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1. Valoració de la implantació del SIGQ
Al inici de la implantació dels estudis del grau en Infermeria, l’Escola Universitària
d’Infermeria es va comprometre a impulsar i donar recolzament explícit a
l’adaptació del Model de garantia de la qualitat docent de la URV a l’Escola, així com
a la seva implementació i millora continua. L’Equip de Direcció de l’Escola va
dissenyar i aprovar el Manual de Qualitat del Centre, on es defineixen i documenten
els processos que conformen el seu sistema de Garantia interna de la Qualitat.
El curs 2010-11 ha estat el segon any d’implantació dels estudis del grau en
Infermeria i al novembre del 2010 l’Escola va rebre, per part de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la valoració positiva del disseny del
Sistema de Garantia Interna de Qualitat del centre després d’haver estat avaluat en
el marc del programa AUDIT, cosa que indica que és conforme a les directrius
establertes en aquest programa.
La documentació relativa al SIGQ es pot consultar al següent enllaç:
http://www.eui.urv.cat/escola/garantia_qualitat.html
El alt grau d’implicació de tot l’equip directiu ha estat molt important per a poder
afrontar la implantació, el seguiment i l’anàlisi de resultats que s’han de dur a
terme.
Les responsables d’ensenyament i la coordinadora de màster han elaborat els seus
informes de l’ensenyament corresponent i en tot moment han estat en contacte
tots els implicats.
2. Valoració del desenvolupament dels ensenyaments del Centre
A l'Escola Universitària d'Infermeria s'imparteixen els estudis de Grau en Infermeria
i el Màster en Ciències de la Infermeria.
El curs 2010-11 ha estat el segon any d'implantació del grau als 3 centres que té
l’Escola: Campus Catalunya, Campus Terres de l'Ebre i Seu del Baix Penedès.
Cal mencionar que entre els diferents campus no hi ha diferències significatives en
quant al desenvolupament de l'ensenyament.
Pot ser el fet més diferenciat és en el cas de les infraestructures i equipaments a on
observem una opinió favorable al Campus Catalunya i una opinió no tan favorable
al Campus Terres de l’Ebre (CTE) i a la Seu del Baix Penedès.
Al CTE el 2010-11 s’han utilitzat aules d’altres dependències i això ha repercutit en
trasllat d’alumnes i professors, però aquest fet quedarà resolt el curs 11-12 amb el
trasllat a les noves instal·lacions del CTE.
A la Seu Baix Penedès l’any 2010 s'ha fet un nou mòdul i durant el curs 2010-11 es
va posar en funcionament la planta baixa. De cara al curs vinent està prevista la
utilització de la primera planta.
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Durant aquest curs s'han incrementat les metodologies actives tal i com
s'especificava a la memòria del grau i cal remarcar que els alumnes han disposat de
dos dies a la setmana sense docència a l'aula. Aquest temps està pensat per a que
el dediquin al treball autònom, treball en grup, buscar informació, resoldre
problemes, estudiar...
Els programes de les assignatures del grau i del màster s’han desenvolupat segons
el planificat a les guies docents.
Els espais per a les pràctiques externes en institucions han estat els adients per
assolir els objectius de l'aprenentatge pràctic, els alumnes han comptat amb tutors
externs i interns en tot moment.
Infermeria al curs 2010-11 va ofertar 200 places i es van matricular un total de 228
alumnes continuant sent així, un dels ensenyaments amb més demanda.
Els resultats acadèmics del grau continuen sent molt satisfactoris. Així tenim que la
taxa d’èxit és d’un 94,15% i la de rendiment d’un 90,39% a nivell global dels 3
campus. Observem també mitjançant l’informe realitzat pel grau que en moltes
assignatures la taxa d’èxit és del 100%.
El màster en Ciències de la Infermeria també ha obtingut uns elevats resultats
acadèmics, la majoria d’assignatures han obtingut una taxa d’èxit del 100%, i la
taxa de rendiment ha estat d’un 90,52%.
Un aspecte molt positiu al màster és el fet d’haver integrat el moodle al sistema de
tutories al màster.
3. Valoració de la gestió dels recursos i serveis del centre
Els recursos humans han estat adients i el nombre de professorat doctor ha
augmentat en dos.
Referent al grau:
-

S’ha disposat d’una bústia de suggeriments.

-

S’ha dotat als campus de la connexió via connect per tal de facilitar la connexió
entre els 3 centres.

-

Al Campus Catalunya s’han renovat els ordinadors més vells de les aules
d’informàtica.

-

Al CT Ebre les instal·lacions han estat insuficients per la magnitud de l’alumnat i
es fa una valoració molt positiva del trasllat d’ubicació que es durà a terme el
curs 2011-12.

-

S’ha millorat el fons bibliogràfic de la seu del Baix Penedès.

-

S’han ampliat a la seu del Baix Penedès els espais de la sala d’informàtica i s’ha
dotat d’un espai més ampli com a sala d’estudi i menjador.

Referent al màster:
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-

S’han creat grups a l’assignatura del màster que ho requeria facilitant així la
docència a l’aula d’informàtica.

-

S’ha renovat la composició de la comissió del màster i s’han revisat els criteris
de selecció.

-

S’ha disposat d’una bústia de suggeriments pels alumnes.

-

S’ha obert un espai a moodle de tutories pel màster amb el qual la coordinadora
s’ha pogut posar en contacte amb els alumnes i resoldre els dubtes on-line.

-

S’han reservat 5 places per als alumnes recent diplomats i 4 per alumnes
estrangers de les quals una es va cobrir i les 3 restants van ser adjudicades als
estudiants de la llista d’espera.

-

S’han ofert xerrades informatives tant als centres sanitaris del territori com als
alumnes de cursos de postgrau i als alumnes de l’últim curs de la diplomatura.

Segons les dades de les enquestes d’opinió de l’alumnat i tenint en compte que no
hi ha diferència significativa entre els resultats dels 3 campus de l’Escola, cal
ressenyar els següents resultats:
-

A la valoració del professorat en tots els ítems de la diplomatura i el grau la
mitjana es troba pel damunt de la universitat i en el màster es troben al voltant
de la mitjana de la universitat.

-

En el conjunt d’aspectes relacionats amb la proposta docent tenen una valoració
majoritàriament positiva.

En relació a les dades d’organització institucional i d’infraestructures els alumnes
tenen una percepció, en general, bona de la universitat. Al Campus Terres de l’Ebre
han valorat negativament les instal·lacions però són optimistes de cara als cursos
vinents ja que es traslladen d’edifici. A la Seu del Baix Penedès consideren que
manquen alguns equipaments com ara un servei de bar.
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4. Pla de millora del Centre
Les propostes de millores plantejades a l’informe del curs 2009-10 s’han dut a
terme durant el curs 2010-11.
Tan sols comentar que pel que fa al nombre de plans de treball i a la coordinació
d’assignatures es vol continuar treballant-hi.
A continuació detallem el pla de millora del centre:

PLA DE MILLORA – ACTUACIONS EUI

Data: febrer 2012

ENSENYAMENTS IMPLICATS: Grau en Infermeria i Màster en
Ciències de la Infermeria

CURS ACADÈMIC
2010-11

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL
Ensenyament
implicat

Punts febles
detectats

Coordinació
entre
assignatures

Propostes de
millora

Continuar
millorant la
coordinació dels
continguts entre
les assignatures

PLA DE MILLORA
Data
Accions a
d’implanta
portar a terme
ció de la
millora

Responsable

Vetllar per a que
els continguts
vagin
Curs
augmentant al
2011-12
llarg dels cursos
en complexitat i
sense repetir-se

El professorat
corresponent
amb el suport
de les
responsables
d’ensenyament

Realització
dels Plans de
Treball

Continuar
millorant en les
realitzacions dels
Plans de Treball

Assessorar i
donar suport i
Curs
indicacions per a
2011-12
la seva
elaboració

- Professorat
- Servei de
Recursos
Educatius
- Responsable
ensenyament
- Tècnica de
suport a la
qualitat docent

Manca
d’equips
informàtics a
les aules de
demostració

Disposar d’equips
informàtics a les
aules

Adquirir els
equipaments

Curs
2011-12

- Oficina de
suport a la
direcció

Controlar els
volums de feina
dels estudiants

Curs
2011-12

- Responsable
ensenyament

Infraestructur
es Campus
Traslladar-se a un Trasllat a un
Terres de
nou edifici
nou edifici
l’Ebre

Curs 201112

URV i CTE

Captar l’opinió
dels alumnes que
venen a buscar el
títol

Curs 201112

- Secretaria
- Alumnes
egressats

GRAU

Acumulació
de proves
avaluatives

MÀSTER EN
Satisfacció
CIÈNCIES DE LA dels alumnes
INFERMERIA
que finalitzen

Repartir les dates
en les que hi ha
proves i exàmens

Omplir
qüestionari
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PLA DE MILLORA – ACTUACIONS EUI

Data: febrer 2012

ENSENYAMENTS IMPLICATS: Grau en Infermeria i Màster en
Ciències de la Infermeria

CURS ACADÈMIC
2010-11

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL
Ensenyament
implicat

Punts febles
detectats

Propostes de
millora

Places per a
diplomats i
per a
estrangers

Captació i
matrícula
d’alumnat
estranger

Internacionali
tzació del
màster

Incrementar les
estades de
mobilitat dels
estudiants i del
professorat

PLA DE MILLORA
Data
Accions a
d’implanta
Responsable
portar a terme
ció de la
millora
Reservar places
per als alumnes
Curs
- Comissió del
diplomats i per
2011-12
màster
alumnes
estrangers
Fomentar les
estades de
mobilitat

Curs 201112

Potenciar la
Ús de l’anglès utilització de
l’anglès

Utilitzar l’anglès
com a idioma
d’impartició en
algunes
assignatures

Curs 201112

Poca
participació
dels alumnes
en els òrgans
de
representació

Augmentar la
participació

Potenciar la
participació

Curs 201112

Motivar la
participació

Potenciar la
participació
mitjançant
moodle

Curs 201112

Lectures de
tesis doctorals

Curs 201112

Poca
participació
dels alumnes
a les
enquestes de
valoració
Nombre de
professorat
doctor

Augmentar el
nombre

- Coordinadora
del màster

-

-

Coordinado
ra del
màster
Professorat
Coordinado
ra del
màster
Professorat

Coordinado
ra del
màster
Professorat

Professorat
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5. Qüestions adreçades a la Universitat
-

Importació dels Plans de Treball més fàcil (d’un any per l’altre i entre els
diferents campus).

-

Continuem proposant que les proves d’accés a la universitat es realitzin abans
del setembre i que les reassignacions es facin com a molt tard el 15 de
setembre retardant fins aquesta data el inici de curs
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Sra. Florencia Sáez
Responsable del SIGQ de l’EUI
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