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Dins de la tasca de coordinació del primer curs del grau de telecomunicacions s'ha observat un grau molt elevat 
d'abandonament de la titulació. Aquest fet condiciona la tasca i metodologia docent. Amb la intenció d'incrementar la qualitat 
del nou grau i augmentar les taxes de eficàcia, hem buscat els motius que originen aquest alt grau d’abandonament dins la 
titulació i hem ideat possibles solucions que posen remei o pal·lien en certa mesura aquest problema. Per això es presenten 
estratègies i mecanismes per augmentar la qualitat de la docència, es comparen els resultats dels darrers cursos i 
s’analitzen els resultats de les estratègies posades en marxa. La tasca ha estat desenvolupada pels coordinadors de cada 
assignatura que conjuntament han analitzat com es va produir l'abandó durant l'avaluació continuada.

Conclusions:
Amb aquest treball s’ha posat de manifest la importància d’abordar l’alt índex d’abandonament que pateix la
Universitat espanyola en general i la titulació de GETIS a la Universitat d’Alacant en particular. S’han proposat
mesures que junt a l’augment del nombre d’alumnes matriculats a la primera convocatòria i a la pujada de la nota
de tall han fet disminuir dràsticament l’anomenada taxa d’abandonament. De tota manera considerem que els
valors actuals es troben massa llunys de valor òptims, per tant suposen un malbaratament de recursos de la
Universitat i adientment de tota la societat. Per això hem de fer una crida per prendre mesures des de tots els
àmbits que aconseguisquen pal·liar aquesta problemàtica. Per exemple, una baixada de les taxes d’accés a la
universitat junt a proves d’accés particulars per a cada titulació, farien que només els alumnes amb veritable
vocació accediren als estudis. Tot açò hauria d’estat amanit amb la potenciació de mesures didàctiques que
engresquen l’alumnat i de ferramentes com el PAT.
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Assignatures del primer curs

MATÈRIES TIPUS
CURS 1

Quad. 1 Quad. 2

Electrònica bàsica EB Bàsica 6

Anàlisis de circuits AC Bàsica 6

Fonaments de programació I FP_I Bàsica 6

Fonaments físics de l’enginyeria I FFI_I
Bàsica 6

Matemàtiques bàsiques M_B Bàsica 6

Fonaments físics de l’enginyeria II FFI_II
Bàsica 6

Matemàtiques I M_I Bàsica 6

Computadors C Bàsica 6

Fonaments de programació II FP_II Obligatòria
6

Electrònica digital ED Obligatòria
6

Matriculats Aprovats Presentats Taxa eficàcia Taxa èxit
Taxa 

abandomanent

Curs  2011-2012  2.011  2.011  2.011  2.011  2.011  2.011 
Electrònica bàsica 100 42 74 42.00% 56.76% 26.00%
Anàlisis  de circuits 100 32 69 32.00% 46.38% 31.00%

Fonaments de programació I 92 35 69 38.04% 50.72% 25.00%
Fonaments físics de l'enginyeria I 99 61 90 61.62% 67.78% 9.09%

Matemàtiques  bàsiques 99 48 69 48.48% 69.57% 30.30%

Matriculats Aprovats Presentats Taxa eficàcia Taxa èxit
Taxa 

abandomanent

Curs  2013-2014  2.013  2.013  2.013  2.013  2.013  2.013 
Electrònica bàsica 96 37 85 38.54% 43.53% 11.46%

Anàlisis  de circuits 97 45 91 46.39% 49.45% 6.19%
Fonaments de programació I 105 56 95 53.33% 58.95% 9.52%

Fonaments  físics de l'enginyeria I 82 57 73 69.51% 78.08% 10.98%
Matemàtiques bàsiques 92 51 69 55.43% 73.91% 25.00%

Evolució de taxes en els darrers tres anys per assignatura

Curs acadèmic 2010/11 2011/12 2012/13

Taxa 

abandonament
39% 41% 23%

Curs acadèmic 2011/12 2012/13 2013/14

1r termini 6.000 6.109 5.750

2n termini 5.000 5.000 5.000

Curs acadèmic 2011/12 2012/13 2013/14

Preinscrits a 

Juliol
113 98 70

GETIS com a 

primera opció
53 63 44

Comparació dels preinscrits i la nota de tall amb la taxa d’abandonament


