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1. PRESENTACIÓ 
 
1.1. OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ ESTABLERTS PEL CLAUSTRE 
 
El Claustre de la UAB va acordar, en la sessió de 4 de maig de 2005, la creació de la 
Comissió d’Anàlisi i Seguiment de l’Adaptació de la UAB a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES), de caràcter consultiu, per a assessorar i seguir, de manera independent 
dels òrgans de govern de la Universitat, el disseny i la concreció del model i el Pla 
d’adaptació de la UAB a l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
 
El mes d’abril de 2006 la Comissió va lliurar a la Mesa del Claustre el seu primer informe, 
que es va presentar en la sessió de Claustre de 28 de novembre de 2006. En aquella sessió, 
el Claustre va acordar renovar el mandat de la Comissió. 
 
 
1.2. MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
 
L’acord de creació de la Comissió estableix que ha d’estar formada per un degà i un director 
de departament —elegits per ells mateixos i entre els respectius degans, directors d’escola, 
directors de departament i d’institut—, i per vuit membres del Claustre  
elegits pels sectors respectius i d’entre aquests, d’acord amb el repartiment següent: tres 
membres del personal acadèmic, dos dels quals han de pertànyer al sector B i un al sector A; 
tres estudiants, un dels quals ha de ser estudiant de doctorat; i dos membres del personal 
d’administració i serveis.  
 
En la sessió de Claustre de 21 de novembre de 2007 es van renovar les places que havien 
quedat vacants per diferents motius i la composició de la Comissió va quedar de la manera 
següent: 
 

– Alfred Ferret Quesada, degà de la Facultat de Veterinària 
– Emilio Luque Fadón, director del Departament d’Arquitectura de Computadors i de 
   Sistemes Operatius 
– Joaquín Gairín Sallán, professor del sector A  
– Àngel Cebollada Frontera, professor del sector B  
– Miquel Àngel Essomba Gelabert, professor del sector B  
– Antoni Lomas Anguita, estudiant  
– Delfina Rossi Silvano, estudiant  
– Joaquim Bernabé Ródenas, membre del personal d’administració i serveis 
– Imma Gamo Nieto, membre del personal d’administració i serveis 
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La Comissió ha comptat amb el suport tècnic i administratiu de l’Oficina de Coordinació 
Institucional i s’ha reunit deu vegades. Dels seus nou membres, vuit han participat amb 
regularitat desigual en els treballs i un no ha assistit a cap de les reunions. 
 
 
1.3. PLA DE TREBALL SEGUIT 
 
La Comissió va decidir que aquesta segona etapa s’havia de centrar en recollir l’opinió del 
campus en relació a l’experiència del Pla pilot com a procés d’adaptació de la UAB a l’EEES, 
a més de fer el seguiment de les actuacions realitzades en relació amb les propostes 
contingudes en el seu primer informe. 
 
Com a metodologia per a apropar-se als membres de la comunitat, la Comissió va proposar 
als deganats i direccions d’escola1 que organitzessin una reunió a cadascun dels seus 
centres amb representants de tots el col·lectius per tal de poder recollir les diverses opinions 
i percepcions, tant si havien participat en el Pla pilot de la UAB com si no. Es va deixar a 
criteri de cada deganat o direcció el tipus de fòrum que considerés més adequat: junta de 
facultat o d’escola; grups variats de persones que participaven en el Pla pilot; etc. A l’annex 1 
s’especifiquen els centres i persones que han participat a les reunions.  
 
En les reunions —que es van dur a terme entre mitjans de novembre de 2007 i gener de 
2008— es va partir d’una llista de qüestions elaborada per la Comissió (vegeu l’annex 2) 
amb l’objectiu de poder sistematitzar les respostes obtingudes, tot i que es van recollir també 
totes les opinions, percepcions i sentiments expressats pels assistents a les reunions que 
s’escapaven de les qüestions concretes plantejades. 
 
 
1.4. ESTRUCTURA DE L’INFORME 
 
L’informe es divideix en dos grans apartats: al primer es recull “la veu dels protagonistes” del 
pla d’experimentació que s’està duent a terme a la Universitat, i al segon es fa el seguiment 
de les propostes que va plantejar la Comissió en el seu primer informe de l’abril de 2006. 

                                                           
1 Al llarg de l’Informe es fa referència als diversos centres en què s’han realitzat reunions, i s’utilitzen les sigles 
següents: Facultat de Ciències: FC; Facultat de Ciències de l'Educació: FCE; Facultat de Ciències de la 
Comunicació: FCC; Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: FCEE; Facultat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia: FCPS; Facultat de Dret: FD; Facultat de Filosofia i Lletres: FFL; Facultat de Psicologia: FP; Facultat 
de Traducció i d'Interpretació: FTI; Facultat de Veterinària: FV; Escola Tècnica Superior d'Enginyeria: ETSE; 
Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Sabadell: EUEES; Escola Universitària d'Informàtica: EUI. 
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Finalment, hi ha un capítol amb els principals temes de debat que la Comissió planteja a 
discussió del Claustre. 
 
El capítol titulat “La veu dels protagonistes” recull tota la informació recollida a les tretze 
reunions que es van fer amb representants de la comunitat universitària als centres de la 
UAB. S’ha estructurat en dos subapartats d’anàlisi dedicats a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior des d’una perspectiva general (finalitats, programa formatiu, estratègies 
metodològiques i avaluació) i al procés concret d’experimentació (desenvolupament del Pla 
pilot i recursos). També recull totes les propostes plantejades pels participants. 
 
El recull sintetitza les asseveracions més importants, tenint en compte el procediment i la 
metodologia emprats. En algun cas fins i tot hi poden aparèixer afirmacions contradictòries, 
com a resultat d’idees contràries expressades dins d’un mateix col·lectiu o entre diversos 
col·lectius i de l’intent per part de la Comissió de respectar les opinions expressades pels 
participants. 
 
El caràcter sintètic del treball pot explicar el sentit incomplet que de vegades pot tenir alguna 
afirmació; en el mateix sentit, algunes idees de les que s’atribueixen a un o més centres 
podrien ser assumides per d’altres. En aquest sentit, com ja s’ha dit, les referències fetes als 
centres tenen un caràcter més il·lustratiu que representatiu atesa la metodologia utilitzada. 
   
 
 
2. LA VEU DELS PROTAGONISTES 
 
2.1. VISIÓ GENERAL SOBRE L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR A LA 
UAB 
 
En aquest apartat volem reflectir les opinions recollides en les reunions als centres sobre el 
que suposa la convergència amb l’EEES a la UAB des d’una perspectiva general del procés.  
 
 
2.1.1. Finalitats o objectius 
 
Les respostes proporcionades pels centres no se centren tant en els objectius estratègics a 
nivell europeu (mobilitat, avaluació de la qualitat, europeisme) com en els objectius relatius 
als aspectes formatius: 

- Adopció d’un sistema de graus d’educació superior que permeti la comparabilitat. 
- Adopció d’un sistema de graus d’educació superior que contempli dos cicles: el grau i 

el postgrau. 
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- Establiment d’un sistema de crèdits europeu: els European Credit Transfer System 
(ECTS). 

 
Tots els centres coincideixen a assenyalar que l’avenç cap a l’EEES ha de ser plantejat com 
una oportunitat que respongui a neguits i anhels que les facultats i escoles viuen en el 
present. Tots manifesten que el seu principal objectiu consisteix a millorar la qualitat de la 
formació. El sentit de millorar aquesta formació ha de ser que els estudiants obtinguin un 
millor rendiment acadèmic, preocupació transversal a tots els entrevistats. 
 
Diversos centres (FCEE, EUI, FC) constaten que l’alumnat arriba des de l’ensenyament 
secundari amb grans mancances. En algun d’aquests centres, fins i tot, pal·liar aquestes 
mancances s’ha convertit en part dels objectius de primer curs. Puntualment (EUI), 
s’assenyala la dificultat d’adaptació dels estudiants que accedeixen a algunes titulacions de 
grau. 
 
Tan sols un centre (FTI) ha explicitat que un dels seus objectius amb vistes a l’adaptació a 
l’EEES és la mobilitat i la dimensió europea. L’objectiu de la mobilitat es considera molt poc 
treballat i es fa incís en el fet que hi ha poques places d’intercanvi. 
 
 
2.1.2. Programa formatiu 
 
Els efectes positius més destacats són el replantejament de les assignatures i la reflexió 
sobre els seus continguts. 
 
Els estudiants opinen que l’augment de tutories i presentacions de treballs redueix els 
continguts de les assignatures i que no organitzen el seu treball en coherència amb els 
ensenyaments sinó en funció dels treballs a presentar o dels exàmens a realitzar. 
 
Els estudiants de l'FP i de l'FV opinen que possiblement es milloren els resultats amb els 
canvis introduïts, però que també falta la visió global de tot el contingut de l'assignatura. A 
l'FP els estudiants expressen la seva preocupació perquè es potenciïn assignatures més 
generalistes, en detriment de les pròpies de les titulacions. 
 
A l'FCC es va considerar molt negativa la decisió que el grau duri quatre anys, i es va 
argumentar que és contradictòria amb la facilitació de la mobilitat. 
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2.1.3. Estratègies metodològiques 
 
Hi ha un grau d’acord elevat a l’hora de destacar que la millora de la formació passa 
necessàriament per la millora de la metodologia que utilitza el professorat.  
 
També hi ha la idea general que Bolonya implica forçosament l’adopció de noves 
metodologies docents i, a més, que aquestes són imposades, la qual cosa es percep com a 
negativa. Per altra banda, els centres no creuen que Bolonya obligui a fer aquests canvis 
metodològics, ja que havien començat a implantar-ne diversos abans dels plans pilot 
(pràctiques externes, tercera llengua, docència tutoritzada, aplicació de noves tecnologies a 
la docència, definició i comunicació de les competències a desenvolupar, etc.). 
 
El professorat opina que l’estructuració en ECTS ajuda l’estudiant a adquirir experiència per 
a estructurar el seu temps i a conèixer quina és la dedicació que requereix cada assignatura. 
 
Els estudiants es queixen de la manca de coordinació entre l’activitat teòrica i pràctica, i 
consideren negativament la major dificultat d’organització si cursen assignatures de més d’un 
curs acadèmic. 
 
Es destaca, sobretot en  els estudiants de l'FC, que l’adaptació promou la continuïtat de 
l’esforç com a alternativa a l’esforç concentrat en determinats moments previs a l’avaluació 
final. 
 
Es comenta que de vegades no hi ha el feedback necessari entre el professor i l’estudiant. 
 
Més d’una tercera part dels centres no valoren si hi ha hagut una millora metodològica, sinó 
que citen els canvis metodològics sense valorar-los. De fet, cal dir que cap centre no 
anomena les modificacions metodològiques com a millores —com es proposava a la 
pregunta plantejada per la Comissió—, sinó que es parla de canvis, la qual cosa diu bastant 
de la percepció general. 
 
La majoria de centres, sempre que els estudiants són els qui opinen, redueixen els canvis de 
metodologia a l’aplicació de l’avaluació continuada, sense entrar en els canvis eventuals en 
la manera de fer docència. No s’acostuma a valorar si els coneixements s’imparteixen o 
s’adquireixen millor, sinó com afecta aquesta avaluació continuada en l’esforç necessari per 
a aprovar o per a impartir docència. 
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Els tres col·lectius (estudiants, professorat i personal d'administració i serveis) valoren 
negativament l’increment de l’esforç que suposen les noves metodologies. Bona part de 
l’increment i sensació d’excés de feina es deu a un abús del nombre de treballs, dels quals 
no sempre se’n treu el profit suficient. Per altra banda, s’afirma que els treballs en equip no 
serveixen per a aprendre. 
 
Pel que fa als centres que opinen que els canvis són positius, destaquen com a aspectes 
beneficiosos que es coneix millor el treball que fa l’estudiant en cada moment i que, en 
reforçar-se el procés d’aprenentatge de l’estudiant, s’aconsegueix que s’assimilin millor els 
coneixements.  
 
Com a efectes positius esmentats només per alguns centres podem destacar l’efecte 
beneficiós que té per a l’estudiant l’obligatorietat d’assistir a classe, la qual cosa repercuteix 
positivament en l’aprenentatge (professorat FD). 
 
Hi ha una opinió unànime sobre les dificultats que l’estudiant es troba per a conciliar treball i 
estudis, però no sembla que hi hagi coincidència en les vies de solució d’aquesta situació. 
 
Es perceben dubtes entre el professorat sobre si els nous mètodes d’ensenyament 
“entrenen” més que “ensenyen”, i sobre si tot el professorat està capacitat per a formar en 
determinades competències (presentacions en públic, tercer idioma, TIC, etc.). 
 
Tant el professorat com els estudiants valoren positivament la introducció de la docència 
tutoritzada (amb l’excepció dels professors de l'EUI) quan aquesta és possible i encara més 
quan ha comportat la divisió de grups massa nombrosos. 
 
Als estudiants els preocupa la reducció de classes presencials, tot i que a vegades és més 
fictícia que real. 
 
Hi ha centres (FP i FC) que no veuen conseqüències positives en els canvis de metodologies 
i argumenten que un canvi en la forma d’impartir la classe no implica necessàriament un 
aprenentatge millor.  
 
A l'FCC s’assegura que el tipus d’ensenyament que s’ha anat introduint té un caràcter més 
pràctic. 
 
A l’EUI es constata que els seminaris serveixen per a fer reflexionar més a l’alumnat i el 
professorat de l'FCPS té clar que, amb les noves metodologies docents, els estudiants 
llegeixen més. 
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Sobre l’ús del campus virtual com a metodologia docent complementària, a l'FC es va 
comentar que és molt restrictiu i que deixa de ser operatiu a l’estiu. 
 
 
2.1.4. Avaluació 
 
Hi ha la percepció força general que l’avaluació continuada obliga a rebaixar continguts 
encara que, d'altra banda, promou l’adquisició de competències. 
 
En alguns centres es comenta que els resultats acadèmics no sempre són l'indicador idoni 
per a avaluar el resultat de la formació adquirida per l'estudiant i que, en conseqüència, 
caldria buscar models de resultats finals i d'inserció, desenvolupament i progressió en el món 
laboral dels estudiants una vegada finalitzats els seus estudis.  
 
El model d'avaluació continuada crea alguns problemes en la qüestió de la qualificació dels 
estudiants, especialment en aquells que no completen el model d'avaluació continuada. 
 
A l’ETSE es va fer esment i reflexió sobre el possible abús del concepte d'avaluació 
continuada i la seva aplicació per part del professorat. Es considera que a la majoria 
d’assignatures es demanen massa controls i treballs per al pes que aquests acaben tenint en 
la nota final, que es considera insuficient. 
 
A la reunió de l'FD, tot i que en aquest centre no hi ha Pla pilot però sí una experiència del 
model d'avaluació continuada en la titulació de Criminologia, el comentari per part dels 
estudiants va ser que no funciona, ja que els estudiants que participen en aquest sistema 
n’estan satisfets, però en queden exclosos aquells que, per diverses raons, no poden seguir 
el model.  
 
A l'FC, la impressió és que el primer curs l’avaluació continuada és positiva, però en la resta 
de cursos hauria de ser una opció en funció de les persones i grups. 
 
Els estudiants de l'FV consideren que la realització de moltes proves comporta la sensació 
de no poder estudiar bé i de no consolidar la matèria. D’altra banda, opinen que hi ha hagut 
una baixada de les notes que els ha perjudicat per a participar en processos competitius com 
la sol·licitud de beques. Sobre aquest aspecte, els professors puntualitzen que la davallada 
no ha estat efecte de l’avaluació continuada, sinó del pas al sistema de qualificacions 
numèriques. 
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2.2. ANÀLISI DEL PROCÉS D’EXPERIMENTACIÓ 
 
Aquest apartat recull les opinions expressades sobre el procés d’experimentació, entès en un 
sentit ampli, tant pel que ha suposat l’experiència dels centres que han participat en el Pla 
pilot com pels diversos canvis metodològics que s’han introduït en moltes titulacions. 
 
 
2.2.1. El desenvolupament del Pla pilot 
 
En general es valora l’aplicació del Pla pilot com una adquisició d’experiència amb vista a la 
introducció dels nous plans d’estudi, i també hi ha un cert acord en la incertesa del procés 
d’experimentació, sigui per un desenvolupament normatiu posterior en molts casos a les 
iniciatives presses, per una certa precipitació en el procés o fins i tot per una manca 
d’anticipació a les possibles problemàtiques que cal atendre. 
 
Els efectes negatius esmentats de forma més general, tant per professors com per 
estudiants, fan referència a la manca de directrius per a homogeneïtzar el procés. També es 
té la percepció que hi ha hagut una manca de reflexió i que l’aplicació s’ha fet a 
corre-cuita. 
 
Hi ha coincidència absoluta entre els col·lectius i els centres a l’hora de parlar de la dificultat 
de compatibilitzar l’estudi i la feina. 
 
El professorat es queixa d’algunes de les conseqüències que ha comportat la 
reestructuració, com per exemple l’augment de l’absentisme del estudiants. 
 
Es considera que no s’ha tingut en compte la necessitat d’adequar la ràtio entre professors i 
estudiants, la qual cosa fa difícil un ensenyament més tutoritzat. 
 
Es valora negativament la manca d’adequació del sistema per a valorar l’activitat del 
professor, que s’ha diversificat —front a la situació anterior on només es comptaven hores de 
teoria i pràctica— i, en molts casos, s’ha incrementat. 
 
En general, els estudiants es queixen de l'increment de feina detectat des que s’inicià el 
procés. Creuen que els professors no sempre l’encerten a l’hora de calcular quantes hores 
de feina implica un treball i, a més, tenint en compte la diversitat, és difícil establir una 
dedicació mitjana en cada assignatura sense incórrer en desequilibris. 
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Al personal d’administració i serveis (PAS) els resulta un problema haver de treballar 
mantenint alhora dos sistemes d’estructuració de l’activitat acadèmica (sistema vigent i Pla 
pilot) i consideren que durant el temps que fa que organitzen l’activitat amb el sistema ECTS 
no se’ls ha reconegut convenientment l’esforç aplicat en el canvi. 
 
Gairebé la meitat dels centres convenen a senyalar que l’adopció d’aquests objectius (és a 
dir, la incorporació al procés d’adaptació a l’EEES) ha estat realitzada per imposició de 
l’Equip de Govern i no per acord consensuat. Els centres que expressen aquest malestar 
tenen una titulació de Pla pilot, per la qual cosa considerem que seria interessant explorar 
fins a quin punt s’identifiquen amb l’adaptació global a l’EEES i com condiciona l’experiència 
dels plans pilot. 
 
Els centres que no creuen que Bolonya obligui a fer canvis metodològics afegeixen que seria 
bo que servís per fer la reflexió sobre la metodologia adient per a cada matèria, però no si 
s’aplica el canvi perquè sí: és clar que no totes les matèries poden aplicar la mateixa 
metodologia. És estesa la idea que cal ser flexibles: “Cal un compromís entre les diverses 
metodologies per tal d’usar la més adequada en cada moment i en funció de cada objectiu” 
(EUI). Algun centre opina que Bolonya ja ha estat un èxit des del moment que ha fet canviar 
moltes inèrcies. 
 
A l’EUI es té una mica la impressió que "sota el paraigües de Bolonya es va entrar només en 
el canvi de metodologia docent i, a més, dirigida des de dalt, des d’un vicerectorat o des de 
més amunt, i sense explicar bé els objectius que es perseguien. Però Bolonya i metodologies 
docents no són el mateix.” 
 
A l'FCC es va comentar que “els millors estudiants no necessiten Bolonya” i que en el cas 
d'aquells estudiants que “no poden seguir” caldria estudiar solucions. 
 
No hi ha comentaris coincidents sobre la consideració del programa formatiu (reflex que les 
problemàtiques són o es perceben com a contextuals). Sobre la naturalesa i contingut del 
programa, es destaca de manera generalitzada la delimitació que es fa de la dedicació de 
l’estudiant i la major clarificació d’objectius i continguts de formació que permet. Com a 
problema es destaca el caràcter i l’organització del treball massa acadèmica i poc pràctica 
(FFL). D’altres observacions referides a evitar la duplicitat d’assignatures (FCC) són 
compartides per molts centres. 
 
Es percep una manca de direcció o lideratge, que ha afectat al procés i que sempre és 
necessari quan es vol fer un canvi cultural tan important com aquest. Alguns comentaris són 
contundents: “Ha estat negativa la forma d’implantació, des de dalt, provant i sense explicar 
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gairebé què es pretenia. Hi ha sensació de desgovern i que en els últims temps s’ha perdut 
la coordinació que inicialment liderava la Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior 
(IDES)”. (FCPS); “El professorat implicat s’ha sentit abandonat per l’Equip de Govern i pels 
àmbits administratius com l’Oficina de Programació i de Qualitat (OPQ), l’Oficina de Gestió 
de la Informació i la Documentació (OGID) i, en especial, per l’IDES, que consideren que no 
ha realitzat la tasca encarregada”. També s’esmenta el fet que l’Agència Catalana de 
Qualitat (AQU) mai no hagi contestat sobre els diversos informes que s’hi han presentat 
(FCE). 
 
Altres elements que s’assenyalen fan referència a l’inexistent suport extern per part de 
l’AQU, l’excessiva duració del procés d’experimentació, la inadequació del moment i 
l’excessiva exigència administrativa (FCE). 
 
En la taula següent es recull un llistat complementari de conseqüències positives i negatives 
que ha comportat l’aplicació del procés d’innovació, en opinió dels participants a les sessions 
als centres: 
 

CONSEQÜÈNCIES PERCEBUDES COM A  
POSITIVES NEGATIVES 

_ La potenciació d’una línia de treball 
formatiu comú (FC) 

_ La millora de la tutoria (FC) 
_ Els canvis en l’avaluació (FCEE) 
_ L’aprofundiment en el contingut (FCC) 
_ La presa de consciència sobre la 

importància de la metodologia i la 
coherència que aquesta ha de tenir amb 
els objectius 

_ La millora del rendiment dels estudiants 
(FC)  

_ El major esforç de l’estudiant (FCPS) 
_ L’avaluació real de l’activitat de 

l’estudiant i del professorat (FCE) 
_ La sensibilització vers una major qualitat 

de la docència  
_ La focalització en les demandes de 

l’estudiant i de la societat 
_ La racionalització del calendari (FC) 
_ La disminució de la ràtio professor / 

_ Un major nivell d’exigència als 
estudiants 

_ La insuficient coordinació del professorat 
_ Un major nivell d’absentisme a les aules 
_ Un augment real de les exigències 

acadèmiques  als estudiants (que es 
manté, encara que s’utilitzen noves 
tecnologies): “Hem anat massa lluny en 
l’exigència de treball, pràctiques, etc.; 
cal un replantejament més realista. No 
s’han reduït les hores de classe 
presencial i als estudiants se’ls demana 
molta dedicació” (FCPS) 

_ La informació insuficient i, de vegades, 
contradictòria i confusa 

_ El procés burocràtic, pel seu caràcter 
homogeneïtzador i per l’enorme 
exigència de documentació escrita 
(opinió unànime) 

_ La inexistència o la insuficiència dels 
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estudiant (FV) 
_ L’augment de la mobilitat (FTI, EUEES) 
_ Un major coneixement del professorat 

entre si (FP) 
_ La convergència de professors i 

estudiants en un mateix projecte (FTI) 
_ El foment de la reflexió del professorat 

per promoure canvis i innovacions en els 
programes formatius  

_ La sensibilització sobre la qualitat de la 
docència: s’ha discutit si el que s’està 
fent és el millor que es pot fer amb els 
recursos de què es disposen (FCEE) 

_ L’experimentació realitzada permetrà 
readequar el pla d’estudis vigent (FCC) 

_ L’aprofitament de l’experiència prèvia i 
l’oportunitat d’ajustar els continguts i 
d’introduir innovacions (FFL) 

_ Un augment inevitable de coordinació en 
l’organització del temps (professorat de 
la FV) 

processos desitjables d’acompanyament 
(formació, recursos i incentius, entre 
d’altres)  

_ La manca de formació prèvia i 
obligatòria (FCC), que també hauria 
d’haver implicat al PAS (EUEES) 

_ La burocratització de la tasca docent 
_ El retard en la formació i adaptació de 

les eines en l’àmbit del PAS 
_ El sobreesforç, fruit d’estar implementant 

una cosa nova amb tècniques antigues 
(per exemple: “al pla docent només es 
compten les hores presencials”) (ETSE) 

_ La incompatibilitat de l’avaluació 
continuada amb la vida laboral de 
l’estudiant 

 
 
2.2.2. Els recursos 
 
La política de “cost zero” és àmpliament criticada, cosa que ha generat efectes personals 
negatius (cansament i desgast emocional en el professorat) i moltes tensions. 
 
No hi ha recursos per poder implantar correctament els canvis de metodologia i no es creu 
possible mantenir la pretensió que aquests canvis es puguin dur a terme amb un “cost zero”, 
atès que es consideren imprescindibles les reformes dels espais i l’increment de les 
dotacions docents. 
 
Una conseqüència del canvi metodològic que es presenta com a indesitjada (excepte en el 
cas de l'FD) és la poca compatibilitat que hi ha dels estudis amb avaluació continuada amb el 
treball dels estudiants, cosa que es podria pal·liar amb una bona política pública de beques. 
 
És explícita la problemàtica de la grandària dels grups de classe. Es considera necessari que 
els grups de treball siguin de mida reduïda per tal de millorar els resultats en la formació dels 
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estudiants, si bé és important assenyalar que es considera que la seva influència seria 
positiva en qualsevol model docent utilitzat.  
 
La disminució de la mida dels grups de classe implica l'assumpció d'un cost addicional per a 
la implementació, i per tant es considera que la transformació que es pretén no pot realitzar-
se sense avaluar-ne el cost real i que no s'hauria d'abordar des de l'òptica del “cost zero”. 
 
El professorat fa menció explícita de l’IDES, en el sentit que s’esperava més ajuda per part 
d’aquest organisme com a suport a la reestructuració de les titulacions i al professorat en 
l’adopció de les noves metodologies: l’activitat de l’IDES en aquests punts no es valora 
positivament. 
 
El PAS afirma que els resulta difícil encaixar les noves necessitats i organitzar els espais 
disponibles. Les aplicacions administratives no s’han adaptat prèviament a la nova activitat 
de professors i estudiants. 
 
La normativa acadèmica (crèdits a matricular, calendaris, segones convocatòries, etc.) no 
s’ha adaptat al canvi. 
 
Des del punt de vista organitzatiu, els estudiants es queixen de la manca de coordinació en 
el calendari de presentació de treballs i realització d’exàmens. 
 
Diferents centres coincideixen a assenyalar que, respecte al desenvolupament del programa, 
el procés d’experimentació ha suposat un augment de la coordinació de les matèries i del 
professorat i una major participació i implicació de tots els afectats en el procés formatiu 
(estudiants i professorat i també el personal d’administració i serveis per a l'FCE).  
 
Els incentius dels recursos humans per impulsar i reforçar el canvi pretès sembla que no han 
estat suficients ni tampoc els necessaris.  
 
Es comenta que es podrien haver considerat altres polítiques de desenvolupament 
professional; en aquest sentit s’esmenten, per exemple: “Gran exigència al professorat que 
no està comptabilitzada en els plans docents” (FCE); “La manca de reconeixement a la 
sobrededicació que s’exigeix al professorat (campus virtual, fòrums, tutoria electrònica, etc.) 
és molt frustrant” (FTI). 
 
Els estudiants mostren preocupació per l’augment dels preus dels màsters i reivindiquen que 
la formació s’ha d’oferir amb criteris científics i no de mercat, en referència tant a l’autonomia 
universitària (FP) com a la privatització de la universitat (FC). 
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2.3. PROPOSTES RECOLLIDES 
 
L’ordenació dels punts següents no implica cap prelació per ordre de vegades repetit ni 
d’importància. 
 
1. Cal repensar la relació de les matèries/ assignatures en funció del contingut i del caràcter 

de formació inicial. 
2. Alguns centres expliciten la importància d’impulsar una dinàmica d’intercanvi 

d’experiències sobre metodologia. 
3. Alguns centres de ciències socials i jurídiques (FCEE, FD) es plantegen com a objectius 

per a l’adaptació a l’EEES accions de naturalesa més organitzativa que formativa, com 
ara la reducció de ràtios i la necessitat de promoure mesures que condueixin a la 
conciliació de la vida laboral i acadèmica. 

4. Cal una política de beques millor. 
5. Els estudiants opinen que caldria flexibilitzar els requisits de matrícula. 
6. Els membres del PAS opinen que la matrícula semestral podria solucionar molts 

problemes. 
7. Els membres del PAS creuen que caldria millorar les eines per a transmetre la informació 

als estudiants. 
8. Cal buscar models d'avaluació flexibles en funció de l'alumnat i de les característiques de 

les matèries.  
9. S'ha de tenir en compte el problema de compatibilitzar la necessitat de processos 

d'adquisició de coneixements de caràcter acumulatiu amb el model d'avaluació 
continuada entesa com un fraccionament de la valoració de l'adquisició d'aquests 
coneixements.  

10. Cal considerar el problema de la compatibilitat d'una “vida laboral de l'estudiant” amb el 
model docent, incloent-hi l'aspecte de l'avaluació: els estudiants opinen que cal adaptar 
els horaris de classe. 

11. Proposta de passar a una matrícula semestral real, és a dir, la programació del conjunt 
de les assignatures, o el subconjunt que es consideri “clau”, d'una titulació en cada 
semestre, en els casos de models que optin per l'existència d'assignatures semestrals.  

12. Es considera necessari revisar, per actualitzar-lo o adequar-lo, el règim de permanències 
que actualment és vigent.  

13. No s’hauria de valorar l'èxit del nou model a partir dels resultats sinó del rendiment, ja 
que hi ha el perill d'una opció poc responsable: aprovar directament més (EUI). 

14. S’haurien de tenir en compte els estudiants que treballen en la implementació del pla 
d'estudis (EUI). 
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15. Hi ha la necessitat d’aprofundir en temes de mobilitat (FTI). 
16. Es demanen més recursos de personal, tècnics i administratius. Particularment, alguns 

centres incideixen en temes puntuals (per exemple, les TIC a l'FTI). 
17. De manera puntual, també es reclamen millores en les infraestructures (FCE, EUEES). 
18. Modificacions burocràtiques: 

 Més flexibilitat a la matrícula: matrícula semestral i adaptació dels plans d’estudis.  
 La mateixa assignatura en diferents horaris.  
 Fer compatible la dedicació acadèmica i laboral dels estudiants.   
 Règim de permanència més estricte.  
 Reducció de la ràtio professor/estudiants. 

19. Més informació, més coordinació: 
 Cal uns protocols d’actuació clars. 
 Pla de formació (coaching) al professorat i als estudiants en el desenvolupament de 

nous sistemes educatius i en sistemes d’avaluació continuada. 
 Més informació als estudiants. Coneixement dels mètodes d’avaluació previs a la 

matriculació. 
 Més coordinació entre els  professors, tot i que sigui contradictori amb la llibertat de 

càtedra. 
20. Més recursos econòmics: amb la política de "cost zero" no hi haurà reforma: 

 Més beques per als estudiants. 
 Noves tecnologies, principalment per millorar la comunicació i coordinació. 
 Infraestructures necessàries: adaptar les biblioteques i les aules als treballs en grup, 

adequació dels espais. 
 Recursos al PAS. 
 Recursos de suport al professorat, que ha assumit una càrrega de feina més gran. 

21. A Psicologia es va veure la necessitat de trobar un punt d’equilibri entre les necessitats 
de qui busca aprendre i de qui busca exercir una professió. 

22. En centres com Ciències, es justifica el manteniment de l’examen final per permetre dues 
vies: els que només estudien i els que estudien i treballen. 

23. A l’FTI, l'FCEE i l’EUEES s’esmenta la necessitat d’aplicar una “via lenta”, posant 
especial èmfasi en no rebaixar el nivell d’exigència per aquest fet. 

24. En quatre centres (FTI, FFL, FCPS i FV) es va llençar la idea que han de ser els centres 
mateix els que acostin la tasca de l’IDES i qui disposin dels recursos i del poder executiu 
real per a poder coordinar la feina. 

25. Afavorir la conciliació de la vida laboral i personal del professorat (FV, EUI i  FTI). 
26. Necessitat d’una administració de centre per a l'FCEE, amb l’objectiu de garantir que els 

recursos al PAS i d’infraestructures són els necessaris per a l’adaptació.  
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27. Impulsar la presencialitat, ja sigui a partir de la necessitat de la pròpia titulació 
(argumentada a l’FTI) o com a actiu i fet diferenciador d’altres propostes educatives 
(FCPS o FCEE). 

28. Campus virtual: a l'FV es va parlar de la necessitat de potenciar-lo com a eina.  
29. Recuperació d’uns seminaris formatius d’experiències de la gent que ja ha aplicat nous 

mètodes d’ensenyament (FV). 
30. Des de l’ETSE es va apuntar la necessitat d’uns incentius per a dedicació intensiva a la 

docència, com pot ser un any sabàtic per a la millora docent. 
 
A continuació es presenta la representativitat quantitativa d’algunes de les propostes: 
 
Nombre de vegades Proposta 

13 ⇒ Cal millorar la ràtio estudiants/ professor 
12 ⇒ Cal una coordinació més gran a tots els nivells 
11 ⇒ Caldria una definició clara per part del Rectorat dels objectius 

com a universitat 
9 ⇒ Cal un compromís entre les diverses metodologies per a usar la 

més adequada 
9 ⇒ Caldria una informació més bona cara als estudiants per part de 

la universitat 
8 ⇒ No es pot pretendre cap adaptació a "cost zero" 
7 ⇒ Cal augmentar els recursos: grups reduïts, infraestructures, 

aplicacions informàtiques, etc. 
6 ⇒ Cal fer una matrícula per semestres 
6 ⇒ Cal adaptar els plans d’estudi per fer-los assequibles a la gent 

que treballa 
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3. SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS FETES EN RELACIÓ AMB LES 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ EN EL PRIMER INFORME 
 
 
En el primer informe presentat per la Comissió al Claustre s’oferien un seguit de propostes 
d’actuació coherents amb el moment de la seva elaboració. Els eixos principals estaven 
centrats en: 

o Els objectius de Bolonya. 
o Els estudis de grau. 
o Els estudis de postgrau. 
o Propostes generals per a aprofitar l'oportunitat de millora que el procés oferia. 

 
Per a fer el seguiment de l’aplicació de les propostes, l’Equip de Govern va lliurar el mes de 
març un informe en què es detallen punt per punt les accions recollides al Pla director en 
relació amb les propostes de la Comissió. Aquest informe ha estat presentat i discutit 
posteriorment amb els membres de la Comissió i la vicerectora de Relacions Institucionals. 
Com a resultat d’aquesta sessió de treball, el mes d’abril es van aportar dades addicionals en 
forma d’un informe complementari. 
 
A continuació es presenta un resum fet per la Comissió del contingut d’aquests informes i 
sessions de treball. La proposta hi apareix ressaltada i a continuació hi ha les accions que 
s’han executat en relació amb ella. 
 
3.1. SOBRE ELS OBJECTIUS DE BOLONYA 
 
Disseny i realització d’activitats atractives a les facultats i escoles sobre el tema, 
especialment amb els col·lectius del PAS i els estudiants. 
Canal obert permanent per a que el professorat pugui expressar la seva veu. 
 
Les accions al voltant d’aquesta proposta s’han dut a terme al llarg dels anys 2006 i 2007, i 
s’han concretat de la manera següent: 

o Enquestes al estudiants (i posterior difusió dels resultats) sobre el grau de 
coneixement del procés. 

o Sessions de preparació sobre el procés al Programa d’Estudiants Assessors. 
o Cursos sobre “Disseny de plans d’estudi amb ulls d’estudiants” (segona i tercera 

edició). 
o Publicació d’un estudi qualitatiu sobre la percepció del procés per part dels estudiants 

dels plans pilot. 
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o Taules rodones sobre l’EEES a diversos centres. 
o Enquesta de satisfacció dels estudiants de la primera promoció dels plans pilot. 
o Constitució d’un focus grup d’estudiants sobre el procés de Bolonya. 

 
Més formació per al personal d’administració i serveis, tant en processos administratius com 
en llengües. Potenciar la mobilitat d’aquest personal. 
 

o Al llarg de l’any 2007 s’han convocat i resolt les convocatòries de l’AGAUR. 
o La formació i mobilitat del PAS en 2007 es pot resumir en quatre persones assistents 

a un curs de l’EAIE i sis estades en una altra universitat. Les destinacions preferents 
d’aquestes estades estan fora dels països de l’EEES. S’observa un augment petit 
però constant en la mobilitat del PAS en els tres darrers anys. 

o Per a l’any 2008 hi ha previstes l’elaboració i la implementació d’un pla per a afavorir 
el coneixement de l’anglès en aquest col·lectiu. 

 
Reforç del suport específic als coordinadors de titulació en el procés d’implementació dels 
objectius de Bolonya, diferenciat del professorat en general. 
 
Les accions específiques per als coordinadors dutes a terme per l’IDES s’han materialitzat en 
les següents: 

o Treball en la xarxa 2, consistent en reunions de periodicitat mensual en què es 
tracten diversos temes relacionats amb Bolonya. 

o Intercanvis amb altres universitats dins de l’àmbit del procés de Bolonya. 
o Formació específica per a les titulacions que ho sol·liciten. 
o MQD per als coordinadors, projecte d’innovació dissenyat conjuntament amb els 

coordinadors. 
o Publicacions, com el Full d’experiències de l’IDES. 

 
Adaptació de les propostes formatives de l’IDES a les condicions de treball i a les necessitats 
reals que assenyala el professorat. 
 

o Les accions formatives de l’IDES  en el període 2004-2007 ofereixen tres programes: 
el Pla de formació permanent; el programa de Formació Docent en Educació Superior 
(FDES) i el de Formació a Mida. Aquesta darrera línia es realitza a partir de les 
necessitats del professorat que ho demana des del seu departament, facultat o 
centre. 

o Per al curs 2007-2008 l’IDES ha dissenyat un nou pla de formació que preveu també 
una línia de seguiment post-FDES. 
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Estratègia de captació de fons estructurals que fomentin la mobilitat del personal acadèmic i 
dels estudiants, complementada per facilitats acadèmiques que tinguin en compte els efectes 
de la mobilitat en el seguiment normalitzat d’una carrera o en l’impartiment de docència. 
 
Aquesta estratègia es concreta en actuacions previstes als plans directors de 2006 i 2007 i 
als acords interns de planificació: 

o Sol·licitud i concessió d’un projecte al Programa Leonardo da Vinci per a 41 beques 
de pràctiques a països de la UE per a estudiants acabats de graduar. 

o Col·laboració amb beques atorgades per entitats financeres. 
o Sol·licitud d’ajuts per a mobilitat extracomunitària del professorat. 
o Elaboració d’un catàleg d’assignatures ofertes en anglès. 
o Definició d’àrees geogràfiques d’interès. 
o Augment del nombre d’acords bilaterals de mobilitat. 
o Programa propi de mobilitat dels estudiants a països extracomunitaris. 

 
Durant l’any 2008 es volen establir els criteris per a la transferència i reconeixement de 
crèdits ECTS amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat en l’espai europeu, així com incrementar 
les accions que facilitin la inserció en el món laboral dels estudiants tant a escala nacional 
com internacional. 
 
Ordenació i millora dels recursos destinats a l’acollida i la inserció acadèmica dels estudiants 
estrangers que vagin acompanyades d’una dotació pressupostària específica de caràcter 
permanent. 
 
Les accions sobre aquesta proposta s’han enfocat a través de l’International Welcome Point. 
Durant l’any 2008 es vol ampliar el programa d’assessorament a estudiants estrangers i no 
estrangers. 
 
Adopció d’un pla de finançament extraordinari per a adequar els espais a les necessitats 
metodològiques derivades de l’adaptació als crèdits ECTS, atenent les necessitats 
particulars de cada facultat o escola. 
 
La concreció d’aquesta proposta passa per l’elaboració i execució del Pla d’inversions: 

o S’ha elaborat i consensuat amb les facultats i escoles el pla d'inversions 2007-2013. 
o S’ha prioritzat, al Pla d’inversions, l’adaptació dels espais docents a les noves formes 

de treball. 
o Al llarg de 2008 s’han obert nous espais interiors dels edificis B i C per a facilitar 

l’estada dels estudiants a la universitat, s’ha ampliat l’horari d’obertura de la Sala de 
Revistes d’Humanitats, s’han instal·lat elements esportius d’ús lliure i s’han creat noves 
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places d’estudi dins i fora del campus. 
 
 
3.2. SOBRE ELS ESTUDIS DE GRAU 
 
Disseny, experimentació i generalització d’un sistema d’avaluació continuada de les 
titulacions que s’adapten al procés de Bolonya basat en el feedback que proporcionen tots 
els implicats en el procés. 
 
Durant l’any 2008, en la compatibilització de crèdits ECTS en el pla docent del professorat, 
es preveu que es tingui en compte el nombre d’estudiants i l’avaluació continuada. 
 
Establiment d’un calendari d’implantació dels títols de grau propi de la UAB que eviti al 
màxim la coexistència dels dos models (antic i nou).  
 
Durant l’any 2008, s’ha donat suport al procés d’elaboració dels plans d’estudis mitjançant 
l’elaboració d’una guia i establiment de mecanismes d’ajut a les facultats. 
 
El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica estan 
establint un pla d’implantació dels títols de grau amb cada centre: es preveu que les 
titulacions del Pla pilot implantaran els nous plans d’estudis de manera simultània, mentre 
que la resta de titulacions ho faran de manera successiva (o s’estudiarà cada cas).  
 
Foment dels contactes amb altres universitats amb vista a dissenyar i realitzar programes de 
grau compartits (joint programmes), dobles titulacions, etc., i reforçar les estructures 
existents. 
 
Entre les accions dintre d’aquesta línia s’han executat, al llarg de 2006 i 2007: 

o Estudis compartits entre la Universitat París II i la Facultat de Dret de la UAB. 
o Estimulació dels joint master programs. 
o Signatura de conveni amb l’Institut Ramon Llull per a crear una escola de traductors a 

la UAB per a la traducció d’obres catalanes a idiomes estrangers. 
o Programa Study Abroad. 

 
Revisió col·lectiva de la càrrega de continguts dels programes, prioritzant aquells que són 
nuclears de la disciplina, estan actualitzats, focalitzen problemes científics rellevants i es 
vinculen a la pràctica professional. 
 
Al llarg de 2008, les facultats i escoles han creat comissions per al disseny dels títols de 
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grau. En l’elaboració del pla d’estudis i de les guies docents s’hauran de tenir en compte 
aquestes qüestions. 
 
Adequació del programari informàtic de gestió acadèmica a la nova estructura: certificació 
dels crèdits ECTS i gestió del suplement al diploma. Cal preveure formació de reciclatge per 
al personal de gestió acadèmica que ha d’utilitzar les noves aplicacions. 
 

o S’està fent un esforç per a adaptar les aplicacions als requeriments de l’EEES. S’ha 
posat en funcionament l’aplicació de preinscripcions per als màsters. 

o S’ha reorganitzat políticament i tècnicament la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Establiment d’uns criteris generals sobre diversos aspectes del funcionament de les noves 
titulacions com, per exemple, la coordinació de l’avaluació i els compromisos tant del 
professorat com de l’alumnat.  
 
Debat a les titulacions sobre el nivell d’exigència acadèmica que cal establir de cara a 
l’estudiant. Revisió dels criteris d’avaluació per a dotar-los de coherència. 
 
Realització d’un procés de revisió dels criteris i l’estructuració del pla docent (incloent-hi la 
revisió de la plantilla) que estigui d’acord amb les exigències que comporta l’aplicació dels 
crèdits. 
 
S’està revisant i adequant la plantilla de professorat a partir de la revisió dels quadres de 
comandament i del model de dedicació acadèmica del professorat (Modap). A la sessió de 
Consell de Govern de 26 de març de 2008, s’ha aprovat una normativa de càrrecs que inclou 
la comptabilització de les hores dedicades a la gestió en el pla docent individual.  
 
Revisió dels sistemes d’avaluació de la qualitat de la docència que haurien d’estar d’acord 
amb els principis i les actuacions que planteja la implementació dels objectius de Bolonya i 
haurien d’ajudar a identificar necessitats i a establir propostes de millora en un marc de 
flexibilitat. 
 

o Al llarg de 2006 es va revisar la normativa de programes i d’avaluació, amb la qual 
cosa es van resoldre els problemes derivats de la supressió de la segona 
convocatòria i es van revisar les guies docents de les titulacions del Pla pilot. 

o Al llarg de 2007-2008 s’ha aprovat una guia per a l’avaluació dels trams de docència 
del professorat. No s’han treballat propostes internes per a l’avaluació de la qualitat 
de la docència. 
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o S’està treballant una proposta de premis a l’excel·lència docent. 
 
 
Calendari acadèmic repensat per adequar-lo a les necessitats de descans i a les activitats 
alternatives dels estudiants. Aquesta mesura s’hauria de complementar amb la possibilitat 
d’avançar vers una UAB oberta les 24 hores. 
 

o El calendari acadèmic està adaptat als diferents tipus de programació d’estudis. 
o Al llarg de 2008 s’han obert nous espais interiors dels edificis B i C per a facilitar 

l’estada dels estudiants a la universitat, s’ha ampliat l’horari d’obertura de la Sala de 
Revistes d’Humanitats, s’han instal·lat elements esportius d’ús lliure i s’han creat 
noves places d’estudi dins i fora del campus. 

 
Establiment d’incentius per al desenvolupament d’una tutoria acadèmica de qualitat i tenir-la 
en compte com un ítem rellevant a l’hora d’avaluar el professorat, aprofitant estudis i 
experiències ja existents. 
 
Revisió i adequació del Pla de llengües al campus, focalitzant l’atenció en la dimensió 
internacional dels títols de grau. 
 

o Després  d’un procés participatiu per al diagnòstic i l’elaboració, l’any 2008 s’ha 
aprovat el nou Pla de qualitat lingüística o Pla de llengües. 

 
Disseny d’una política explícita per a fomentar la igualtat d’oportunitats entre tots els 
estudiants. Aquesta política hauria de donar solucions concretes a dos temes cabdals: les 
franges horàries i la distribució del temps d’estudi (per permetre la compaginació de l’estudi 
amb el treball) i el sistema d’ajuts econòmics als que tenen més mancances. La política 
d’equitat podria també promoure mesures vinculades a recursos com l’obertura de les 
instal·lacions les 24 hores, accés al lloguer d’ordinadors portàtils, xarxa sense fils (wireless) a 
tot el campus, etc. 
 
Les accions encaminades a la conciliació de la vida acadèmica i laboral han estat 
executades al llarg de 2006: 

o Elaboració del Marc per afavorir la conciliació de la vida acadèmica i laboral dels 
estudiants. 

o Enquestes al estudiants en relació a aquesta temàtica. 
o Acord per a aplicar un pla d’actuacions a l’EUEES. 
o A partir de 2007, els estudiants discapacitats poden tenir un assistent personal. 
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3.3. SOBRE ELS ESTUDIS DE POSTGRAU 
 
Proposem transformar la debilitat detectada en els màsters professionals (manca de 
bagatge) en una fortalesa, recolzant-nos en les oportunitats favorables que aporta l’entorn 
social (demanda dels estudiants i del mercat laboral). 
 
Proposem neutralitzar l’amenaça de manca de demanda en els màsters de recerca, 
aprofitant la fortalesa detectada (alta qualitat dels programes actuals de doctorat de la UAB). 
 
Proposem que es dugui a terme un procés consultiu sobre la naturalesa, l’estructura i el 
contingut dels màsters acadèmics. L’objectiu és copsar algunes línies i orientacions generals 
d’actuació, amb la intenció d’aprofitar i coordinar els recursos existents (per exemple, donar 
suport prioritàriament als postgraus acadèmics que es realitzin conjuntament amb altres 
universitats). 
 
Proposem que es dugui a terme una campanya informativa, tant a escala interna com 
externa, sobre el canvi de plantejaments que representa la nova estructura dels postgraus. 
 
Proposem que la planificació dels futurs estudis de postgrau respongui a dues etapes: una 
primera que proposi un nombre reduït de programa oficial de postgrau (POP) de manera 
experimental i una segona que, a mitjà termini, dibuixi el mapa definitiu de POP de la UAB.  
 

o El marc regulador per als anys 2006 i 2007 marca la planificació dels nous màsters. 
o A partir de 2007 s’implementa el suplement europeu a tots els títols de la UAB. 
o Al llarg de 2008 es continua el procés d’adaptació dels màsters propis als requisits de 

l’EEES i es configurarà l’oferta unificada de postgrau de màsters propis i oficials. 
o S’està duent a terme una reestructuració dels estudis de doctorat i configuració del 

mapa de doctorats per a adaptar-los a l’EEES i per a incrementar la ràtio de programes 
amb menció de qualitat. 

 
Proposem establir mecanismes de seguiment per garantir que el vincle entre els estudis de 
grau i de postgrau no respongui a una estructura lineal sinó que existeixi una flexibilitat en el 
pas d’una etapa a l’altra, de manera que es puguin dibuixar itineraris diversificats que 
permetin la polivalència i l’adaptació a les necessitats detectades.  
  
Aprovació del marc normatiu per a l’elaboració dels plans d’estudis amb l’establiment de 
criteris per a dissenyar els últims cursos de grau de manera que facilitin el trànsit cap als 
estudis de màster i afavoreixin la mobilitat interna dels estudiants i la integració dels 
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bachelors europeus.  
 
Proposem que s’iniciï un procés de discussió i debat que condueixi a l’establiment d’una 
política general d’accés dels estudiants als estudis de postgrau. La regulació que se’n 
derivés hauria de preveure com a mínim dos aspectes principals: uns criteris comuns pel que 
fa als requeriments acadèmics mínims exigibles i uns criteris pel que fa a l’abaratiment de la 
matrícula d’aquest tipus d’estudis.   
 
Els màsters oficials tenen un preu públic, força inferior al del programa de doctorat i molt 
inferior al dels màsters propis.  
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4. PROPOSTES DE LA COMISSIÓ: TEMES CLAU PER A L’ADAPTACIÓ DE LA 
UAB A L’EEES 
 
A partir de l’experiència recollida, la Comissió considera sis aspectes claus a tenir en compte 
per al procés d’adaptació de la nostra universitat a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Són 
els següents: 
 

1) QUALITAT DOCENT 
a. Com avaluar la qualitat docent 
b. Avaluació de l’adequació de coneixements i de competències mitjançant la 

inserció, el desenvolupament i la progressió en el món laboral 
c. Com avançar per a assegurar la qualitat de la formació universitària seguint 

criteris comuns a Europa 
d. Com millorar la ràtio estudiants/professor 
 

2) METODOLOGIES DOCENTS 
a. Intercanvi d’experiències 
b. Adequació de les metodologies a les necessitats 
 

3) AVALUACIÓ CONTINUADA 
a. Com fer-la 
b. Com fer-la compatible amb la realitat present 
 

4) CONCIALIACIÓ VIDA LABORAL I ACADÈMICA 
a. Com fer-la a la pràctica 
b. Duplicació horària 
c. Aplicació vies lentes 
 

5) AVALUACIÓ TASCA PROFESSORAT 
a. Com fer-la atenent a la introducció d'una major diversitat d’activitats docents 

no reglades 
 

6) REQUISITS DE MATRÍCULA 
a. Semestral 
b. Requisits de matriculació 
c. Règim de permanències 
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ANNEX 1. DADES DE LES FACULTATS QUE HAN PARTICIPAT EN EL TREBALL DE LA 
COMISSIÓ, PER ORDRE CRONOLÒGIC 
 
 
 Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials*, 13-11-07: 8 representants del 

professorat. 
 Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell*, 21-11-07: Junta d’Escola (20 

representants del professorat i PAS). 
 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, 22-11-07: Junta Permanent i Comissió del Pla pilot 

d’Informàtica (24 representants del professorat, PAS i estudiants). 
 Facultat de Dret*, 22-11-07: Comissió Acadèmica ampliada (15 representants del 

professorat, PAS i estudiants). 
 Facultat de Ciències de la Comunicació, 23-11-07: 27 representants del professorat i 

estudiants de la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques i PAS. 
 Facultat de Psicologia, 26-11-07: 18 representants del professorat, PAS i estudiants, 

majoritàriament de la llicenciatura de Logopèdia. 
 Facultat de Ciències, 29-11-07: 16 representants del professorat, PAS i estudiants, 

majoritàriament de les llicenciatures de Matemàtiques i de Física. 
 Facultat de Veterinària, 11-12-07: Comissió de Docència ampliada (20 representants del 

professorat, PAS i estudiants). 
 Facultat de Traducció i d’Interpretació, 11-12-07: 9 representants del professorat, PAS i 

estudiants. 
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, 12-12-07: Equip de Deganat (7 

representants del professorat i PAS). 
 Facultat de Filosofia i Lletres, 13-12-07: Junta de Facultat (25 representants del 

professorat i PAS). 
 Facultat de Ciències de l’Educació, 17-01-08: 18 representants del professorat, PAS i 

estudiants participants als plans pilot. 
 Escola Universitària d’Estudis Empresarials*, 25-01-08: Junta d’Escola (15 representants 

del professorat i PAS). 
 
 
(*) Aquestes facultats i escoles no tenen cap titulació en Pla pilot. 
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ANNEX 2. GUIÓ PER A LES REUNIONS ALS CENTRES 
 
 
 
1. Quins objectius us havíeu marcat com a centre per a l’adaptació a l’EEES? 
 
2. L’aplicació dels ECTS ha suposat un canvi positiu, negatiu o indiferent en l’estructuració 
del treball (dels estudiants, del professorat i del personal d’administració i serveis)? 
 
3. Els canvis aplicats en el procés d’adaptació a l’EEES han comportat una millora 
metodològica en la impartició dels coneixements? Quines? 
 
4. El procés d’avaluació continuada ha comportat una millora dels resultats acadèmics? 
Quines? 
 
5. Quins efectes positius i negatius ha tingut el procés d’implantació del Pla pilot? 
 
6. Quines tres coses considereu que caldria millorar per a assolir millor els objectius que com 
a centre us havíeu marcat? 
 


