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1. Introducció
Dins del procés de seguiment de les titulacions de grau i màster, a la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut s’han elaborat els informes de seguiment
corresponents al curs acadèmic 2009-10 de les següents titulacions:
TITULACIÓ
Grau de Medicina
Màster
de
Salut
Mental:
Investigació
en
psiquiatria, neurotoxicologia i psicofarmacologia

RESPONSABLE
Dra. Mª Luisa Albina Chicote
Dra. Mª Teresa Colomina Fosch
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2. Valoració de la implantació del SIGQ
En el curs 2009-10, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha implantat el 1r
curs del grau de Medicina. Aquest fet suposa la necessitat d’establir un Sistema
Intern de Garantia de la Qualitat adaptat al centre que permeti fer el seguiment de
la implantació i desenvolupament dels graus i màsters de la Facultat.
És en aquest context que el centre s’ha dotat, en primer lloc, de la seva pròpia
Política de Qualitat (aprovada per Junta de Facultat el 23 de març de 2010) i també
del Manual de Qualitat de la FMCS (aprovat per Junta de Facultat el 20 de
desembre de 2010).
Per tal de definir i implantar aquest Manual de Qualitat del centre a partir de
l’adaptació dels processos del SIGQ de la URV, es va comptar amb la implicació del
responsable del SIGQ, la degana, els responsables d’ensenyament, els coordinadors
de màster, així com altre personal del centre involucrat en el desenvolupament i
recollida d’evidències dels diversos processos.
A més a més, també en aquest curs, tant la responsable d’ensenyament del grau
de Medicina com el coordinador del màster en Salut Mental: Investigació en
psiquiatria, neurotoxicologia i psicofarmacologia ja han fet l’anàlisi dels indicadors i
evidències al repositori de dades institucional, el DOCnet-Q, i han elaborat el seu
informe anual a partir del qual ens nodrim per a fer l’Informe de cente.
Pel que fa a la informació pública, en aquest moment la Política de Qualitat és
accessible a la web de la Facultat
(http://www.fmcs.urv.cat/portada/politica_de_qualitat_FMCS_v3.pdf),
així
com
també ho són la memòria verificada del Grau i els indicadors de l’ensenyament
referents al curs 2009-10.
També està previst fer públic properament el Manual de Qualitat de la FMCS perquè
la web del centre es troba en procés de renovació i, amb el nou disseny, s’està
planificant una secció destinada a la Garantia de la Qualitat on es publicaran tots
aquells temes vinculats a la qualitat dels ensenyaments.
Finalment, cal fer referència al fet que en els propers cursos, i al llarg del
desplegament total del grau, s’anirà valorant el desenvolupament general del SIGQ,
així com la seva correcta interpretació i implantació. D’aquesta manera, està previst
fer una revisió anual dels processos i de les evidències recollides per tal de detectar
mancances i planificar accions de millora amb els responsables dels processos.
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3. Valoració del desenvolupament dels ensenyaments del Centre
A partir dels informes de seguiment fets de l’ ensenyament de grau i de màster,
des del centre es conclou que la planificació i desenvolupament docent i els
resultats acadèmics obtinguts són adequats respecte a la informació verificada i
publicada, així com que s’està fent tot el possible per a que així sigui.
En el cas del grau de Medicina, es destaca que el primer curs d’implantació s’ha
desenvolupat de manera satisfactòria. A més a més, s’ha utilitzat una gran
diversitat de metodologia docents i d’avaluació, destacant la total utilització de la
plataforma virtual Moodle per part dels professors.
També els alumnes valoren positivament la realització de pràctiques clíniques als
centres d’atenció primària durant el primer curs.
Pel que fa a les places, totes les ofertades s’han cobert i ha augmentat la demanda
en primera opció. I, pel que fa a les taxes de rendiment i les d’èxit, aquestes són
molt bones i majoritàriament se situen per sobre del 90%, per la qual cosa pensem
que el perfil dels alumnes matriculats s’adequa a la previsió feta a la memòria i que
la càrrega de treball proposada a l’alumne ha estat l’adequada.
Finalment, cal destacar que els alumnes valoren positivament el pla d’acollida fet
després de la matrícula, i això és un fet rellevant donada la procedència dels
alumnes majoritàriament de fora de la nostra comunitat.
I, en el cas del màster de Salut Mental: Investigació en psiquiatria, neurotoxicologia
i psicofarmacologia cal fer referència a que tenint en compte el nombre de
preinscrits i matriculats, considerem que les xifres són similars a las de la URV i cal
remarcar que el Màster és de recerca i per tant no s'espera una matrícula massiva.
Pel que fa al desenvolupament del màster, la taxa d’èxit i de rendiment dels
alumnes, així com els recursos materials són molt satisfactoris. Pel que fa al
rendiment dels alumnes, cal també fer palesa de l'impacte dels seus treballs
realitzats durant el curs ja que la majoria d'ells són publicats en revistes d'impacte.
Per altra banda els alumnes es mostren molt satisfets amb els resultats
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4. Valoració de la gestió dels recursos i serveis del Centre
Pel que fa als recursos humans de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, els
resultats de l’enquesta de l’activitat docent mostren una tendència a l’alça en els
últims cursos, obtenint una mitjana similar o per damunt a la general de la
universitat. Pel que fa al percentatge de doctors que imparteixen docència al grau i
al màster, aquest és molt alt i està, fins i tot, per damunt de les recomanacions en
el cas de la titulació de grau.
En relació als recursos materials i els serveis del centre, aquests són els necessaris
pel bon desenvolupament de la docència tant pel nombre d’aules com per
l’equipament dels laboratoris.
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5. Pla de millora del Centre
A partir de les propostes de millora exposades en els informes de seguiment dels
ensenyaments del centre, es fa una anàlisi i valoració de la necessitat i repercussió
de cadascuna d’aquestes propostes i s’elabora el següent pla de millora del Centre.
Aquestes propostes es presentaran cada any acadèmic classificades per
ensenyament, definint els punts febles detectats, la proposta de millora proposada,
les accions a portar a terme, la data a fer-se i el responsable del procés.
Però, en el curs 2009-10 l’únic punt feble que s’ha detectat correspon a
l’ensenyament del grau de Medicina i, a més a més, es tracta d’una proposta de
millora que no es pot dur a terme des de la Facultat perquè ultrapassa les
competències del centre. Per aquest motiu, repetim la proposta a l’apartat 6.
Qüestions adreçades a la Universitat.

PLA DE MILLORA – ACTUACIONS FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Data: Març 2011

ENSENYAMENTS IMPLICATS:
Grau de Medicina (GM)
Màster de Salut Mental: investigació en psiquiatria, neurotoxicologia i
psicofarmacologia (MSM)

CURS ACADÈMIC

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL
ENSENYAMENT
IMPLICAT

PUNTS FEBLES
DETECTATS

PROPOSTES DE
MILLORA

2009-10

PLA DE MILLORA
ACCIONS A PORTAR
A TERME

P.1.2-03.E15 Informe dels resultats de l'enquesta de l'activitat docent
Millorar la
recollida
Indicadors de
d’informació de
Qüestió a adreçar a la
GM
l’activitat docent
les enquestes de
Universitat (apartat 5)
l’activitat docent
dels professors

Data de la
millora

Responsable

Curs 2010-11

Vicerectorat de
Personal Docent i
Investigador
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6. Qüestions adreçades a la Universitat
En aquest apartat s’inclou la proposta de millora exposada a l’apartat anterior
perquè ultrapassa les competències pròpies del centre i es creu convenient que s’ha
de posar en coneixement de l’Equip de Govern de la Universitat. Aquesta està
directament relacionada amb la URV:

QÜESTIONS ADREÇADES A LA UNIVERSITAT (FMCS)

Data: Març 2011

ENSENYAMENTS IMPLICATS:
Grau de Medicina (GM)
Màster de Salut Mental: investigació en psiquiatria, neurotoxicologia i
psicofarmacologia (MSM)

CURS ACADÈMIC

RESULTATS AVALUACIÓ INSTITUCIONAL
ENSENYAMENT
IMPLICAT

PUNTS FEBLES
DETECTATS

PROPOSTES DE
MILLORA

2009-10

PLA DE MILLORA
ACCIONS A PORTAR
A TERME

P.1.2-03.E15 Informe dels resultats de l'enquesta de l'activitat docent
Millorar la
recollida
Qüestió a adreçar a la
d’informació de
Indicadors de
GM
Universitat (apartat 5)
les enquestes de
l’activitat docent
l’activitat docent
dels professors

Data de la
millora

Responsable

Curs 2010-11

Vicerectorat de
Personal Docent i
Investigador
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