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I. Introducció  
 

AQU Catalunya proposa un procés de seguiment de les titulacions oficials consensuat 
amb les universitats, com a resultat del Programa Experimental de Seguiment de 
Titulacions Oficials de Grau i Màster i del document Directrius i recomanacions per a 
l’informe de seguiment de les titulacions, fruit del Programa Experimental. 

Com a part important d’aquest procés, la UPF va iniciar el seguiment de les titulacions 
el curs 2010-2011 que ha servit, a partir dels informes  de seguiment enviats, per 
engegar un seguit de millores i adaptacions en el procés de seguiment dels graus de la 
UPF, entre els quals es troba el Grau en Infermeria de la Escola Superior d’Infermeria 
del Mar (ESIM). 

D’acord amb aquest requeriment l’ESIM, adscrita a la UPF, presenta en aquest 
document l’autoinforme d’avaluació corresponent al desenvolupament del Grau en 
Infermeria de l’any 2011-2012 i primer trimestre del curs 2012-2013.  

L’esmentat informe s’ha elaborat tenint en compte les consideracions i suggeriments 
emesos en l’IST per la Comissió Específica d’Avaluació, les instruccions de la UPF pel 
que fa l’elaboració dels Informes de seguiment de Grau i amb l’orientació d’AQU 
Catalunya: “Guia per al seguiment de les titulacions oficials de Grau i Màster” del maig 
de 2011. 

El primer apartat fa referència als estàndards, criteris referents a la informació pública 
sobre el desenvolupament operatiu de l’ensenyament i indicadors, en el segon es 
realitza l’anàlisi valorativa de l’ensenyament i en el quart es presenta un pla global de 
millora. 

1. Elaboració de l’Informe 

Olga Ortega Solsona. Directora  

Núria Perich Martin. Cap d’estudis 

 
2. Aprovació de l’IST per la Comissió d’Estudis de l’ESIM 

Victòria Morin Fraile 
Mercè Serra Galceran 
Magda González Soriano 
Lourdes Mestres Camps 
Juan Manuel Leyva Moral 
Marta López Rodrigo 
Olga Ortega Solsona. Directora  
Núria Perich Martin. Cap d’estudis 
 
Data d’aprovació: 21 de febrer de 2013 
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II.  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: 86 

Alumnes totals: 308 

 

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 

 

Dades i  indicadors de la titulació: 

http://www.parcdesalutmar.cat/euimar 

http://www.upf.edu/xifres/ 
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III. AUTOAVALUACIÓ DELS ESTÀNDARDS I CRITERIS ESPECÍFIC S 
DE QUALITAT 

Informació pública sobre el desenvolupament operati u de l’ensenyament 
ESTÀNDARD : 

1. La institució publica al web informació completa i actualitzada sobre el 
desenvolupament operatiu de l’ensenyament i en garanteix l’accés als grups 
d’interès.  

CRITERIS ESPECÍFICS 

1.1 Es publica informació completa   sobre el desenvolupament operatiu de 
l’ensenyament 

 
1.1.1 L’Escola fa pública al web informació completa sobre el desenvolupament 

operatiu de l’ensenyament en referència a:  
a) accés a l’Estudi de grau en infermeria 
b) matrícula 
c) pla d’estudis 
d) planificació operativa del curs 
e) professorat 
f) pràcticum: pràctiques clíniques curriculars 
g) programa de mobilitat 
h) treball de final de grau 

 
La CEA pot consultar aquesta informació al web de l ’ESIM 
http://www.parcdesalutmar.cat/euimar  
 

1.2 Es publica informació sobre el desenvolupament operatiu de l’ensenyament 
visible  per a tots els grups d’interès 

 
1.2.1 La informació és pública i fàcilment visible a la pàgina principal, carpeta 

GRAU, per a tota persona interessada que accedeixi al web. 
 

La CEA pot consultar aquesta informació al web de l ’ESIM 
http://www.parcdesalutmar.cat/euimar  
 

1.3. La informació està organitzada de manera agregada  per tal de facilitar l’accés 
a tots els aspectes rellevats del desenvolupament operatiu de l’ensenyament. 

1.3.1 L’estructura de la informació està lògicament organitzada i ubicada a la 
carpeta principal de Grau i d’Escola 

La CEA pot consultar aquesta informació al web de l ’ESIM 
http://www.parcdesalutmar.cat/euimar  
 

1.4 La informació sobre el desenvolupament operatiu de l’ensenyament està 
actualitzada  
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1.4.1 El contingut publicat al web està actualitzat en el moment d’emetre el present 
informe.  

 
La CEA pot consultar aquesta informació al web de l ’ESIM 
http://www.parcdesalutmar.cat/euimar  
 

Informació pública sobre els indicadors de l’enseny ament 
ESTÀNDARD: 

2 La institució publica al web informació completa i actualitzada sobre els indicadors 
relacionats amb l’ensenyament i en garanteix l’accés als grups d’interès. 

CRITERIS ESPECÍFICS 

2.1 Es publica informació completa  sobre els indicadors de l’ensenyament 

La informació publicada al web referent als indicadors de l’estudi conté les dades 
referents a les dimensions: d’accés i matrícula, característiques de l’alumnat, 
professorat, mètodes docents, espais, campus virtual, avaluació dels aprenentatges, 
pràctiques externes i mobilitat, activitats d’orientació, satisfacció, resultats acadèmics, 
resultats personals, inserció laboral. 
 
La CEA pot consultar aquesta informació al web de l ’ESIM 
http://www.parcdesalutmar.cat/euimar  
 

2.2 Es publica informació sobre els indicadors de l’ensenyament i són visibles  per als 
diferents grups d’interès. 

La informació referent als indicadors de l’ensenyament són fàcilment visibles i 
intel·ligibles per a les persones externes al Centre. 
 
La CEA pot consultar aquesta informació al web de l ’ESIM 
http://www.parcdesalutmar.cat/euimar  
 

2.3 La informació sobre els indicadors de l’ensenyament està organitzada de manera 
agregada  per tal de facilitar una visió de conjunt. 

L’organització de la informació s’estableix a partir de categories seqüenciades i 
interrelacionades que permeten veure les parts dins d’un tot global. 
 
La CEA pot consultar aquesta informació al web de l ’ESIM 
http://www.parcdesalutmar.cat/euimar  

 
2.4 La informació sobre els indicadors de l’ensenyament està actualitzada . 

Les dades i informacions presentades es corresponen al moment d’elaboració del 
present informe d’autoavaluació. 
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IV. ANÀLISI VALORATIU DE L’ENSENYAMENT I ACCIONS DE 
MILLORA 

 

Sistema de Garantia de Qualitat, continguts de la Q: 

1) Q1. ACCÉS I MATRÍCULA 

Pel que fa a l’accés i matrícula: 

• El nombre de matriculats de nou ingrés (86) indica que s’han cobert les places 
ofertades per l’ESIM i que es manté en xifres similars des de l’inici del Grau en 
infermeria (2009-2010). Novament la matrícula s’ha complert amb estudiants 
procedents de les assignacions de juny. La qual cosa donades les 
circumstàncies econòmiques i laborals del país i l’elevat cost de matrícula en 
relació a altres centres de titularitat pública, es valora positivament. 
 

• La ràtio de places ofertades i sol·licitades en primera opció (1/0,99) mostren 
que hi ha gairebé el mateix nombre de sol·licituds que places disponibles al 
primer any, a nivell global els indicadors apunten a que la demanda és quasi 
deu vegades superior (9,72) a les places accessibles.  
 

• El nombre d’alumnes procedents de les PAAU s’ha incrementat de forma 
considerable (aproximadament un  20 % superior) respecte a l’any 2011-2012 
en canvi el percentatge d’estudiants provinents de CFGS ha disminuït en un 
7% aproximadament en relació a l’anterior curs. 
 

• La nota de tall dels alumnes matriculats en un 70% se situa en l’interval de 7-9 
punts, sensiblement superior a la del 2011-2012 
 

En relació a les característiques de l’alumnat de nou ingrés: 

• Les dades referents a la procedència dels estudiants nouvinguts indiquen que 
la gran majoria són de Catalunya (90%) dels quals un important nombre 
provenen de la comarca del Barcelonès.  
El deu per cent restant procedeixen d’altres Comunitats Autònomes, cosa que 
no ha de suposar cap dificultat en considerar la bona integració d’estudiants de 
parla no catalana en cursos anteriors. No obstant això l’experiència i l’actual 
situació econòmica ens fa pensar que possiblement un percentatge 
considerable d’alumnes d’aquest darrer grup es traslladaran a les seves 
comunitats d’origen en acabar el primer o segon curs, per a continuar els 
estudis de Grau. 
 

• Manca informació referent al nivell d’estudis dels progenitors dels alumnes, 
entre altres, que seria interessant poder relacionar amb altres indicadors i 
informacions.  
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Punts Forts  Punts Febles  Millora  

 
Ràtio oferta/demanda 

 

 
Manca Informació 
referent a les 
característiques de 
l’alumnat. 

 

 
Recollir les dades que 
manquen. 

 
2) Q2. RENDIMENT i GRADUACIÓ 

En relació al rendiment acadèmic (RA) 

• En el curs 2011-2012 la taxa de rendiment de les assignatures bàsiques, 
obligatòries i optatives  del primer, segon i tercer curs de Grau continua sent 
molt satisfactòria donat que se situa per sobre del 90 % en gairebé totes les 
assignatures a excepció de l’assignatura d’Estructura i Funció del Cos Humà II, 
del tercer trimestre de primer curs, en la qual el percentatge d’aprovats és de 
80%, cosa que ja es va detectar durant el trimestre arran del resultat de les 
proves d’avaluació contínua i que va requerir una revisió i seguiment del 
desenvolupament del pla docent d’aquesta assignatura i una reunió amb els 
professors i representants dels alumnes per tal de fer front a les dificultats 
detectades mitjançant tutories addicionals per part dels docents. Tanmateix les 
dades assenyalen un menor nombre d’aprovats (79,2%) en l’assignatura de 
Terapèutiques clíniques de segon trimestre de segon, la complexitat dels 
continguts a aprendre en un temps reduït (un trimestre) poden ajudar a 
entendre aquest resultat. No obstant això caldrà estudiar-ho amb deteniment i 
cercar mesures de millora. 
 
 

• La taxa de rendiment a primer curs  desagregada per nota d’accés denota 
que els indicadors no mostren correlació entre nota d’accés i resultats 
acadèmics dels alumnes i que el RA és superior al 86 %, concretament d’un 90 
a 94 % en els estudiants compresos en la franja de notes d’accés  7 a 9  més 
de la meitat dels alumnes de primer (55 %).  
 

• Les dades i indicadors 2011-2012 referents al RA de segon i tercer curs  de 
Grau globalment són molt satisfactoris, especialment en el tercer curs amb un 
percentatge d’aprovats del 100% i que pot explicar-se a partir dels 
requeriments d’accés al tercer curs: complir amb la normativa de progressió 
d’estudis de la UPF i amb els requisits de matrícula del Pla d’estudis del Grau 
en Infermeria de l’ESIM, permet matricular a tercer a estudiants amb un bon 
rendiment i expedient acadèmic. 
Respecte als alumnes de segon curs,  la taxa de rendiment desagregada  per 
nota d’accés mostra que el RA d’aquest grup se situa entre el 94% i 100%, 
resultat força satisfactori pràcticament homogeni en distribuir-se per nota 
d’accés. 
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• El RA de les assignatures del primer trimestre 12-13 a diferència de les dades i 
indicadors anteriors només corresponen a una convocatòria per la qual cosa es 
fa difícil fer la comparativa amb les dades de cursos anteriors, no obstant això 
cal ressaltar l’alt percentatge d’aprovats en 10 de les 12 assignatures que 
configuren el trimestre: de 85,2% a 98,8%. 
 

• Les dades mostren que en les dues altres assignatures s’ha produït una 
davallada important en els resultats acadèmics. Introducció a la Infermeria 
(77,2%) i Desenvolupament Psicosocial de la persona (57,6%). Caldrà doncs, 
revisar i analitzar exhaustivament les possibles causes per les quals s’ha 
produït aquesta situació.  

En relació a la taxa d’abandonament: 

• La taxa d’abandonament del curs 2011-12 és gairebé la mateixa a la de l’any 
anterior (14, 44%). 
 

• El percentatge d’estudiants que abandonen el Grau en infermeria com a 
conseqüència de l’aplicació del règim de permanència (3,33%) se situa des de 
l’inici de Grau (2009-210) per sota de la mitjana dels graus de la UPF. 

 

Referent a la taxa de graduació: 

• No es disposa de taxa de graduació donat que encara no s’ha graduat cap 
promoció de Grau en Infermeria. No obstant això i a la llum de les dades i 
indicadors disponibles  la taxa de graduació en t per a la primera promoció de 
graduats en infermeria 2009-2013 podria situar-se en el 80 %,  molt semblant a 
la del curs 2010-2011 de l’antiga i ultima promoció de diplomatura. 

 

Punt s Forts  Punts Febles  Millora  
Alt percentatge de RA dels 
alumnes de 1r, 2n i 3r curs 

Baixa taxa de RA de les 
assignatures: 

- Estructura i 
funcionament del cos 
humà (EFCH) 11-12 

- Terapèutiques 
clíniques 11-12 

- Desenvolupament 
psicosocial de la 
persona 12-13 

- Introducció a la 
Infermeria 12-13 

Millora dels processos 
educatius i Pla docents 
de les assignatures 
EFCH, Terapèutiques 
clíniques, 
Desenvolupament 
psicosocial de la 
persona i Introducció a 
la Infermeria 
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3) Q3 SATISFACCIÓ 
 
• Els resultats de les enquestes de satisfacció d’Avaluació de la docència 

AVALDO  continuen sent acceptables tant en el curs 2011-2012 com en el 
primer trimestre dels 2012-2013, sent superiors globalment a 7/10 al segon i 
tercer curs del 2011-12.  
No obstant això la puntuació mitjana dels apartats referents a: obligacions 
docents, satisfacció amb l’assignatura i satisfacció amb el professor indiquen 
un descens de gairebé un punt al segon trimestre de primer curs, en relació al 
2010-2011,  i que pot explicar-se a partir del malestar dels estudiants front els 
resultats acadèmics de l’assignatura d’EFCH II. 
 

• Pel que fa concretament al primer trimestre del present 2012-2013 es produeix 
una augment de puntuació de les àrees explorades a primer i tercer curs: a) 8 a 
8,5,  7,4 a 7,5 i de 7,8 a 8,2; a primer curs b) de 7,0 a 7,8, 6,9 a 7,7 i de 7 a 7,7 
a tercer curs. 
D’altra banda els estudiants de quart curs atorguen una puntuació superior a 8 
a cadascun de les tres categories avaluades. 
 

• A diferència dels dos anys anterior no hi ha diferència significativa en comparar 
l’avaluació de  trimestres en un mateix curs. 
 

• Respecte a la satisfacció amb el professorat  la valoració en aquest primer 
trimestre 12-13 se situa entre el 7,3 i 8,2 lleugerament superior a la de l’any 
anterior: 7,0 i 7,8. 
 

• Els resultats de satisfacció són estadísticament significatius, atès que el nivell 
de respostes és gairebé d’un 75 %. 

 

Punts Forts  Punts Febles  Millora  
Grau de satisfacció dels 
estudiants de quart curs 
(superior a 8) 
 
Valoracions superiors a 7,5  

Valoracions d’assignatures i 
professorat per sota del 7. 

Correcció dels motius 
de baixa satisfacció. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Seguiment Grau Infermeria. Cursos 2011-2012 i 2012-2013: primer trimestre 

 

11 
 

DADES I INDICADORS 

1. ACCÉS I MATRÍCULA 
 

a. Ràtio demanda de places / oferta (global i en primera opció) 

 

 

b. Dades dels processos d’accés i matrícula 
i. Evolució de les notes de tall 

 
PAU / CFGS i FP 
(vies 0-7 / 4-8)  

* A partir del curs 10-
11 la nota de tall és 
sobre 14 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

5,45 7,758* 6.590* 7.790* 

 

ii. Estudiants de nou accés segons la via d’accés 

En nombre absolut: 

Via d'accés 
(%) 2009-10 2010-11 2011-2012 2012-2013 

PAU 69 39 40 57 

FP2/CFGS 17 40 29 22 

Titulats univ. 1 2 5 3 

Altres 1 9 14 4 

TOTALS 88 92 88 86 

 

   En percentatges: 

Via d'accés 
(%) 

2009-10 2010-11 2011-2012 2012-2013 

PAU 78,41% 42,39% 45,45% 66,28% 

FP2/CFGS 19,32% 43,48% 32,95% 25,58% 

Titulats univ. 1,14% 2,17% 5,68% 3,49% 

Altres 1,14% 9,78% 15,91% 4,65% 

 

 

 

 

 

CURS 12-13 PREF 1 PREF 2 PREF 3 PREF 4 PREF 5 PREF 6 PREF 7 PREF 8 TOTAL 
Nombre sol·licitants:  84 117 130 146 143 95 69 42 826 
Ratio: Nombre de 
sol·licitants/Nombre de 
places ofertades 

98,82% 137,65% 152,94% 171,76% 168,24% 111,76% 81,18% 49,41% 971,76% 
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c. Dades relatives a la qualitat en l’accés 

 2009-10 2010-11 2011-2012 2012-2013 

Estudiants de primera 
opció 

47,73% 44,57% 30,68% 45,35% 

Nota mitjana d’accés 
(*Nota sobre 14) 

6.33 7.387* 6.012* 7.647* 

 

Percentatge de matriculats per intervals de nota d’accés 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

d. Evolució dels alumnes matriculats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Percentatge de matriculats per intervals de 
nota d'accés 

Curs 2011-
2012 

Curs 2012-
2013 

Notes de 5 a 6 punts 8,24% 4,65% 

Notes de 6 a 7 punts 28,24% 13,95% 

Notes de 7 a 8 punts 25,88% 44,19% 

Notes de 8 a 9 punts 30,59% 30,23% 

Notes de 9 a 10 punts 5,88% 5,81% 

Notes de 10 a 11 1,18% 1,16% 

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

Grau 88 - - 88 

Curs 2010-
2011 1er curs 2on curs 3er curs TOTALS 

Grau 92 79 - 171 

Curs 2011-
2012 1er curs 2on curs 3er curs TOTALS 

Grau 88 69 77 234 

Curs 2012-
2013 1er curs 2on curs 3er curs 4rt curs TOTALS 

Grau 90  77 70 71 308 
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2.  CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT 

Característiques de l’alumnat Curs 09-10 Curs 10-11 Curs 11-12 Curs 12-13 

% d’alumnes de nou ingrés dones 90,79% 85,51% 76,83% 82,56% 

% d’alumnes de nou ingrés homes 9,21% 14,49% 23,17% 17,44% 
% d’alumnes de nou ingrés que procedeixen 
de Catalunya 88% 90,00% 90,00% 92,00% 
% d’alumnes que procedeixen d’altres 
comunitats autònomes 12% 10,00 % 10,00% 8% 
% d’alumnes de nou ingrés que procedeixen 
de la comarca del Barcelonès 72% 63% 74% 67% 
% d’alumnes de nou ingrés que procedeixen 
d’altres comarques 28% 37% 26% 33% 

 

2. PROFESSORAT 

Hores total de 
docència per al curs 

11-12 

Professor 
Doctor 

Professor 
Titular 

Professor 
Col·laborador 

100,00% 23,30% 50,00% 26,70% 

 

3. MÈTODES DOCENTS 

Assignatura Curs Trim Tipus Cr 
% hores 
classe 

magistral 

% hores 
seminari 

% hores 
tutoria 

% hores en 
treball 

autònom 

Metodologia d’Estudi i 
Escriptura Acadèmica Primer 1r Formació 

Bàsica 6 18 7 10 65 

Desenvolupament 
Psicosocial de la 

Persona 
Primer 1r 

Formació 
Bàsica 6 18 15 7 60 

Introducció a la 
Infermeria Primer 1r Obligatòria 4 25 6 4 65 

Infermeria Integrada I Primer 1r Obligatòria 4 18 25 8 49 

Estructura i Funció 
del Cos Humà I Primer 2n Formació 

Bàsica 6 31 3 3 64 

Antropologia de la 
Salut 

Primer 2n Formació 
Bàsica 

6 12 19 3 67 

Metodologia 
Infermera 

Primer 2n Obligatòria 4 26 20 4 50 

Infermeria Integrada II Primer 2n Obligatòria 4 18 25 8 49 
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Assignatura Curs Trim Tipus Cr 
% hores 
classe 

magistral 

% hores 
seminari 

% hores 
tutoria 

% hores en 
treball 

autònom 

Estructura i Funció 
del Cos Humà II 

Primer 3r Formació 
Bàsica 

6 27 6 3 65 

Infermeria de Salut 
Pública 

Primer 3r Obligatòria 6 25 9 1 65 

Ètica i Legislació 
Professional Primer 3r Obligatòria 4 20 4 6 70 

Infermeria Integrada 
III Primer 3r Obligatòria 4 18 25 8 49 

Fisiopatologia I Segon 1r Formació 
Bàsica 6 23 6 3 68 

Demografia, 
Bioestadística i 

Epidemiologia Bàsica 
Segon 1r Formació 

Bàsica 6 22 5 3 70 

Infermeria del Nen i 
de l’Adolescent 

Segon 1r Obligatòria 4 25 13 4 58 

Fisiopatologia II Segon 2n Formació 
Bàsica 

6 23 6 3 68 

Terapèutiques 
Clíniques Segon 2n 

Formació 
Bàsica 6 21 4 3 72 

Infermeria de l’Adult I Segon 2n Obligatòria 4 28 8 2 62 

Metodologia de la 
Investigació Infermera Segon 3r Formació 

Bàsica 6 17 11 3 69 

Teràpies Aplicades 
en Infermeria Segon 3r Obligatòria 4 18 10 6 66 

Infermeria de l’Adult II Segon 3r Obligatòria 5 22 10 5 63 

Infermeria de l’Adult 
III (Gerontològica) 

Tercer 1r Obligatòria 7 14 22 2 62 

Infermeria en 
Processos de Mort i 

Dol 
Tercer 1r Obligatòria 4 18 15 8 59 

Gestió de Cures 
Infermeres Tercer 2n Obligatòria 4 16 15 10 59 
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Assignatura Curs Trim Tipus Cr 
% hores 
classe 

magistral 

% hores 
seminari 

% hores 
tutoria 

% hores en 
treball 

autònom 

Educació per a la 
Salut en Infermeria 

Tercer 2n Obligatòria 4 16 15 10 59 

Anglès per Usos 
Acadèmics 

Tercer 2n Obligatòria 4 16 15 10 59 

Empoderament i 
Lideratge en 
Infermeria 

Tercer 3r Optativa 5 10 14 1 76 

Cooperació 
Internacional Tercer 3r Optativa 5 10 14 1 76 

El paper de 
Professionals 

Infermeria en sit. 
Catàstrofes 

Tercer 3r Optativa 5 10 14 1 76 

Competència Cultural Tercer 3r Optativa 5 10 14 
1 

76 

Imatge Social del Cos 
i Salut 

Tercer 3r Optativa 5 10 14 
1 

76 

Salut i Mediambient Tercer 3r Optativa 5 10 14 
1 

76 

Salut Laboral Tercer 3r Optativa 5 10 14 
1 

76 

Activitat Física, 
Esport i Salut Tercer 3r Optativa 5 10 14 

1 
76 

Taller d’Habilitats 
Socials Tercer 3r Optativa 5 10 14 

1 
76 

 

Assignatura Curs Trim Tipus Cr % hores 
teòriques 

% hores 
seminari 

% hores 
tutoria 

% hores estada 
clínica 

% hores de 
treball dirigit i 

estudi autònom 

Pràcticum Introductori 
I Segon 1r P. E 4 2 20 5 48 25 

Pràcticum Introductori 
II Segon 2n P. E 4 2 20 5 48 25 

Pràcticum Introductori 
III Segon 3r P. E 5 2 18 2 58 22 

Pràcticum Clínic I Tercer 1r P. E 9 0 7 5 53 35 
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Assignatura Curs Trim Tipus Cr % hores 
teòriques 

% hores 
seminari 

% hores 
tutoria 

% hores estada 
clínica 

% hores de 
treball dirigit i 

estudi autònom 

Pràcticum Clínic II Tercer 2n P. E 8 0 5 5 53 37 

 

 

4. CAMPUS VIRTUAL 

Utilització del campus virtual (Intranet) Període del 21 de setembre (inici curs 11-12) al 21 de desembre del 
2012 (fi del 1r trimestre del curs 12-13) 

Número de connexions d’alumnes 41.790 

Volum de fitxer a l’àrea de les assignatures 
(bytes) 1.896.448 

Volum descarregat de fitxers a l’àrea de les 
assignatures (bytes) 192.192.512 

 

 
 

5. PRÀCTIQUES EXTERNES I MOBILITAT 

a. Percentatge d’estudiants de la cohort que han completat satisfactòriament les 
pràctiques externes 
 

Taxa de rendiment de les assignatures del curs 2011 -2012 

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

Pràcticum Tipus (total 
crèdits) 

Presen-
tats Aptes Pen-

dents 
Presen-

tats Aptes Pen-
dents 

(aprovats/matricul
ats) 

Pràcticum Introductori I O 304 100 98.5 1.5 100 100 - 100 

Pràcticum introductori II O 276 98.5 81.1 18.9 100 92.3 7.7 98.5 

Pràcticum Introductori III O 355 100 67.6 32.4 95.6 91.2 8.8 97.1 

Pràcticum Clínic I PE 648 97.2 81.9 18.1 100 100 - 100 

Pràcticum Clínic II PE 568 100 97.2 2.8 100 100 - 100 
 
 
 
Taxa de rendiment de les assignatures del 1r trimes tre del curs 2012-2013 

 
 

CURS 2012-
2013 

 Matriculats  1a. Convocatòria (en %) Taxa 
Rendiment 

Assignatures 1r 
curs 

Tip
us 

(total 
crèdits) 

Present
ats Aptes Pendents (aprovats/matr

iculats) 

Pràcticum 
Introductori I 

O 296 100 93.2 6.8 93.2 

Pràcticum Clínic I PE 585 100 96.9 3.1 96.9 

Pràcticum 
Avançat  I 

PE 1420 100 94.4 5.6 94.4 
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b. Percentatge d’estudiants que realitzen pràctiques externes a la Universitat 
 

CURS 11-12 

Curs Trimestre Assignatura Alumnes de 1r 
curs 

Alumnes de 2n 
curs 

Alumes de 3r 
curs 

Alumnes de 4t 
curs 

2 1 Pràcticum Introductori I  100%   
2 2 Pràcticum Introductori II 

 
100% 

  
2 3 Pràcticum Introductori III  100%   
3 1 Pràcticum Clínic I   100%  
3 2 Pràcticum Clínic II 

  
100% 

 
CURS 12-13 

Curs Trimestre Assignatura Alumnes de 1r 
curs 

Alumnes de 2n 
curs 

Alumes de 3r 
curs 

Alumnes de 4t 
curs 

2 1 Pràcticum Introductori II  100%   
3 1 Pràcticum Clínic I 

  
100% 

 
4 1 Pràcticum Avançat I    100% 

 
c. Percentatge d’estudiants que realitzen pràctiques externes fora de la Universitat 

CURS 11-12 

Curs Trimestre Assignatura Alumnes de 1r 
curs 

Alumnes de 2n 
curs 

Alumes de 3r 
curs 

Alumnes de 4t 
curs 

2 1 Pràcticum Introductori I  100%   
2 2 Pràcticum Introductori II  100%   
2 3 Pràcticum Introductori III 

 
100% 

  
3 1 Pràcticum Clínic I   100%  
3 2 Pràcticum Clínic II 

  
100% 

 
CURS 12-13 

Curs Trimestre Assignatura 
Alumnes de 1r 

curs 
Alumnes de 2n 

curs 
Alumes de 3r 

curs 
Alumnes de 4t 

curs 
2 1 Pràcticum Introductori I  100%   
3 1 Pràcticum Clínic I   100%  
4 1 Pràcticum Avançat I 

   
100% 

 

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

 
 

Curs 11-12 

Alumnes matriculats a 3r curs 77 

Alumnes outgoing 2 

Percentatge d'alumnes outgoing 2,60% 

Curs 12-13 

Alumnes matriculats a 3r curs 70 

Alumnes outgoing 1 

Percentatge d'alumnes outgoing 1,43% 
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6. SATISFACCIÓ 
 

a. Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu 

 
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 6.8 7.3 7.4 6.5 6.9 7.8 6.6 7.2 

Segon 7.7 8 7.9 7.7 7.3 7.3 7.7 7.7 8.5 

Tercer 7.0 7.6 8.1 6.9 7.2 7.7 7.0 7.6 7.9 

Curs 2012-
13 

Primer 8.5 7.5 8.2 

Segon 7.5 7.4 7.3 

Tercer 7.8 7.7 7.7 

Quart 8.3 8.3 8.1 

 

 

 

7. RESULTATS ACADÈMICS 

 

a. Taxa de rendiment per assignatura 
 

i. Taxa de rendiment de les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives 
2011-2012 

 
 

Quadre de rendiment del 
curs 2011-2012 

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

Assignatures 1er curs.  Tipus 
(total 

crèdits) 
Presen-

tats 
Aptes 

Pen-
dents 

Presen-
tats 

Aptes 
Pen-
dents 

(aprovats/matriculats) 

Metodologia d'estudi i 
escriptura acadèmica 

B 528 97.7 97.7 2.3 0 0 100 97.7 

Desenvolupament 
psicosocial de la persona 

B 498 100 89.2 10.8 100 100 0 100 

Introducció a la 
infermeria 

O 356 97.8 66.3 33.8 78.2 56.4 21.8 96.6 

Infermeria Integrada I O 336 100 79.8 20.2 95.2 95.2 4.8 99.3 

Estructura i funció del cos 
humà I 

B 498 96.3 96.3 3.6 20 - 100 93.9 

Antropologia aplicada a la 
salut 

B 504 97.6 92.9 7.1 66.7 66.7 33.3 97.6 

Metodologia Infermera O 340 100 90.6 9.4 62.5 50 50 95.3 



Informe de Seguiment Grau Infermeria. Cursos 2011-2012 i 2012-2013: primer trimestre 

 

19 
 

Quadre de rendiment del 
curs 2011-2012 

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

Infermeria Integrada II O 332 97.6 87.9 12.1 66.7 66.7 3.3 95.9 

Estructura i Funció del cos 
humà II 

B 504 97.6 70.2 29.8 69.3 46.2 38.5 80 

Infermeria Salut Pública O 492 96.3 75.6 24.4 80 80 20 95.1 

Ètica i Legislació O 332 95.2 84.4 15.6 61.5 30.7 69.3 89.1 

Infermeria Integrada III O 328 98.8 96.4 3.6 0 0 100 96.4 

Assignatures 2n curs.  Tipus 
(total 

crèdits) 
Presentats Aptes 

Pen-
dents 

Presen-
tats 

Aptes 
Pen-
dents 

(aprovats/matriculats) 

Fisiopatologia I B 408 100 100 0 - - - 100 

Demografia, 
bioestadística i 

epidemiologia bàsica 
B 450 96 82.7 17.3 100 80 20 96.5 

Pràcticum Introductori I O 304 100 98.5 1.5 100 100 - 100 

Infermeria del nen i 
adolescent 

O 272 100 86.8 13.2 100 44.4 55.6 92.6 

Fisiopatologia II B 408 100 100 0 - - - 100 

Terapèutiques clíniques B 420 98.6 70 30 95.2 76.1 23.9 79.2 

Infermeria de l’adult I O 296 98.6 75.6 24.4 100 66.7 33.3 91.8 

Pràcticum introductori II O 276 98.5 81.1 18.9 100 92.3 7.7 98.5 

Metodologia de la 
investigació infermera 

B 408 95.6 76.5 23.5 94.1 88.2 11.8 97.2 

Teràpies aplicades en 
Infermeria 

O 280 100 75.7 24.3 100 94.1 5.9 98.5 

Infermeria de l’adult II O 345 100 100 - - - - 100 

Pràcticum Introductori III O 355 100 67.6 32.4 95.6 91.2 8.8 97.1 

Assignatures 3r curs.  Tipus 
(total 

crèdits) 
Presentats Aptes 

Pen- 
dents 

Presen 
tats 

Aptes 
Pen- 
dents 

(aprovats/matriculats) 

Infermeria gerontològica O 525 100 97.3 2.7 100 100       - 100 

Infermeria  en processos 
de Mort i Dol 

O 300 94.6 97.4 2.6 100 100 - 100 

Pràcticum Clínic I PE 648 97.2 81.9 18.1 100 100 - 100 

Gestió de cures 
infermeres 

O 296 100 93.2 6.8 100 100 - 100 

Educació per a la salut en 
infermeria 

O 296 100 89.2 10.8 100 100 - 100 

Anglès per usos 
acadèmics 

O 296 100 100 - - - - 100 

Pràcticum Clínic II PE 568 100 97.2 2.8 100 100 - 100 

Empoderament i lideratge 
en infermeria  

OT 195 100 100 - - - - 100 

Cooperació Internacional OT 195 100 100 - - - - 100 

El paper dels 
professionals infermeria 

en sit. catàstrofes 
OT 195 100 100 - - - - 100 

Competència cultural OT 120 100 95.8 4.2 100 100 - 100 

Imatge social del cos i 
salut 

OT 195 100 100 - - - - 100 
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Quadre de rendiment del 
curs 2011-2012 

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

Salut i medi ambient OT 125 100 100 - - - - 100 

Salut Laboral OT 100 100 100 - - - - 100 

Activitat física, esport i 
salut 

OT 195 100 84.6 15.4 100 100 - 100 

Taller habilitats socials OT 125 100 100 - - - - 100 

 

 

ii. Taxa de rendiment de les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives 
2012-2013 

 

Quadre de rendiment del 
curs 2012-2013 

 Matriculats 1a. Convocatòria (en %) Taxa Rendiment 

Assignatures 1r curs Tipus (total crèdits) Presentats Aptes Pendents (aprovats/matriculats) 

Metodologia d'estudi i 
escriptura acadèmica 

B 504 97.6 96.4 1.2 96.4 

Desenvolupament 
psicosocial            de la 

persona 
B 510 100 57.6 42.4 57.6 

Introducció a la infermeria O 368 97.9 76.1 22.9 77.2 

Infermeria Integrada I O 352 100 85.2 14.8 85.2 

Assignatures 2n curs. Tipus (total crèdits) Presentats Aptes Pendents (aprovats/matriculats) 

Fisiopatologia I B 450 100 98.7 1.3 98.7 

Demografia, bioestadística 
i epidemiologia bàsica 

B 438 100 91.8 8.2 91.8 

Infermeria del nen i de 
l’Adolescent 

O 312 100 94.9 5.1 94.9 

Pràcticum Introductori I O 296 100 93.2 6.8 93.2 

Assignatures 3r curs. Tipus (total crèdits) Presentats Aptes Pendents (aprovats/matriculats) 

Infermeria gerontològica B 455 100 93.8 6.2 93.8 

Infermeria en processos 
de Mort i dol 

O 256 100 98.4 1.6 98.4 

Pràcticum Clínic I PE 585 100 96.9 3.1 96.9 

Assignatures 4t curs. Tipus (total crèdits) Presentats Aptes Pendents (aprovats/matriculats) 

Pràcticum Avançat I PE 1420 100 94.4 5.6 94.4 
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b. Taxes de rendiments per curs acadèmic 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés curs 2011-2012 

ANY ACADÈMIC 11-12 1r curs 

Nota d'accés 
Percentatge 
d'alumnes 

Total Crèdits superats Total Crèdits matriculats 
Taxa de rendiment 

Aprovats/Matriculats 

De 5 a 6 punts 8.33% 346,00 360,00 96,11% 

De 6 a 7 punts 28,57% 1234,00 1412,00 87,39% 

De 7 a 8 punts 26,19% 1168,00 1284,00 90,97% 

De 8 a 9 punts 29,76% 1358,00 1440,00 94,31% 

De 9 a 10 punts 5,95% 260,00 300,00 86,67% 

De 10 a 11 punts 1,19% 60,00 60,00 100,00% 
* Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés dels alumnes de nou ingrés  

d. Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés  curs 2011-2012 

ANY ACADÈMIC 11-12 
2n curs 

Nota d'accés Percentatge 

d’alumnes 

Crèdits superats Crèdits matriculats Taxa de rendiments 
Aprovats/Matriculats 

De 5 a 6 punts 7.25% 300 304 98,68% 

De 6 a 7 punts 0 0 0  

De 7 a 8 punts 21.74% 838 891 94,05% 

De 8 a 9 punts 42.03% 1645 1667 98,68% 

De 9 a 10 punts 26.09% 1055 1086 97,15% 

De 10 a 11 
punts 

0 0 0 0 

De 11 a 12 
punts 

2.90% 120 120 100,00% 

* Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés dels alumnes de la promoció 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAU Taxa rendiment (%) 

2009-2010 95,5 

2010-2011 97,02 

2011-2012 96,89 
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ANY ACADÈMIC 11-12 3r Curs  

Nota d'accés 
Percentatge 
d’alumnes Crèdits superats Crèdits matriculats 

Taxa de rendiments 
Aprovats/Matriculats 

De 5 a 6 punts 43.42% 2036 2036 100,00% 

De 6 a 7 punts 42.11% 1789 1793 99,78% 

De 7 a 8 punts 3.98% 186 186 100,00% 

De 8 a 9 punts 10.53% 475   485 97.94  
*Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés dels alumnes de la promoció 2009-2010 

 

e. Taxa d’abandonament a primer curs 

Cohort d’accés 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Anul·lació de matrícula 9,3% 12,1% 6,67% 3,19% 

Règim de permanència a 1r curs (%) 2,3% 2,3% 3,33% 0% 

Esgotament convocatòries 0% 0% 0% 0% 

Abandonament voluntari a 1r curs 4,6% 1% 4,44% 5,32% 

Total abandonament 16,2% 14,8% 14,44% 8,51% 

 

 

f. Taxa de graduació (% respecte la cohort d’accés): en relació a aquesta 

taxa, disposem de les dades del curs 2010-2011 ja que  corresponen al 

darrer curs de la Diplomatura.  

 

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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4) Q4 PRÀCTIQUES EXTERNES I MOBILITAT 

En el curs 2012-2013 s’implementa el quart curs de Grau en Infermeria i amb ell es 
desplega el programa complet de pràcticum curricular del Pla d’estudis el qual 
comprèn la formació clínica dels estudiants de segon, tercer i quart curs mitjançant les 
matèries Pràcticum: Pràcticum Introductori (2n curs), Pràcticum Clínic (3r curs) i 
Pràcticum Avançat (4r curs). 

Pel que fa a les matèries Pràcticum del currículum (Pràctiques externes): 

• La totalitat dels estudiants matriculats el 2011-2012 a les assignatures de 
Pràcticum Introductori  (I, II i III) de segon curs han realitzat pràctiques 
externes complint amb itineraris de formació clínica individualitzats, cosa que 
els ha permès realitzar estades clíniques en centres sociosanitaris i/o 
hospitalaris, d’atenció primària i d’atenció pediàtrica. Els resultats obtinguts en 
el procés d’avaluació dels objectius d’aprenentatge, tant de les competències 
generals com específiques, indiquen un percentatge d’aprovats superior al 
97%. 
Tant al primer com al segon trimestre del curs 2012-2013 es realitzen tres 
setmanes d’estada clínica, en aquest curs s’ha incrementat una setmana més 
al tercer trimestre (quatre setmanes) per tal de millorar l’aprenentatge clínic 
dels estudiants. Els resultats acadèmics dels estudiants en la primera 
convocatòria d’aquest primer trimestre son satisfactoris (93%). El percentatge 
restant (7%) fa referència a estudiants suspesos que  poden presentar-se al 
període de recuperació de juliol.  
 

• En el curs 2011-12 es posà en marxa la matèria Pràcticum Clínic,  i per tant  
les pràctiques clíniques de tercer curs, amb un total de 71 alumnes matriculats 
que complint amb el programa de les assignatures varen realitzar pràctiques en 
centres d’atenció primària i comunitària, i en centres hospitalaris. El RA 
d’aquestes dues assignatures és altament satisfactori pel que fa a l’assoliment 
dels objectius d’aprenentatge (100%). 
Respecte al curs  2012-2013, el nombre d’alumnes matriculats  al Pràcticum 
Clínic I de tercer curs és de 65 alumnes, 97% dels quals han aprovat el 
Pràcticum Clínic I en la convocatòria de desembre, el 3% restant estant 
pendents de poder fer-ho en el període de recuperació de juliol. 
 

• El Pràcticum Avançat  es desenvolupa per primera vegada en el present curs 
2012-2013, les estades de pràctiques de set setmanes per trimestre i estudiant 
s’han elaborat seguint els criteris educatius del Pla Docent de la matèria i s’han 
dissenyat itineraris individualitzats per a cadascun dels 71 alumnes matriculats. 
El resultats d’avaluació d’aprenentatges de l’assignatura Pràcticum Avançat I  
del primer trimestre actualment és d’un 94,4% d’aprovats, a l’espera dels 
resultats del període de recuperació de juliol. 
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En relació a les estratègies docents i d’avaluació dels aprenentatges: 

• La participació docent de la infermera referent de l’estudiant, el tutor de 
pràctiques1 i la professora responsable del pla docent,  facilita la tutorització de 
l’alumne en els diferents escenaris d’aprenentatge clínic. Aquests docents 
realitzen un seguiment setmanal de l’aprenentatge de l’estudiant mitjançant 
tutories individuals, tutories grupals i seminaris. Cosa que tant estudiants, 
docents i centres valoren de forma satisfactòria. 
 

• Pel tal de facilitar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge, els estudiants 
durant les pràctiques construeixen el seu portafolis en el qual recopilen les 
evidències del treball realitzat (objectius personals d’aprenentatge, anàlisi del 
material bibliogràfic i documentació emprada, diari reflexiu d’aprenentatge, 
memòria d’observació o d’intervenció, projecte de cures realitzat, presentacions 
orals i autoavaluació). La qual cosa permet al professor i a l’alumne seguir 
l’evolució de l’aprenentatge de competències professionals, específiques i 
generals (instrumentals, relacionals i sistèmiques) 
 

• L’avaluació dels aprenentatges és fonamentalment formativa, en aquest sentit 
es realitza una avaluació inicial de caràcter diagnòstic i d’individualització del 
programa docent, es promou l’autoavaluació i el feed-back continuo de les 
activitats i resultats d’aprenentatge. Tanmateix el tutor elabora un informe final 
d’acord amb les informacions i indicadors obtinguts. La qual cosa permet 
seguir, avaluar i millorar el pla docent contínuament. 
 

• En el curs 2012-13 s’ha incorporat la Rúbrica en el Pràcticum Introductori i en 
el Pràcticum Avançat amb un intent de millorar l’avaluació de competències. 
Caldrà estar atents als resultats que se’n derivin d’aquesta innovació docent. 
 

• Els Plans docents dels Pràcticum es revisen periòdicament entre els professors 
responsables d’aquestes matèries d’acord amb l’establert a la memòria 
verificada i els resultats obtinguts. Caldria però disposar d’un informe anual que 
recollís i valorés les dades i accions realitzades. 
 

Quant a les Institucions i centres de pràctiques: 

• L’ESIM compta amb recursos assistencials propis, centres i serveis  del Parc 
de Salut Mar,  i amb la col·laboració d’institucions de caire públic i privat amb 
les quals estableix conveni: Centres d’atenció primària de l’ICS, Hospital de la 
Vall d’Hebron, Corporació Sanitaria Parc Taulí, Agència de Salut Pública de 
Barcelona, Badalona Serveis Assistencials, Institut Dexeus, Clínica Corachan, 
PAMEM, Parc Sanitari Pere Virgili, Centre Blau Clínic, Dolors Aleu i Clínica 
Sant Antoni. Aquests recursos assistencials ofereixen suficients places de 

                                                           
1  infermera del centre de pràctiques amb capacitat docent que és contractada i formada  per l’ESIM, amb 

el vist i plau de la direcció d’infermeria,  per a aquest propòsit. 
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pràctiques per cobrir les necessitats formatives de l’alumnat i satisfer els 
objectius dels plans docents del Pràcticum. 
 

Respecte a la Mobilitat: 

• En el curs 2011-2012 es va desenvolupar la primera experiència de mobilitat de 
l’estudi de Grau en Infermeria, dues estudiants de tercer curs van realitzar una 
estada formativa a la Universidad Castilla La Mancha i a la de Tampere 
University of Applied  Sciences de Finlàndia.  L’experiència per les dues 
alumnes de l’ESIM va  ser molt positiva tant pel que fa als aprenentatges 
assolits com la possibilitat de conviure amb estudiants d’altres universitats, tal 
com queda reflectit en els certificats expedits per les universitats de destí. Les 
estudiants han valorat molt positivament l’experiència viscuda, ja que conèixer 
una altra universitat, un altre sistema sanitari, un altre entorn i altres grups 
d’estudiants ho consideren una gran experiència personal.   
 

• D’altra banda en el curs 2011-2012, des del programa Incoming,  dos alumnes 
de l’Institut de Formation en Soins Infermiers de Jury-les-Metz varen realitzar 
una estada formativa a la nostra Escola i dues professores d’aquesta mateixa 
Institució van dur a terme una visita d’estudis durant aquest mateix curs. Els 
estudiants incoming van desenvolupar adequadament el programa docent que 
se’ls va assignar. Cal destacar l’alta satisfacció expressada per aquests 
estudiants pel que fa al model de tutorització i metodologies docents del 
Pràcticum de l’ESIM (portafolis, pràctica reflexiva, diari reflexiu, discussió, 
estudi de casos). No obstant això, considerem que cal analitzar i millorar el 
programa d’acollida dels estudiants incoming. 

• Els estudiants del curs 2012-2013 malgrat varen mostrar força interès per 
participar en el programa d’intercanvi d’aquest any només dues estudiants es 
van presentar a la convocatòria, de les quals solament una d’elles va realitzar 
l’intercanvi ja que l’altra va renunciar a la plaça. Al respecte, creiem que els 
pocs recursos econòmics, tant a nivell de beques com d’ajuts familiars pot 
explicar aquesta baixa participació dels alumnes.  
 

• L’ESIM a través de la coordinadora de mobilitat ha posat a l’abast dels 
estudiants de segon curs les experiències viscudes pels estudiants que varen 
realitzar intercanvi en l’any anterior, cosa que ha estimulat la participació dels 
estudiants de segon. Valorem aquesta acció positivament i considerem que 
caldria formalitzar-la i estendre-la a cursos posteriors. 

 
• En el present curs 2012-13 s’ha complert amb el calendari de preparació de 

mobilitat pel 2013-14. En el primer trimestre 2012-2013, 9 alumnes de segon 
han obtingut plaça: 7 en programa ERASMUS i dos mitjançat conveni bilateral 
amb la Universitat Tecnológica de Monterrey. L’augment d’estudiants outgoing 
es considera força positiu.  

• Per primera vegada en els estudis de grau, el primer trimestre del 2012-2013 
un professor de l’ESIM va realitzar una estada formativa a la universitat de 
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Tampere Finlàndia. Cal remarcar que l’intercanvi d’experiències i coneixements 
entre el professorat de Tampere i el nostre professor no tan sols ha estat una 
experiència positiva per aquest sinó també pel professorat de l’Escola, ja que 
s’ha fet una presentació a tots ells per tal de compartir l’experiència i els 
coneixements apresos. Tanmateix l'estada de cinc dies ha permès donar a 
conèixer l'Escola fora de les nostres fronteres, validar mecanismes docents i 
d'avaluació, a més d'establir vincles per a col·laboracions docents i treballs de 
recerca interuniversitaris. 

 

Pel que fa a la inserció laboral 

Les dades disponibles corresponen a l’estudi realitzat per AQU Catalunya el curs 
2010-2011 per la promoció diplomada al 2007. Malgrat que aquestes dades 
mostren uns bons resultats, cal considerar l’actual situació econòmica i laboral que 
afecta a la infermeria i a d’altres professions de Ciències de la Salut, amb una taxa 
d’atur molt superior a la considerada en el moment de l’estudi. 

 

• Segon l’estudi 10-11, 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). 

 
• Pel que fa a aquests dèficits formatius la titulació de Grau desenvolupa les 

competències lingüístiques i d’us de les noves tecnologies en el procés 
d’ensenyament aprenentatge, de manera específica en l’assignatura de 
metodologia d’estudi i escriptura acadèmica, i en l’assignatura d’anglès tècnic. 
A nivell transversal mitjançant la utilització de la plataforma MOODLE per a 
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l’ensenyament-aprenentatge i la utilització de material d’estudi en llengua 
anglesa. 

 

Punts Forts  Punts Febles  Millora  
Projecte de pràcticum 
consolidat 
 
Nivell satisfacció 
d’estudiants i docents de 
pràcticum. 
 
Efectius propis de pràctiques 
 
Ampli equip de tutors de 
pràcticum 

Manca informe sobre les 
valoracions i accions 
realitzades en les reunions 
de Pràcticum 
 
No es disposa d’avaluació 
estandarditzada i 
informatitzada de satisfacció 
de pràctiques: estudiants, 
professors i centres 
 
No es disposa d’un 
programa d’acollida dels 
estudiants incoming 
 
 
Baixa participació en 
programa d’intercanvi del 
alumnes outgoing 
 

Elaborar un informe 
trimestral de seguiment 
de Pràcticum 
 
Elaborar un instrument 
d’avaluació virtual de 
satisfacció per a 
estudiants, professors, 
infermeres i centres. 
 
 
 
 
 
 
 
Dissenyar un nou 
programa d’acollida 
amb el suport del SACU 
de la UPF 
 
 
Implicar als estudiants 
que han fet un 
intercanvi en  la 
presentació del 
programa de mobilitat 
de l’ESIM 
 

 

 

5) Q5 DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ESTUDIS 

En relació a possibles modificacions del Pla d’Estudis 

• S’ha constituït una comissió específica per a la revisió del Pla d’estudis amb el 
propòsit de: a) revisar les guies docents (objectius, continguts, metodologies, 
avaluació de competències, resultats i grau d’idoneïtat amb la memòria 
verificada), b) proposar millores i/o modificacions. 
 

• S’ha incorporat a l’assignatura d’Estructura i funcionament del Cos Humà un 
objectiu i indicador d’aprenentatge referent a la capacitat de reconèixer les 
estructures normals i patològiques en imatges radiològiques. 
 

Referent a la qualitat del procés docent  
 

• Per tal de millorar la competència docent, els professors titulars de l’ESIM han 
realitzat cursos de formació organitzats pel CQUID de la UPF sobre:  
“Propostes d'avaluació a l'educació superior”. “Com introduir l'autoavaluació i 
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coavaluació a la meva assignatura”. “Dissenyar una bona pràctica d'avaluació 
en competències”. La qual cosa ha donat lloc a l’aplicació de la Rúbrica en les 
assignatures de Pràcticum Introductori, Pràcticum Avançat i Treball Fi de Grau 
del curs 2012-2013. 
 

• Des de l’inici de Grau i en compliment amb el Pla d’Estudis verificat, es 
constitueixen grups reduïts d’estudiants per treballar millor els objectius 
d’aprenentatge i facilitar l’assoliment d’objectius i competències, així com 
l’avaluació formativa i contínua de l’aprenentatge de l’estudiant en cadascuna 
de les assignatures (seminaris de 20, tutories grupals de 10, grups d’ABP de 8-
10 i de simulació i habilitats clíniques de 10 alumnes).  
 

• Des del curs 2009-10 s’ha estat desenvolupant la metodologia d’ensenyament 
aprenentatge d’ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) al llarg del primer i 
segon trimestre de primer i segon de Grau facilitant així la construcció de 
coneixement disciplinar a través de l’exploració i investigació de situacions 
problemàtiques, la qual cosa afavoreix l’assoliment d’objectius i competències 
generals i específiques dels Pla d’estudis. Aquesta metodologia docent també 
s’aplica als problemes que sorgeixen en les experiències pràctiques abordant-
se en les sessions de seminaris clínics.  
 

• L’organització de seminaris, treballs de grup, estudi de casos, exposicions 
orals, elaboració de treballs, memòries, portafolis, diaris reflexius 
d’aprenentatge, pràctiques, entre d’altres, té com a finalitat afavorir  
l’aprenentatge i el desenvolupament de competències genèriques i 
d’infermeria. En aquest sentit els Plans docents de les assignatures de Grau  
faciliten la formació pràctica reflexiva, clau per la construcció de competències.  
 

• El nombre d’alumnes per professor en les sessions de grups reduïts és 
l’adequat. D’altra banda, el nombre d’alumnes per tutor/professor de les 
assignatures pràcticum, entre quatre i cinc alumnes per professor, és molt 
satisfactori en tant que permet una atenció/relació personalitzada 
 

• La interrelació entre les diferents matèries obligatòries, bàsiques i clíniques 
aporten els coneixements, habilitats i actituds que constitueixen les 
competències específiques i generals del futur infermer. Competències que 
l’alumna construeix mitjançant l’estudi, la reflexió, la investigació i l’aplicació de 
coneixements al llarg de tot el currículum d’Infermeria. 
 

• En el curs 2011-2012 la comissió d’estudis del centre mitjançant dues 
comissions de treball varen dissenyar el programa docent de Pràcticum 
Avançat i de Treball de Fi de Grau d’acord amb els propòsits educatius i Pla  
d’Estudis de Grau de la memòria verificada. Arran d’aquest treball d’equip es 
varen establir les línies estratègiques del 4r curs. La direcció i l’equip docent 
valoren positivament el resultat obtingut. 
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• No obstant això, l’anàlisi dels plans docents de les assignatures i el seu 
desenvolupament ens indica que l’avaluació per competències no es una 
realitat en tots els plans docents per la qual cosa creiem necessari elaborar un 
projecte de millora. 
 

• El Campus Universitari Mar compta amb infraestructures suficients per a la 
realització de les activitats docents previstes en el Pla d’estudis: aules 
d’informàtica, entorn wi-fi, aules de seminari i d’ABP, laboratoris,  així com amb 
la Biblioteca Universitària Mar TIC i CRAI (Centre per a la  Recerca, 
Aprenentatge i Innovació) i préstec d’ordinadors portàtils als estudiants. 
Aquests efectius s’incrementaran en el curs 13-14 en finalitzar el projecte 
d’obres de l’edifici docent.  
 

• La proximitat amb l’Hospital del Mar i els seus recursos assistencials faciliten 
l’actualització dels coneixements disciplinaris i les sinèrgies docents, així com 
l’accés dels estudiants a la documentació de treball d’infermeria (procediments, 
protocols, publicacions, etc.).  
 

Referent a les accions de millora proposades en el IST 2011-2012 per l’ESIM 

• En relació a les activitats de promoció de la titulació de Grau en Infermeria, 
s’han realitzat tres sessions informatives i de portes obertes, i s’ha contactat 
amb Centres de secundaria de Catalunya. Tanmateix no s’ha incrementat el 
preu de la matricula malgrat l’augment considerable de les Universitats 
públiques. 
 

• En resposta a l’acció de valoració dels motius de descens del grau de 
satisfacció en el tercer trimestre del 1r i 2n curs, la cap d’estudis conjuntament 
amb les professores dels trimestres afectats va realitzar una reunió amb els 
delegats de curs i una sessió de treball per tal de valorar i corregir els elements 
d’insatisfacció que bàsicament eren deguts a un a excessiva concentració en el 
lliurament de treballs. La qual cosa els docents varen considerar pel curs 
següent. 
 
 

Respecte a les recomanacions d’AQU Catalunya recollides a l’informe d’avaluació de  
seguiment de titulació (IST) 

• S’ha publicat al web de l’ESIM  les informacions referents al desenvolupament 
operatiu i a les dades indicadors de l’ensenyament, d’acord amb la Guia per al 
seguiment de les titulacions oficials de Grau (AQU Catalunya). 
 

• En el present document s’aporten informacions sobre el funcionament de la 
titulació, seguiment d’estudiants i Treball de Fi de Grau. No obstant això cal 
estudiar els mecanismes per a fer el seguiment de PAS i per estandarditzar 
l’avaluació de professorat. 
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• Tanmateix s’amplia la valoració referent a les accions de mobilitat com es 
requereix. 
 

• En l’apartat sobre la qualitat del procés docent es reflexiona al voltant de 
l’assoliment de competències  tal com es suggereix en l’IST 
 
 

Punts Forts  Punts Febles  Millora  
Recursos d’aprenentatge: 
Campus Universitari Mar i 
Parc de Salut Mar 

Sistema d’avaluació per 
competències no està 
integrat en el 
desenvolupament de tots els 
Plans docents 

Elaborar un projecte de 
formació de formadors 
quant a l’avaluació per 
competències. 

 
 
 

6) Q6 PERSONES, GESTIO i SERVEIS 

Es valora molt positivament el Sistema Intern de Garantia de Qualitat ja que permet 
reflexionar sobre l’estat del desplegament del grau i alhora permet poder identificar els 
punts forts i els punts febles i aplicar les accions de millora pertinents. També es valora 
positivament l’ajut i recolzament que s’ha rebut per part dels serveis centrals de la 
UPF. Tant en temes de formació com  d'assessorament s’ha rebut l’ajut i recolzament 
del CQUID, UEPA i d’altres serveis de la UPF. 

 
• La Direcció i Cap d’estudis recopilen i analitzen periòdicament el rendiment 

acadèmic dels estudiants, la satisfacció de l’alumnat i n’informen als 
professors. Aquesta informació està disponible a la Intranet-Escola.  
 

 
• L’equip directiu segueix el funcionament del pla d’estudis: establint reunions 

amb les Professores responsables de matèria de forma periòdica, analitzant les 
dades relatives al rendiment acadèmic (RA) dels estudiants. Tanmateix es 
realitzen un mínim de 3 reunions, cada any acadèmic, amb els delegats de 
curs. El nombre de reunions pot augmentar en funció de les alertes detectades. 
 

• L’equip directiu informa a la comunitat educativa dels resultats del pla d’estudis: 
en les reunions de la comissió d’estudis, en les reunions amb els delegats de 
curs i en la reunió de claustre. 
 

• L’equip directiu determina objectius i accions de millora, anualment, analitzant i 
avaluant tota la informació disponible, que serveix de base per a establir els 
objectius i àrees de millora de la titulació. Tot això d’acord amb la legislació 
vigent, la normativa de la UPF i les directrius de formació de l’Escola. Així 
doncs, l’equip directiu ha formulat els objectius i les activitats que s’han de 
realitzar en el present curs 2012-2013, d’acord a la valoració del curs 2011-12  i 
com a resposta a les necessitats i nous requeriments acadèmics i línies 
estratègiques del PSMar. 
 

• L’equip directiu presenta abans d’iniciar el curs els objectius plantejats i les 
dades d’avaluació al professorat i al personal de suport del Centre. 
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Documentació que el professorat i PAS té disponible a la carpeta virtual 
compartida. 
 

• L’equip directiu es reuneix periòdicament amb delegats d’estudiants, 
professorat, comissió d’estudis i comissió de pràcticum per tal de supervisar els 
objectius i actuacions plantejats i fer-ne l’avaluació 

Pel que fa al professorat  

• El perfil acadèmic i docent del professorat s’adequa als àmbits de 
coneixements vinculats al programa formatiu.  
 

• El professorat titular de l’ESIM participa activament en la docència, en la 
coordinació de la formació, així com en tasques científiques i d’investigació. 
Dues professores de l’Escola, Directora i Cap d’Estudis, estan implicades en la 
gestió del Centre.  
 

• El perfil del professorat col•laborador és l’adequat als objectius de la titulació, ja 
que la majoria del professorat posseeix la titulació adient per l’ensenyament 
(llicenciat, màster o doctor).  
 

• El nombre de docents amb grau de doctor és baix cal remarcar que un nombre 
considerable de professores, titulars i col·laboradores, estan desenvolupant la 
tesi doctoral. 
 

• El nombre i el perfil del professor-tutor de Pràcticum és l’adequat als objectius 
de la titulació de Grau, es tracta d’infermeres expertes la majoria de les quals 
desenvolupen la seva activitat assistencial en els centres en els quals els 
alumnes realitzen les pràctiques. El nivell de formació i experiència professional 
és adequat en relació al seu lloc de treball. 
 

En relació al PAS 

• Els membres del PAS estan suficientment formats i capacitats per actuar com a 
suport en les activitats acadèmiques i de formació. 

 

 

 
Punts Forts  Punts Febles  Millora  

El perfil i la consolidada 
experiència docent dels 
professors és molt 
satisfactòria 

Baix percentatge de 
professors doctors 

Facilitar l’elaboració de 
tesi  
Impulsar formació 
doctorat dels professors 
col·laboradors 
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V. PLA GLOBAL DE MILLORA 
 

PUNTS FEBLES PROPOSTA DE MILLORA OBJECTIUS DE LA PROPOSTA RESPONSABLES TERMINIS 
 
Manca Informació referent a les 
característiques de l’alumnat 

 
Recollir les dades que manquen 

Determinar el tipus d’informació que 
cal recavar. 
 
Preparar el programa informàtic de 
Gestió acadèmica  
 
Introduir les dades i informacions en el 
mateix moment de matrícula  
 
Tractar les dades  
 
Fer-ne la valoració  
 

 
Coordinadora de Gestió 
Acadèmica 
 
Informàtic 
 
Cap d’Estudis 

 
Matrícula juliol i 
setembre 2013 

 
Baixa taxa de RA de les 
assignatures: 
 
Estructura i funcionament cos 
humà (EFCH) 11-12 
 
Terapèutiques clíniques 11-12 
 
Desenvolupament psicosocial 
de la persona 12-13 
 
Introducció a la Infermeria 12-
13  

 
Millorar els processos d’educatius i 
Pla docents de les assignatures 
referenciades 

 
Estudiar en profunditat els Plans 
docents i el seu desenvolupament: 
idoneïtat dels objectius i indicadors 
d’aprenentatge, metodologia docent i 
tipus i idoneïtat de l’avaluació 
d’aprenentatges i competències 

 
Cap d’estudis i 
professors responsables 

 
març-maig 2013 

 
Valoracions d’assignatures i 
professorat per sota del 7. 
 

 
Correcció dels motius de baixa 
satisfacció. 

 
Determinar  els elements de baixa 
satisfacció 
 
Cercar mesures de correcció 

 
Cap d’estudis i 
professors responsables 

 
març-maig 2013 
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PUNTS FEBLES PROPOSTA DE MILLORA OBJECTIUS DE LA PROPOSTA RESPONSABLES TERMINIS 
 
Manca informe sobre les 
valoracions i accions 
realitzades en les reunions de 
Pràcticum 
 

 
Elaborar un informe trimestral de 
seguiment de Pràcticum 
 
 
 

 
Concretar el projecte a treballar: tema, 
objectiu, accions, termini i resultats 
esperats 

 
Professors responsables 
de Pràcticum 
 
Cap d’estudis 

 
març-juny 2013  
i 
setembre- 
desembre 2013 

 
No es disposa d’avaluació 
estandarditzada i informatitzada 
de satisfacció de pràctiques: 
estudiants, professors i centres 
 

 
Elaborar un instrument d’avaluació 
virtual de satisfacció per a 
estudiants, professors, infermeres i 
centres. 
 

 
Revisar el qüestionari actual de 
satisfacció de pràctiques. 
 
Elaborar qüestionaris específics per a 
estudiants, per a professors i tutors, 
per a infermeres referents i 
responsables de Centres  
 
Informatitzar el qüestionari 

 
Comissió de Pràcticum 
(professors responsables 
amb la col·laboració de la 
representants 
d’estudiants i d’infermers) 

 
Abril-novembre 
2013 

 
No es disposa d’un programa 
d’acollida dels estudiants 
incoming 
 
 

 
Dissenyar un nou programa 
d’acollida amb el suport del SACU de 
la UPF 
 

 
Contactar amb el Servei d’Atenció a la 
Comunitat Universitària (SACU) per tal 
de conèixer els recursos a incloure en 
el programa d’acollida  
 
Elaborar un document d’acollida i 
publicar-lo al web de l’ESIM 

 
Coordinador de mobilitat 
 
Secretaria del Centre 
 
Informàtic 

 
Abril-juliol 2013 

 
Baixa participació en programa 
d’intercanvi del alumnes 
outgoing 
 

 
Implicar als estudiants que han fet un 
intercanvi en  la presentació del 
programa de mobilitat de l’ESIM 
 

 
Organitzar sessions informatives i de 
presentació de projectes d’intercanvi 
impartides conjuntament amb alumnes 
que hagin gaudit de la mobilitat en 
cursos anteriors. 

 
Coordinador mobilitat 

 
Setembre-octubre 
2013 

 
Sistema d’avaluació per 
competències no està integrat 
en el desenvolupament de tots 
els Plans docents 

 
Elaborar un projecte de capacitació 
docent quant a l’avaluació dels 
aprenentatges per competències. 

 
Programar un curs de formació 
personalitzat (in company) pel 
professors de l’ESIM quant a la 
utilització de l’avaluació 
d’aprenentatges. 
 

 
Direcció 

 
Juny-juliol 2013 
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PUNTS FEBLES PROPOSTA DE MILLORA OBJECTIUS DE LA PROPOSTA RESPONSABLES TERMINIS 
 
Baix percentatge de professors 
doctors 

 
Impulsar formació doctorat dels 
professors titulars i col·laboradors 
 

 
Facilitar l’elaboració de tesi dels 
doctorants. 
 
Ampliar el nombre de doctors de 
l’equip docent de l’ESIM 
 
 
 

 
Direcció 
 
Ca d’estudis 

 
Maig-desembre 
2013 

 


