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RESUM (ABSTRACT) 

El procés d’implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior ha implicat, entre altres canvis d’importància 

cabdal que hem tingut l’ocasió d’analitzar en ocasions anteriors, l’elaboració de tot un sistema d’avaluació de la 

qualitat de la docència i de l’estructura dels graus que en garantisca l’efectivitat. En aquest sentit, la col·laboració 

de la comunitat universitària en aquests processos resulta fonamental, tot i que no sempre ha estat senzill 

instaurar tot un aparell burocràtic de documentació destinada a deixar constància de les proves o evidències de la 

qualitat objecte d’anàlisi. La Facultat de Filosofia i Lletres de la UA ha estat un dels primers centres a apostar 

per aquests sistemes, i l’objectiu d’aquesta comunicació és revisar el procés d’implantació del Sistema Intern de 

Garantia de Qualitat i posar-hi exemples concrets en relació amb titulacions de la Facultat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) ha implicat la implantació 

d'una nova estructura educativa i de nombroses innovacions en la pràctica docent. Aquestes 

qüestions han estat àmpliament tractades en reunions, seminaris i publicacions. Ara bé, el 

marc legal que ha fet possible tots aquests canvis també establia el necessari desenvolupament 

d'un sistema de garantia que aconseguís, mitjançant el seguiment i l’acreditació dels nous 

títols, la plena confiança de la societat en l'oferta formativa.  

En aquest sentit, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA, en lloc de crear solament 

una figura de coordinador de qualitat o una comissió de garantia de qualitat, considerats en els 

sistemes interns de garantia de qualitat com els agents responsables del seguiment i 

compliment dels plans d'estudis, hem vist necessària la implicació de la comunitat 

universitària en l'estructura de qualitat, no solament per a analitzar la marxa dels plans 

d’estudi, sinó també per a avaluar-los i proposar millores a les comissions responsables de 

cada grau i de centre, a partir de les evidències o proves recollides.  

En aquesta comunicació pretenem mostrar, a més del procés d'implantació de l'EEES i 

les innovacions introduïdes en els títols de la Facultat de Filosofia i Lletres, l'estructura de 

qualitat implantada, com funciona, quines fortaleses i debilitats se’n poden destacar i alguns 

dels resultats assolits durant el primer curs acadèmic de grau implantat completament a data 

d’avui (el curs 2010-2011) a partir de tres casos d'estudi que han obtingut dades positives: els 

graus en Filologia Catalana i Història i el màster d'Arqueologia Professional i Gestió Integral 

del Patrimoni. 

 

2. EL PROCÉS D’IMPLANTACIÓ DE L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ 

SUPERIOR EN LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 

 

2.1 L’Espai Europeu d’Educació Superior i els sistemes d’avaluació de la qualitat 

El 1999, amb la declaració de Bolonya, s'iniciava el procés de construcció de l’Espai 

Europeu d'Educació Superior. La implantació a Espanya va ser progressiva, encara que la 

vigència definitiva del Pla Bolonya s’establia per al curs acadèmic 2010-2011. Des de llavors 

fins ara, han estat diverses les normatives —especialment la Llei Orgànica d'Universitats 

4/2007, de 12 d'abril, i el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 

ensenyaments universitaris oficials— que en l’àmbit nacional s'han anat promulgant amb la 



intenció d'aconseguir els objectius traçats inicialment. De la lectura de la legislació vigent i 

del reconeixement de la situació actual es pot destacar que han estat almenys dues les 

qüestions fonamentals que s'han volgut transformar:  

a) Aconseguir la modernització de la universitat espanyola amb la implantació d'uns 

nous plans d'estudis convergents amb les demandes europees, el compliment i la qualitat dels 

quals es garanteix a través sistemes de seguiment i d'introducció de millores.  

b) Aconseguir la plena convergència de les titulacions oferides a Espanya amb les 

europees, amb un sistema de titulacions basat en dos nivells o cicles, el primer pertinent per al 

mercat de treball europeu, i el segon conduent a titulacions de postgrau. I, tot això, amb 

l'establiment d'un sistema comú de quantificació dels resultats de l'aprenentatge i del volum 

de treball dut a terme pels discents en crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de 

crèdits, nascut amb el programa de mobilitat dels estudiants).  

Pel que fa a la primera, encara que s'han donat grans avenços en la incorporació de les 

TIC, en la implantació de noves metodologies d'ensenyament i aprenentatge i en el 

desenvolupament de diferents modalitats organitzatives, la crisi econòmica iniciada fa ja uns 

anys —des d’almenys el 2008, però fonamentalment des del 2010— ha frenat 

considerablement les possibles expectatives de modernització, davant la falta d'inversions en 

infraestructures, dotacions i investigació. A això hem de sumar la congelació de les plantilles, 

les retallades en personal docent produïdes en nombroses universitats i, com a conseqüència, 

la desmotivació del professorat a l’hora d’implicar-se en el procés de canvi iniciat, de 

continuar amb el seu procés de formació o d’implementar noves experiències docents.  

En relació amb la segona de les qüestions, s'està aconseguint, sense significatives 

disfuncions, la implantació de la nova estructura de les titulacions universitàries basada en 

crèdits ECTS. La construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior ha comportat 

l'establiment d'una nova estructura en les titulacions universitàries de l'àmbit estatal, 

consistent, llevat d'excepcions, en la substitució de les llicenciatures de quatre o cinc anys de 

durada i 300 o 360 crèdits lectius —actualment en procés d'extinció— per graus de quatre 

anys i 240 crèdits ECTS que, en alguns casos, es poden complementar amb un màster oficial 

de 60 crèdits ECTS.  

Aquest nou sistema, col·loquialment conegut com 4+1, ha implicat una reorganització 

de la càrrega de treball de l'estudiant i el sistema educatiu. Es passa d'una activitat docent 

definida pel fet d'ensenyar, centrada en les hores de classe del professorat, a un procés 



d'aprenentatge actiu de l'alumnat. En teoria, la tasca del professorat en aquest nou sistema és 

la d’ensenyar a aprendre, mentre que la funció de l'estudiant és la d’aprendre a aprendre. El 

docent deixa de ser un mer transmissor d'informació i passa a ser un instructor, que aprén 

formant a un alumnat que es considera amb capacitat autònoma, capaç d'aprendre per si 

mateix i de regular la seua activitat professional de forma flexible en funció de les demandes 

socials i del mercat, a partir d'una formació integral oferida per la universitat (De Miguel 

2006). En la realitat, aquesta fita està molt allunyada de la realitat. En general, no s'han 

produït grans canvis respecte del que ja es venia fent en les llicenciatures, ja que, d'una banda, 

la ràtio d'estudiants permesa per efectuar la divisió en grups en totes les activitats presencials 

és molt elevada i, de l'altra, probablement per l'absència d'oferta de treball, la matriculació ha 

augmentat ostensiblement des de l'entrada en vigor dels graus, de manera que la massificació 

a les aules és la nota dominant.  

A més a més, els títols de grau i postgrau incorporen el que es va anomenar el 

suplement de títol, on es detalla la formació rebuda i les competències adquirides, que 

l’egressat haurà de desenvolupar al llarg de la seva vida laboral. Aquestes competències són, 

segons les directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster del Ministeri 

d'Educació, de 21 de desembre de 2006, una combinació de coneixements, habilitats, actituds 

i valors que capacitaran un titulat per afrontar amb garanties la resolució de problemes o la 

intervenció en un assumpte en un context acadèmic o professional determinat.  

A més, és important insistir en alguns aspectes concrets d'especial rellevància recollits 

en la Llei Orgànica d'Universitats 4/2007 (LOU) de 12 d'abril (BOE núm. 89, de 13 d'abril de 

2007) i el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. La LOU considera que és d'enorme transcendència la incorporació de 

noves metodologies d'aprenentatge, de procediments per avaluar-ne l’adquisició i de 

pràctiques externes; a més, determina la conveniència d'afavorir i potenciar la mobilitat de 

l'alumnat i el professorat i la creació d'espais comuns entre universitats europees, com també 

de millorar les relacions amb la societat, atenent a necessitats concretes. També estableix la 

implantació d'un sistema de garantia de qualitat com a part dels nous plans d'estudis i el 

manteniment de la nova organització dels ensenyaments. El Sistema de Garantia de Qualitat 

es concep, doncs, com el garant d’aquesta nova organització dels ensenyaments i el pilar 

sobre el qual cal avalar l'acreditació dels títols i crear la confiança en el sistema.  



En aquest context, és molt important destacar que a les universitats se'ls va donar 

plena autonomia en el disseny de la seua oferta formativa, encara que amb el prerequisit 

d'estar plenament supervisat per un sistema d'avaluació exigent —verificació inicial, 

seguiment intern i extern i acreditació— que permetés supervisar el compliment del que 

estableixen els plans d'estudis de cada títol i informar amb plena transparència a la societat de 

la qualitat que se’ls demana. Per tant, la implantació a l'Estat espanyol de l'Espai Europeu 

d'Educació Superior ha comportat no solament una nova estructuració i ordenació dels 

ensenyaments universitaris, sinó, també, l'obligació d'executar de forma consistent, cohesiva i 

completa els plans d'estudis dissenyats, mostrant a la societat que es compleixen els objectius 

proposats, es corregeixen les disfuncions detectades i s’introdueixen les millores pertinents 

recomanades internament o externa.  

 

2.2 El desenvolupament dels nous plans d’estudis a la Facultat de Filosofia i Lletres 

 

Seguint amb aquests principis, la Facultat de Filosofia i Lletres es va proposar adaptar 

els plans d'estudis de les llicenciatures vigents a la nova estructura de graus establerta per llei 

dins l'EEES. En alguns casos, les limitacions imposades per l'Administració valenciana pel 

que fa al nombre mínim de matriculats (50) per a acceptar la verificació d'un determinat grau 

van obligar a dissenyar programes formatius amb assignatures i matèries comunes a diferents 

títols de graus afins, per tal de possibilitar la continuïtat de l’oferta. Aquests programes 

formatius comuns van ser dissenyats i planificats en els títols de grau en Geografia i 

Ordenació del Territori, Història i Humanitats d'una banda i, de l’altra, en els estudis 

filològics: Espanyol: Llengua i Literatures; Estudis Àrabs i Islàmics; Filologia Catalana; 

Estudis Francesos i Estudis Anglesos. Això significa que els estudiants de diferents graus 

afins comparteixen, almenys, el mateix mòdul de matèries bàsiques en primer i segon curs i, 

en quart curs, tenen la possibilitat de cursar altres mòduls compartits (els denominats minor, 

que permeten a l’estudiant obtenir una menció en un altre estudi filològic, a banda de la 

titulació major obtenida amb el grau cursat com a primera opció). El fet de compartir 

assignatures amb un nombre elevat d’alumnes de tots els estudis filològics implica l’augment 

i la massificació dels grups teòrics i pràctics.  

En qualsevol cas, i amb independència d'aquestes circumstàncies, que més endavant 

tractarem, si haguéssem de buscar un qualificatiu per als nous plans d'estudis verificats per 



l'ANECA el 2010, posats en funcionament en el curs acadèmic 2010-2011, probablement 

seria el d’innovadors. Els nombrosos canvis proposats impliquen, en teoria, un salt 

considerable cap a l’assoliment de l'anomenada qualitat, perquè les millores introduïdes no 

tenen precedents en la universitat espanyola i afecten a totes les esferes de la pràctica docent. 

De manera general i sense ànim de ser exhaustius, els canvis introduïts es poden concretar en: 

objectius general del títol; perfils professionals del títol; competències conceptuals, 

procedimentals i actitudinals de caràcter general i específic que l’alumnat ha d'adquirir 

associades a activitats formatives i processos d'avaluació; resultats i objectius d'aprenentatge 

que cal assolir, tant generals com específics, en cada assignatura i mòdul; nova estructura del 

pla d'estudis, integrat per matèries, mòduls i assignatures; treball de fi de grau obligatori; 

pràctiques externes en uns graus amb caràcter obligatori i en altres amb caràcter optatiu; 

programes de mobilitat; ampliació de la gamma d'activitats formatives presencials; activitats 

no presencials quantificades en hores de treball; cronograma orientatiu del pla de treball 

dissenyat per a cada assignatura per setmanes, tant pel que fa a activitats presencials com no 

presencials; sistema d'avaluació contínua amb diferents instruments que, com a mínim, 

equivalen al 50% de la qualificació final de qualsevol assignatura; canvis en els continguts 

curriculars, amb coneixements més transversals, procedimentals i actitudinals; finalment, 

sistema de garantia de qualitat dels títols, seguint el que estableix el Sistema Intern de 

Garantia de Qualitat (SIGQ) del centre, aprovat el 2008. En relació amb això, en els apartats 5 

i 9 de totes les memòries de grau s'indiquen quins són els mecanismes per a fer el seguiment 

de les titulacions, verificar el compliment dels plans d'estudis, introduir millores i coordinar la 

tasca docent.  

En definitiva, doncs, si considerem únicament els aspectes que acabem de destacar, és 

evident que es tracta d'un nombre d'innovacions d'enorme transcendència, que impliquen una 

nova concepció dels processos d'ensenyament i aprenentatge i, a més, contribueixen a millorar 

la qualitat de l’oferta formativa. 

 

2.3 El Sistema de Garantia de Qualitat de les titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres  

Atenent a la normativa vigent, i amb l'objectiu de generar en la societat la suficient 

confiança sobre la qualitat de l'oferta formativa que s'ofereix des de la Facultat de Filosofia i 

Lletres, el 2008 va ser aprovat el Sistema Intern de Garantia de Qualitat, que havia 

d’assegurar el compliment dels nous plans d’estudis, com també desenvolupar els 



mecanismes per a introduir les recomanacions de les agències d'avaluació externa. En el 

capítol 3 del manual del SGIQ, dedicat a l'estructura dels centres per al desenvolupament del 

SGIQ, i en l'apartat 9 de les diferents memòries de grau i postgrau verificats, es va fer constar 

l'existència d'una estructura de qualitat integrada pel degà, el coordinador de qualitat del 

centre, la Comissió de Garantia de Qualitat i les respectives comissions de seguiment de grau 

i postgrau.  

La implantació de la nova estructura de graus i màsters i la designació dels agents de 

qualitat va posar de manifest les dificultats existents per a aconseguir evidències que 

asseguraren el compliment dels plans d'estudis, com també dels mecanismes de coordinació 

entre els membres dels amplis equips docents constituïts per a la impartició d'assignatures 

molt més complexes, a causa de la diversitat de les modalitats organitzatives i les 

metodologies docents implementades. De fet, va ser a través de la tasca de diversos tutors del 

Programa d'Acció Tutorial que es van poder reconèixer problemes amb el compliment 

d’activitats presencials o d'instruments i règims d'avaluació.  

D'aquesta manera, es va redissenyar una estructura de qualitat molt més àmplia, en què 

es va fer participar als actors principals del procés, que no són altres que els equips docents i 

l’alumnat, alhora que es van habilitar diversos mecanismes i eines per aconseguir evidències 

objectives, facilitar la diagnosi i plantejar propostes de millora per part de tots els grups 

d'interés.  

D'aquesta manera, a la Facultat de Filosofia i Lletres s'ha desenvolupat una estructura 

de qualitat, detallada en el capítol 3 del Manual del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de 

la Facultat de Filosofia i Lletres (http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-

cap03.pdf), en què es fa partícip dels processos de qualitat a tot el professorat amb docència 

en titulacions del centre, a través de la coordinació d'assignatura i de curs. Gràcies a les actes 

de les reunions de coordinació i de seguiment de la titulació i als informes de seguiment anual 

aconseguim detectar disfuncions, autoavaluar els processos docents i proposar millores sota la 

supervisió de les comissions de grau. En aquests informes, els equips docents fan arribar a les 

seues respectives comissions diversos aspectes sobre el desenvolupament de l'activitat docent: 

el pla d'aprenentatge previst, el règim d'avaluació, els resultats, els problemes i les propostes 

de millora. A més, i amb l'objectiu d'aconseguir que l’opinió de l'alumnat —el principal 

destinatari del procés— sobre el desenvolupament de cada assignatura siga tinguda en compte 

pels equips docents i per les comissions de grau, des del centre s'ha elaborat una enquesta de 



satisfacció que els i les estudiants poden emplenar de manera voluntària. Les dades que en 

resulten són posades a disposició dels coordinadors d'assignatura i les comissions de grau, 

abans que facen els seus informes de seguiment i resultats 

(http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic-curso-2010-2011.html). En aquesta enquesta 

es pregunta als discents per diverses qüestions relacionades amb la guia docent, activitats 

presencials, càrrega de treball, processos d'avaluació i grau de satisfacció amb la seua 

formació, i acaba amb la possibilitat de proposar millores al professorat. Alhora, atés que tota 

l'acció ha d'estar dirigida a l'atenció a l’alumnat, s’ha considerat important que en les 

comissions de grau participe amb vot un/a representant d’aquest col·lectiu —hi poden assistir 

altres alumnes, també, amb veu—, com també un/a representant del Programa d'Acció 

Tutorial (PAT).  

Finalment, a la pàgina web de la Facultat ha sigut habilitada una bústia de queixes, 

reclamacions i suggeriments, atenent el PA-04 del SGIQ del nostre centre, com a eina al 

servei de tots els grups d'interés. En l'atenció i la resolució de les incidències estan implicades 

les comissions i els agents de l'estructura de qualitat assenyalada, seguint el procediment 

administratiu establert.  

Tot això permet reconèixer, tot i que encara siga escàs el temps transcorregut, una 

sèrie de fortaleses i debilitats que considerem necessari analitzar. Entre els punts forts podem 

destacar:  

 a) Implantació d'una estructura de seguiment de l'acció docent, ramificada, dinàmica, 

vertical, horitzontal i transversal;  

 b) Implicació del personal docent i investigador en el procés d’assoliment de la 

qualitat, amb una participació activa en la proposta de millores i en la definició dels objectius 

anuals del centre;  

 c) Desenvolupament de l'autoavaluació dels equips docents, comptant amb evidències 

directes a través dels resultats acadèmics obtinguts i el grau de satisfacció de l'alumnat; 

 d) Obtenció d'informació útil respecte a les virtuts i deficiències del pla d'estudis en 

funcionament;  

 e) Obtenció de propostes de millora necessàries i eficaces en la pràctica diària de 

l'acció docent;  

Entre les debilitats o dificultats detectades, podríem citar:  

 a) Necessitat d'un alt grau d'implicació dels agents;  



 b) Major càrrega de treball administratiu i de coordinació per als equips docents no 

reconeguda ni com gestió acadèmica ni docent.  

 

2.4 Els títols de grau de Filologia Catalana i Història i de màster d'Arqueologia Professional i 

Gestió Integral del Patrimoni: tres casos d'estudi 

 Com la resta de graus de la Facultat de Filosofia i Lletres, el grau de Filologia Catalana és 

resultat del treball d’una comissió formada per professorat del Departament de Filologia 

Catalana i supervisada per la direcció. Com hem tingut ocasió d’esmentar abans, malgrat la 

urgència dels terminis amb què vam comptar, la memòria de grau és fruit d’un intens procés de 

reflexió que va procurar conduir el gir envers la nova concepció del procés ensenyament-

aprenentatge amb totes les garanties possibles d’èxit. En aquest sentit, algun dels aspectes que 

podríem destacar del disseny de grau és l’aposta per una llista limitada (22) de competències 

àmplies, integradores d’aspectes conceptuals, procedimentals i actitudinals, que va rebre el 

vistiplau immediat d’ANECA, com també la diversificació d’activitats pràctiques que 

allunyaven, definitivament, el nou títol de l’ensenyament tradicional associat a les Lletres, on 

predominaven les hores teòriques i la metodologia de la lliçó magistral. L’esforç per modernitzar 

els estudis de català va ser unànime, per tal com totes les àrees implicades (les relacionades amb 

la llengua, la literatura, la didàctica de totes dues, etc.) van idear assignatures que cobriren tots 

els aspectes conceptuals i procedimentals que un/a alumne/a de Filologia Catalana hauria de 

dominar en acabar la carrera en cadascuna de les especialitzacions científiques implicades. En 

aquest sentit, cal destacar l’adaptació d’assignatures existents i la creació de noves assignatures 

amb un marcat caràcter transversal, no historicista, relacionat amb la cultura i la literatura 

catalanes des d’una perspectiva àmplia, molt afins a la idea que presideix la reforma 

universitària, és a dir, centrar l’atenció en l’aprenentatge integral de l’alumnat, donar-los 

coneixements amplis i també especialitzats amb noves metodologies docents i aproximacions 

innovadores a la matèria.  

 El seguiment de la implantació del grau, que en el curs acadèmic actual (2011-2012) es 

troba en segon curs, revela dates interessants respecte de l’únic any acadèmic ja tancat, avaluat i 

analitzat, és a dir, 2010-2011. Els punts forts de la titulació són la bona valoració que el 

professorat ha rebut per part de l’alumnat, l’esforç dels equips docents per adequar-se al nou estil 

que caracteritza l’EEES (augment de classes pràctiques, innovació docent, ús de les TIC, etc.) i 

la coordinació, en bona mesura afavorida per tot el sistema d’avaluació de la qualitat implantat 



per la Facultat, entre el professorat d’una mateixa assignatura i amb assignatures afins de l’àrea i 

de la resta del curs. No s’han enregistrat reclamacions relacionades amb el Departament de 

Catalana, i ens avalen els bons resultats que manifesten els indicadors de seguiment recollits a 

l’informe PM01-F01 de resultats de grau en Filologia Catalana 

(http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-resultados/comision-de-grado-en-catalan-

curso-2010-2011.pdf ) que comentarem tot seguit. En primer lloc, un 64% dels nostres estudiants 

van triar Filologia Catalana com a primera opció (la mitjana de la branca d’Arts i Humanitats és 

lleugerament inferior, del 62%). Vam satisfer, al 100%, la taxa de matriculació (és a dir, vam 

cobrir totes les places ofertades), indicador que representa un augment considerable en relació 

amb l’any anterior (es va duplicar el nombre de matriculats en Filologia Catalana respecte del 

curs 2009-2010). La taxa que fa referència al grau de formació del nostre professorat, a més, és 

superior a la mitjana de la branca d’Arts i Humanitats: un 76% del nostre PDI té el doctorat i 

dedicació completa, per sobre del 70%, que és la mitjana de la branca. Els indicadors relacionats 

amb els resultats generals del curs 2010-2011 situen la taxa d’èxit de l’alumnat en un 86,43%, és 

a dir, que el nostre alumnat ha aprovat el 86,43% dels crèdits a què s’ha presentat. No cal dir que 

aquesta taxa és extraordinàriament alta i denota l’esforç del nostre alumnat per superar les 

assignatures a bon ritme. A més, com major és la nota d’accés dels estudiants, més alta és la taxa 

d’èxit que en resulta: en alumnes que han obtingut una nota entre el 9 i el 14 (18 alumnes en 

total), el 98,22% han superat els crèdits a què s’han presentat, i dels que han accedit mitjançant 

una nota entre 8 i 9 (11 alumnes), en són el 86,81%. Pel que fa a les valoracions de l’alumnat 

mitjançant enquestes dutes a terme pel Secretariat de Qualitat de la UA, tots els resultats són 

positius, amb puntuacions que van des del 6,5 fins al 9,1. La mitjana de la titulació és de 7,9.  

 Respecte dels punts on caldria incidir per a millorar el funcionament del grau, la gran 

majoria tenen a veure amb les infrastructures disponibles i el nombre d’alumnat per grups de 

pràctiques. Pel que fa al primer aspecte, professorat i alumnat reclamen espais més pròxims a la 

Facultat (quan es dóna el cas que s’han de desplaçar a punts llunyans del campus entre classes i 

perdre, així, un temps valuós) i menys estructurats, és a dir, aules on es puguen moure les taules i 

les cadires per a fer activitats que requerisquen la interacció entre alumnat i professorat i el 

moviment per l’aula. Així mateix, hom crida l’atenció sobre la necessitat d’aules d’informàtica 

amb més capacitat, o bé l’alternativa de la reducció de grups de pràctiques que faciliten la feina 

en petit grup. De fet, aquesta és una petició reiterada tant de docents com d’alumnat: la 

grandària, sovint desmesurada, dels grups de pràctiques fan inviables algunes de les activitats 



plantejades tenint en compte les directrius de l’EEES, que advoca per grups petits i atenció 

personalitzada a l’alumnat. 

Per la seua banda, el grau en Història ja ha iniciat el procés de seguiment de l 'AVAP en 

aquest curs acadèmic (2011-2012), mitjançant l’elaboració de l’informe de seguiment de titulació 

PC05-F03. Encara que la valoració en els inicis de la implantació del grau és positiva, en aquest 

informe es reconeix l'enorme esforç de coordinació entre el professorat, no considerat com a 

gestió docent, com també la important tasca desenvolupada pels tutors PAT. Aquesta acció és la 

que ha servit per a detectar petits problemes o incidències lògiques, que en la major part dels 

casos poc tenen a veure amb la dedicació docent. Podríem citar, per exemple, els problemes 

derivats de la incorporació tardana d’alumnat procedent de les PAU de setembre, els 

desequilibris en el nombre de matriculats entre els diferents grups (matí, vesprada i valencià) o 

els desajustament dels cronogrames de planificació de l'ensenyament per l'existència de festes o 

dies no lectius, que s'han tingut en compte en la planificació del curs 2011-2012.  

La coordinació ha posat de manifest, també, certs desequilibris en la distribució de la 

càrrega de treball de l'alumnat entre les diferents assignatures d'un mateix semestre, que s’ha 

procurat corregir durant el curs 2011-2012 amb una coordinació dels cronogrames pel que fa a 

proves, activitats, exàmens o treballs d'avaluació.  

L'anàlisi dels indicadors proposats per l'ANECA i l’AVAP com a objectius per a avaluar 

el desenvolupament del grau mostra una taxa de rendiment elevada (78,25%), superior en quatre 

punts al conjunt dels estudis d'Arts i Humanitats. La taxa d'èxit passa del 84% per als estudiants 

amb una nota d'accés entre 5 i 6 al 96% per als que tenen una nota d'accés entre 9 i 14; la taxa de 

rendiment passa del 65,4% per als primers al 94% per als segons, i finalment la taxa de no 

presentats es redueix del 22% per al primer grup al 1,7% per als que han obtingut una nota 

d'accés major de 9. La relació entre l'oferta i la demanda ha estat del 181, 6% i, per tant, s’ha 

hagut d’ampliar el nombre de places oferides, que estava en 125. Això va unit al fet que el 75,51 

del PDI és doctor i que la major part del personal docent té una dedicació a temps complet.  

Amb tot, en els diversos informes de seguiment i de resultats s'insisteix en la necessitat 

d'augmentar la coordinació docent, impulsar la comunicació per a solucionar de forma eficaç les 

disfuncions que puguen sorgir, corregir les descompensacions en el compliment de la guia 

docent i en el repartiment del nombre d'estudiants per grups teòrics i pràctics, baixant —si és 

possible— la ràtio amb la introducció d'un quart grup teòric, esmenar els problemes que es 

generen amb la incorporació d'alumnat després de començar el curs (PAU de setembre), esmenar 



algunes de les deficiències en infraestructures —en concret, les dimensions reduïdes d'algunes de 

les aules assignades a grups nombrosos—, racionalitzar la distribució d'aules i horaris per a evitar 

els desplaçaments a diferents edificis, corregir la insuficiència de les aules informàtiques o, 

finalment, millorar la dotació dels laboratoris de Prehistòria i Arqueologia.  

Pel que fa al màster d'Arqueologia Professional i Gestió integral del Patrimoni, va iniciar 

el procés de seguiment i avaluació per part de l'AVAP el 2010. Aquest títol venia a substituir-ne 

un altre (màster en Arqueologia Professional) implantat en el curs acadèmic 2007-2008, 

experiència prèvia que havia permés anar millorant qüestions relacionades amb els continguts i 

l'organització acadèmica. Amb la implementació de l'EEES, el títol es va transformar i es va 

adequar al nou marc normatiu. Es tracta d'un postgrau amb unes característiques especials, 

derivades del seu marcat perfil professionalitzant, i en podem destacar l'àmplia oferta d'hores 

pràctiques en institucions externes (10% del títol), les assignatures de caràcter procedimental i el 

desenvolupament d'un congrés en el qual participen professors i investigadors nacionals i 

estrangers. Totes aquestes modalitats docents comporten un enorme esforç de coordinació entre 

el professorat, tasca que desenvolupen els membres de la Comissió Acadèmica formada per dos 

coordinadors acadèmics, els coordinadors de cada assignatura i un/ alumne/a que es reuneixen 

periòdicament per tractar qüestions relacionades amb el desenvolupament general del títol i de 

cadascuna de les assignatures. Dins del marc del sistema de garantia de qualitat a què estan 

sotmeses les noves titulacions, el màster va ser objecte d'una avaluació experimental, mentre 

encara no era preceptiva, efectuada per l 'AVAP l'any 2011, i va obtenir una qualificació 

satisfactòria: el nivell d'avaluació més elevat. En aquest informe es valorava positivament una 

sèrie d'elements com, per exemple, l'accés públic i organitzat de l'estructura docent del Màster, la 

normativa d'accés o la taula de convalidació amb les assignatures del màster extint. El sistema de 

qualitat implantat, palés en els informes de seguiment de cadascuna de les assignatures, els 

informes semestrals i l’informe final, ha permés promoure per al curs actual (2011-2012) una 

sèrie d'accions de millora a proposta de l'alumnat i del claustre de professors, centrades, 

fonamentalment, en la introducció de canvis en l'organització i planificació docent de 

determinats continguts, els resultats de les quals comencen a ser visibles durant aquest curs. De 

l'observació de les taxes analitzades que mesuren el rendiment i l’èxit del títol es desprén un 

funcionament òptim, ja que en el curs 2010-2011 es va aconseguir una taxa de rendiment del 

95%. No es va assolir el percentatge màxim perquè un nombre reduït d'alumnes (4) no es van 

presentar o van suspendre els seus treballs de fi de màster, però en aquest curs dos d’aquests 



alumnes estan matriculats en aquesta assignatura i, per tant, en disposició de superar-la en el curs 

acadèmic 2011-2012. La taxa d'eficiència dels graduats se situa en el 91%, guarisme que 

s'explica per la presència d'alumnes a temps parcial que es van matricular en un nombre concret 

d'assignatures (fonamentalment les teòriques), i que en l'any acadèmic 2011-2012 s’han 

matriculat de la resta. La taxa d'abandonament (5%) es troba per sota de la xifra establerta en la 

memòria VERIFICA (15%) i es relaciona amb el cas d'una alumna matriculada el 2010-2011 

que no va superar la totalitat dels crèdits i que no s’ha matriculat enguany, encara que ja ha 

manifestat a la coordinació del màster la voluntat de fer-ho per al curs 2012-2013. Dins de les 

evidències de qualitat cal destacar també que el 100% del PDI és doctor i que el 73% del 

personal docent té una dedicació a temps complet,percentatge que s’explica pel perfil de la 

titulació i l’obligada participació de professionals en actiu externs a la Universitat o vinculats a 

aquesta com a associats (directors de museus, tècnics de cultura i patrimoni de l’administració, 

arqueòlegs) que ofereixen un contacte directe amb el món laboral. Cal destacar, finalment, que el 

bon funcionament del títol s'ha fet a costa d'una intensa dedicació dels membres de la comissió a 

tasques de gestió acadèmica (i administrativa en alguns casos) que superen els límits de 

l’activitat docent tradicional, més quan no és reconeguda per les institucions acadèmiques. 

 

3. CONCLUSIONS 

Els plans d'estudis vigents van ser elaborats per comissions internes de professorat i 

personal d'administració en un període temporal molt limitat, pel fet que les directrius per a la 

planificació i desenvolupament dels nous títols van ser facilitades per la Conselleria d'Educació 

de la Generalitat Valenciana amb un retard considerable. Aquesta situació va obligar a redactar 

els plans d'estudis amb un marge escàs de reflexió i de formació no ja en noves metodologies 

d'aprenentatge o en la introducció dels crèdits ECTS, sinó també en els processos de qualitat a 

què compromet l’EEES (avaluació per competències, compliment del pla de treball o 

cronograma, etc.). 

Amb un cert grau d'inconsciència des de les autoritats acadèmiques responsables, es va 

facilitar que les comissions redactores de les memòries i els equips docents implicats dissenyaren 

els nous plans d'estudi gairebé sense limitacions quant a tipologia d'activitats presencials, 

distribució d'hores i instruments de avaluació, sense tenir en compte la disponibilitat real 

d'infraestructures (aules, limitacions d'espai), professorat, dotacions econòmiques i règim de 

finançament, qüestions, d'altra banda, bàsiques per a la implementació del sistema. 



D'aquesta manera, en la majoria dels nous plans d'estudis moltes assignatures van ser 

dissenyades amb activitats presencials de tipus pràctic o procedimental, que permetien dividir els 

grups teòrics en altres més petits —seminaris (>50), pràctiques de problemes (>35), pràctiques 

de camp (>15), pràctiques de laboratori (>15), pràctiques d'ordinador (>25). Aquesta qüestió 

que, evidentment, afavoreix la innovació docent i la millor i més completa formació dels 

discents, en la realitat està ocasionant seriosos problemes en el desenvolupament de la pràctica 

docent, a causa de les limitacions de les possibilitats de la Universitat d'Alacant i de la situació 

econòmica actual. En concret, volem destacar els problemes següents: 

 a) Nombre limitat de professors per a la quantitat de grups teòrics i pràctics dotats, cosa 

que implica que un mateix docent es veja obligat, en moltes ocasions, a impartir les activitats 

presencials pràctiques a diferents grups en un mateix dia. De fet, alguns docents arriben a 

impartir més de 6 hores en un sol dia —sense tenir en compte les pràctiques de sortides de 

camp—, situació que no es donava en les llicenciatures. 

 b) En les àrees de coneixement en què hi ha un major nombre de professorat i, també, en 

les assignatures dissenyades amb continguts transversals des de diferents àrees i/o departaments, 

s'han hagut de fer amplis equips docents per a l'atenció d'una única assignatura o de diverses, 

cosa que implica un esforç de coordinació que, en molts casos, excedeix qualsevol previsió. Com 

a exemple, algunes assignatures del grau en Història estan integrades per equips amb un nombre 

de membres que oscil la entre 3 i 16, de vegades de diferents àrees de coneixement o 

departaments, la qual cosa ocasiona dificultats a l'alumnat per a localitzar, identificar i empatitzar 

amb el seu professorat. A més, les enquestes de satisfacció a l'alumnat que fins ara duu a terme la 

Unitat Tècnica de Qualitat de la UA, i que tenien com a pretensió avaluar la tasca del professorat 

de forma individualitzada, ja no permeten obtenir informació adequada. 

 c) Limitacions en el nombre d'aules en què impartir no solament les classes teòriques, 

sinó, sobretot, moltes de les pràctiques d'ordinador o de laboratori. A més, la majoria de les aules 

no són adequades per a posar en pràctica noves metodologies d'aprenentatge plantejades en les 

memòries d'alguns graus. 

 d) Aquests problemes generen, al seu torn, dificultats en la disponibilitat de franges 

horàries per al desenvolupament de les activitats presencials, de manera que pràcticament tots els 

dies de la setmana l'alumnat té, almenys, 7 hores d'activitat presencial sense descans possible —

de 8 a 15 h o de 15 a 21 h—, i de vegades, en aules i edificis diferents. 



 e) Les dificultats econòmiques de la Universitat determinen que les sortides de camp 

s'hagen de fer de forma agrupada —diversos grups alhora— i hagen de ser assumides 

econòmicament pels estudiants. 

Per tant, entre l'estructura programada en els nous plans d'estudis i la implantació real 

d’aquestos hi ha clars desequilibris i disfuncions que estan perjudicant seriosament la formació 

del nostre alumnat i que van en perjudici d'un ensenyament de qualitat. De tota la documentació 

recollida al llarg d'un any i mig d'implantació d'una estructura interna de qualitat, de les 

enquestes de satisfacció a l'alumnat i del conjunt de queixes, reclamacions i suggeriments 

arreplegades es pot inferir que, amb independència de la dedicació i la capacitat pedagògica i 

didàctica d'alguns docents, que en la majoria dels casos és adequada i correcta, són els mitjans 

humans i materials disponibles en l'actualitat els que dificulten la plena i completa execució dels 

nous plans d'estudis dins l'Espai Europeu d'Educació Superior. Però això ni ha estat ni serà 

competència dels docents: és una competència política. La Universitat espanyola serà el que les 

nostres autoritats polítiques primer, i acadèmiques, després, democràticament elegides, vulguen 

que siga. 
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