 ECTS, corresponen al 34,8% dels crèdits 
totals del Pla d’Estudis (240 crèdits) i es distribueixen en tres matèries: 
  

� Practicum Introductori (I, II i III) amb 13 crèdits ECTS, en el segon 
curs de Grau en Infermeria. 

� Practicum Clínic (I i II) amb 17 crèdits ECTS, en el tercer curs de 
Grau en Infermeria. 

� Practicum Avançat (I, II i III) amb 35 crèdits ECTS en el quart i 
darrer curs de Grau en Infermeria. 

 
• En el curs 2010-2011 s’ha desenvolupat el Practicum Introductori amb un total 

de 76 alumnes matriculats que han realitzat estades clíniques en centres 
hospitalaris i sociosanitaris en el primer, segon i tercer trimestre del segon curs. 
Els resultats acadèmics són molt satisfactoris amb unes taxes de rendiment del 
100% en el Practicum Introductori I, del 98,6 % en el Practicum Introductori II i 
del 96% en el Practicum Introductori III. 
 

•  Els aprenentatges han estat guiats i supervisats satisfactòriament pels 
professionals d’infermeria responsables de les cures en diferents serveis, per 
l’orientació i guia de tutors docents de l'alumnat en pràctiques i per l’acció 
docent dels professors responsables de les diferents assignatures Practicum. 
Les pràctiques han estat  una experiència d’aprenentatge útil i imprescindible 
pel desenvolupament de les competències generals i específiques dels 
estudiants d’infermeria. Aquestes han estat molt ben valorades pels 
responsables dels Centres, professionals,  estudiants, tutors i professors. 
 

• D’acord amb el Pla docent del Practicum Introductori en el curs 2010-2011 s’han 
realitzat avaluacions inicials amb caràcter diagnòstic a cadascun dels estudiants 
matriculats abans d’iniciar les estades clíniques a fi d’individualitzar la formació. 
Tanmateix s’ha dut a terme un seguit d’activitats d’avaluació formativa i 
d’autoavaluació al llarg del període de pràctiques programat en cadascuna de 
les tres assignatures que conformen la matèria. Per a tal fi s’ha comptat amb 
suficients efectius docents: dos professors responsables i 15 tutors docents 
experts en els diferents àmbits clínics. 
 

• La direcció i professors responsables de les Pràctiques externes, Practicum, 
han presentat (juny i setembre 2011) el pla docent d’aquestes matèries als 
diferents Centres i Institucions clíniques per tal de fer-ne la seva adaptació i 
contextualització. 
 

• No es disposa encara de dades suficients per valorar les pràctiques externes 
referents a l’any 2011-12 donat que a hores d’ara acaba de finalitzar el primer 
trimestre del curs. 
 

• Cal remarcar que l’ESIM en la Diplomatura ja disposava d’un projecte de 
formació pràctica, el Practicum, innovador i de qualitat, ben valorat per 
l’alumnat, el professorat, els professionals i els ocupadors.  Els programes i 
l’organització de les assignatures Practicum d’Infermeria es fonamenten en els 
principis pedagògics i objectius formatius del Document marc del Pla de 
Practicum. Aquest document esdevé fonament de l’ensenyament-aprenentatge, 
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pràctic reflexiu i de l’avaluació . Els alumnes i ocupadors de la Diplomatura han 
manifestat un alt grau de satisfacció amb el desenvolupament i resultats del 
projecte Practicum. 
 

•  L’alta implicació dels professors i tutors del Practicum permet la millora 
contínua d‘aquests plans docents. 
 

• No existeixen dades suficients sobre l’indicador de mobilitat dels estudiants 
perquè la realització està prevista en el tercer trimestre de tercer curs del 2011-
2012.  

 
Q5.  INSERCIÓ LABORAL A L’ESIM 
 
Referent a l’inserció laboral dels Graduats de l’ESIM les dades disponibles 
corresponen a l’estudi realitzat per AQU Catalunya al curs 2010-2011, per la població 
titulada al 2007. 

 
• En relació a aquest aspecte el 84,7% dels graduats de l’Escola estan ocupats, 

taxa inferior a la dels Diplomats Sanitaris de Catalunya (91,3%). 
 

• Malgrat això, el 96,2% dels diplomats de l’ESIM troben la seva primera feina en 
els tres primers mesos, 8 dècimes per sobre de la totalitat dels Diplomats 
Sanitaris de Catalunya. Segons aquest estudi hi ha una relació directa entre les 
pràctiques externes dels estudiants de l’ESIM i la seva inserció laboral. 
 

• Respecte als graduats que treballen, el 94,2% dels diplomats de l’ESIM ho fan 
en funció de la titulació, sent totes elles pròpies d’un titulat universitari. 

 
• Pel que fa a la relació contractual les dades de l’estudi indiquen una major 

temporalitat dels graduats de l’Escola (67,3%) en relació als Diplomats 
Sanitaris de Catalunya (40,5%). 

 
• D’altra banda, els graduats de l’Escola mostren un bon nivell de satisfacció 

laboral (5,75%) en valorar aquest indicador, en una escala de l’1 al 7.   
 

• De la mateixa manera que la totalitat dels Diplomats Sanitaris de Catalunya, el 
82% dels graduats de l’Escola expressen que repetirien la carrera. 

 
• Referent a la valoració del nivell obtingut al llarg de la formació universitària de 

la Diplomatura en Infermeria els enquestats valoren positivament gran part de 
les competències explorades atorgant-hi valors entre 4 i 5 sobre 7, sent la 
formació pràctica l’àmbit millor valorat (5,60) seguit del treball en equip (5,29) i 
del pensament crític (5,13). Les competències amb un nivell més baix són les 
d’informàtica (3,25) i idiomes (1,69). 

 
• Creiem que el Pla d’Estudis de Grau esmenarà aquests dèficits formatius i 

millorarà el grau d’assoliment de competències. Nogensmenys, caldrà estar 
atents a aquests aspectes.  

 
 
Q6. PERSONES, GESTIÓ I SERVEIS 
 

• El sistema de garantia de qualitat del Grau en Infermeria previst en el 
VERIFICA es troba en procés de desenvolupament. En el mes de juliol de 2011 
l’ESIM va presentar un primer informe de seguiment on es recollia la informació 
i valoració del desplegament del Grau en el seu primer any (2009-2010). A 
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hores d’ara els responsables de qualitat continuen treballant per tal de 
desenvolupar-ho. 
 

• L’ESIM utilitza diferents mecanismes de recollida d’informació i de presa de 
decisions, referents a la qualitat, l’activitat docent i l’organització de 
l’ensenyament la qual cosa permet fer un seguiment del Grau i, si s’escau,  
establir millores correctores. 
 

• La concreció del sistema de garantia de qualitat es fonamenta en l’eficàcia 
demostrada, per l’ESIM: resultats, satisfacció i innovació. 
 

•  La valoració del funcionament de la titulació és imprescindible per a la presa 
de decisions, tant de l’equip directiu com de la comissió d’estudis. En aquest 
sentit de forma sistemàtica es fa una avaluació de les matèries i assignatures 
del Grau per tal de detectar punts forts i febles, establir objectius i accions de 
millora. 

 
 
2. Millores Introduïdes  
 
Per tal de garantir la millora contínua de la docència, l’ESIM es planteja la col·laboració 
amb el CQUID de la UPF amb el propòsit de facilitar els itineraris formatius, 
l’actualització i la millora de la qualitat educativa. 
 
L’ESIM es proposa en el curs 2011-2012 actualitzar el sentit de l’avaluació de 
competències i la utilització d’instruments qualitatius i quantitatius de valoració. 
 
 
3. Modificació del Pla d’estudis   
 
El Grau en Infermeria és relativament recent. Està en funcionament des del curs 
acadèmic 2009-2010 i fins ara no s’ha introduït cap modificació substancial. 
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4. Annexes: Sistema Intern de Garantia de Qualitat 6Q 
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ESCOLA SUPERIOR D’INFERMERIA DEL MAR 
 
Q1. ACCÉS I MATRÍCULA 
 
a.   Dades dels processos d’accés i matrícula 
 
Evolució Nota de tall 

Infermeria 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-2012 

ESIM 5,02 5,72 5,44 5,45 7,758* 6,590* 

*Nota sobre 14. 
 
Estudiants de nou accés segons la via d’accés 

Via d'accés (%) 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-2012 

PAU 43 67 57 69 39 40 

FP2/CFGS 33 29 24 17 40 29 

Titulats univ. 15 4 3 1 2 5 

Altres 0 0 2 1 
9 

14 

TOTALS 91 100 86 88 92 88 

 
 
 
b.   Dades relatives a la qualitat en  l’accés 

 
 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-2012 

Estudiants de primera 
opció 38 63 47 42 41 27 

Nota mitjana d’accés  5,84 6,4 6,51 6,33 7,387* 6,012* 
Estudiants amb nota 

d’accés >= 7(%) 7,5 17,9 29,21 15 6,6 2,27 

*Nota sobre 14. 
 
Estudiants matriculats* 

Curs 2009-2010 1er curs 2on curs 3er curs TOTALS 
Grau 88 - - 88 

Diplomatura - 84 75 159 
TOTAL ALUMNES    247 
Curs 2010-2011 1er curs 2on curs 3er curs TOTALS 

Grau 92 79 - 171 
Diplomatura - - 88 88 

TOTAL ALUMNES    259 
* en data 01/06/11 
 

Curs 2011-2012 1er curs 2on curs 3er curs TOTALS 
Grau 88 69 77 234 

Diplomatura - - 11 11 
TOTAL ALUMNES    245 

 
Baixes del centre 
Curs 2009-2010 Grau Diplomatura 
Anul·lacions matricula 8 - 
Trasllats 7 2 
Denegació 5ªconv. - 6 
TOTALS 15 8 
Curs 2010-2011 Grau Diplomatura 
Anul·lacions matricula 10 - 
Trasllats 8 2 
Denegació 5ªconv. - 3 
TOTALS 18 5 
Curs 2011-2012 Grau Diplomatura 
Anul·lacions matricula 9 0 
Trasllats 7 1 
Denegació 5ªconv. 0 0 
TOTALS 16 1 
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Q2. RENDIMENT 

 
a.   Resultats del rendiment acadèmic per assignatura  

Taxa de rendiment de les assignatures bàsiques i ob ligatòries 2009-2010  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Matriculats 1a. Convocatòria 
(en %) 

2a. Convocatòria 
(en %) Taxa Rendiment 

Assignatures 1er curs. 
2009-2010 Tipus (total 

crèdits) Presentats Aptes Pendents Presentats Aptes Pendents (aprovats/matriculats) 

Metodologia d'estudi i escriptura 
acadèmica B 516 98.9 97.7 2.4 50 50 50 98.3 

Desenvolupament psicosocial de la 
persona B 

510 100 93 7 83.3 83.3 16.7 98.8 

Introducció a la infermeria O 344 97.7 83.7 16.3 78.6 35.7 64.3 89.5 

Infermeria Integrada I O 340 100 95.3 4.7 75 75 25 98.8 

Estructura i funció del cos humà I B 474 100 84.8 15.2 91.7 58.3 41.7 93.7 

Antropologia aplicada a la salut B 510 98.8 74.1 25.9 81.9 77.2 22.8 94.1 

Metodologia Infermera O 344 97.7 90.7 9.3 75 75 25 97.7 

Infermeria Integrada II O 340 100 78.8 21.2 94.4 94.4 5.6 98.8 

Estructura i funció del cos humà II B 474 98.7 74.7 25.3 85 35 65 83.5 

Infermeria Salut Pública O 516 97.7 96.5 3.5 0 0 100 96.5 

Ètica i legislació O 340 98.9 88.3 11.8 80 80 20 97.6 

Infermeria Integrada III O 340 98.8 98.8 1.2 0 0 100 98.8 
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Taxa de rendiment de les assignatures bàsiques i ob ligatòries 2010-2011  
 

 
 
 

 
 

 
 Matriculats 1a. Convocatòria (en %) 2a. Convocatòria (en %) Taxa Rendiment 

Assignatures 2n curs.  
2010-2011 Tipus (total 

crèdits) Presentats Aptes Pendents Presentats Aptes Pendents (aprovats/matriculats) 

Fisiopatologia I B 456 100 100 0 - - - 100 

Demografía,bioestadística i 
epidemiologia bàsica B 450 98.6 90.6 9.3 100 57.1 42.9 96 

Practicum Introductori I O 304 100 100 0 - - - 100 

Infermeria del nen  i adolescent O 304 100 96 4 100 100 0 100 

Fisiopatologia II B 456 100 100 0 - - - 100 

Terapèutiques clíniques B 456 98.7 77.6 22.4 100 94.1 5.9 98.7 

Infermeria de l’adult I O 304 100 81.6 18.4 100 57.1 42.9 92.1 

Practicum introductori II O 304 100 97.4 2.6 100 50 50 98.7 

Metodologia de la investigació 
infermera B 456 100 93.4 6.6 100 100 0 100 

Teràpies aplicades en Infermeria O 304 98.8 94.8 5.3 100 50 50 97.4 

Infermeria de l’adult II O 380 100 98.7 1.3 100 0 100 98.7 

Practicum Introductori III O 380 100 90.7 9.3 100 57.1 42.9 96.1 

 
 

 Matriculats 1a. Convocatòria (en %) 2a. Convocatòria (en %) Taxa Rendiment 1ª 
convocatòria 

Assignatures 1er curs.  
2010-2011 Tipus (total 

crèdits) Presentats Aptes Pendents Presentats Aptes Pendents (aprovats/matriculats) 

Metodologia d'estudi i escriptura 
acadèmica B 

492 96.3 82.9 17.1 85.7 85.7 14.3 97.5 

Desenvolupament psicosocial            
de la persona B 474 98.7 73.4 26.6 88.9 88.9 11.1 93.7 

Introducció a la infermeria O 340 97.7 77.7 22.4 90.5 76.2 23.8 96.5 

Infermeria Integrada I O 324 99.9 91.3 8.6 100 100 0 100 

Estructura i funció del cos humà I B 420 95.7 67.1 32.9 90.5 85.7 14.3 92.9 

Antropologia aplicada a la salut B 504 90.5 78.6 21.4 75 75 25 97.6 

Metodologia Infermera O 328 95.1 85.3 14.7 77.8 77.8 22.2 93.9 

Infermeria Integrada II O 320 98.9 92.6 7.6 60 60 40 96.3 

Estructura i Funció del cos humà II B 450 90.7 57.3 42.7 93.8 84.4 15.6 93.3 

Infermeria Salut Pública O 486 96.3 96.3 3.7 0 0 100 96.3 

Ètica i Legislació O 316 92.4 86.1 13.9 72.7 72.7 27.3 96.2 

Infermeria Integrada III O 316 98.7 94.9 5.1 50 50 50 97.5 
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Evolució Indicadors de docència 
 
Taxes de rendiment  

GRAU Taxa rendiment (%)  
2009-2010 95,5 
2010-2011 97,02 

 
 
 
b.   Resultats d’abandonament 
 
Taxa d’abandonament  (%respecte la cohort d’accés) 

Cohort d’accés 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Anul·lació de matrícula 9,3% 12,1% 10,2% 

Règim de permanència a 1r curs (%) 2,3% 2,3% - 

Esgotament convocatòries 0% 0% - 

Abandonament voluntari a 1r curs 4,6% 1% 4,5% 

Total abandonament 16,2% 14,8% 14,7% 

 
 
 
Taxa de graduació 

Diplomatura 2010-2011 (%) 

Taxa de graduació en t 81,7 

Taxa de graduació en t+1 14,1 

Taxa de graduació en t+2 4,2 
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Q3. SATISFACCIÓ DOCENT  
 
 
a.   Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants  
 

 Les obligacions docents 
s’han complert 
adequadament 

Estic globalment satisfet/-a 
amb l’assignatura 

Estic globalment satisfet/-
a amb el/la professor/-a 

Any Acadèmic  Curs 1r t. 2n t. 3r t. 1r t. 2n t. 3r t. 1r t. 2n t. 3r t. 

Curs 2009-10 Primer 8.4 7.2 7.8 7.7 7.1 7.4 8.4 7.2 7.6 

Curs 2010-11 
Primer 8.0 7.8 7.8 7.7 7.4 7.6 8.0 7.6 7.7 

Segon 8.1 7.6 7.6 7.8 7.2 6.9 7.9 7.3 7.3 

Curs 2011-12 

Primer 8.0 - - 7.4 - - 7.8 - - 

Segon 7.7 - - 7.7 - - 7.7 - - 

Tercer 7.0 - - 6.9 - - 7.0 - - 
 
 

 
 
 
 
Q4. PRÀCTIQUES EXTERNES 
 
a.   Practicum Introductori,  segon curs de grau  (2010-2011) 
 
Centres de Pràctiques Nº d’alumnes  
Hospital del Mar 21 
Parc Sanitari Pere Virgili 30 
Centre sociosanitari El Carme Badalona 21 
Hospital Dos de Maig 8 
Institut Universitari Dexeus 8 
Centre Dolors Aleu 36 

Centre Emili Mira 21 

Hospital de l’Esperança 45 

Centre Fòrum PSMAR 42 

 Total 232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


