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0. Dades identificadores 

 

Universitat Universitat de Barcelona 

Nom del centre Facultat de Medicina 

Dades de contacte Casanova, 143 
08036 Barcelona 
934035255 
Email Deganat: dega-medicina@ub.edu 
Email Secretaria Estudiants i Docència: secretariamedicina@ub.edu 
 

 
Responsables d’elaborar 
l’autoinforme 

Comitè d’Avaluació Interna  

Responsables de revisar 
l’autoinforme 

Comissió de Qualitat 

Responsables d’aprovar 
l’autoinforme 

Junta de Facultat 

Data d’aprovació  

 
Taula P.0. Titulacions impartides al centre (Curs 2014-15): 

Titulacions impartides al 
Centre (graus i màsters) 

Codi 
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Any 
d'implantació 

Responsable de la 
titulació 

Grau en Enginyeria Biomèdica 2502447 240 2010 
Daniel Navajas 
Navarro 

Grau en Medicina 2500285 360 2009 
Mariano Monzó 
Planella/Josep Mª 
Ramon Torrell 

MU en Biomedicina 4313909 60 2006 Nieves Agell Jane 

MU en Competències 
Mèdiques Avançades 

4315244 60 2011 
Ricard Cervera 
Segura 

MU en Medicina Translacional 4312469 60 2010 
Josep Maria Llovet 
Bayer 

MU en Recerca Clínica 4314735 60 
2014 

(Reverificat) 
Josep Maria Nicolas 
Arfelis 

Font: Gestió Acadèmica (S’ha corregit i incorporat el MU en Recerca Clínica, que es va impartir al curs 14-15) 

mailto:dega-medicina@ub.edu
mailto:secretariamedicina@ub.edu
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1. Presentació: La Facultat de Medicina a la 
Universitat de Barcelona 

 

La Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona té l’origen l’any 1760, any en què Pere 
Virgili va crear el Col·legi de Cirurgia. De tota manera, no va ser fins al 1843 que es va constituir 
el que hauria de ser el primer embrió de la Facultat actual amb seu al carrer del Carme. L’any 
1906 la Facultat es va traslladar a l’edifici històric del carrer de Casanova, on, amb l’Hospital Clínic 
de Barcelona, conformaria el campus Clínic-August Pi i Sunyer. L’any 1980, la facultat es va 
ampliar amb la seu de l’Hospitalet de Llobregat, al costat de l’Hospital de Bellvitge, on va constituir 
poc després l’actual campus de Bellvitge. Finalment, l’any 1993, amb la inauguració de la unitat 
docent de l’hospital pediàtric Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat, es va completar 
l’estructura actual amb el tercer campus (campus Sant Joan de Déu). 

A la Facultat de Medicina s’imparteixen tres titulacions de Grau: Medicina, Ciències Biomèdiques 
i Enginyeria Biomèdica i el curs 2015-2016 s’ha iniciat l’ensenyament del Grau d’Infermeria. Pel 
que fa al grau de Medicina, els plans d’estudis elaborats, la qualitat del professorat i la 
disponibilitat d’unes institucions sanitàries de prestigi asseguren l’adquisició de les competències 
(coneixements, habilitats i actituds) garantides en els objectius dels plans docents de les 
assignatures. El grau de Ciències Biomèdiques, adscrit a la Facultat de Biologia de la UB, 
s’imparteix juntament amb aquest centre amb l’objectiu de formar professionals amb interès per 
la recerca en l’àmbit biomèdic. L’alumnat que rep la docència a la Facultat de Medicina està en 
un entorn que n’afavoreix l’orientació cap a la recerca translacional amb l’objectiu, també, de 
consolidar el futur dels nostres departaments. El grau d’Enginyeria Biomèdica, que s’imparteix 
juntament amb la Facultat de Física de la UB, garanteix la formació d’aquests professionals en el 
millor context que els permetrà desenvolupar tota la creativitat en el món de l’enginyeria aplicada 
a la salut. 

Pel que fa al postgrau, la Facultat acredita una oferta pròpia actual de quatre màsters oficials 
(Competències Mèdiques Avançades, Recerca Clínica, Medicina Translacional i Bases per a 
l'atenció i educació de les persones amb diabetis –des del curs 2015-16-), a més a més del Màster 
de Biomedicina (juntament amb les Facultats de Biologia i de Farmàcia), el Màster d’Iniciació a la 
Investigació en Salut Mental (interuniversitari), el Màster Erasmus Mundus de Salut, 
Biotecnologia i Computació (Biohealth Computing). Aquests ensenyaments permeten, al final del 
primer any, accedir al treball de recerca per desenvolupar i obtenir la tesi doctoral (actualment 
se’n presenten unes cent vint a l’any). A més a més, des de fa anys la Facultat imparteix trenta-
cinc màsters propis i dinou cursos de postgrau de gran nivell. La reorganització dels màsters 
començada fa uns anys ha permès ampliar l’oferta formativa a un nombre molt elevat de perfils 
professionalitzadors en el si del Màster de Competències Mèdiques Avançades, amb la 
col·laboració de professionals de diverses institucions sanitàries. El programa de doctorat propi 
(Medicina i Recerca Translacional), així com el de Biomedicina, tots dos de gran qualitat, 
constitueixen el destí natural de tothom que està interessat a conèixer en profunditat la via 

http://www.ub.edu/medicina/queoferim/index/grau.htm
http://www.ub.edu/medicina/masters/index.htm
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/index_avancat.html?categoria1=&categoria3=Article%2Fmst%2FcentreImpulsor%2FFacultatdeMedicina%2F&categoria5=&categoria7=&categoria8=&x=11&y=4
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/index_avancat.html?categoria1=&categoria3=Article%2Fmst%2FcentreImpulsor%2FFacultatdeMedicina%2F&categoria5=&categoria7=&categoria8=&x=11&y=4
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acadèmica. Una bona prova és el fet que a la Facultat de Medicina es llegeixen cada any al voltant 
de cent vint tesis doctorals de molt alt nivell. 

La Facultat de Medicina de la UB està organitzada en tres campus (Clínic, Bellvitge i Sant Joan de 
Déu), hospitals universitaris de tercer nivell, i disposa de la col·laboració d’altres vuit hospitals de 
gran qualitat assistencial, docent i investigadora, vint-i-dos centres d’atenció primària (CAP), i un 
Centre de Salut Mental (Sant Boi de Llobregat) amb les infraestructures necessàries per a la 
docència i la recerca (biblioteques, sales de dissecció, laboratoris de pràctiques i de recerca, sales 
d’informàtica, sales d’estudis, laboratoris d’habilitats en comunicació, laboratoris d’habilitats 
clíniques, espais per a la simulació del pacient en situació crítica i sales de gravació de classes per 
a la docència semipresencial). Els hospitals associats estan ubicats a Barcelona (Hospital del Sagrat 
Cor i Hospital Plató), Sant Joan Despí (Hospital Moisès Broggi), Santa Coloma de Gramenet 
(Hospital de l’Esperit Sant), Viladecans (Hospital de Viladecans), Sant Boi de Llobregat (Hospital 
de Sant Boi), Badalona (Hospital Municipal de Badalona), Mataró (Hospital de Mataró), Terrassa 
(Hospital Universitari Mútua de Terrassa) i Mollet. Aquest sistema organitzatiu permet, sense cap 
dubte, optimitzar la relació entre pacient i alumne per impartir una millor docència clínica. Així 
mateix, afavoreix la implicació d’un major nombre de capital humà en les tasques docent, 
investigadora i assistencial i, en conseqüència, garanteix el desenvolupament d’una docència de 
més bona qualitat. 

Les unitats bàsiques en què s’estructura la Facultat de Medicina són els departaments, els quals 
tenen la responsabilitat d’impartir la docència de les matèries que contenen les assignatures 
respectives. Per garantir la qualitat de la docència i procurar que s’ajusti als coneixements més 
avançats, els membres dels departaments tenen bàsicament una doble activitat: per una banda, 
la derivada de la docència amb l’objectiu de millorar i d’innovar constantment els continguts; per 
l’altra, l’organització en grups de recerca en el si dels departaments i també al voltant 
d’estructures creades amb aquesta finalitat com ara, bàsicament, l’Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge 
(IDIBELL), l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i el Centre de Recerca en Salut 
Internacional de Barcelona (CRESIB). La conjunció de la recerca feta pels departaments 
anomenats bàsics i la desenvolupada pels que històricament han rebut el qualificatiu de clínics, 
així com la col·laboració entre els professionals dels departaments esmentats i la contribució 
d’investigadors que hi estan adscrits, ha permès treballar en la consecució d’un objectiu 
irrenunciable com ara el de fer realitat la recerca translacional, és a dir, la que permet aplicar els 
resultats en benefici dels pacients. Aquest ha de ser el sentit de la recerca en una facultat de 
Medicina, com és ara l’exemple del Programa de Teràpia Cel·lular. 

Tot aquest conjunt d’aspectes docents i de recerca han portat la Facultat de Medicina de la UB a 
ser la que té la nota de tall més alta en l’àmbit català pel que fa als seus diferents Graus, així com 
la primera de l’Estat en la classificació internacional que publiquen periòdicament diversos 
organismes reconeguts. Així mateix, és de les capdavanteres de l’estat amb més alumnes entre 
els cent primers MIR.  

Tant el professorat com el personal d’administració i serveis (PAS) de la Facultat tenen com a 
primer objectiu treballar conjuntament per oferir el millor servei a l’alumnat de grau i de 
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postgrau. Aquest capital humà institucional constitueix avui dia la moderna i capdavantera (en 
molts aspectes) Facultat de Medicina de la UB, on els alumnes interessats esperen trobar una 
resposta adequada a les seves expectatives. Així mateix, molts professionals poden trobar també 
a les seves infraestructures (aulari, mitjans audiovisuals i sales de dissecció dels diversos campus) 
l’entorn més adient per organitzar i desenvolupar tasques científiques i de difusió. 

 
Taula P1.1. Curs 2014-15 

Titulacions impartides al Centre Places Nous Matriculats Titulats Professors 

Enginyeria Biomèdica 40 41 164 27 125 

Medicina 259 256 1530 221 676 

TOTAL GRAUS 299 297 1694 248  

Biomedicina 180 146 152 72 108 

Competències Mèdiques Avançades 200 164 190 67 170 

Medicina Translacional 80 36 46 16 38 

Recerca Clínica (Reverificat) 240 56 56   

TOTAL MASTERS 700 402 444 155  

Font: Planificació Acadèmico Docent 
 
 

A partir del curs 2016-17 la Facultat de Medicina, d’acord amb l’Ordre EMC/59/2016 de 17 de 

març (DOGC del 29 de març de 2016), es reestructurarà passant a denominar-se Facultat de 

Medicina i de les Ciències de la Salut que agrupa els actuals centres de Medicina, Odontologia i 

Infermeria. La nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut agrupa 151 titulacions —6 graus, 

10 màsters universitaris oficials, 122 de propis i 13 programes de doctorat, una oferta que anirà 

creixent en demanda i oferta. D’aquesta manera, es configura una de les ofertes acadèmiques 

més potents a tot l’Estat en l’àmbit de la salut, en què destaquen els graus de Medicina, Ciències 

Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica, Infermeria, Podologia i Odontologia. La nova Facultat té seu 

al campus Clínic - August Pi i Sunyer (c. Casanova, 143. Barcelona) i al campus de de Bellvitge (c. 

Feixa Llarga, s/n. L’Hospitalet de Llobregat). 

  

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2588062/mod_resource/content/1/DOGC%20-%2029%20de%20mar%C3%A7%20de%202016%20%28Nova%20Facultat%29.pdf
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2. Procés d’elaboració de l’autoinforme  

 

L’elaboració de l’autoinforme ha estat la continuació natural dels processos VSMA, marc que està 
completament implantat i funcionant a la Facultat de Medicina. En aquest context, l’informe per 
a l’autoavaluació de les titulacions és considerat la culminació d’un procés i alhora un estímul per 
seguir en aquesta línia de millora contínua de la qualitat. En aquest sentit, és important remarcar 
que, més enllà de l’obligació legal d’acreditar les titulacions verificades, la Facultat s’ha 
compromès i s’ha implicat a fons en l’acreditació com un instrument i oportunitat d’autocrítica i 
de propostes de millora de la qualitat docent. Així, per exemple, la implicació del centre en tot 
aquest procés, doncs, s’ha traduït en la millora de la pròpia pàgina web del SAIQU – Medicina.  
 
El procés d’elaboració de l’informe ha estat liderat directament per la Comissió de Qualitat del 
Centre, i tota la coordinació l’ha feta un grup de treball intern format pel President de la Comissió 
de Qualitat, el Vicedegà d’Afers Acadèmics, la Cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència i una 
tècnica de qualitat, junt amb el suport de l’Agència de Política i Qualitat de la Universitat de 
Barcelona per a la planificació i desenvolupament del calendari de treball. 
 
FASES DE LA CONFECCIÓ DE L’AUTOINFORME (Provisional, condicionat a finalitzar el procés) 

 

1) Octubre de 2015: Es comunica que la visita d’acreditació pel Grau de medicina tindrà lloc 

la primera setmana d’octubre. La Comissió de Qualitat comença a preparar i planificar el 

procés d’elaboració de l’Autoinforme d’Acreditació del Grau de Medicina. 

2) Gener 2016: La Comissió de Qualitat es reuneix per a proposar el nomenament dels 

membres del Comitè d’Avaluació Interna (CAI – Grau de Medicina),. La composició 

proposada és la següent: 

Noms i Cognoms Representa a Contacte 

Mariano Monzó Cap d'estudis - Medicina Clínic mmonzo@ub.edu 

Josep M. Ramon Cap d'estudis - Medicina Bellvitge jmramon@ub.edu 

Antoni Trilla Vicedegà Clínic atrilla@ub.edu 

Javier Ariza Vicedegà Bellvitge javierariza@ub.edu 

Carme Junqué Professorat Grau  cjunque@ub.edu 

Miguel Torres Professorat Grau  migueltorres@ub.edu 

Alba Bassets Alumnat de Grau - Clínic abassebo11@alumnes.ub.edu  

David Riaza Alumnat de Grau - Clínic driazaga7@alumnes.ub.edu  

Elena Milego Gil Alumnat de Grau - Bellvitge emileggi7@alumnes.ub.edu  

mailto:abassebo11@alumnes.ub.edu
mailto:driazaga7@alumnes.ub.edu
mailto:emileggi7@alumnes.ub.edu
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Jorge Luís Palés President Comissió de Qualitat jpales@ub.edu 

Celia Salgado PAS celiasalgado@ub.edu 

Cristina Enguita PAS cenguita@ub.edu 

Albert Torras Assessor proc. de qualitat atorras@ub.edu 

 

 

3) 27/01/2016: Designació dels membres components del CAI – Grau Medicina, per part del 

Degà de la Facultat de Medicina  

4) 23/02/2016: Constitució del CAI, i reunió de treball. La sessió de constitució és presidida 

pel Degà. A la reunió de treball, es distribueix i es discuteix el quadre amb el cronograma 

i les tasques que ha de dur a terme cada membre durant els propers mesos. S’acorda fer 

poques reunions plenàries, que tindran l’objectiu de posar en comú i aprovar 

provisionalment la redacció dels diferents apartats. Tanmateix, s’acorda mantenir tantes 

trobades bilaterals com sigui convenient entre SAIQU/SGIQ-Medicina (que coordina el 

procés) i els càrrecs i membres implicats, per a dubtes o aclariments.  

5) Febrer – Maig 2016: Els diferents membres dels CAI comencen la recollida d’evidències i 

la redacció de l’informe, seguint la distribució de tasques i el cronograma establert. Es rep 

el suport i consell continuat de l’APQUB. 

6) Febrer – Maig 2016: Se celebren diverses del CAI, en les que s’analitza, es revisa i s’aprova 

la informació i dades exposades en els diferents apartats de l’informe. També es celebren 

diverses reunions paral·leles amb els caps d’estudi per tal de donar suport en la 

coordinació de tasques i recollida d’evidències.  

7) Març – Maig 2016: A mida que es van elaborant els diferents estàndards, són tramesos a 

l’APQUB per la seva supervisió. Posteriorment, s’incorporen les modificacions suggerides. 

8) 19/05/2016: S’aprova formalment la versió final de l’autoinforme, quedant pendent la 

incorporació de les últimes evidències al repositori. 

9) 31/05/2016: S’envia l’autoinforme a l’Agència de Qualitat UB per rebre’n les observacions, 

i per la seva tramesa a l’AQU.  

10)  07/07/2016: Recepció de l’Informe de revisió de les evidències aportades emès pel CAE. 

11)  Juliol 2016: Revisió i actualització de la informació de la web del SAIQU-Medicina, en 

relació a la informació de la visita d’acreditació. 

12)  22/07/2016: Enviament a l’APQUB (per la seva tramesa a AQU) de l’autoinforme 

modificat, incorporant les evidències sol·licitades, així com amb correccions de redacció 

confeccionades pel CAI.  

> Designació a càrrec del Degà dels membres del CAI  

> Acta de Constitució dels CAI 

mailto:jpales@ub.edu
mailto:celiasalgado@ub.edu
mailto:cenguita@ub.edu
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2638120/mod_resource/content/1/Designaci%C3%B3%20dels%20membres%20del%20CAI.pdf
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2638140/mod_resource/content/1/Acta%20de%20constituci%C3%B3%20del%20CAI.pdf
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> Convocatòries i actes de reunió dels CAI celebrades 

> Acta del CAI d’aprovació de l’informe 
 
 
 

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1984625
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3. Valoració  de l’assoliment dels estàndards 
d’acreditació  

 

3.1. Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

3.1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la 
disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES 

El perfil de competències de la titulació s’ha mostrat consistent una vegada posat en pràctica en 
el grau verificat. La pràctica ha mostrat la solidesa de les competències previstes pel Grau de 
Medicina.  

La prova que les competències són coherents amb el MECES és que concorden amb competències 
dels títols de màster que donen continuïtat als graus. La visió i l’anàlisi de les competències de 
grau i de màster d’una mateixa titulació, quan hi ha una correspondència, evidencia que no hi ha 
reiteracions i que dibuixen un perfil curricular progressiu i adequat al nivell formatiu de cada fase. 
Per aquest motiu, el Ministerio de Educación, Cultura y de Deporte, va aprovar el 18 de desembre 
de 2014, l’adscripció al Nivell 3 (Màster) del MECES el títol oficial de Graduat/ada en Medicina 
per la Universitat de Barcelona, al comprovar el compliment de les condicions requerides per 
assolir la referida adscripció d’acord amb l’informe favorable de l’AQU i el Consell d’Universitats. 

 

3.1.2 El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 
competències i els objectius de la titulació 
 
Els ajustaments de l’estructura del currículum al perfil de competències i als objectius de la 
titulació s’han produït per la via de les modificacions mínimes que han estat introduïdes en els 
plans d’estudis de les titulacions durant els últims anys, especialment pel que fa a calendarització 
semestral d’algunes assignatures i, a més, a través de la millora i l’ajustament dels plans docents 
de les assignatures, on s’ha fet un esforç per avançar i aconseguir l’objectiu de dotar-les de més 
transversalitat i coherència i evitar al màxim duplicitats i omissions. La realitat és que, gràcies a 
aquestes modificacions, avui dia (2016) la coherència entre el pla d’estudis, l’estructura del 
currículum i el perfil de competències i objectius de la titulació és superior a la inicial (2009). Sens 
dubte, hi ha hagut un procés de millora constant al llarg d’aquest període. 

L’espai web de Gestió de la Qualitat de la Facultat de Medicina disposa d’un apartat específic 
sobre els processos de verificació de les titulacions. En aquest espai s’hi poden trobar totes les 
memòries verificades, modificacions i les resolucions de verificació positiva emeses pel Consell 
d’Universitats:  

https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2579741/mod_resource/content/2/Resoluci%C3%B3%20MEC%20-%20Adscripci%C3%B3%20nivell%203%20MECES.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/saiqu.htm
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> Accés a la informació pública de les memòries i les resolucions de verificació de les titulacions de 
la Facultat de Medicina. Grau i màster.  

 

3.1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat a la titulació i el nombre 
és coherent amb el de les places ofertes 

El nombre d’estudiants que accedeixen als diferents graus que s’imparteixen en la Facultat de 
Medicina és coherent amb el nombre de places que s’ofereixen en cadascuna de les titulacions. 
No obstant això, el sistema català d’assignació de places a les universitats públiques fa que, pel 
que fa al grau de Medicina, el nombre final d’estudiants de nou accés pugui superar lleugerament 
el nombre de places ofertes. 

Respecte al Grau de Medicina, el procediment de qualitat (PEQ 030) estableix que els Caps 
d’Estudis d’ambdós Campus recullin la informació necessària per avaluar i comprovar si els 
estudiants matriculats s’ajusten al perfil d’ingrés esperat. Aquesta informació es presenta al 
Consell d’Estudis per al seu anàlisi. Els Caps d’Estudis fan arribar les conclusions de valoració al 
Deganat i n’informa a la Junta de de Facultat que aprovarà, si escau, les propostes de millora que 
se li proposin. 

Les dades  sobre captació, accés i matrícula d’estudiants són, globalment, satisfactòries. En 
particular, i a títol d’exemple, s’analitzen les dades del curs 2014:  

L’oferta de places de l’ensenyament per al curs 2014/15 va ser de 259 alumnes, distribuïts en els 
dos campus (2/3 dels alumnes assignats al Campus Clínic, 1/3 dels alumnes assignats al Campus 
Bellvitge). Aquesta assignació, a partir del curs 2015-2016 ja es fa directament des de la 
preinscripció.  

Segons les dades i indicadors del grau respecte el curs 2014-15, s’observa que van accedir al Grau 
de Medicina 256 alumnes nous. La demanda total va ser de 3.742 alumnes, i de 1.624 en primera 
opció. La ratio entre demanda i places ofertades va ser de 14,4; i de 6,27 en primera opció, el que 
indica una elevada demanda del grau.  

La nota de tall pel estudiants procedents de PAU és força alta (12.40 al curs 2014/15 ) així com la 
del primer quintil (13,16 al curs 2014/15), observant un increment respecte a cursos anteriors. 
Això posa de manifest que els estudiants de nova incorporació tenen un alt rendiment acadèmic 
previ. Cal destacar que la nota de tall per Medicina UB està sempre entre les 2-3 més altes del 
conjunt de tots els Graus impartits a Catalunya, i és la més alta en relació a les altres facultats de 
Medicina de Catalunya. 

> Quadre comparatiu de la nota de tall. Generalitat de Catalunya. Consell Interunivesitari de 
Catalunya. Convocatòria Juny 2014 

L’assignació en primer ordre de preferència es del 100%. Segons l’informe del curs 2014-15 sobre 
el perfil dels alumnes matriculats al Grau de Medicina a la UB procedents de la 1a assignació, 

http://www.ub.edu/medicina/saiqu/vsma.html
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/vsma.html
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_30_Definicio_perfil_ingres_graus.pdf
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca/indicadors/captacio-ad?field_anys_ind_tid=548&title=&field_centres_ind_tid=38
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/Juny-2014.pdf
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/Juny-2014.pdf
http://www.ub.edu/dades_academiques/estudis/preins/2014-15/P_11043.pdf
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destaca l’afirmació del 69% dels alumnes que qualifiquen l’orientació per escollir el grau de 
Medicina com “iniciativa pròpia/vocació”, un 1% per “entorn familiar”, un 13% per “interès en el 
contingut dels estudis” i només un 2% per “les sortides professionals”. 

El perfil demogràfic i sociològic dels alumnes del Grau de Medicina es força estable. El curs 
2014/2015 un 68% dels alumnes eren dones i un 32% homes. La majoria (85%) tenen 19 anys o 
menys. Un 93% son de nacionalitat espanyola i un 7% de 12 nacionalitats diferents, 
majoritàriament de la UE. Un 86% dels alumnes tenen la seva residència familiar a Catalunya, 
majoritàriament a l’àrea metropolitana de Barcelona (82%). La CCAA amb més residents (llevat 
Catalunya) son les Illes Balears (22 alumnes). Un 81% dels alumnes no treballa, però un 15% indica 
fer-ho més de 15 hores/setmana, fet que pot complicar el compliment de l’exhaustiu programa 
del grau, especialment per les diferents pràctiques i estades clíniques. 

En relació al perfil d’ingrés dels alumnes, aquest ha anat variant lleugerament en el decurs dels 
darrers anys i en relació al planificat originalment en la memòria verificada del grau.  

Una majoria d’estudiants provenen de les PAU (vies 0 i 7: 78 % al curs 2014/15). D’aquests 
alumnes, el 71 % (curs 2014/15) han cursat modalitats científiques qualificades com “opcions 
concordants amb l’estudi assignat”. Les notes de tall indiquen que un 87% te una nota superior a 
13 i un 9% una nota entre 12 i 12,999. 

Per contra, com es pot veure en la Taula E.1.3., el percentatge d’alumnes que accedeixen al grau 
de Medicina per les vies 4 i 8 (Cicle Formatiu de Grau Superior, CFGS, que inclou també FP2, MP3 
i AAIOA) va en augment. El curs 2009-2010 van accedir al grau per aquestes dues vies 19 alumnes 
(el 7%). El curs 2014-2015 hi van accedir 43 alumnes (el 16%). Les notes de tall indiquen que el 
97% dels alumnes van assolir una nota de 11 punts o més. La distribució dels ensenyaments de 
procedència es la següent: 1.- Documentació sanitària: 52%; 2.- Higiene bucodental: 26%; 3.- 
Laboratori de diagnòstic clínic: 12%; 4.- Altres (Anatomia patològica, dietètica, diagnòstic per 
imatge): 9%. 

Aquest canvi progressiu en la distribució del perfil dels alumnes que accedeixen al Grau de 
Medicina reflecteix la situació de desequilibri entre les places que s’ofereixen i la dificultat d’accés 
al Grau (especialment per la via de les PAU). Els alumnes que no arriben a una nota de tall (més 
alta) per la via PAU habitualment cursen un CFGS i tornen a provar d’accedir a Medicina (amb una 
nota de tall més baixa, a la que es suma la qualificació obtinguda en el CFGS). Aquesta situació, 
que no està sota el control de la Facultat, mereix una anàlisi i proposta de mesures de correcció 
per les autoritats acadèmiques corresponents, atès que s’ha detectat ja aquest curs 2015-2016 
un lleuger descens en el nivell d’aprofitament i rendiment acadèmic dels alumnes de primer curs. 
Probablement seria desitjable establir un sistema d’assignació d’alumnes que, en el cas de 
Medicina, doni prioritat i un percentatge més alt de places disponibles als alumnes provinents de 
les PAU i limiti el nombre màxim (o el percentatge de places disponibles) dels alumnes que 
accedeixen per altres vies, notablement per les vies 4 i 8. 

Finalment, assenyalar que les vies 2 (accés amb estudis universitaris finalitzats) i 9 son 
minoritàries (<5% del total d’alumnes de nou accés) i que fonamentalment son alumnes que 
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provenen de l’àmbit de les ciències de la Salut (Infermeria, Farmàcia, Ciències Mèdiques Bàsiques, 
altres). 

> Informes del perfils d’alumnes matriculats. Tots els cursos 

> Taula E.1.1. Adequació del nombre d’estudiants. Grau de Medicina 

  
2009-

10 
2010-

11 
2011-

12 
2012-

13 
2013-

14 2014-15 

Places ofertes 259 259 259 259 259 259 

Nombre d'estudiants de nou 
accés 257 254 268 252 267 256 

Nombre total d'estudiants 
matriculats 263 506 790 1050 1306 1529 

Nombre de graduats           N/D 

Font: Planificació Acadèmico Docent 

 

> Taula E.1.2. Evolució de la matrícula per cohorts. Grau de Medicina 

 MATRÍCULA (*) 

ACCÉS 
2009 - 
2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2009 - 2010 257 242 239 238 237 235 

2010 - 2011 - 254 246 244 239 239 

2011 - 2012 - - 268 259 252 247 

2012 - 2013 - - - 252 246 238 

2013 - 2014 - - - - 267 247 

2014 - 2015 - - - - - 256 

 (*) Entre parèntesi nombre de graduats curs anterior 

 

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1946200
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> Taula E.1.3. Matriculats segons la seva via d'accés. Grau de Medicina 

   VIA D'ACCÉS 

Curs Places Nou accés 0 2 4 7 8 9 10 11 

2009 - 2010 259 257 199 6 10 5 9 5     

2010 - 2011 259 254 217 5 4 18 1 8     

2011 - 2012 259 268 217 12 12 11 5 10     

2012 - 2013 259 252 209 4 8 14 10 7     

2013 - 2014 259 267 195 15 28 16 5 7   1 

2014 - 2015 259 256 193 4 33 10 10 7     

0: PAAU; 2: LLICENCIATS/DIPLOMATS; 4: CFGS; 7: PAAU amb altra carrera; 8: CFGS amb inici estudis universitaris; 9 : MAJORS 25 
anys; 10 : MAJORS DE 40 anys; 11 : MAJORS DE 45 anys 

El SAIQU de la Facultat de Medicina disposa de dos procediments (PEQ 030 per als graus i PEQ 
040 per als màsters) que regulen els processos relacionats amb el perfil d’accés, la captació, la 
selecció i la matriculació d’estudiants, així com la recollida i anàlisi dels indicadors. També és 
important destacar que els indicadors i l’anàlisi dels perfils queden recollits anualment a la web 
de qualitat de la Facultat, en els informes de seguiment de les titulacions, i en l’apartat de dades 
del web de gestió de la qualitat.  

> PEQ 030  

> PEQ 040  

> Accés al web del SAIQU  

  

3.1.4 La titulació disposa d’uns mecanismes de coordinació docent adequats 
 
Una Facultat amb un total de 4.305 estudiants (4 graus, 7 màsters universitaris i més de 70 títols 
propis, i 2 programes de Doctorat), 826 professors i personal de recerca, ha de disposar d’uns 
sistemes de coordinació institucionals establerts i eficients.  

En aquest apartat es farà només referència als mecanismes de coordinació acadèmica i docent 
de la titulació de grau en Medicina. Aquests mecanismes, establerts per a l’àmbit acadèmic-
docent, tenen com a objectiu incrementar l’eficàcia i assegurar la qualitat de l’acció docent. 

Els mecanismes establerts pretenen que la coordinació acadèmica i docent funcioni en els 
diferents nivells: a) intern de cada titulació; b) entre les diverses titulacions del mateix nivell (entre 
tots els graus i entre els màsters); c) entre les titulacions i els òrgans de govern superiors i 

http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_30_Definicio_perfil_ingres_graus.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_40_Definicio_perfil_ingres_masters.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/saiqu.htm
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inferiors; d) vinculant, per a la matèria acadèmic-docent, els diferents òrgans de govern i les 
unitats i serveis d’administració.  

La regulació estatutària i reglamentària dels diferents òrgans acadèmics ordinaris que intervenen 
en la coordinació docent es pot consultar a: 

> Estatut de la UB 

> Reglament de la Facultat de Medicina  

Consell d’Estudis 

El Consell d’Estudis de l’Ensenyament del Grau en Medicina, d’acord amb  l’Estatut de la UB i amb 
el Reglament de la Facultat de Medicina, constitueix l’òrgan responsable de l’organització i 
seguiment de l’esmentat  ensenyament 

El Consell d'Estudis del Grau de Medicina s'organitza en un Plenari i dos Consells d'Estudis de 
Campus, un de Clínic i un de Bellvitge. El Plenari del Consell d'Estudis està format per la reunió 
conjunta dels Consells d'Estudis de Clínic i Bellvitge i co-presidit pels dos caps d'estudis, que 
designen el secretari del Plenari. Per a més informació podeu consultar el Reglament del Plenari. 

Els Consells d'Estudis de Campus estan formats per: 

a) un professor, com a mínim, de cada departament que tingui docència en l'ensenyament 
al campus i, amb veu i sense vot, un membre del personal d'administració i serveis vinculat 
a la gestió acadèmica de l'ensenyament al campus, i 

b) una representació de l'alumnat matriculat en l'ensenyament al campus en nombre igual a 
la representació dels professors membres del consell, escollits per votació.  

 

Cada consell d’estudis elegeix el cap d’estudis entre un professor que en forma part. La funció del 
consell d’estudis és essencial per garantir una bona coordinació docent: s’hi aproven els horaris 
de cada curs acadèmic, el calendari d’exàmens, els plans docents i tota la programació acadèmic-
docent del curs, i també l’encàrrec docent que és formulat als departaments perquè imparteixin 
docència i assignin el professorat. Cada consell d’estudis disposa del seu propi reglament, d’acord 
amb el funcionament de cada campus:  

> Reglament del Consell d’Estudis (Campus Clínic) 

> Reglament del Consell d’Estudis (Campus Bellvitge) 

> Web Consell d’Estudis de Medicina 

> Actes del Consell d’Estudis del Grau de Medicina – Campus Clínic (Període 2014-15)  

> Actes del Consell d’Estudis del Grau de Medicina – Campus Bellvitge (Període 2014-15) 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/normatives/estatut/estatut.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/normatives/estatut/estatut.html
http://www.ub.edu/medicina/org/organs/docs/regfacmed.pdf
http://www.ub.edu/medicina/org2/govern/consell.htm#casanova
http://www.ub.edu/medicina/org2/govern/consell.htm#bellvitge
http://www.ub.edu/medicina/org/reglamentplenari.pdf
http://www.ub.edu/medicina/org/organs/docs/ReglamentCECasanova11-08.pdf
http://www.ub.edu/medicina/org/organs/docs/consellestudisbell.pdf
http://www.ub.edu/medicina/org2/govern/consell.htm
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842239
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842239
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Altres sistemes de coordinació 

Pràctiques hospitalàries 

Per millorar i garantir la qualitat de les pràctiques hospitalàries incloses en el pla d’estudis del 
grau, també s’han constituït un seguit de comissions coordinadores (Comissió Mixta) entre la 
Facultat de Medicina i els diferents Hospitals Universitaris o Associats a la UB on es realitzen 
aquestes pràctiques.  

> Actes Comissió Mixta - UB amb els Hospitals Associats (Període 2014-15)  

Treball Fi de Grau 

La gestió docent del TFG es duu a terme pels coordinadors de l’assignatura (un per campus) i per 
una Comissió Coordinadora del TFG que està composada pels coordinadors i per un representant 
de cada un dels departaments que participin en l’ensenyament.  

> Membres de la Comissió Coordinadora del TFG 

> Actes de la Comissió Coordinadora del TFG 

Programes d’intercanvi 

La gestió administrativa del programa Erasmus i altres programes d’intercanvi internacional es fa 
a l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de la Facultat de Medicina, que depèn de la Secretaria 
d’Estudiants i Docència, sota supervisió del Vice-deganat Acadèmic i de Relacions Internacionals. 
La coordinació acadèmica l’exerceixen per un professor del Campus Clínic i per un professor del 
Campus Bellvitge, respectivament.   

> Enllaç a material i informació sobre la mobilitat d’estudiants  

 

3.1.5 L’aplicació de les diferents normatives es duu a terme de manera adequada i té 
un impacte positiu sobre els resultats de la titulació  

Hi ha vàries normatives acadèmiques bàsiques, l’aplicació de les quals s’ha fet de manera 
adequada i han tingut efectes positius en els resultats de les titulacions. Pel que fa al Grau de 
Medicina, cal destacar: 

Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus i 
màsters. Aquesta normativa va introduir la dosi necessària perquè els estudiants siguin més 
realistes a l’hora de matricular-se dels crèdits que realment poden cursar i aprovar. Això ha 
contribuït a reduir la taxa d’abandonament (ja originalment molt baixa) i a incrementar les taxes 
d’èxit, de rendiment i d’eficiència. A més a més, aquesta normativa obliga a mantenir la 
coherència de l’itinerari curricular de les titulacions i evita que es produïssin buits (assignatures 
pendents de primers cursos arrossegades fins al final) en l’itinerari de l’estudiant.  

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842239
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842239
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842239
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=2068004
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> Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus i 
màsters universitaris (Consell de Govern de 8 de maig de 2012; Consell Social de 26 de juliol de 
2012)  

Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels 
aprenentatges. Els plans docents de les assignatures són objecte de valoració i d’ajustaments 
constants, tant per part dels departaments responsables de les assignatures com també dels 
respectius consells d’estudis o de la Comissió Acadèmica, que els valida en última instància. 

> Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels 
aprenentatges (aprovada per Consell de Govern en data 8 de maig de 2012)  

> Altres normatives del Grau de Medicina  

Normatives TFG (Universitat i Facultat). Aquestes normatives han tingut tres impactes 
importants. D’una banda vertebrant el procés d’elaboració del TFG, des de l’elecció del tutor i/o 
el tema fins la defensa del treball; en segon lloc establint criteris generals de presentació formal 
dels treballs escrits; i en tercer lloc establint criteris d’avaluació sobre unes bases mínimes 
comunes i consensuades mitjançant rúbriques. 

> Normes generals reguladores dels Treballs de fi de Grau de la Universitat de Barcelona (Consell 
de Govern de la UB de 7 de juny de 2011) 

> Pla d’Estudis del Treball Fi de Grau – Medicina  (Curs 2014-15)  

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/infoprofes.htm
http://www2.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_TFG.pdf
http://www2.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_TFG.pdf
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/plans%20docents/2013/PD%20TFG%20MEDICINA_31-10.pdf
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3.2. Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

La Facultat de Medicina ha fet una aposta decidida en els darrers cursos per potenciar la 
comunicació adreçada als diferents grups d’interès que es relacionen amb la Facultat. El sistema 
de comunicacions de la Facultat inclou un ventall de mitjans diversos: pàgina web del centre 
sistematitzada per espais, correu electrònic, panells de difusió, vídeos d’activitats, díptics i 
quadríptics. 

La informació pública ha esdevingut una fase clau en el procés de presa de decisions per part dels 
òrgans de govern de la Facultat, i els mitjans de comunicació interns vehiculen aquests processos 
d’informació i participació. 

D’altra banda, el sistema de comunicacions de la Facultat també està destinat a la difusió de 
l’oferta docent i de l’activitat de recerca que s’hi desenvolupa. 

La responsabilitat del sistema de comunicacions de la Facultat recau sobre el Degà i es compta 
amb el suport d’un tècnic responsable del manteniment diari i periòdic dels diversos espais web 
i dels altres mitjans de difusió de la informació pública. 

 

3.2.1 La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les 
característiques de la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits 

A l’espai web de la Facultat, la informació pública vinculada al centre, s’organitza de la següent 
manera: 

a) El web de la Facultat s’estructura de manera ben diferenciada per distribuir les informacions 
adreçades als col·lectius externs (futurs estudiants, entitats i societat en general) i als col·lectius 
interns (estudiants, PDI i PAS):  

 Al menú lateral esquerre, es localitza la informació dirigida als col·lectius externs:   

o informació institucional sobre la Facultat (història, ubicació, òrgans de govern, 
departaments, administració, secretaria, biblioteca, etc.). 

o informació sobre els departaments, amb uns webs en vies de renovació (p.ex. 
web del Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques ) i amb continguts 
que inclouen  majoritàriament una presentació, estructura, membres, docència i 
recerca, i que s’actualitzen de manera periòdica per part de cada departament. 

o l’oferta formativa de grau, postgrau (màsters universitaris i propis, cursos de 
postgrau i Doctorat), i altra oferta formativa (cursos d’extensió universitària). 

o informació sobre la Recerca a la Facultat, així com dels instituts i centres de 
recerca vinculats. 

http://www.ub.edu/medicina
http://www.ub.edu/cirugia-especialidades/
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o Informació per a estudiants d’altres universitats i professors i investigadors 
visitants (informació útil, serveis d’acollida, etc.). 

o informació per a futurs estudiants i informació general per als estudiants de 
batxillerat i els antics alumnes.  

o informació sobre el servei d’ocupabilitat.  

 A la part central i al menú lateral dret, es troba la informació dirigida als col·lectius interns 
(estudiants, PDI i PAS): 

o Informació de l’oferta dels diversos ensenyaments de grau: Els espais webs de les 
diferents titulacions ofereixen informació general, acadèmica (plans docents, 
calendari, horaris, coordinadors i tutors, l’avaluació, el treball de fi de grau, la 
matrícula, etc.), com és el cas de la web del Grau de Medicina 

Pel que fa al Grau de Medicina, la informació relativa al disseny, gestió, oferta i 
desenvolupament del Treball Fi de Grau és accessible a través de: 

- http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/TFG.htm 

- http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/plans%20docents/2016/PD%20T
FG%20MEDICINA_2016-17.pdf  

- Aplicació Web per als alumnes del Campus Clínic (Usuari UB) 

- Aplicació Web per als alumnes del Campus Bellvitge (Usuari UB) 

La Informació relativa a les pràctiques tutelades del grau es troba als plans docents 
de les assignatures en les que s’han dividit les pràctiques clíniques tutelades: 

- Pràctiques tutelades. Estada clínica hospitalària 

- Pràctiques tutelades. Estada clínica Medicina Familiar i Comunitària 

o Informació de l’oferta d’estudis de postgrau: S’estructura de manera ben 
diferenciada la informació respecte els màsters universitaris, els màsters propis i 
cursos de postgrau, així com dels Programes de Doctorat vinculats  

Cal destacar que durant el curs 13-14 s’ha procedit, d’acord amb les instruccions 
donades pel Vicerectorat de Comunicació i Projecció, a l’adaptació de les webs dels 
màsters al nou format que permet veure’n el contingut des de dispositius mòbils. 
Aquest és el cas entre d’altres, del Màster de Competències Mèdiques Avançades. 

Cal dir que en tots els graus i màsters, el canal de comunicació entre la coordinació 
i l’alumnat és el Campus Virtual de la UB.   

http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/informacio.htm
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/TFG.htm
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/plans%20docents/2016/PD%20TFG%20MEDICINA_2016-17.pdf
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/plans%20docents/2016/PD%20TFG%20MEDICINA_2016-17.pdf
https://auten.ub.edu/auten.pl?enc=STD&url=aHR0cDovL3d3dy51Yi5lZHUvdWlkYy9tZWRpY2luYS9hbHU=
https://auten.ub.edu/auten.pl?enc=STD&url=aHR0cDovL3d3dy51Yi5lZHUvdWlkYy9iZWxsdml0Z2UvYWx1
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/plans%20docents/2014/PDEstada%20Clnica%20hospitalria%20maig2014.pdf
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/plans%20docents/2014/PD%20Estada%20Clnica%20MFiC%20-DEFINITIU.pdf
http://www.ub.edu/medicina/masters/index.htm
http://www.ub.edu/medicina/postgrau/index.htm
http://www.ub.edu/medicina/postgrau/index.htm
http://www.ub.edu/medicina/doctorat/matriculadoctoratpops.htm
http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/cma/presentacio
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 Informació sobre l’activitat que es duu a terme a la Facultat: L’espai central del web 
incorpora les notícies d’actualitat i, a més, proveeix informació sobre l’agenda d’activitats, 
jornades i congressos cursos, convocatòries, etc. 

 Espai per a la comunicació de conferències i seminaris 

 Informació sobre els programes de mobilitat nacional i internacional, mitjançant un espai 
web específic, redissenyat i accessible des del curs 2014-15. 

 Informació sobre els diferents serveis de la Facultat: bústia de queixes i suggeriments, 
biblioteca, etc. 

b) Altres canals de difusió: 

 Monitors i panells: Determinades informacions, que tenen una rellevància especial, es 
comuniquen a través de les pantalles informatives i de panells situats en punts estratègics 
dels edificis del centre. 

c) Responsables del manteniment i l’actualització de la informació pública:  

 La informació adreçada als col·lectius externs és parcialment mantinguda per la unitat 
d’Entorns web UB, a fi de garantir que tots els centres de la Universitat de Barcelona 
presentin una informació homogènia als col·lectius externs.  

 La informació adreçada als col·lectius de la Facultat és íntegrament mantinguda pel 
centre, estant encarregada d’aquesta tasca la Cap de Secretaria i un membre específic del 
PAS. Malgrat no disposar del PEQ140,  es duu a terme una revisió diària de l’espai web de 
la Facultat i en determinats moments del curs varis cops al dia en funció de les necessitats 
(inicis del curs, finals de semestre, període d’exàmens, etc. La renovació d’alguns dels 
espais web dels màsters té el suport puntual d’Entorns web UB.   

d) El sistema d’assegurament de la qualitat (SAIQU) introdueix els mecanismes per assegurar que 
la informació disponible sigui correcta i que s’actualitza amb la freqüència adequada. A tal efecte 
a tots els apartats del web s’indica la data de la darrera actualització. 

 

3.2.2 La institució garanteix un accés fàcil a la informació rellevant de la titulació a tots 
els grups d’interès, que inclou els resultats del seguiment i, si escau, de l’acreditació de 
la titulació 

La informació relativa a les titulacions, segons s’ha descrit en l’apartat anterior, es troba 
plenament i clarament accessible des de la plana web del centre. Els resultats del seguiment de 
la titulació s’informen des del web del SAIQU. D’acord amb les recomanacions del CAE emanades 
de l’anterior visita al centre, s’ha establert un link al SAIQU des de els espais Web de cada titulació 
que imparteix el centre (exemple). 

http://www.ub.edu/medicina/WEB_ERASMUS/bases/A.INTRO_ORI.html
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/saiqu.htm
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/informacio.htm
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3.2.3 La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació 

La Facultat de Medicina presenta i difon de manera exhaustiva i agregada la política de qualitat, 
els processos del SGIQ i els elements que se’n deriven per el rendiment de comptes. La informació 
arriba als òrgans d’avaluació i a la societat en general a través de la pàgina web destinada a tal fi 
i que és accessible des de la pàgina web principal de la Facultat (bàner lateral dret).  

De cara a respondre a degudament als criteris d’Acreditació, el curs anterior (en el marc de 
l’Acreditació d’altres ensenyaments del centre) es va procedir a actualitzar i millorar la disposició 
de la informació de la web de qualitat del centre. D’aquesta manera, actualment la web de 
Qualitat del centre s’estructura de la següent manera: 

La Facultat de Medicina presenta i difon de manera exhaustiva i agregada la política de qualitat, 
els processos del SGIQ i els elements que se’n deriven per el rendiment de comptes. La informació 
arriba als òrgans d’avaluació i a la societat en general a través de la pàgina web destinada a tal fi 
i que és accessible des de la pàgina web principal de la Facultat (bàner lateral dret).  
 
De cara a respondre a degudament als criteris d’Acreditació, el curs anterior (en el marc de 
l’Acreditació d’altres ensenyaments del centre) es va procedir a actualitzar i millorar la disposició 
de la informació de la web de qualitat del centre. D’aquesta manera, actualment la web de 
Qualitat del centre s’estructura de la següent manera: 
 

 Presentació (en què hi ha la declaració del compromís de la Facultat amb la gestió de la 
qualitat) 

 Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat 
o Política de Qualitat 
o Comissió de Qualitat 
o Gestió de processos  

 Verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació (presentació i enllaç a la 
documentació que s’ha generat, relativa a cada un d’aquests processos per a cada titulació 
oficial de la facultat) 

 Dades i Indicadors de la Facultat 
o Graus i Màsters (curs 14-15 i anteriors) 
o Altres indicadors 

 
 

 

 

  

http://www.ub.edu/medicina/saiqu/saiqu.htm
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/saiqu.htm
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3.3. Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 
(SAIQU/SGIC) de la titulació 

3.3.1 El sistema de garantia de la qualitat de la Facultat de Medicina 

El sistema de qualitat de la Facultat de Medicina pren com a referència els estàndards i directrius 
per a l'assegurament de la qualitat en l'espai europeu d'educació superior elaborats per 
l'Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l'Educació Superior (ENQA) i adoptats pels 
ministres d'Educació europeus a Bergen (2005) (http://www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf), 
segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i 
Acreditació (ANECA) i Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el 
programa AUDIT (http://www.aqu.cat/universitats/audit/index.html) i compleix els requisits de 
la normativa que s'estableix en l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri 
d'Educació i Ciència. 

La implantació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) té com a missió 
assegurar la revisió periòdica de tots els processos i la retroalimentació contínua del sistema. La 
Junta de Facultat de Medicina va aprovar en la sessió del dia 25 de març del 2010 el document de 
política i objectius de qualitat que marca el compromís amb la qualitat i les línies d’actuació en 
aquest àmbit. La Junta de Facultat va a encomanar a la Comissió de Qualitat del centre que fos la 
garant de la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat. 

El sistema de qualitat de la facultat integra totes les activitats relacionades amb la garantia de 
qualitat dels graus i els màsters oficials i desplega el Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat 
(SAIQU) com a l'instrument que ha d'utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com 
en la del seguiment continu d'aquests per assegurar l'assoliment dels objectius associats a la 
formació. A més, i mitjançant el marc del SAIQU, també desplega un sistema per assegurar la 
qualitat dels doctorats. 

El SAIQU, certificat per AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT, respon de manera global 
per tots els centres de la UB i es basa en: 

 La planificació estratègica, vinculada a través dels contractes programa, com a eina per 
desplegar la política i els objectius de qualitat. 

 L’organització de la gestió basada en processos. Per això s’ha elaborat: 

o un mapa de processos i un catàleg dels principals processos relacionats amb la 
formació universitària, i 

o la descripció d’aquests processos i el sistema per fer-ne el seguiment a través dels 
procediments específics de qualitat (PEQ). 

 L’elaboració d’un quadre de comandament, és a dir, un conjunt de dades i d’indicadors 
del sistema de gestió per mesurar les activitats que s’estan duent a terme. 

http://www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf
http://www.aqu.cat/universitats/audit/index.html
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 La introducció del retiment de comptes amb la publicació de les memòries de verificació, 
els informes de seguiment, els informes d’acreditació, i les dades i els indicadors dels graus 
i els màsters universitaris de la Facultat. 

 Una revisió interna del sistema a través de la Comissió de Qualitat del centre per analitzar-
ne l’adequació i, si escau, proposar un pla de millora per optimitzar-lo 

La Facultat de Medicina sempre ha estat compromesa amb l’assegurament de la qualitat dels 
ensenyaments que imparteix. Tanmateix, ha renovat el seu compromís amb el sistema de qualitat 
definint i documentant els diferents mecanismes i processos necessaris per dur a terme el procés 
de disseny i aprovació de les titulacions, facilitar el procés de seguiment —i, si escau, el procés de 
modificació de les titulacions—, i garantir la millora continuada de la seva qualitat a partir de 
l’anàlisi de dades objectives. A més, i d’acord amb els principis de qualitat i transparència (ESG 
1.7), la Facultat té establerts procediments per publicar informació actualitzada, imparcial i 
objectiva de les titulacions, dirigida als diferents grups d’interès 

La Facultat de Medicina concep la qualitat dels ensenyaments i activitats que duu a terme com 
una acció essencial i prioritària en el desenvolupament dels programes formatius, i per tant és 
una qüestió estructural del centre. En aquest sentit, la gestió de la qualitat implica directament la 
Junta de Facultat, el degà i l’Equip de Govern, els caps d’estudis, els coordinadors de màster, 
l’Escola de Postgrau, a més de totes les comissions delegades, unitats i serveis de la Facultat.  

El mapa de processos del SAIQU presenta els procediments específics de qualitat del centre (PEQ). 
Aquests procediments descriuen totes les accions i agents implicats en els processos que 
asseguren la qualitat en el desplegament de les titulacions i, en conseqüència, la qualitat dels 
programes formatius. La Facultat de Medicina dóna molta importància als PEQ com a mecanismes 
per sistematitzar les accions en els diferents àmbits, i per poder avaluar i fer un seguiment de les 
accions dutes a terme. Els PEQ són redactats per cadascun dels agents implicats, amb el suport 
de la Comissió de Qualitat, i revisats per l’Equip de Govern. 

Al web de la facultat es disposa d’un espai web on es descriu el Sistema d’Assegurament de la 
Qualitat del centre (SAIQU), es facilita l’accés i es fan públiques les memòries verificades, els 
diversos Informes de Seguiment dels ensenyaments així com un recull de les dades dels darrers 
cursos. A més, quan s’hagi avaluat l’autoinforme, i seguint la normativa establerta, també es 
publicarà a l’apartat corresponent.  

 > Accés al web del SAIQU de la Facultat de Medicina  

Des de la UB i els centres (a través de les seves comissions de qualitat) es treballa per a vincular 
els processos interns de VSMA de la manera més estructurada i integrada entre tots ells a través 
del seu Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) i així promoure una major eficiència 
en la seva gestió i també per donar resposta als diversos requeriments normatius. D’aquesta 
manera, la Comissió de Qualitat de la Facultat ha portat a terme certes accions encaminades a 
millorar el propi SAIQU i, doncs, assegurar la qualitat dels seus ensenyaments:  

http://www.ub.edu/medicina/saiqu/comissioqualitat.htm
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/saiqu.htm
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 Reestructuració i millora de la Web del SAIQU per tal de clarificar la informació pública 
relativa als processos de qualitat. 

 Revisió dels PEQ amb la finalitat d’adequar-los als processos VSMA 

o Redacció del PEQ 011 Revisió del Sistema de Qualitat, per a sistematitzar i fer 
constar les tasques de revisió periòdica del SAIQU que el centre realitza. 

o Revisió i actualització del PEQ 20 Qualitat dels programes formatius en el marc de 
la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA) per incloure el procés 
d’acreditació. 

 Impuls a la Comissió de Qualitat i instauració d’un suport tècnic per al desplegament i 
seguiment dels procediments d’assegurament de la qualitat, comptant amb una tècnica 
contractada a càrrec de l’Administració de Centre des de finals de 2014.  

 Impuls per a una major implicació de tots els càrrecs de govern, òrgans, unitats, 
comissions i serveis com a garantia de la qualitat. 

Així mateix, cal especificar que la UB disposa de diverses eines per gestionar la recollida 
d’informació sobre la satisfacció dels grups d’interès sobre el programa formatiu (PEQ 100 La 
gestió de les queixes, les reclamacions i els suggeriments). 

3.3.2 El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny i aprovació, el procés de 
seguiment i modificació, i el procés d’acreditació de les titulacions (3.1, 3.3 i 3.4 AQU) 
 
L’any 2008 la Universitat de Barcelona va establir un procediment per a la redacció de les 
memòries de verificació dels nous graus. La Facultat de Medicina va fixar, completar i millorar el 
procediment per garantir l’eficàcia del procés, la transparència, i la participació de tota la 
comunitat. Aquest procediment s’ha seguit utilitzant i millorant fins que l’any 2010 la Facultat, a 
través de la Comissió de Qualitat de Medicina va iniciar la redacció dels PEQ que configuren el 
nucli central de la política de qualitat. Tanmateix, s’han fet les revisions corresponents, tal i com 
defineixen els propis PEQ’s.   
 
És així que el PEQ 020 Gestió dels programes formatius en el marc de verificació, seguiment, 
modificació i acreditació (VSMA) recull tots els procediments implicats en el disseny i l’aprovació, 
el seguiment i la modificació, i l’acreditació de les titulacions. El procediment detalla, d’una 
manera exhaustiva i precisa, les accions, els agents implicats i els terminis que s’han de seguir en 
els diferents processos.  

La Facultat de Medicina considera el Seguiment com a un procediment de gran rellevància,  en 
tant que instrument per a l’anàlisi de dades, indicadors i resultats sobre les titulacions i el 
desplegament d’aquestes titulacions, i com a proposta de les accions de millora, no només pel 
que fa a les titulacions sinó també a tot l’àmbit del centre. Els informes de seguiment de les 
titulacions sempre incorporen les modificacions que la titulació proposa per tal de millorar-ne la 
formació i els resultats. El seguiment de les accions de millora descrites als Informes de seguiment 
anuals es fa a través de les Comissions Acadèmica i de Qualitat. 

http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_11_Revisio_Saiqu.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_20_Gestio_programes_formatius_vsma.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_20_Gestio_programes_formatius_vsma.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_20_Gestio_programes_formatius_vsma.pdf
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També cal destacar la transparència en l’exposició pública de la informació en els processos de 
verificació, seguiment, modificació i acreditació perquè arribin a tots els agents de la facultat (PDI, 
PAS i estudiants). En tots aquests processos, s’ha avisat explícitament a tots els agents del fet que 
les memòries de verificació, els informes de seguiment i modificació i l’autoinforme d’acreditació 
eren exposats públicament.  

El web de Gestió de Qualitat de la Facultat de Medicina enllaça i publica totes les memòries de 
verificació, els informes de seguiment i les modificacions de les titulacions. Amb motiu de 
l’acreditació del grau de Medicina, s’ha activat un bàner específic per al procés d’acreditació per 
tal de fer pública la documentació requerida en aquest procés. A més a més, s’ha mantingut actiu 
l’enllaç a la informació relativa al procés i visita d’acreditació d’altres ensenyaments al curs passat, 
per tal de mantenir l’històric d’esdeveniments i fomentar la transparència d’informació. 

3.3.3 El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i de resultats rellevants 
per a la gestió eficient de les titulacions, en especial dels resultats d’aprenentatge i de 
la satisfacció dels grups d’interès (3.2 AQU) 
 
La recollida d’indicadors i l’anàlisi de resultats són mecanismes per poder avaluar el seguiment i 
la qualitat de les titulacions de la Facultat. Conscients de la importància que tenen, el centre 
sempre ha fet un gran esforç en l’estudi i l’anàlisi tant d’indicadors com de resultats. En les 
reunions  de la Comissió de Qualitat s’han dut a terme anàlisis sobre aspectes acadèmics 
rellevants, en base a la informació generada pels Consells d’Estudis i les Comissions de 
Coordinació de Màster i que s’han plasmat en els corresponents informes de seguiment (on 
consten els acords i aprovacions d’aquesta Comissió). Aquestes anàlisis han permès la introducció 
de millores. En aquesta línia, el centre considera rellevant l’anàlisi de certs indicadors de cara a 
valorar els perfils de demanda dels ensenyaments i, de fet, els informes sobre el perfil d’ingrés, 
tant dels Graus com dels Màsters universitaris són accessibles des de la pàgina web de Gestió de 
Qualitat de la Facultat de Medicina.  

L’elaboració dels informes de seguiment també ha estat una bona oportunitat per ordenar i 
revisar la taula d’indicadors de les titulacions. Amb el suport de l’APQUB, s’ha aconseguit disposar 
d’una bateria força àmplia d’indicadors per al seguiment de les titulacions. L’APQUB ha creat una 
base de dades amb els indicadors de cada un dels centres, i amb dades provinents tant de la 
institució com generats des del mateix centre. També el SAIQU del centre especifica en els PEQ 
els indicadors que han de ser recollits i analitzats en els diferents processos, com els resultats 
d’aprenentatge (rendiment), d’inserció laboral i de satisfacció dels usuaris.  

Pel que fa als resultats de la satisfacció dels usuaris, la Universitat de Barcelona disposa d’un 
sistema estandarditzat d’enquestes de satisfacció dels estudiants. A través del web de Gestió de 
Qualitat de la Facultat de Medicina es troben els enllaços que permeten consultar els informes 
agregats sobre les enquestes d’opinió d’assignatures i professorat a l’alumnat de Grau i Màster, 
així com als informes de satisfacció dels serveis. En aquests informes s’hi inclou informació sobre 
el nombre de respostes, distribució de les freqüències de les diferents respostes, i mitjanes per al 
conjunt de cada ensenyament. Tanmateix, cal assenyalar que el nombre de respostes ha disminuït 
considerablement en els últims anys, coincidint amb el pas d’un sistema de registre en paper a 

http://www.ub.edu/medicina/saiqu/vsma.html
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/altresindicadors.htm
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/altresindicadors.htm
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/altresindicadors.htm
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/altresindicadors.htm
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un sistema de registre online. Això preocupa els diferents òrgans de govern de la Universitat i del 
centre, tal com s’ha anat reflectint en els diferents informes de seguiment.  

> Informes agregats per ensenyaments 

> Informe agregat Grau Medicina (14-15) 

Finalment, la Universitat de Barcelona ha decidit implantar un sistema online susceptible de ser 
aplicat en un temps i un espai determinats, amb l’ús de taules o de dispositius mòbils. Aquests 
canvis, que haurien de fomentar i incrementar la participació i el nombre de respostes dels 
estudiants, han estat aplicats a partir del segon semestre del curs 2014/2015. En aquesta línia, el 
Gabinet Tècnic del Rectorat, òrgan responsable de l’elaboració d’enquestes i la corresponent 
recollida d’informació, informa de l’augment general de la taxa de participació de l’alumnat.   

> Informe del Gabinet Tècnic del Rectorat sobre el percentatge de participació en les enquestes 
del curs 2014-15, comparativa amb el 2013-14 

Així mateix, donada la rellevància del Treball Final de Grau i per iniciativa dels coordinadors 
corresponents, la Facultat de Medicina realitza enquestes de satisfacció pròpies dirigides als 
estudiants d’últim curs.  

La Facultat també disposa d’un sistema per recollir les queixes i els suggeriments dels agents 
implicats en els programes formatius, que queda descrit en el PEQ 100 sobre la gestió de les 
queixes, reclamacions i suggeriments. S’ha establert un sistema online, mitjançant una bústia de 
queixes i suggeriments , per la qual es garanteix l’anonimat dels autors corresponents.  En els 
casos més greus, s’obre un expedient informatiu i es prenen millores per part dels departaments 
responsables de la docència. El nombre de queixes que rep la Facultat és molt reduït i fan 
referència especialment a aspectes acadèmics o plantejament de dubtes (sobre tràmits, 
titulacions, etc.) 

3.3.4 El SGIQ implementat es revisa periòdicament per analitzar-ne l’adequació, i si 
s’escau es proposa un pla de millora per optimitzar-lo (3.5 AQU) 
 
La revisió de la implantació del SAIQU/SGIQ de la Facultat s’ha regulat a través del PEQ 011 Revisió 
del sistema d’assegurament intern de la qualitat. En aquest procediment s’estableix com s’ha 
d’avaluar la implantació del SAIQU/SGIQ, els agents implicats en la revisió i els instruments que 
recullin l’evolució del desplegament del SAIQU/SGIQ. En aquest sentit, la Comissió de Qualitat de 
Medicina és la responsable de fer el seguiment dels diferents procediments, i de controlar els 
documents i/o evidències que asseguren el bon desenvolupament dels processos, i també de 
proposar, a través d’un informe anual, les modificacions que s’escaiguin. 
 
La Comissió de Qualitat ha treballat conjuntament amb la Comissió Acadèmica, i analitza els punts 
forts i febles dels ensenyaments, i revisa els procediments de qualitat. Tanmateix, l’establiment 
del propi PEQ 011 i el seu desplegament ha implicat un major paper de la pròpia Comissió de 

http://www.ub.edu/gtr/enquestes_historic.html
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2520773/mod_resource/content/2/G1046.pdf
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2520718/mod_resource/content/2/Informe%20participaci%C3%B3%20Enquestes.pdf
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2520718/mod_resource/content/2/Informe%20participaci%C3%B3%20Enquestes.pdf
https://campusvirtual2.ub.edu/pluginfile.php/2644499/mod_resource/content/1/Resultats%20enquesta%20TFG%20gener%202015.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_100_Gestio_queixes.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_100_Gestio_queixes.pdf
http://www.ub.edu/medicina/contacte/busties/cat/queixes.htm
http://www.ub.edu/medicina/contacte/busties/cat/queixes.htm
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_11_Revisio_Saiqu.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_11_Revisio_Saiqu.pdf
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Qualitat i la sistematització tant de les seves tasques com de la dinàmica del propi sistema 
d’assegurament de la qualitat.  

> Actes Comissió Acadèmica (curs 14-15) 

> Actes Comissió de Qualitat 

El CAI fa les següents valoracions de la aplicació dels processos i procediments de millora duts a 
terme per la Comissió de Qualitat de Medicina: 

 La plena implantació del SAIQU ha estat lenta atès el canvi de filosofia de la que el 
professorat i els òrgans de govern s’han hagut d’impregnar. Tanmateix, el seu 
desplegament s’ha revelat com a una eina eficaç i ha estat utilitzada de forma adequada i 
satisfactòria en els darrers processos de revisió de titulacions i en els informes de 
seguiment. 

 És necessària una major implicació del conjunt de la comunitat universitària. El Deganat, 
la Comissió de Qualitat i els Consells d’Estudis estan compromesos, en l’actualitat, en 
accions que permetin una major implicació del professorat i sobre tot de l’alumnat. 

 Caldrà revisar la selecció d’indicadors i de resultats. Actualment ens trobem en la fase de 
revisar la selecció i la definició dels indicadors que poden ser més adequats i significatius 
per poder analitzar el desplegament i la qualitat de les titulacions. En aquest últim curs 
l’Agència de Polítiques i Qualitat de la Universitat de Barcelona i els centres de la UB estem 
treballant conjuntament per arribar a un consens en el tipus d’indicadors i en els terminis 
en què cal disposar-ne. 

 El desplegament del SAIQU s’ha vist perjudicat per una manca de personal suficient per 
portar-lo a terme. Aquest fet s’ha solucionat amb la contractació de personal específic a 
càrrec de la pròpia Facultat. La continuïtat d’aquest personal és essencial per poder 
millorar els processos. 

  

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1917676
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1917698


29 

 

3.4. Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

3.4.1 El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits 
per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora 
i, si escau, professional  (4.1. AQU) 

3.4.2 El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants (4.2. AQU) 

El Grau de Medicina està organitzat en 3 períodes: un primer de formació bàsica, que s’imparteix 
durant els dos primers anys del Grau; un segon,  pre-clínic, que s’imparteix al tercer any del Grau; 
i finalment, un tercer període de formació eminentment clínica, entre quart i sisè del Grau, i on 
es prioritza la formació pràctica. Atenent aquest esquema, la docència és impartida per professors 
especialitzats en cada període. En els dos primers anys de grau de formació bàsica, la docència és 
impartida per llicenciats o doctors en Medicina així com llicenciats o doctors en altres disciplines, 
com és Biologia i Físiques. La totalitat de les classes teòriques de primer curs són impartides per 
professorat permanent (CU i TU). A les classes pràctiques la participació del professorat no 
permanent és aproximadament del 60%. Des del tercer any fins al final del Grau, la docència 
l’imparteixen fonamental especialistes en Medicina i Cirurgia. Com a Professors Universitaris, 
duen a terme una doble activitat: docent i investigadora, a més d’assistencial. Del conjunt del 
professorat disponible, la docència és encarregada als professors de perfil docent, investigador i 
clínic més adient al Grau. La informació de l’activitat investigadora del professorat es pot trobar 
a les pàgines web dels respectius departaments de la Facultat.  

D’acord amb el que estableix l’article 20 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, el Consell 
d’Estudis del Grau de Medicina, designa els departaments que coordinen les assignatures del grau 
i fa els encàrrecs docents. Els departaments, amb col·laboració amb el Cap d’Estudis, elaboren els 
plans docents de les assignatures, nomenen els corresponents professors coordinadors i assignen 
la docència entre els professors del corresponents departaments.  

Els procediments de selecció del professorat no permanent segueixen la normativa de la 
Universitat de Barcelona i es realitza per concurs públic. Les places es doten en funció de les 
necessitats docents dels departaments i es tenen en compte l’adequació del candidat al perfil 
proposat pels departaments en relació a les tasques docents a desenvolupar, l’experiència docent 
i l’experiència investigadora del candidat. En alguns casos, el títol de doctor és un mèrit rellevant.  

Es presta especial atenció a la docència durant els dos primers anys del Grau de Medicina. Durant 
aquest període l’objectiu és que l’alumne assoleixi els coneixements necessaris per comprendre 
la normal funcionalitat dels processos vitals. Per aquesta finalitat, es disposa fonamentalment 
dels professors dels departaments de Bàsiques de la Facultats de Medicina, majoritàriament amb 
dedicació a temps complert, i amb provada experiència en la docència i recerca en la seva àrea 
com queda reflectit en el nombre de trams de recerca reconeguts 

En el tercer any del Grau, els alumnes han d’assolir els coneixements de les matèries pre-clíniques, 
on es donaran els coneixements per aplicar les proves clíniques necessàries per arribar a un bon 

http://www.ub.edu/medicina/queoferim/index/dep.htm
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diagnòstic. A més, inicien les seves pràctiques en l’àmbit hospitalari. A partir de quart fins a sisè 
curs, la docència és fonamentalment de caràcter mèdic i quirúrgic, donant gran rellevància a la 
formació pràctica. Cal destacar que a sisè curs es duen a terme les Pràctiques Tutelades (Estada 
Clínica Hospitalària i Medicina Familiar i Comunitària), en les que els alumnes apliquen les 
habilitats clíniques i quirúrgiques adquirides en cursos anteriors, sota la directa tutorització de 
professionals especialistes en l’àmbit de la salut, amb plaça vinculada o associats mèdics. Per 
adquirir una formació pràctica adequada, els alumnes del Grau de Medicina disposen de 13 
Hospitals i 22 Centres d’Assistència Primària associats a la Facultat de Medicina. Durant els 
períodes pre-clínic i clínic, el professorat que imparteix docència són principalment llicenciats i 
doctors, amb especialitats en diferents modalitats medico-quirúrgiques i amb activitat 
assistencial en les diferents Instituciones sanitàries universitàries i amb conveni amb la 
universitat, a més de demostrar una bona experiència investigadora.  

El TFG té una paper rellevant en el grau. Els professors de les diferents assignatures fan propostes 
de TFG relacionades amb els projectes relatius a les seves respectives àrees de recerca. 
Paral·lelament els alumnes exploren proactivament possibles temàtiques i directors pel seu TFG 
durant el cinquè curs. Aquests procediments permeten assolir la màxima adequació entre els 
interessos de l’alumnat i el professorat. Una comissió de TFG, constituïda per representants de 
tots els departaments que imparteixen docència al grau, analitza l’adequació de les propostes, 
directors i tutors, i fa l’assignació dels estudiants. 

Els tutors són professors de la Facultat de Medicina de la UB i poden ser cotutors els metges 
especialistes dels hospitals universitaris o associats, implicats en la docència de l’alumnat. El 
professorat tutor, fa un seguiment de l’alumnat durant el curs a través de tutories presencials i 
diversos contactes de correu electrònic. 

La Universitat de Barcelona assigna als estudiants un paper central en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge. La seva opinió sobre el professorat és un element clau per a garantir la qualitat en 
l'Espai europeu d'educació superior. La UB té implementat un sistema d’enquestes anuals de 
valoració de les assignatures i professors. Malauradament, la participació dels estudiants ha estat 
baixa, el que resta fiabilitat als resultats. El Consell de Direcció de l’Agencia de Polítiques i Qualitat 
de la UB ha iniciat un procés de revisió del procés d'enquesta per assolir un nivell de participació 
de l’alumnat que permeti obtenir resultats estadísticament significatius. Malgrat el baix 
percentatge de participació, les enquestes del curs 2014-15 mostren un notable grau de 
satisfacció general (del ordre de 7 a 8 punts sobre 10) amb l’activitat docent del professorat. Cal 
destacar que en la enquesta de satisfacció de graduats i graduades de la primera promoció 
graduada al 2014-15 la valoració respecte a la pregunta de “si el professorat és bo explicant les 
matèries” va ser de 3,43 sobre 5. Paral·lelament a les enquestes, els Caps de Departament, 
conjuntament amb el Cap d’Estudis i la Coordinadora del Pla d’Acció Tutorial fan un seguiment 
de l’adequació del professorat per impartir la docència assignada. A més, el Cap d’Estudis manté 
comunicació permanent amb els representants dels estudiants en relació a l’adequació del 
professorat. A més, l’enquesta de satisfacció de la primera promoció de grau va reflectir una 
valoració de 3.95 sobre 5 (per sobre de la mitjana dels ensenyaments de la UB) a la pregunta de 
si la titulació ha respost a les meves expectatives. Cal destacar que en relació a les pràctiques 

http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_graus_1415/G1046.pdf
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_graus_1415/G1046.pdf
http://www.ub.edu/gtr/pdf/Informe_Detallat_Item_Ensenyament_EnqAQU_2014.pdf#pagemode=bookmarks


31 

 

externes (hospitalàries i en CAP’s), s’assoleix una puntuació de 4 sobre 5, i pel que fa a la pregunta 
“la formació rebuda m’ha permès millorar la capacitat per a l’activitat professional”, s’obté una 
valoració de 4,23 sobre 5. A més a més, en els diferents cursos els estudiants elaboren enquestes 
pròpies, en les quals el grau de resposta és més alt. 

Per impartir la docència del grau, es disposa de tots els professors dels departaments de la 
Facultat de Medicina. A l’actualitat el nombre total de professors de que es disposa es molt elevat, 
concretament de de 679 el qual dona una ratio molt adequada de 2,2 estudiants per professor. 
Del total dels professors 59 són CU, 155 TU, 420 associats i associats mèdics, i la resta es 
distribueix en altres categories. (Taula E.4.1). Respecte al nombre de professors previst en la 
memòria verificada (492) s’ha produït un important increment (38%) passant el nombre de CU de 
42 a 59, de TU de 104 a 155 i de associats i associats mèdics de 204 a 420. Respecte als associats 
mèdics, en general metges amb funció assistencial desenvolupen una tasca fonamental en la 
docència pràctica clínica. 

El nivell i dedicació del professorat és adequat, com posa de manifest que el 80% dels professors 
són doctors i la totalitat dels catedràtics, titulars, agregats i lectors tenen dedicació a temps 
complert. La qualitat de recerca del professorat ve avalada pel nombre de sexennis d’investigació: 
total de 254 sexennis en els catedràtics d’universitat (amb mitjana de 4), i un total de 356 sexennis 
amb una mitjana de 2,2 pels titulars d’universitat i agregats. 

Malgrat les limitacions pressupostàries existents, la UB està dotant progressivament places de 
professor associat i associat mèdic entre els facultatius que tenen un especial interès per la 
docència. 

> Taula E.4.1. Dades individuals del professorat del grau de Medicina (curs 2014-2015) 

En aquesta taula es descriu la categoria de cada professor, departament, àrea de coneixement, 
quinquennis autonòmics de docència, sexennis de recerca i hores de dedicació a l’ensenyament. 
Atès el important nombre de professorats, és impossible reflectir a la taula els grups de recerca 
de tots i cada un dels professors així com el grup de recerca o projectes de recerca que 
desenvolupen. Tanmateix, la informació de l’activitat investigadora del professorat es pot trobar 
a les pàgines web dels respectius departaments de la Facultat. 

> Taula E.4.2. Dades globals del professorat del grau de Medicina (curs 2014-2015)   

Categoria PDI Doctors %Doctors TC %TC 

Catedràtic d'universitat 59 59 100% 59 100% 

Professor titular d'universitat o agregat 155 155 100% 155 100% 

Professor titular d'escola universitària 1 1 100% 1 100% 

Professor lector 7 7 100% 7 100% 

Professor associat i associat mèdic 420 304 72% 0 0% 

Altres 18 18 100%     

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842256
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842256
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842251
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842251
http://www.ub.edu/medicina/queoferim/index/dep.htm
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Sense especificar 19 2 11%     

TOTAL 679 546 80% 222 35% 

Font: Gabinet Tècnic del rectorat 

> Taula addicional. Distribució de les hores de docència del Grau en relació a la categoria 
acadèmica del professorat i a la seva vinculació permanent o no permanent al centre   

CATEGORIA % HORES 

Professor emèrit 2,1% 

Catedràtic d'universitat 7,5% 

Professor titular d'universitat 14,2% 

Professor agregat 6,8% 

Professor agregat interí 2,0% 

Professor associat 4,8% 

Professor associat mèdic 60,2% 

Altres 2,4% 

TOTAL 100,0% 

 

 

3.4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat 
docent del Professorat (4.3 AQU) 
 
La Facultat de Medicina i la Universitat de Barcelona compten amb diverses línies o programes 
de suport a la docència i formació del professorat per millorar la seva activitat docent: 

a) Formació del Professorat – Universitat de Barcelona 

La Secció d’Universitat de l’ICE és responsable de programar el Pla de Formació del Professorat 
de la UB, per complir el precepte estatutari que recull com a dret del PDI «tenir accés a la formació 
permanent, amb la finalitat de garantir la constant millora de la tasca docent i investigadora». 

Objectiu general: impulsar la professionalització del professorat i contribuir a la millora de la 
qualitat de la docència universitària, a través del disseny, l’organització i la gestió de la formació 
permanent, i de l’assessorament, la informació i l’assistència tècnica al PDI. 
http://www.ub.edu/ice/seccio_universitat 

PLA DE FORMACIÓ: PROGRAMES I ACTIVITATS DE SUPORT 

El Pla de formació del PDI dóna resposta a les necessitats d’actualització de les competències 
docents lligades al desenvolupament professional del professorat i a les expectatives de la UB de 
disposar d’una plantilla de professorat qualificada i preparada per assumir els reptes promoguts 
per el EEES. 

http://www.ub.edu/ice/seccio_universitat
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http://www.ub.edu/ice/sites/default/files//docs/pladeformaciodelprofessoratub2015_5.pdf 

PROGRAMA de FORMACIÓ en DOCÈNCIA  

1. Màster en Docència Universitària per a Professorat Novell  

Objectiu general: Aportar una formació bàsica al professorat novell i becaris amb tasques 
docents assignades que li permeti desenvolupar el procés de professionalització com a 
docent universitari. 
http://www.ub.edu/ice/sites/default/files//docs/postgraus/masterdocencia.pdf 

2.  Formació permanent 

1.2. Pròpia de l’ICE 
Objectiu general: Formació per el professorat de la UB de tipus generalista, específica o 
monotemàtica, en competències docents metodològica, de planificació i gestió de la 
docència, comunicativa, interpersonal, de treball en equip, d’innovació. oferta general de 
tallers presencials, semipresencials i en línia; jornades d’intercanvi d’experiències; bones 
pràctiques docents. 
 http://www.ub.edu/ice/formacio/Formacio_permanent_ICE_UB_2013-2014.pdf 

1.3. A demanda dels centres 
Formació i assessorament a facultats i departaments de la UB que plantegen necessitats 
específiques. Les demandes es canalitzen a través dels Coordinadors de formació de 
centre. 

1.4. Actuacions especials 
Formació i assessorament per atendre a necessitats institucionals, de centre, 
departaments o grups de recerca.  

2. Formació en tutoria 

Objectiu general: Oferir formació, recursos i assessorament als coordinadors dels PAT i al 
professorat tutor, per facilitar-los el seguiment dels estudiants des de la transició secundària-
universitat fins a les sortides professionals. 

3. Formació en idiomes 

Objectiu general: Proporcionar recursos i suport al professorat que ja imparteix o es prepara 
per impartir docència en anglès i millorar les competències en llengua anglesa del nostre 
professorat. Actualment només s’ofereix llengua anglesa, però està prevista la possibilitat 
d’oferir formació en altres llengües. 

PROGRAMA de FORMACIÓ en RECERCA i TRANSFERÈNCIA  

Objectiu general: proporcionar recursos i formació per a la recerca el col·lectiu d’ investigadors 
novells de la UB: personal contractat, becari o tècnic de suport a la recerca, en fase predoctoral 
o postdoctoral recent. 

http://www.ub.edu/ice/sites/default/files/docs/pladeformaciodelprofessoratub2015_5.pdf
http://www.ub.edu/ice/sites/default/files/docs/postgraus/masterdocencia.pdf
http://www.ub.edu/ice/formacio/Formacio_permanent_ICE_UB_2013-2014.pdf
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PROGRAMA de FORMACIÓ en GESTIÓ 

Objectiu general: Oferir formació en tècniques de gestió en l’entorn de la universitari i, per 
extensió, en educació superior a càrrecs acadèmics i professorat UB amb responsabilitat en gestió 
acadèmica o en recerca. 

PROJECTES i COL·LABORACIONS 

1. CIDUI (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació) i Simposi CIDUI 

Congrés biennal, organitzat per tots els ICEs i unitats de formació de les universitats públiques 
catalanes. La Secció d’Universitat de l’ICE té l’encàrrec de la coordinació general i el seguiment 
dels comitès del Congrés i del Simposi. http://www.cidui.org/ 

2. GIFD (Grup Interuniversitari de Formació Docent) 

Grup de treball format per tots els ICE i unitats de formació de les universitats  públiques 
catalanes. L’objectiu del grup es contribuir a una formació de qualitat del professorat universitari 
per millorar les seves competències docents. El Grup ha obtingut diversos ajuts (MECD AQU RED-
U...). http://gifd.upc.edu/ 

3. Red Institucional de Formación del Profesorado (REDIFOP) 

Xarxa d’ICEs, Centres i Unitats de Formació del Professorat Universitari de les universitats 
espanyoles públiques i privades, de la que l’ICE de la UB n’és coordinadora. L’objectiu de la xarxa 
es treballar amb un model conjunt de formació del professorat universitari i l’acreditació de la 
formació. 

4. Portal “Bones pràctiques docents” 

Projecte de col·laboració interuniversitari entre l’ICE de la UB i l’IDES de la UAB per a la millora de 
la qualitat docent. El portal vol ser un punt de trobada del professorat universitari, per compartir 
i donar a conèixer bones pràctiques docents que facilitin el desenvolupament d'activitats 
d'ensenyament i aprenentatge en contextos concrets. 

http://www.ub.edu/bonespractiquesdocents/ 

PUBLICACIONS 

1. Col·lecció Quaderns de Docència Universitària, editada conjuntament amb l’Editorial 
Octaedro, ofereix temes de docència universitària, amb l’objectiu de facilitar l’intercanvi 
d’experiències i la difusió de bones pràctiques docents del professorat universitari. 
http://www.ub.edu/ice/llibres/docuni.htm 

2. Colección Educación Universitaria, editada conjuntament amb l’Editorial Octaedro ofereix 
temes d’actualitat en educació superior. http://www.ub.edu/ice/llibres/eduuni.htm 

 

b) Activitats de Formació de Professorat de la Facultat de Medicina:  

http://www.cidui.org/
http://gifd.upc.edu/
http://www.ub.edu/bonespractiquesdocents/
http://www.ub.edu/ice/llibres/docuni.htm
http://www.ub.edu/ice/llibres/eduuni.htm
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La Facultat de Medicina mostra el seu compromís amb el suport a la docència i formació del 
professorat. És així que, amb el suport del Institut de Ciències de la Educació de la UB, es va 
realitzar un Estudi de Necessitats Formatives per al professorat de la Facultat de Medicina 
(setembre de 2011), i que esdevé un document de referència per a la planificació d’activitats de 
formació.  

> Accés al document “Estudi de detecció de necessitats formatives per el professorat de la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Barcelona  (setembre 2011) 

El nombre de professorat implicat en el Grau de Medicina i que ha realitzat activitats formatives 
des del 2010 fins actualitat ha estat de 227. (33% del total). Si bé el nombre de participants no és 
el desitjable sí que es denota un interès i una oferta adequada.  

> Llistat professorat participant a activitats formatives  

> Dades de participació del professorat per departaments (Font: Facultat de Medicina)  

Així mateix, la Facultat de Medicina disposa de l’Unitat d’Educació Mèdica, una unitat tècnica 
proveïdora d’uns serveis a la comunitat universitària, professors i alumnes que, d’entre d’altres 
funcions, vetlla  pel desenvolupament i millora de les tasques docents, oferint assessorament i 
suport especialment als professors i departaments de la Facultat. Així, aquest servei de Formació 
de Professorat fa cada any un esforç important per oferir diverses activitats de formació que 
puguin tenir interès pel conjunt del professorat de la Facultat. De totes maneres, cal dir que la 
important feina assistencial i de recerca de la majoria del professorat que participa en les 
diferents titulacions del centre limita bastant la seva participació en aquestes activitats. 

Tanmateix, durant el curs 2014-15, la Unitat d’Educació Mèdica es varen oferir els següents cursos 
de formació: 

 Disseny d'activitats per a l'avaluació continuada suportats al Campus Virtual (Moodle) 

 Tractament d'imatges 

Per últim, la Facultat de Medicina, organitza de forma periòdica jornades de docència adreçades 
al professorat de la Facultat i, a més, les Trobades de Professorat de Ciències de Salut, en 
coordinació amb altres Facultats i centres de la Universitat de Barcelona (Farmàcia, Psicologia, 
Odontologia, Escola d’Infermeria i l’Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya-Barcelona), i 
amb l’objectiu de tractar temàtiques rellevants  per a la millora de les tasques docents. El febrer 
de 2015, la Facultat de Medicina va acollir la darrera edició d’aquestes trobades, focalitzades 
sobre les diverses temàtiques, com per exemple les noves metodologies (MOOC), nous mètodes 
d'avaluació de les pràctiques clínic-assistencials o l'adaptació a l'EEES i el desenvolupament els 
TFG.  

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842255
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842255
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842255
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842255
http://www.ub.edu/medicina_unitateducaciomedica/documentos/presentacio.htm
http://www.ub.edu/medicina_unitateducaciomedica/documentos/formacio.html
http://www.ub.edu/medicina/jornades/indexxvijornades.htm
http://www.ub.edu/trobades/
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842255
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3.5. Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

3.5.1 Els serveis d’orientació acadèmica donen suport adequadament en el procés 
d’aprenentatge i els serveis d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral 

El conjunt articulat d’accions d’orientació acadèmica de la Facultat de Medicina és de gran 
rellevància per al bon desenvolupament del projecte docent del centre. Aquest sistema 
d’orientació acadèmica desplega el Pla d’Acció Tutorial i es complementa amb diferents accions 
articulades (xerrades informatives de mobilitat internacional, jornades d’orientació professional 
i d’altres activitats que s’anuncien a l’apartat de Notícies de la nostra web –veure històric de 
Notícies-). Les accions d’orientació acadèmica es duen a terme en quatre moments curriculars 
(accions abans de l’ingrés, accions a la fase inicial dels estudis de grau i durant els estudis de grau, 
accions a la fase final dels estudis de grau, i accions durant els estudis de postgrau). 

El PEQ 050 recull amb detall tots els processos vinculats a l’orientació acadèmica dels estudiants, 
tant les línies del PAT com de les accions concertades d’orientació. 

> PEQ 50  

a) El Pla d’Acció Tutorial (PAT) 

La incorporació de la tutoria com a funció docent és un procés bàsic en el marc de l’espai europeu 
d’educació́ superior (EEEs) i suposa un mitjà de qualitat i de suport en el desenvolupament 
integral de l’estudiant. El Grau de Medicina disposa d’un pla tutorial dins del marc del pla d’acció 
tutorial de la Facultat de Medicina.  

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) del Grau de Medicina, en un marc d’actuació grupal i individual, té 
l’objectiu d’orientar i informar a l’estudiant durant el curs acadèmic. Amb això, es vol optimitzar 
el procés formatiu i facilitar informació per millorar el rendiment i l’aprenentatge. Així doncs, el 
PAT pretén guiar i aconsellar l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge i orientació professional 
mitjançant un equip de professors i tutors de titulació, que duen a terme dos tipus d’accions:  

 Accions d’intervenció formativa, en les que les principals funcions del tutor són: 

o Intentar resoldre els problemes d’adaptació a la Universitat. 

o Fer un seguiment del rendiment acadèmic dels estudiants tutoritzats. 

o Facilitar informació, com mètodes d’estudi, per assolir un millor rendiment 

acadèmic. 

 Accions d’orientació, en les que les principals funcions del tutor són: 

o Orientar l’estudiant sobre el seu futur professional, en funció de les seves 

capacitats i preferències. 

o Oferir informació sobre activitats mèdiques o d’investigació que tenen lloc en el 

nostre centre i que puguin ser-li d’utilitat per a la seva formació professional. 

http://www.ub.edu/medicina/historicnoticies.htm
http://www.ub.edu/medicina/historicnoticies.htm
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_50_Orientacio_estudiant_grau_i_masters.pdf
http://www.ub.edu/medicina/infoprofes/PAT1%20nou.pdf
http://www.ub.edu/medicina/infoprofes/PAT1%20nou.pdf
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/coordinadors.htm
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Per dur a terme aquestes accions, es disposa d’un Coordinador de PAT i de dos tutors per curs. 
En cap cas no s’ha de confondre amb el tutor acadèmic, que té la responsabilitat d’ajudar en la 
solució de problemes/dificultats en el marc d’una assignatura o mòdul determinat.    

Des de la web de l’ensenyament, s’accedeix a informació relativa al PAT de la Facultat, així com a 
la informació específica sobre el PAT per a cada campus, amb l’enllaç corresponent al campus 
virtual creat a tal efecte.  

> Enllaç PAT Grau de Medicina 

> Informació PAT Campus Clínic 

> Informació PAT Campus Bellvitge 

> Document explicatiu del PAT 

L’ús del PAT per part de l’alumnat a títol individual és escàs, atès que no es presenten problemes 
cabdals. En canvi, es habitual que es realitzin activitats tutorials de tipus grupal. 

> Acta reunió PAT (febrer 2015) 

b) Altres accions d’orientació acadèmica 

 Jornades de Portes Obertes: Es realitzen al mes d’abril. Els estudiants s’hi inscriuen 
prèviament i també es convida les famílies interessades a participar-hi: 
o Portal Futurs Estudiants 
o Web Facultat de Medicina 

 
El nombre de futurs estudiants que acudeixen a les sessions de portes obertes és 
aproximadament de 300 segons s’observa pel complet aforament de l’aula (Paranimf) el 
que demostra clarament l’interès per la titulació i la Facultat 

 

 Sessions informatives i Actes de Benvinguda: En període de matrícula de nou ingrés, es 
duen a terme sessions informatives sobre matrícula dirigides als alumnes admesos: 
o Portal Futurs Estudiants 
o Web Facultat de Medicina 
o Actes de benvinguda (curs 2014-15) (històric de notícies) 

 
En els actes de benvinguda acudeixen normalment la totalitat dels alumnes matriculats al 
Grau (259).  

 

 Sessions informatives sobre Programes d’Intercanvi i Mobilitat:  
o Difusió de les sessions informatives (enllaç històric de notícies)  
o Web ORI Medicina 

 

http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/coordinadors.htm
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/coordinadors/prof_casanovaGRAU.html
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/coordinadors/prof_bellvitgeGRAU.htm
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842259
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842259
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/jpo.htm
http://www.ub.edu/medicina/queoferim/index/secundaria.htm
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/futurs_estudiants/futurs_estudiants.html
http://www.ub.edu/medicina/queoferim/index/secundaria.htm
http://www.ub.edu/medicina/historicnoticies.htm
http://www.ub.edu/medicina/historicnoticies.htm
http://www.ub.edu/medicina/WEB_ERASMUS/bases/A.INTRO_ORI.html
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 Sessions informatives sobre les proves ACOE: Les proves d’avaluació clínica objectiva i 
estructurada (ACOE) són un tipus d’instrument d’avaluació, en el que es tracta de posar 
els estudiants o professionals en una situació simulada tan propera com sigui possible de 
la mateixa realitat. Per tal d’introduir a l’alumne a la mecànica d’aquest tipus de prova, es 
realitzen diverses activitats informatives: 
o Document informatiu 
o Difusió Proves ACOE 2015 
o Dates proves ACOE 2015 
o Inscripció ACOE 2014 

 

 Sessions informatives sobre el TFG: S’organitzen sessions d’informació i orientació pels 

estudiants relatives al Treball Final de Grau 

o Presentació sobre el TFG 

 
Tant a les sessions informatives sobre el TFG o les ACOES assisteixen tots els alumnes implicats 
(5º i 6º cursos). 
 

 Servei d’atenció a l’Estudiant (SAE): El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) es va crear amb 
l'objectiu de generar un espai especialitzat per atendre d'una manera personalitzada el 
futur alumnat, estudiants, estudiants amb necessitats educatives especials, temporals i 
interculturals i per facilitar-los la informació, l'orientació, l'assessorament, el suport i l'ajut 
necessaris durant tot el període d'aprenentatge i procés d'inserció professional, així com 
per aconseguir que tots els estudiants puguin conèixer les orientacions generals de la 
política universitària de la UB. 
o Web del SAE 

 

En general, el grau de satisfacció dels estudiants de la Facultat de Medicina amb el servei 
d’atenció a l’estudiant es troba al voltant de la mitjana de la Universitat, però certament, atès 
que el número de respostes és baix, es fa difícil la valoració.  

> Resultats de les enquestes de satisfacció sobre els serveis i instal·lacions de la UB (2014 i 2015) 

 

3.5.2 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació 

La Facultat disposa d’espais adequats per impartir una docència de qualitat i espais accessoris 
perquè els estudiants puguin desenvolupar-hi satisfactòriament les seves activitats. 

Per a la impartició del Grau de Medicina es disposa de totes les instal·lacions de la Facultat de 
Medicina en els seus 3 campus Clínic, Bellvitge i Sant Joan de Déu (aules, laboratoris de pràctiques, 
sales de dissecció, aules d’habilitats, biblioteques). Tanmateix la Facultat  es disposa de tres 3 

http://www.ub.edu/medicina/jornades/presentacions/roma.pdf
http://www.ub.edu/medicina/acoe2015/SESSI%20INFORMATIVA.jpg
http://www.ub.edu/medicina/acoe2015/ACOE%20%20FACULTAT%20MEDICINA%20UB.pdf
http://www.ub.edu/medicina/ACOE2014/acoe2014.pdf
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842259
http://www.ub.edu/sae/
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842260
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hospitals universitaris i 10 hospitals concertats, a més dels 20 Centres d’Atenció Primària, per la 
realització de les pràctiques en els seus respectius serveis.  

Pel que fa a Serveis, la Universitat disposa de Serveis Científico-Tècnics en els tres campus on 
s'imparteix el Grau, on els estudiants poden realitzar experiments que requereixen instal·lacions 
comunes i de certa envergadura. Així mateix, els tres campus disposen de moderns Estabularis 
per a l'experimentació animal.  

> Serveis Facultat – Campus Clínic 

> Serveis Facultat – Campus Bellvitge   

També es compta pel desenvolupament d’aquest ensenyament amb els diversos instituts de 
Recerca i els seus laboratoris i serveis, especialment pel que fa al TFG. Es tracta dels següents 
Instituts de Recerca: 

 IDIBAPS : Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 

 IDIBELL : Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge 

 ISGLOBAL: Institut de Salut Global de Barcelona 
 

La quantitat d’equipaments són adequats al número d’estudiants i a les característiques de la 
titulació que es presenten a acreditació. Els diferents recursos de forma general han estat valorats 
positivament pels estudiants obtenint en les enquestes realitzades puntuacions al nivell de la 
mitjana global de la Universitat (per exemple, en relació a la Biblioteca) i per sobre de la mitjana 
global (Aules, Aules d’Informàtica, Sales d’estudi i Laboratoris). 

> Taules de satisfacció sobre instal·lacions i serveis de la Facultat de Medicina (2015) 

> Publicació de les enquestes de satisfacció la web de Gestió de Qualitat de la Facultat de 
Medicina 

La Facultat de Medicina té una biblioteca a cada un dels seus campus: 

 Biblioteca Medicina – Clínic 

 Biblioteca Medicina - Bellvitge 
 

La Biblioteca contribueix de forma decisiva i positiva a l’aprenentatge de l’alumnat. Com es pot 
comprovar a les enquestes de satisfacció, l’ús dels recursos de la biblioteca per part dels 
estudiants és important. La valoració d’aquests recursos està per sobre de la mitjana de la UB.  

> Dades d’ús de la Biblioteca/CRAI Medicina 

Personal de suport 

http://www.ub.edu/medicina/queoferim/index/serveis.htm
http://www.ub.edu/medicina/queoferim/index/serveis_bellvitge.htm
http://www.idibaps.org/
http://www.idibell.cat/
https://www.isglobal.org/ca/
http://www.ub.edu/gtr/enquestes_alumnat.html
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842260
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/altresindicadors.htm
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/altresindicadors.htm
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-medicina
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842260
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Per l’ensenyament de Medicina es compta amb tot el personal administratiu de la Secretaria de 
la Facultat de Medicina i de tots els departaments implicats. També es disposa dels responsables 
dels diferents serveis i personal de suport dels laboratoris. 

 
  



41 

 

3.6. Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius  

3.6.1. Les activitats de formació son coherents amb els resultats d’aprenentatge 
pretesos que corresponen al nivell del MECES adequat a la titulació. 

La societat actual demanda una atenció sanitària d’acord  amb les seves expectatives, i on la 
promoció i el manteniment de la salut a nivell personal, familiar i de grups socials estigui 
assegurada  i avalada  per uns professionals  convenientment  formats en el àmbit sanitari. El 
progrés constant de la medicina moderna requereix uns coneixements científics, tècnics i socials 
en les seves vessants més transversals, unes habilitats i uns valors. Aquests requeriments són 
necessaris per formar professionals de la medicina polivalents, flexibles, creatius i competitius 
amb capacitats per: 

 Abordar la pràctica de la professió mitjançant el coneixement de les ciències bàsiques, 

socials i clíniques, com també dels principis i valors fonamentals de la medicina. 

 Desenvolupar les tasques pròpies de la professió, ara la relació amb els pacients i les seves 

famílies, l'exploració clínica, el diagnòstic, els procediments mèdics, els pronòstics i les 

activitats de promoció de la salut i prevenció, fent èmfasi en la seguretat clínica i la qualitat 

de l’assistència.  

 Exercir funcions sanitàries inherents a la professió mèdica  (recerca, docència i gestió, 

treball en equip). 

 Assolir el seu desenvolupament personal (autocrítica i autoavaluació, aprenentatge 

autònom, cura personal, professionalisme, motivació).  

 

El perfil del Grau de Medicina (GM) de la Universitat de Barcelona (UB) es configura a través dels 
eixos següents: 

 Formació bàsica. Des de l’inici dels estudis on els coneixements de les matèries bàsiques i 

pre-clíniques són fonamentals per proporcionar una correcta interpretació de les matèries 

clíniques i per adquirir conceptes bàsics del funcionament del sistema sanitari.  

 Immersió clínica. Permetre la integració dels coneixements bàsics en la pràctica clínica, 

que facilitin una pràctica clínica adequada, potenciant la formació dels alumnes en els 

valors professionals, en la seguretat clínica i en la relació i comunicació amb els pacients. 

Aquesta immersió clínica s’inicia al tercer curs, i s’intensifica al quart, cinquè curs i sisè 

curs amb les pràctiques tutelades, on els alumnes han de ser capaços d’aplicar 

correctament, sota la deguda tutorització,  totes les competències adquirides. 

 

Per tal de poder desenvolupar adientment la formació pràctica i teòrica, la Facultat de Medicina 
de la UB està organitzada en tres campus (Clínic, Bellvitge i Sant Joan de Déu), hospitals 
universitaris de tercer nivell i un hospital associat monogràfic (Pediatria). També disposa de la 
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col·laboració de 10 hospitals més, públics o concertats, de diferent nivell de complexitat i gran 
qualitat assistencial, docent i investigadora, 22 centres d’atenció primària (CAP) amb els seus 
respectius EAP (Equips d’Atenció Primària, 33), i un Centre de Salut Mental (Sant Boi de Llobregat) 
amb les infraestructures necessàries per a la docència i la recerca. Aquest sistema organitzatiu 
permet optimitzar la relació entre pacients i estudiants, i entre estudiants i docents clínics per 
impartir una millor docència clínica. Així mateix, afavoreix la implicació d’un nombre més gran de 
professionals en les tasques docent, investigadora i assistencial i, en conseqüència, garanteix el 
desenvolupament d’una docència de més bona qualitat. 

L’oferta de places de nou ingrés està limitada a 259 alumnes. La nota de tall per accedir al grau 
és molt elevada i s’ha incrementat en els darrers cursos (2012-13, 13-14, 14-15 i 15-16 ha estat 
respectivament de 12,332; 12,408; 12,460 i 12,832). Cal destacar que en tots el anys ha estat 
sempre la nota de tall més alta amb relació a les altres cinc Facultats de Medicina de Catalunya. 

El pla d’estudis del grau té una durada de 6 cursos amb un total de 360 ECTS, considerant una 
dedicació mitjana de l’alumne de 25 hores/ECTS. Del total de crèdits, 93 tenen caràcter bàsic 243 
son obligatoris, 6 corresponen al TFG i 18 son optatius.  

Les assignatures bàsiques s’imparteixen en els dos primer cursos, proporcionant els coneixements 
fonamentals per la correcta compressió de les matèries clíniques. Les assignatures obligatòries 
s’inicien en el tercer curs i estan distribuïdes per tal de guiar gradualment l’aprenentatge cap a 
les competències específiques requerides per la titulació. La distribució global d’activitats 
formatives contemplada a la Memòria de Verificació és aproximadament: teòric-pràctic 20%, 
treball tutelat 12%, pràctiques 12%, i treball autònom 56%. 

Els plans docents de les assignatures especifiquen les competències que desenvolupen, els 
objectius d’aprenentatge, els blocs temàtics, les activitats formatives, les fonts d’informació i els 
procediments d’avaluació.  Els plans docents es publiquen a la web del grau i al campus virtual de 
les assignatures. Els coordinadors de les diferent assignatures del Grau defineixen el programa 
d’activitats formatives atenent a l’especificitat de les respectives matèries. Les activitats 
desenvolupades pel conjunt d’assignatures del Grau garanteixen l’assoliment de les 
competències tant de caràcter transversal com específic de la titulació. Totes les assignatures 
utilitzen intensivament el campus virtual. 

> Taula E.6.1. a) Competències de la Titulació  

Assignatures seleccionades 

Per tal d’analitzar les activitats de formació i els resultats de l’aprenentatge del Grau s’han 
seleccionat les següents assignatures representatives de les grans àrees del currículum i dels 
diferents cursos del pla d’estudis. 

Acrònim Assignatura representativa ECTS Curs 

ANAT Anatomia i Embriologia d’Òrgans i Sistemes 12 2n 

SG Semiologia General i Propedèutica Clínica . Ètica Mèdica.   16 3er 

http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/plans%20docents.htm
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1240088
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MSN Malalties del Sistema Nerviós  9 4rt 

MI Malalties Infeccioses  9 5è 

PT Pràctiques Tutelades 24 6è 

TFG Treball Fi de Grau  6 6è 

 

Totes les assignatures seleccionades son obligatòries, excepte “Anatomia i Embriologia d’Òrgans 
i Sistemes” que és de Formació Bàsica. L’assignatura “Semiologia General i Propedèutica Clínica. 
Ètica Mèdica” és de formació  pre-clínica, on els alumnes s’inicien en les pràctiques hospitalàries. 
Les assignatures “Malalties del Sistema Nerviós” i “Malalties Infeccioses” s’imparteixen 
respectivament a 4art i 5è curs de grau, i conjuntament amb altres assignatures, estan adreçades  
principalment a l’adquisició de competències de caràcter clínic. Les “Pràctiques Tutelades” es 
desenvolupen a 6è curs, en dos contextos (Estada Hospitalària i Estada a un CAP - Medicina 
Familiar i Comunitària) i són essencialment de caràcter pràctic. Estan dirigides a verificar que els 
alumnes han assolit la capacitat de desenvolupar correctament les competències adquirides en 
els cursos precedents. El “Treball Fi de Grau” encara que es pot iniciar a cinquè curs, es presenta 
a 6è i consta d’un treball escrit i una presentació oral d’una revisió sistemàtica, estudi de casos o 
treball de recerca que ha de sintetitzar tot un conjunt de competències adquirides durant el Grau.   

Es pot accedir directament als plans docents de les assignatures seleccionades, incloent les 
pràctiques tutelades i el treball fi de grau, a través del següent enllaç. 

> Taula E.6.1. b) Competències de les assignatures seleccionades    

Pel que fa a les activitats formatives del Grau, en general s’estableix que a les classes s’exposen 
els continguts teòrics bàsics i clínics fonamentals que s’imparteixen simultàniament a la totalitat 
dels alumnes de l’assignatura. Els seminaris inclouen sessions on s’aprofundeix en alguns dels 
continguts de les classes, s’exposen i resolen casos clínics i s’analitzen críticament publicacions 
científiques rellevants. Part de les activitats dels seminaris corresponen a un treball tutelat 
desenvolupat en grups reduïts. A les classes magistrals i seminaris s’utilitzen habitualment 
presentacions PowerPoint que es posen a disposició dels alumnes al campus virtual i altre material 
complementari de suport.. 

En les assignatures bàsiques, les pràctiques inclouen sessions de laboratori o amb ordinadors on 
adquirir coneixements i habilitats experimentals en el àmbit de la salut. En les assignatures 
clíniques, les pràctiques es desenvolupen en grups reduïts en els Hospitals i Centres d’Assistència 
Primària, que tenen conveni amb la UB, i en els Laboratoris d’Habilitats Clíniques.  

> Taula E.6.2. Activitats formatives de les assignatures seleccionades, les pràctiques tutelades i el 
TFG  
 
Anatomia i Embriologia d’Òrgans i Sistemes (ANAT) 

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1976294
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842262
http://www.ub.edu/medicina/org/serveis/laboratorihabilitats.htm
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842262
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842262
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En aquesta assignatura l’alumnat ha de conèixer els fonaments estructurals i funcionals de 
l’anatomia humana del sistema nerviós central, òrgans dels sentits i aparells cardiorespiratori, 
digestiu i urogenital, i especialment la seva organització topogràfica a nivell del cap i coll, del 
tòrax, del abdomen i de la pelvis. Igualment, s’introdueixen els principis del desenvolupament 
embrionari d’aquests sistemes i aparells. En cadascun dels òrgans objecte d’estudi, l’alumnat 
haurà d’aplicar correctament la nomenclatura associada a les seves parts, conèixer la seva 
disposició a l’espai, així com les seves relacions topogràfiques i patrons normals de vascularització 
i innervació, els haurà de reconèixer per la seva forma i poder deduir les principals alteracions 
funcionals que resultin de la seva lesió (anatomia aplicada). També es pretén donar a l’alumnat 
els fonaments de l’anatomia seccional. L’alumne haurà de ser capaç d’identificar les principals 
estructures anatòmiques per mitjà de tècniques d’imatge. 

L’assignatura es fonamenta en la realització de classes teòriques, seminaris i pràctiques que es 
realitzen amb material humà: a) En les classes teòriques es presenten els temes continguts en 
cada bloc d’una forma lògica i ordenada per tal de facilitar el seu aprenentatge; b) Els seminaris, 
en grups de 25 alumnes, estan orientats a casos clínics. c) Les pràctiques estan sincronitzades amb 
les classes magistrals i pretenen il·lustrar i demostrar de forma complementària sobre 
preparacions de dissecció i material radiològic. 

Semiologia General i Propedèutica Clínica. Ètica Mèdica (SG) 

En l’assignatura de SG, l’alumnat podrà adquirir el conjunt de coneixements científics bàsics 
necessaris per iniciar-se en els mètodes i tècniques del diagnòstic de les malalties. El seu objectiu 
general és l'estudi de la persona malalta i suposa, per tant, el coneixement dels aspectes generals 
i bàsics de la malaltia (fisiopatologia general, de la de la semiologia i de la propedèutica clínica), i 
constitueix el primer contacte de l'estudiant amb els pacients en la clínica i ha d'oferir-li per tant 
una visió global i sistematitzada del tracte i relació amb els pacients i el seu entorn.   

També pretén iniciar la comprensió del què és actualment l’Ètica Mèdica i la distinció entre 
l’àmbit de l’ètica mèdica i el de la legislació sanitària, així com conèixer la terminologia, conceptes 
i metodologia de l’Ètica Mèdica contemporània, i els diferents models i actituds possibles en la 
relació assistencial. 

La docència clínica ha de donar resposta a la necessitat d’adquirir les habilitats pràctiques 
necessàries per assolir les competències en l’anamnesi, exploració física, comunicació i recollida 
i interpretació dels símptomes i signes de la persona malalta. El període de docència clínica, de 7 
setmanes de durada es desenvolupa bàsicament a les diferents plantes d’hospitalització 
(Hospitals associats). En aquest període s’inclou un dia a Consulta Externa (CCEE) monogràfica, 
un dia a CCEE de la Unitat de diagnòstic ràpid, un al Laboratori d’habilitats clíniques i un dia 
(feiner, tarda, o festiu) a Urgències.  

Malalties del Sistema Nerviós (MSN) 

En l’assignatura de MSN  l’objectiu és dotar l’alumnat del nivell bàsic de competència, incloent 
coneixements, habilitats i actituds, que permetin reconèixer i gestionar adequadament els 
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pacients que pateixen malalties freqüents del sistema nerviós (tant les primàries com les 
relacionades amb trastorns d´altres sistemes) i, al mateix temps, detectar les situacions de risc 
envers l’esmentada patologia. 

L’assignatura es distribueix en classes magistrals, seminaris, pràctiques clíniques i treball 
autònom. A les pràctiques clíniques, l’alumnat realitza uns seminaris clínics obligatoris i participa 
en l’activitat clínica assistencial dels metges del Servei de Neurologia i de Neurocirurgia, fent una 
rotació per quatre zones d’activitat: Sala de Neurologia, Sala de Neurocirurgia, Consultes Externes 
de Neurologia i Neurocirurgia i Proves Funcionals del Sistema Nerviós i distribuïts en 6 centres 
hospitalaris. 

Malalties infeccioses (MI) 

En l’assignatura de Malalties Infeccioses i durant el període de formació, l'alumne haurà d'adquirir 
els coneixements teòrics i les habilitats necessàries per a identificar els principals problemes 
produïts per les malalties infeccioses. Així mateix, haurà de ser capaç d'orientar el diagnòstic i el 
tractament de les principals infeccions comunitàries i hospitalàries, mitjançant l'ocupació racional 
dels mètodes i tècniques actuals. Finalment haurà d'haver adquirit les actituds adequades en la 
seva relació amb els pacients que sofreixen alguna malaltia infecciosa i amb el personal sanitari. 

L’assignatura s’organitza en Classes magistrals, Seminaris i problemes, Pràctiques clíniques, 
Tutories i estades al Laboratori d’Habilitats. Aquesta assignatura té també un component 
important de treball autònom.  

Pràctiques Tutelades. (PT)   

El Pla d’Estudis preveu un període de vivències clíniques reals en l’últim any del Grau, on es 
complementa en diverses unitats assistencials la formació que ha assolit l’estudiant en 
competències clíniques. L’aprenentatge realitzat en el decurs de les pràctiques clíniques tutelades 
no suposa afegir nous coneixements teòrics, que ja han estat adquirits, així com tampoc de noves 
habilitats de maneig i instrumentals. Es tracta, doncs, de l’aplicació competent i integrada dels 
aprenentatges adquirits prèviament, sota l’adquisició d’unes noves competències 
professionalitzadores pròpies d’aquesta assignatura i adreçades al millor i més segur possible 
exercici professional.  

Aquest  aprenentatge  de  Pràctiques  Clíniques  Tutelades està  repartit  en  dues assignatures, 
que són complementàries, de 12 crèdits cadascuna: “Pràctiques Clíniques Tutelades: Estada 
Clínica  Hospitalària (que corresponen a una estada clínica de 8 setmanes en un hospital, d’un 
total de 15 hospitals associats)  i  “Pràctiques  Clíniques  Tutelades.  Medicina  Familiar  i  
Comunitària” (estada clínica de 8 setmanes en un Centre d’Atenció Primària, d’un total de 22 
CAPs associats).  En  conjunt  comporten  un  total  de  24  crèdits,  que  complementen  les  
pràctiques  clíniques associades  a  les  assignatures clíniques d’aparells i sistemes dels cursos 
precedents (4t i 5e, i també 6e: Pediatria i Obstetricia i Ginecologia).  

 Pràctiques tutelades. Estada Clínica Hospitalària: de 12 crèdits ECTS, distribuïts en 
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pràctiques, seminaris pràctics i problemes (comuns per a tots els alumnes de cada grup i 

que es realitzen a les aules/seminaris de la Facultat de Medicina), Tutories, i treball 

autònom.  

Els alumnes s’assignen a una determinada unitat assistencial. El primer dia el tutor els rep 
i distribueix d’acord amb les seves preferències entre les places que s’ofereixen, tant 
mèdiques com quirúrgiques de cada centre (hospitals). El professor–tutor indicarà la 
possibilitat o necessitat de realitzar eventuals desplaçaments temporals a altres àrees. 
L’objectiu fonamental és apropar l’alumne a la realitat clínica en diferents contexts 
adquirint una visió global de les necessitats del pacient i com respondre a les mateixes, 
desenvolupant el treball en equip en l’àmbit sanitari. Les competències s’assoleixen 
mitjançant una part assistencial i una part amb seminaris específics. 

 Pràctiques tutelades. Medicina Familiar i Comunitària: de 12 crèdits ECTS, distribuïts en 

pràctiques, Seminaris pràctics i problemes (comuns per a tots els alumnes de cada grup i 

que es realitzen a les aules/seminaris de la Facultat de Medicina) , Tutories, i treball 

autònom.  

Les unitats assistencials són els Centres d’Atenció Primària. Aquests dispositius 
assistencials disposen de recursos equivalents, per garantir la suficient homogeneïtat en 
la formació dels estudiants. A cada estudiant se li assignarà un CAP abans de l’inici de la 
rotació. En el CAP se li assigna un tutor amb el qual farà tota l’estada clínica 
L’objectiu fonamental és aproximar a l’alumne a la pràctica clínica de la medicina familiar 
i comunitària, una pràctica que combina els aspectes clínics d’una bona praxi clínica, amb 
els aspectes de comunicació i d’abordatge preventiu de la comunitat. 

 

Al llarg d’aquestes estades l’alumne ha d’adquirir habilitats clíniques generals que li permetin 
d'incorporar els valors professionals, l’ètica de la presa de decisions en medicina,  les 
competències de comunicació assistencial, el raonament clínic, la gestió clínica i el judici crític, 
com també l'atenció als problemes de salut amb més prevalença en les àrees de medicina, 
cirurgia, entre d'altres. També ha de saber establir un pla d'actuació enfocat a les necessitats del 
pacient, l'entorn familiar i social, coherent amb els símptomes i signes que presenta.  

Treball Fi de Grau (TFG)  

El Treball Fi de Grau (TFG) es defineix com un treball autònom i individual que permet a l’estudiant 
mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades 
al títol de grau. El TFG pot ser un treball de recerca, un treball de revisió, un estudi de cas o una 
metanàlisi (veure Pla Docent).  

Cada curs acadèmic es publica l’oferta del TFG, indicant el títol del treball, el nom del tutor i una 
petita descripció del tema i de les activitats a realitzar per l’alumne. Com s’observa a la taula E.6.5, 
els TFG son representatius de les diferents temàtiques de recerca i assistència desenvolupades 
del professorat del grau de Medicina.  

http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/plans%20docents/2013/PD%20TFG%20MEDICINA_31-10.pdf
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842264
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El TFG del grau de Medicina té 6 crèdits. L’oferta dels temes susceptibles de ser tractats en el TFG 
es fa per procediments que impliquen tant l’alumnat com el professorat, cada curs. Els professors 
de les assignatures troncals fan propostes de TFG relacionades amb la seva especialitat i /o 
activitat de recerca. Aquestes propostes queden registrades a una aplicació informàtica facilitada 
per la UB (http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/TFG.htm)  

Els alumnes també poden fer les seves propostes segons els seus interessos i les adrecen al 
professorat específic a través dels departaments. Aquest procediment permet assolir la màxima 
adequació entre els interessos de l’alumnat i el professorat. Si el professor accepta la proposta 
de l’alumne, aquesta ha de ser aprovada per la comissió del TFG. Per ser aprovats per la comissió 
del TFG, aquests treballs acordats han de tenir una breu descripció del seu contingut igual que els 
que es publiquen mitjançant l’aplicació informàtica. Ocasionalment, hi ha alumnes que ja 
col·laboren amb investigacions liderades pel professorat des de quart curs o quinqué curs i 
elaboren el seu TFG en les temàtiques de recerca específiques.  

Un cop identificats tots els treballs que han arribat a un acord entre el professorat i l’alumnat, es 
procedeix a obrir una aplicació informàtica on hi ha la descripció dels treballs que el professorat 
ha proposat i cada alumne n’ha de triar 10 per ordre de preferència. La condició de poder triar 
treball és tenir superats 222 crèdits del Grau. Les assignacions es fan durant el mes de març-abril 
de l’any anterior a la defensa del TFG per tal que l’alumnat que vulgui tingui l’opció de treballar-
hi durant l’estiu. L’assignació informatitzada es fa d’acord amb els criteris de mitjana de 
l’expedient acadèmic obtingut en els assignatures troncals dels primers quatre anys de grau. El 
segon criteri és el nombre de crèdits assolits que s’aplica en el cas d’empat de les mitjanes de 
l’expedient acadèmic.    

Els tutors són professors de la Facultat de  Medicina de la UB i poden ser cotutors metges 
especialistes dels hospitals universitaris o associats implicats en la docència de l’alumnat. El 
professorat tutor fa un seguiment de l’alumnat durant el curs que implica unes quatre hores de 
tutoria presencial i diversos contactes a través del correu electrònic. L’alumnat i la coordinació 
mantenen contactes a través del campus virtual i a través d’un e-mail creat per aquests efectes 
(tfgmedicina@ub.edu). 

3.6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats 
d’aprenentatge pretesos i és públic 

D’acord amb la normativa de la UB, al llarg del període docent de l’assignatura es duu a terme 
una avaluació formativa continuada configurada per activitats que proporcionin evidències 
suficients per obtenir un perfil sobre els aprenentatges de cada alumne i desenvolupar les 
competències adquirides. Alhora, els instruments d’avaluació permeten a l’equip docent 
quantificar aquests aprenentatges i emetre una qualificació al final del període docent de 
l’assignatura. Els instruments susceptibles de ser utilitzats en els processos d’avaluació estan 
descrits a la Memòria de Verificació i s’ajusten a allò que determina la normativa de la UB sobre 
l’avaluació i qualificació dels aprenentatges. Tant els procediments d’avaluació com els criteris de 
qualificació estan especificats al pla docent de les assignatures que es publica a la pagina web del 
grau i al campus virtual de les respectives assignatures. En el cas de que l’estudiant no es pugui 

http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/TFG.htm
mailto:tfgmedicina@ub.edu
http://www.ub.edu/medicina/graumedicina/plans%20docents.htm
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adaptar a l’avaluació continuada té dret a una avaluació única, que pot consistir en una prova 
global y/o presentació de treballs o informes d’acord amb el pla docent de l’assignatura. Els 
sistemes d’avaluació que s’apliquen a les diferents assignatures són diversos com es pot 
comprovar a les mostres d’avaluacions annexades, i permet certificar els resultats d’aprenentatge 
relacionats amb les assignatures.  

Els sistemes d’avaluació de les assignatures seleccionades es troben resumits a la Taula E.6.3. 

> Taula E.6.3. Sistemes d’avaluació de les assignatures seleccionades 

Anatomia i Embriologia d’Òrgans i Sistemes (ANAT) 

L’avaluació de l’assignatura ANAT contempla les tasques desenvolupades durant el curs, avaluant 
els coneixements teòrics i pràctics. 

 Avaluació teòrica: Representa el 65% de la puntuació total (60% prova de síntesi + 5% 

avaluació continuada). S’avaluaran les competències acadèmiques i habilitats, en 

cadascun dels dos blocs temàtics (Neuroanatomia i Esplacnologia). La avaluació 

continuada consistirà en la resolució de problemes (en seminaris o al campus virtual). La 

prova final consisteix en una prova escrita de preguntes de resposta curta i 1 tema o 

exercici, per cada bloc temàtic. 

 Avaluació pràctica continuada: Representa el 35% de la puntuació total (30% prova de 

síntesi + 5% avaluació continuada). S’avaluaran les competències tècniques, en cadascun 

dels dos blocs temàtics. La prova consisteix en preguntes d’identificació d’estructures 

específiques, en disseccions, seccions anatòmiques i tècniques d’imatge. 

 

Semiologia General i Propedèutica Clínica . Ètica Mèdica (SG)  

En l’avaluació d’aquesta assignatura el pes relatiu de l’avaluació clínica i de l’examen teòric és del 
50 % i 50 % respectivament.  

 Avaluació Clínica continuada: L’avaluació dels aprenentatges durant la docència s’efectua 

de la manera següent: 1) Valoració de 10 històries clíniques; 2) Valoració del dossier 

d’aprenentatge i participació a la vivència clínica. A més mitjançant proves ACOEs, es 

valora: 3) Capacitat d’elaboració de l’anamnesi; 4) Capacitat d’elaboració de l’exploració 

física; i 5) Lectura i interpretació d’una radiografia de tòrax, ECG i anàlisis generals. 

 Avaluació dels Coneixements Teòrics: Al final del primer quadrimestre hi ha un examen 

teòric tipus test sobre la matèria impartida i també consta de l’aplicació de 3 preguntes 

curtes. Al final del segon quadrimestre hi ha un examen teòric similar sobre la matèria 

impartida en aquest període.  

 

Malalties del Sistema Nerviós (MSN) 

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842262
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En l’assignatura de MSN, el procediment per l’avaluació de l’estudiant inclourà una part teòrica 
(60% de la nota global) i una part pràctica d’avaluació continuada (40%). La superació de la part 
pràctica serà un requisit sense el qual l’estudiant no podrà presentar-se a l’examen teòric. 

 Avaluació clínica (40%), on es tenen en consideració: l’assistència regular a les pràctiques 

i seminaris, l’avaluació del “portfoli docent”, l’avaluació de la presentació de casos clínics, 

l’avaluació de les competències (habilitat descriptiva i capacitat de síntesi, cerca 

d’informació i dades del malalt, judici clínic, diagnòstic diferencial, fisiopatologia, capacitat 

de comunicació, empatia, motivació i participació) i una prova clínica escrita per valorar 

els coneixements adquirits.  

 Avaluació teòrica – prova de síntesi (60%). Per presentar-se a l’examen teòric cal haver 

aprovat prèviament l’avaluació clínica. Es tracta d’un examen tipus test  

 

Malalties infeccioses (MI) 

Per valorar els coneixements i les habilitats adquirits es realitzarà una avaluació continuada, que 
inclourà proves de síntesi i avaluació de les pràctiques, treballs dirigits, participació en seminaris 
i problemes i la presentació de un portafoli. Les pràctiques son obligatòries. L’avaluació 
continuada contemplarà : 

 La valoració de les Pràctiques, portafolis, problemes, tutories, Laboratori d’habilitats, 

treball dirigit o tutoritzat i representa el 40% de la nota final. 

 El 60% restant correspon a la prova de síntesi, que consisteix en un examen tipus test de 

60 preguntes amb cinc respostes possibles, de les quals només una és correcta.   

  

Pràctiques Tutelades.   

Els sistemes d’avaluació de les dues assignatures en què es desglossen les Pràctiques Tutelades 
(“Pràctiques Clíniques Tutelades: Estada Clínica  Hospitalària” i  “Pràctiques  Clíniques  Tutelades.  
Medicina  Familiar  i  Comunitària”), en basen en el mateix i consten de dues parts, si bé tenen 
algunes particularitats: 

 Avaluació continuada de la Vivència Clínica (50%):  

o Avaluació del tutor: Assistència a pràctiques i seminaris (mínim requerit per 

presentar-se a la prova ACOE). El tutor valorarà la qualitat participativa considerant 

l’interès, la participació, el sentit clínic, el tracte amb el pacient i l’assoliment de les 

competències pròpies de l’assignatura. També es podrà implantar una avaluació 

continuada formativa en base a mini-CEX.  

o Portafoli: Eina d’aprenentatge i avaluació. El portafoli no només ha de registrar les 

activitats realitzades (casos clínics o habilitats tècniques), sinó que també ha de 
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recollir la reflexió que l’alumne ha de fer sobre la seva activitat. Aquest portafoli ha 

de contenir:  

 Per les Pràctiques tutelades. Estada Clínica Hospitalària 

 Un mínim de 4 casos en què consti: la situació clínica del pacient, 

identificació del problema clínic, discussió, conducta a seguir i evolució. 

En dos d’aquest casos clínics viscuts, s’aportarà documentació-

bibliografia comentada. 

 Un mínim de vuit informes clínics d’alta, tipus professional.  

 Un registre de les habilitats tècniques realitzades.  

 Una reflexió sobre la seva experiència viscuda en l’estada 

 Comentari sobre les 3 aportacions dels seminaris que l’alumne consideri 

més rellevants per a la seva formació professional.  

 Per les Pràctiques tutelades. Medicina Familiar i Comunitària 

 Un mínim de 4 casos en què consti: la situació clínica del pacient, 

identificació del problema clínic, discussió, conducta a seguir i evolució. 

En dos d’aquest casos clínics viscuts, s’aportarà documentació-

bibliografia comentada. 

 Pacient estandarditzat. Es pot utilitzar com a instrument la metodologia 

del pacient simulat per avaluar la comunicació clínica com experiència 

del portafoli.  

 Un registre de les habilitats tècniques realitzades.  

 Una reflexió sobre la seva experiència viscuda en l’estada 

 

 Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ACOE) (50%). Aquesta prova serà única i 

compartida amb la de les dues estades. Nota sobre 10  

 

Treball Fi de Grau(TFG)  

L’alumnat entrega el seu treball escrit a través del campus virtual (accés restringit), on queda a 
disposició del coordinador i dels membres de la comissió del TFG. També en fa arribar una còpia 
al seu tutor i als tres membres del tribunal. 

Les qualificacions estan basades en les rúbriques aprovades per la Comissió Coordinadora de TFG. 
La nota final del TFG està composada per: 

 La rúbrica del tutor (20% de la nota)  

 La memòria escrita (en català, castellà o anglès) elaborada seguint les indicacions 

facilitades al pla docent de l’assignatura (40% de la nota)   

https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=15805
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842269
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 La qualificació de la defensa oral del treball en acte públic feta en català, castellà o anglès 

(40% de la nota). Es poden obtenir 0,5 punts addicionals en les rúbriques dels treball escrit 

i defensa oral si s’han realitzat en anglès (competència transversal).  

 

La qualificació del treball escrit i la presentació oral s’acorda entre els membres del tribunal  que 
està composat per tres professors. El  tribunal de cada treball és nomenat per la Comissió 
Coordinadora procurant que els membres siguin professors d’assignatures tant bàsiques com 
clíniques. Cada tribunal avalua 10 treballs. Les qualificacions parcials i totals es publiquen al 
campus virtual. Es pot sol·licitar revisió de les puntuacions parcials de les rúbriques a través del 
campus virtual. 

Igual que la resta de les assignatures, les puntuacions van  de 0 a 10 i la nota té un decimal. Les 
matricules es donen a les puntuacions més altes en la proporció establerta. 

Les qualificacions de totes  les assignatures del grau de Medicina així com la llista de TFG i 
Pràctiques cursades corresponents al curs 2014-15 es detallen a les Taules E.6.4, E.6.5 i E.6.6.  

> Taula E.6.4. Qualificacions de totes les assignatures del grau en Medicina. Curs 2014-2015  

Atès que gran part de les assignatures es desglossen en dos codis (en funció del centre de 
matrícula –Campus clínic o Bellvitge), s’incorpora una taula complementària a la E.6.4, per tal de 
visualitzar més detalladament, i de forma unificada, les qualificacions i rendiment de les 
assignatures seleccionades.  

> Taula complementària. Qualificacions unificades de les assignatures seleccionades. Curs 2014-
2015  

> Taula E.6.5 (a) Llista dels TFG – Campus Clínic 

> Taula E.6.5 (b) Llista dels TFG – Campus Bellvitge  

> Taula E.6.6. Pràctiques tutelades   

> Mostres d’execucions dels alumnes  

Aquest resultats es poden considerar molt positius en relació a les taxes d’èxit habituals dels 
ensenyaments de Medicina impartits a les universitats espanyoles i, en particular, a les 
universitats catalanes. 

En el conjunt de les assignatures seleccionades, les taxes d´èxit i de rendiment son molt similars i 
estan per sobre del 90% i en les assignatures de final de grau, assoleixen el 100%. S’observa 
també, que nombre d’alumnes que no es presenten a les proves d’avaluació, és significativament 
baix. En totes les assignatures seleccionades, la nota més preponderant és la de Notable, 61% en 
ANT, 52% en SG. 52% en MSN, 57% en MI, 72% en PTC i 45% en TFG.  Per contra, són pocs els 

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842263
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842263
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842263
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842264
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842264
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842265
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842269
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alumnes que no superen la matèria, 2,3% en ANT, 3% en SG. 0,3% en MSN, 0% en MI, 0 en PTC i 
0% en TFG. 

Cal destacar també el gran nombre de TFG avaluats en anglès, tant en la presentació escrita com 
en l’oral, fet que manifesta un alt rendiment i una alta qualitat dels treballs realitzats pels 
alumnes.  

>  Informe agregat de satisfacció dels estudiants respecte a les assignatures cursades. Curs 14-15    

La taula E.6.7, mostra les taxes de satisfacció dels Graduats en Medicina, al curs 2014. En el 
següent enllaç es pot accedir a la taula completa, on es poden visualitzar els resultats per a tots 
els ensenyaments de la Facultat.  

Taula E.6.7. Satisfacció dels Graduats. Curs 2014 

  UB Facultat 
Grau en 

Medicina 

Graduats 6836 290 221 

Nombre respostes 1288 60 40 

Participació 18,8% 20,7% 18,1% 
L’estructura del pla d’estudis ha permès una 
progressió adequada del meu aprenentatge 3,32 3,68 3,73 

Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts 
de les assignatures per evitar solapaments 2,84 2,62 2,85 

El volum de treball exigit ha estat coherent amb el 
nombre d’ECTS de les assignatures  3,24 2,93 2,55 

El professorat és bo explicant les matèries  3,45 3,52 3,43 

La metodologia docent emprada pel professorat ha 
afavorit el meu aprenentatge 3,16 3,12 2,95 

La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el 
meu aprenentatge  2,63 2,30 2,22 

En el cas que l’hagi fet servir, el campus virtual ha 
esdevingut un entorn adequat per generar 
coneixement i millorar el meu aprenentatge  3,78 3,90 3,78 

Els sistemes d’avaluació han permès reflectir 
adequadament el meu aprenentatge  2,96 2,85 2,78 

Les pràctiques externes m’han permès aplicar i 
consolidar coneixements i habilitats adquirits durant 
la titulació 3,48 3,93 4,00 

Les accions de mobilitat que he realitzat han estat 
rellevants per al meu aprenentatge  3,22 3,55 3,63 

El treball de fi de grau m’ha permès valorar el meu 
grau d’assoliment de les competències de la titulació 3,48 3,20 2,92 

Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat 
adequades per afavorir el meu aprenentatge  3,12 3,68 3,97 

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842267
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842268
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Els recursos facilitats pel serveis de biblioteca i de 
suport a la docència han respost a les meves 
necessitats 3,82 4,07 4,15 

Els serveis de suport a l’estudiant (informació, 
matriculació, tràmits acadèmics, beques, orientació, 
etc.) m’han ofert un bon assessorament i atenció  2,85 2,76 2,77 

En el cas que ho hagi necessitat, he rebut resposta 
adequada de les meves queixes i suggeriments  2,66 2,53 2,56 

La informació referent a la titulació al web és 
completa i actualitzada  3,33 3,56 3,69 

La formació rebuda m’ha permès millorar les meves 
habilitats comunicatives 3,47 3,75 3,56 

La formació rebuda m’ha permès millorar les meves 
competències personals (nivell de confiança, 
aprenentatge autònom, presa de decisions, resolució 
de nous problemes, anàlisi crítica, etc.) 3,62 3,80 3,75 

La formació rebuda m’ha permès millorar les meves 
capacitats per una futura activitat professional  3,56 4,07 4,23 

Estic satisfet amb la titulació  3,66 3,85 3,95 

Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació  73,7% 81,7% 90,0% 

Si tornés a començar, triaria la mateixa universitat   68,9% 73,3% 62,5% 
Font: Gabinet Tècnic del Rectorat 

 

L’opinió del estudiants un cop graduats creiem que aporta un dimensió fonamental en la valoració 
de qualitat formativa. Aporta una opinió madura, objectiva i desinteressada del procés formatiu 
en relació a la metodologia docent, la eficiència del mitjans utilitzats i la previsible futura utilitat 
professional tant científica como laboral. L’anàlisi de les diferents dimensions de la taula annexa 
permet algunes reflexions, tan les bones orientacions emprades com les oportunitats de millora. 
Cal fer esment que aquestes valoracions es fan comparant els resultats globals de la Universitat, 
de la Facultat de Medicina i del Grau en Medicina en concret.  

L’anàlisi de les dades permet en primer lloc constatar, tot i considerant la dificultat d’obtenir 
respostes dels alumnes egressats, el relatiu baix percentatge de respostes, entre un 18-20%, el 
Grau de Medicina està doncs dins d’aquest interval que caldria millorar. La important opinió 
d’aquest col·lectiu en un futur es podria ampliar a considerar més promocions, la potenciació de 
la iniciativa “Alumni UB” que agrupa antics alumnes de la UB podria aportar encara una 
perspectiva mes àmplia en el temps.  

Interpretem com dimensions ben valorades l’estructura del pla d’estudis, la qualitat del 
professorat, el recursos estructurals i del espai virtual, la mobilitat i sobre tot la valoració de les 
pràctiques clíniques. Moltes d’aquestes valoracions estan per sobre de la mitjana de UB i 
reflecteixen també l’alt nivell de les instal·lacions hospitalàries que s’utilitzen en el processos 
formatius.  
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Tot i això, l’opinió general considera una insuficient tutorització individual en els aprenentatges, 
cal doncs un esforç, i reconeixement acadèmic, en aquest sentit. També es considera que el volum 
de treball exigit supera el nombre de crèdits programats, en aquest sentit cal considerar com a 
millora evitar repeticions, solapaments innecessaris del continguts docents, globalment 
consistiria en una millor integració de les matèries. Finalment, considerem no estar d’acord amb 
les dades que ens proporciona la Universitat en relació a una insuficient valoració del Treball Fi 
de Grau en l’adquisició de competències, atès que una enquesta feta internament a la nostra 
facultat mostra una valoració extraordinàriament positiva tant dels alumnes com del professorat. 

Així, segons la taula E.6.7., a la pregunta “El treball de fi de grau m’ha permès valorar el meu grau 
d’assoliment de les competències de la titulació” que varen contestar 40 alumnes del Grau, la 
mitjana obtinguda fou de 2,92/4. Probablement aquesta puntuació relativament baixa respecte 
a altres ensenyaments de la Facultat de Medicina es deu a que les competències de la titulació 
de Medicina estan més directament avaluades en les proves ACOE. Tal i com s’observa, les 
rubriques del TFG estan més relacionades amb les competències que s’assoleixen realitzant i 
presentant un treball  de recerca, de revisió o estudi de cas, i les competències de comunicar 
resultats d’un treball. No s’avaluen habilitats clíniques que són el gruix més important del grau.  

Amb tot, com hem esmentat, el gener de 2015, després d’haver presentat el TFG un grup de 68 
alumnes es va realitzar una enquesta a través del campus virtual per valorar l’opinió de l’alumnat 
respecte a la utilitat del TFG. Varen respondre 55 alumnes sobre 68 (81%),  i com es pot observar 
en els resultats, les avaluacions en general són molt positives (mitjanes entre 7,50 i 8,45  per ítem 
en una escala sobre 10). Cal destacar també que el que més útil han trobat són les tutories. 

Enquesta de Satisfacció del Professorat 

Les enquestes per valorar la satisfacció del professorat es va posar en marxa per part de la 
Universitat de Barcelona el mes de juliol d’enguany, i els resultats estaran disponibles pel dia de 
la visita. Aquesta enquesta regularment es passa entre els mesos de setembre i octubre, i 
precisament, considerant que la visita externa es realitzarà el 13 d’octubre de 2016, l’enquesta 
s’ha avançat al juliol.  

3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són els adequats a les característiques de 
la titulació 

Com es pot observar en la taula corresponent els resultats obtinguts es poden considerar molt 
adequats. La taxa de rendiment es manté al llarg dels diferents anys en valor superiors al 90% i la 
taxa d’eficiència propera al 100%. Els estudiants finalitzen els seus estudis en el període 
d’establert i la taxa d’abandonament es molt baixa, al voltant del 5,5%.  

Aquestes dades es corresponen en les previstes a la memòria de verificació o en certs casos les 
milloren. Les taxes previstes en el moment d’elaboració de la memòria i en funció de l’experiència 
històrica eren de 93,6% (Taxa d’eficiència), 7,05% (Taxa d’abandonament). 

> Taula E.6.8. Indicadors acadèmics. Curs 2014-15   

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842267
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Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Taxa de rendiment (peq130e) 90,48% 93,67% 94,16% 94,51% 94,43% 95,94% 

Taxa d'eficiència (peq130d)           98,98% 

Durada mitjana dels estudis (peq130h)           5,87 

Taxa d'abandonament (peq130g)         7,39% 5,51% 

Taxa de graduació (peq130c)             
Font: Planificació acadèmico-docent 

3.6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral son per les característiques de la 
titulació 

Els alumnes que es graduen en Medicina en la UB, majoritàriament (85-90%) inicien la seva 
activitat laboral professional intentant accedir a una plaça del sistema de Formació Sanitària 
Especialitzada, el conegut popularment com sistema MIR, a l’Estat Espanyol.  

És encara excepcional, però cal tenir en compte una tendència creixent, el fet que alumnes 
graduats en Medicina a la UB intentin realitzar la formació sanitària especialitzada en altres països 
de la UE o en els EUA o Canadà. 

L’examen MIR actual estableix una puntuació mínima igual o superior al 30% de les 10 millors 
puntuacions de la prova per assolir la possibilitat d’accedir a una de les 6.000 places 
(aproximadament) de formació que s’ofereixen anualment. La ratio d’aspirants en relació al 
nombre de places es actualment de 2:1. El pes de la prova MIR (225 preguntes d’elecció múltiple 
i 10 preguntes de reserva) es del 90% i el de l’expedient acadèmic es del 10% en la nota final, 
actualment. 

La Facultat de Medicina de la UB fa un seguiment específic dels resultats de la prova MIR dels 
seus alumnes des de fa 5 anys. Les dades són relativament constants, amb petites variacions, any 
rere any. Més d’un 95% dels alumnes UB que es presenten a la prova MIR la superen.  

Un 75-80% dels alumnes que es graduen cada any accedeixen finalment a una plaça de Formació 
Sanitària Especialitzada via MIR l’any següent al de la seva graduació (la primera oportunitat que 
tenen de presentar-se a la prova MIR).  

Tot i que no te cap valor estadístic, any rere any, la Facultat de Medicina UB es situa en el primer 
o segon lloc en nombre d’alumnes entre els 100 primers números de MIR. 

El 85% dels graduats que obtenen una plaça MIR realitzen la seva residencia a Catalunya. Un 10% 
ho fa a les Illes Balears i el 5% restant ho fa a la resta de l’Estat.  Hi ha dades de totes les 
especialitats elegits i dels hospitals o Unitats Docents de Medicina Familiar i Comunitària triades 
pels graduats UB. Habitualment, Medicina Familiar i Comunitària (la que més places oferta) és la 
que concentra el nombre més alt de graduats UB, seguida de Pediatria, Ginecologia i Obstetrícia 
i Psiquiatria (que també ofereixen un nombre relativament alt de places MIR). Dins de les 
especialitats mèdiques, destaquen algunes d’elles (Cardiologia, Hematologia, Aparell Digestiu, 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2014/07/037.html
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Endocrinologia) pel nombre i posició dels graduats UB en el context del MIR. Entre les especialitats 
quirúrgiques, destaca Urologia. 

Després de 4 o 5 anys de Formació Sanitària Especialitzada, la inserció laboral dels alumnes de la 
UB es la inherent a la professió mèdica en el moment actual: el percentatge d’atur és molt baix, 
la majoria de contractes son “precaris” (guàrdies, substitucions, interinitats, contractes 
temporals, etc.) i no es inhabitual una situació d’ocupació en diferents llocs de treball 
simultàniament. Progressivament, el metges es van incorporant a llocs de treball més estables, 
tant en la sanitat pública com en la sanitat privada. 

> Taula E.6.9. Indicadors d’inserció laboral.    

 

  

https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1842268


4. Valoració i propostes del pla de millora  

 

Taula PM1. Estat de les propostes de millora establertes en l’últim informe de seguiment (Curs 13-14) 

 
  

Proposta de millora Estat de la proposta de millora Observacions 

Implementació de les 
pràctiques tutelades 

Realitzada  

Planificació d’ACOE’s Realitzada  

Millorar de les prestacions del 
Laboratori d’Habilitats  

Realitzada parcialment  

Implementació del mini-CEX 
com a eina avaluadora de les 
pràctiques clíniques 

Realitzada una experiència pilot i en fase generalització a les assignatures 
corresponents.  

 

Implementació del Treball Fi 
de Grau 

Realitzada  

Ampliació d’espais En procés Ampliació de la Sala de 
Dissecció en construcció 

Servei de Gravació d’activitats 
docents 

En procés  



58 

 

Taula PM.2 Pla de millora de la titulacions  

 
Punt feble 
Diagnòstic 

Identificació de 
les causes que 
generen el 
punt feble 
diagnosticat 

Objectius 
per assolir 

Accions de 
millora 
proposades. 
Tasques 

Codi 
de 
l’acció 
de 
millor
a 

Priorita
t de 
l’acció 

Responsable Termini 
Calendari 
d’implantaci
ó 

Implica 
modificaci
ó 

Indicadors 
de 
seguiment
s de l’acció 
de millora 

El SAIQU/SGIQ 
no està 
implantat de 
forma totalment 
adequada 

Difícil 
implementació 
del SAIQU 
entre el 
personal 

Major 
implicació 
de tots els 
actors. 
Disposar de 
més 
recursos 
administrat
ius 

Més 
informació 
sobre la 
importància 
dels processos 
de qualitat 
Augment del 
personal.  

01 1 Equip de 
Govern, 
Comissió de 
Qualitat 

 NO Augment 
de la 
participaci
ó a les 
reunions 
de la 
Comissió 
de Qualitat 

Poca participació 
del professorat 
en cursos de 
formació 

Priorització de 
les tasques 
assistencials i 
de recerca. 

Augmentar 
el nombre 
de 
participant
s en els 
cursos de 
formació 

Organització 
d’activitats de 
formació en 
formats que 
facilitin la 
participació i 
adreçades 
específicamen
t a necessitats 
educatives 
dels 
professors de 
la Facultat 

02 1 Vice-degà 
acadèmic 
Unitat 
d’Educació 
Mèdica 

Curs 16-17 i 
17-18 

NO Augment 
d’activitats 
formatives 
Augment 
de la 
participaci
ó 

Poca utilització 
del PAT per part 
de l’alumnat, 
especialment en 

Dificultats  en 
el 
desplegament 
del PAT. Els 

Utilització 
del PAT per 
part de 
l’alumnat 

Millora de la 
informació 
sobre les 

03 1 Caps 
d’estudis 

Curs 16-17 NO Augment 
d’activitats 
tutorials 
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qüestions de 
tipus 
professional. 

alumnes 
presenten pocs 
dubtes 
d’orientació 
professional, 
degut a 
l’estructura de 
la formació 
mèdica. 

funcions del 
PAT 

Dubtes sobre la 
utilitat dels 
seminaris 
realitzats a les 
assignatures de 
Pràctiques 
Tutelades 

Insuficient 
interès dels 
estudiants 

Augmentar 
la utilitat 
d’aquestes 
activitats 

Replantejame
nt dels 
seminaris a la 
seva temàtica 
i organització 

04 1 Caps 
d’estudis i 
responsables 
de les 
pràctiques 
tutelades 

Curs 16-17 NO Índexs de 
satisfacció 
dels 
estudiants 
més 
elevats 

Encavalcament 
de continguts en 
matèries/assigna
tures 

No suficient 
coordinació 
entre 
assignatures 

Millora de 
la 
coordinació  

Més reunions 
entre 
coordinadors i 
caps d’estudi 

05 1 Caps 
d’estudis i 
coordinadors 
d’assignature
s 

3 propers 
cursos 

NO Millors 
puntuacio
ns en els 
índexs de 
satisfacció 
amb els 
continguts 
per part 
dels 
estudiants 

Sistemes 
d’avaluació 
millorables 

Formació del 
professorat en 
metodologia 
d’avaluació 

Millora dels 
sistemes 
d’avaluació 
que 
permetin 
implement
ar noves 
eines (mini-

Realitzar més 
cursos de 
formació  

06 1 Caps ‘Estudis, 
coordinadors 
d’assignature
s, Unitat 
d’Educació 
Mèdica 

3 propers 
cursos  

No Millora de 
la 
satisfacció 
del 
estudiants 
amb les 
eines 
avaluatives 
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CEX, 
portafoli 
electrònic...
) i 
perfecciona
r les 
existents 
(ACOE) 

Baixa taxa de 
resposta dels 
estudiants a les 
enquestes 

Els estudiants 
no copsen el 
possible 
impacte del 
resultats de les 
enquestes 

Augmentar 
la 
participació 
de 
l’alumnat 

Simplificar 
l’enquesta i 
adaptar-la a 
les 
característiqu
es de 
l’ensenyamen
t de Medicina. 
Incrementar 
l’impacte de 
les enquestes 

07 1 Caps 
d’estudis, 
Agència de 
Polítiques i 
Qualitat de la 
UB 

Propers 
cursos 

NO Augment 
de la 
participaci
ó 

El Laboratori 
d’Habilitats 
Clíniques no està 
suficientment 
explotat com a 
eina docent 

Manca d’espai i 
recursos 
humans i 
materials 

Millora de 
recursos 
que 
permetin 
una major 
utilització 

Inversió  08 1 Equip de 
Govern 

Propers 
cursos 

NO Augment 
de les 
activitats 
del 
Laboratori 
d’Habilitat
s 

 

Taula PM.3. Accions de millora que impliquin iniciar un procés de modificació (procés Modifica AQU)  

 

No Procedeix 

  



5. Evidències 

 

1. PRESENTACIÓ DEL CENTRE 

1. Oferta de Graus 

2. Oferta de Màsters Oficials 

3. Oferta de Màsters i Postgraus propis 

4. Taula P1.1. Titulacions impartides que s’acrediten, matriculats i professorat 

 

2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’AUTOINFORME 

5. Designació a càrrec del Degà dels membres del CAI 

6. Acta de Constitució dels CAI 

7. Convocatòries i actes de reunió dels CAI celebrades 

8. Acta del CAI d’aprovació de l’informe 

 

3. VALORACIÓ DEL L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS D’ACREDITACIÓ 

Estàndard 1: Qualitat del Programa Formatiu 

9. Accés a la informació pública de les memòries i resolucions de verificació de les titulacions 

de la Facultat de Medicina. Web SAIQU – Medicina.   

10. Taula E.1.1. Adequació del nombre d’estudiants. Grau Medicina 

11. Informe sobre el perfil dels alumnes matriculats a la UB procedents de la 1a assignació - Grau 

de Medicina, curs 2014-15 

12. Informe sobre el perfil dels alumnes matriculats a la UB procedents de la 1a assignació - Grau 

de Medicina, cursos anteriors 

13. PEQ. 30. Definició del perfil d'ingrés, admissió i matriculació dels estudiants de grau 

14. Accés al web del SAIQU 

15. Estatut de la UB 

16. Reglament de la Facultat de Medicina 

17. Web Consell d’Estudis 

18. Actes i convocatòries del Consell d’Estudis  

19. Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus 

i màsters universitaris (Consell de Govern de 8 de maig de 2012; Consell Social de 26 de juliol 

de 2012) 

20. Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació 

dels aprenentatges (aprovada per Consell de Govern en data 8 de maig de 2012) 

http://www.ub.edu/medicina/queoferim/index/grau.htm
http://www.ub.edu/medicina/masters/index.htm
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/index_avancat.html?categoria1=&categoria3=Article%2Fmst%2FcentreImpulsor%2FFacultatdeMedicina%2F&categoria5=&categoria7=&categoria8=&x=11&y=4
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/folder/view.php?id=1296410
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/vsma.html
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_30_Definicio_perfil_ingres_graus.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_30_Definicio_perfil_ingres_graus.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/saiqu.htm
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/normatives/estatut/estatut.html
http://www.ub.edu/medicina/org/organs/docs/regfacmed.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf
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21. Altres normatives del Grau de Medicina 

22. Normes generals reguladores dels Treballs de fi de Grau de la Universitat de Barcelona 

(Consell de Govern de la UB de 7 de juny de 2011) 

 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

23. Web de la Facultat de Medicina 

24. Exemple Web de Departaments (Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques) 

25. Web Grau de Medicina 

26. Web màsters universitaris 

27. Web màsters propis i cursos de postgrau 

28. Web Programes de Doctorat 

29. Web informació mobilitat nacional i internacional 

30. Accés al web del SAIQU 

 

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SAIQU/SGIC) de la titulació 

31. Accés al web del SAIQU 

32. PEQ 011 Revisió del Sistema de Qualitat  

33. PEQ 20 Qualitat dels programes formatius en el marc de la Verificació, Seguiment, 

Modificació i Acreditació (VSMA) per incloure el procés d’acreditació 

34. Web SAIQU – Medicina: accés informes de seguiment 

35. Web SAIQU-Medicina: altres indicadors  informes perfils d’ingrés, enquestes de satisfacció, 

etc. 

36. Informes agregats per ensenyaments (Històric d’enquestes) 

37. Informe del Gabinet Tècnic del Rectorat sobre el percentatge de participació en les enquestes 

del curs 2014-15, comparativa amb el 2013-14 

38. PEQ 100 sobre la gestió de les queixes, reclamacions i suggeriments 

39. Bústia de queixes i suggeriments 

40. Actes Comissió Acadèmica (curs 13-14) 

41. Actes Comissió de Qualitat 

 

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

42. Enquesta anual de valoració de les assignatures i professors, curs 14-15, Grau de Medicina 

43. Enquesta de satisfacció de graduats i graduades (2014) 

44. Taula E.4.1. Dades individuals del professorat del grau de Medicina (curs 2014-2015) 

45. Taula E.4.2. Dades globals del professorat del grau de Medicina (curs 2014-2015) 

46. Pla de Formació de Professorat ICE 

47. Estudi de detecció de necessitats formatives per el professorat de la Facultat de Medicina de 

la Universitat de Barcelona  (setembre 2011) 

file:///E:/Acreditació/Autoinforme/%20Normes%20generals%20reguladores%20dels%20Treballs%20de%20fi%20de%20Grau%20de%20la%20Universitat%20de%20Barcelona%20(Consell%20de%20Govern%20de%20la%20UB%20de%207%20de%20juny%20de%202011)
file:///E:/Acreditació/Autoinforme/%20Normes%20generals%20reguladores%20dels%20Treballs%20de%20fi%20de%20Grau%20de%20la%20Universitat%20de%20Barcelona%20(Consell%20de%20Govern%20de%20la%20UB%20de%207%20de%20juny%20de%202011)
http://www.ub.edu/medicina
http://www.ub.edu/cirugia-especialidades/
http://www.ub.edu/medicina/masters/index.htm
http://www.ub.edu/medicina/postgrau/index.htm
http://www.ub.edu/medicina/doctorat/matriculadoctoratpops.htm
http://www.ub.edu/medicina/WEB_ERASMUS/bases/A.INTRO_ORI.html
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/saiqu.htm
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/saiqu.htm
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_11_Revisio_Saiqu.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_20_Gestio_programes_formatius_vsma.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_20_Gestio_programes_formatius_vsma.pdf
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/vsma.html
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/altresindicadors.htm
http://www.ub.edu/gtr/enquestes_historic.html
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_100_Gestio_queixes.pdf
http://www.ub.edu/medicina/contacte/busties/cat/queixes.htm
http://www.ub.edu/gtr/pdf/Informe_Detallat_Item_Ensenyament_EnqAQU_2014.pdf#pagemode=bookmarks
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48. Llistat professorat participant a activitats formatives 

49. Enllaç activitats de formació de professorat, Facultat de Medicina 

 

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

50. Web Històric de Notícies de la Facultat de Medicina 

51. PEQ 50 Orientació a l’estudiant 

52. Pla d’acció tutorial de Medicina 

53. Portal Futurs Estudiants 

54. Informació Jornades Portes Obertes i Sessions informatives – Web Medicina 

55. Actes de benvinguda (curs 2014-15) 

56. Difusió de les sessions informatives sobre els programes de mobilitat nacional i internacional 

57. Web ORI Medicina 

58. Informació proves ACOE 

59. Difusió Proves ACOE 2015 

60. Dates proves ACOE 2015 

61. Inscripció ACOE 2014 

62. Web del SAE 

63. Enquesta als estudiants sobre serveis i instal·lacions de la UB (2014 i 2015) 

64. IDIBAPS : Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. 

65. IDIBELL : Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge 

66. FUNDACIÓ CELLEX 

67. Taules de satisfacció sobre instal·lacions i serveis (2014) 

68. Publicació de les enquestes de satisfacció la web de Gestió de Qualitat de la Facultat de 

Medicina 

69. Biblioteca Medicina – Clínic 

70. Biblioteca Medicina - Bellvitge 

71. Dades d’ús de la Biblioteca/CRAI Medicina 

 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

72. Publicació Plans Docents, Grau Medicina 

73. Taula E.6.1. a) Competències de la Titulació. Medicina 

74. Taula E.6.1. b) Competències de les assignatures seleccionades, Medicina  

75. Taula E.6.2. Activitats formatives de les assignatures seleccionades, pràctiques i el TFG, 

Medicina 

76. Normativa TFG Medicina 

77. Taula E.6.3. Sistemes d’avaluació de les assignatures seleccionades  

78. Taula E.6.4. Qualificacions de totes les assignatures del grau de medicina. Curs 2013-2014 

79. Taula E.6.5. Llista dels TFG, Enginyeria Biomedicina 

http://www.ub.edu/medicina_unitateducaciomedica/documentos/formacio.html
http://www.ub.edu/medicina/historicnoticies.htm
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/PEQS/PEQ_50_Orientacio_estudiant_grau_i_masters.pdf
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/jpo.htm
http://www.ub.edu/medicina/queoferim/index/secundaria.htm
http://www.ub.edu/medicina/historicnoticies.htm
http://www.ub.edu/medicina/historicnoticies.htm
http://www.ub.edu/medicina/WEB_ERASMUS/bases/A.INTRO_ORI.html
http://www.ub.edu/medicina/jornades/presentacions/roma.pdf
http://www.ub.edu/medicina/acoe2015/SESSI%20INFORMATIVA.jpg
http://www.ub.edu/medicina/acoe2015/ACOE%20%20FACULTAT%20MEDICINA%20UB.pdf
http://www.ub.edu/medicina/ACOE2014/acoe2014.pdf
http://www.ub.edu/sae/
http://www.idibaps.org/
http://www.idibell.cat/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2013/01/019.html?
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/altresindicadors.htm
http://www.ub.edu/medicina/saiqu/altresindicadors.htm
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-medicina
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-bellvitge
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80. Mostres avaluacions Medicina 

81. Taula E.6.6. Pràctiques tutelades cursades.  

82. Taula E.6.7. Indicadors acadèmics. Curs 2013-14, Enginyeria Biomèdica 

83.  
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