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Escola de Turisme Mediterrani 

Universitat de Girona 
Grau en Turisme 

 

 
Informe de seguiment del curs 2011-12 

 

Informació pública 
 
ADREÇA PER AQU https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/AQU/347F3446-B134-

4ADB-AB51-86BDA790B026 

Dades generals de l'estudi 

http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3152G0109&language=[language] 

Informació acadèmica general UdG 

http://www.udg.edu/estudia/Informacioacademica/tabid/2610/language/ca-ES/Default.aspx 

Informació acadèmica centre 

http://www.udg.edu/estudia/Informacioacademica/tabid/2610/language/ca-ES/Default.aspx 

Pla d'estudis 

http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3152G0109&language=[language] 

Disseny d'assignatures 

http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3152G0109&language=[language] 

PAT [opcional]  

Pràctiques externes estudi 

http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2

012&codia=3152G01016&codip= 

Mobilitat UdG http://www.udg.edu/mobilitat/Inici/tabid/3345/language/ca-ES/Default.aspx 

Mobilitat estudi http://www.udg.edu/tabid/3345/Default.aspx 

TFG [opcional] 

http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2

012&codia=3152G01017&codip= 

Professorat [opcional] 

http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3152G0109&language=[language] 

Indicadors  

 
1) Entrada 

 
Accés i matrícula 

 

Indicador  
2009-

10  

2010-

11  

2011-

12  

Valor 

Ref.  

https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/AQU/347F3446-B134-4ADB-AB51-86BDA790B026
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/AQU/347F3446-B134-4ADB-AB51-86BDA790B026
http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3152G0109&language=%5blanguage%5d
http://www.udg.edu/estudia/Informacioacademica/tabid/2610/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/estudia/Informacioacademica/tabid/2610/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3152G0109&language=%5blanguage%5d
http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3152G0109&language=%5blanguage%5d
http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2012&codia=3152G01016&codip=
http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2012&codia=3152G01016&codip=
http://www.udg.edu/mobilitat/Inici/tabid/3345/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/3345/Default.aspx
http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2012&codia=3152G01017&codip=
http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2012&codia=3152G01017&codip=
http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3152G0109&language=%5blanguage%5d
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Nombre d'estudiants matriculats  64  112  238  - 

Nombre d'estudiants matriculats de 
nou ingrés  

63  62  131  - 

Mitjana de crèdits matriculats per 
estudiant  

54,94  58,21  57,85  - 

Nombre de places ofertes de nou 
accés  

135  135  135  - 

Ràtio demanda de places/oferta  1,31  0,73  1,51  - 

Ràtio de demanda de places en 1a 

opció/oferta  

0,51  0,28  0,7  - 

% Estudiants de nou ingrés 
matriculats en primera preferència  

100  96,77  100  - 

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés  

Alumnes altres estudis provinents 

de FP2, assimilats i CFGS  
1,59  -  0,76  - 

Alumnes altres estudis provinents 

de PAU o assimilats  
14,29  14,52  22,9  - 

BAT + PAU i equivalents  41,27  53,23  54,2  - 

Diplomats, Llicenciats universitaris 
o assimilats  

-  -  9,92  - 

Proves de més grans de 25 anys  3,17  -  1,53  - 

Titulats FP2, assimilats i CFGS  39,68  32,26  10,69  - 

Nota de tall PAAU 5  5  5  - 

Nota de tall FP 5  5  5  - 

Nota de tall M25 5  5  5  - 

% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris 
matriculats  

[15,30)  -  1,61  1,53  - 
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[30,45)  3,17  6,45  5,34  - 

[45,55)  46,03  17,74  12,21  - 

>55  50,79  74,19  80,92  - 

% Matriculats provinents de PAAU per intervals de nota d’accés  

[5,6)  51,52  50,72  47,85  - 

[6,7)  33,33  34,78  40,49  - 

[7,10]  15,15  14,49  11,66  - 

% Matriculats provinents de FP per intervals de nota d’accés  

[5,6)  26,92  21,05  17,14  - 

[6,7)  38,46  47,37  37,14  - 

[7,10]  34,62  31,58  45,71  - 

% Matriculats provinents de M25 per intervals de nota d’accés  

[5,6)  100  100  100  - 

Característiques dels alumnes 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
Valor 
Ref.  

% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares  

Batxillerat o FP 2n grau  17,46  12,9  22,9  - 

Diplomat o Enginyer Tècnic  4,76  8,06  6,87  - 

Dr., Llicenciat, Enginyer o 
Arquitecte  

1,59  8,06  9,92  - 

EGB o FP 1r grau  7,94  9,68  11,45  - 

javascript:%20obrirglossari(7,'%25%20Matriculats%20provinents%20de%20PAAU%20per%20intervals%20de%20nota%20d’acc&#233;s')
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estudis primaris  4,76  3,23  3,82  - 

sense estudis  1,59  -  -  - 

Altres/ns/nc  61,9  58,06  45,04  - 

% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència  

Canàries  1,59  -  -  - 

Catalunya  95,24  -  97,71  - 

Fora d'Espanya  3,17  100  1,53  - 

Galícia  -  -  0,76  - 

% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència  

Alt Penedès  4,76  -  0,76  - 

Anoia  -  -  0,76  - 

Baix Llobregat  23,81  -  13,74  - 

Barcelonès  52,38  -  61,83  - 

Berguedà  1,59  -  0,76  - 

Fora de Catalunya  4,76  100  2,29  - 

Garraf  1,59  -  -  - 

Gironès  -  -  0,76  - 

Maresme  3,17  -  4,58  - 

Osona  1,59  -  0,76  - 

Ripollès  -  -  2,29  - 

Selva  -  -  0,76  - 

Tarragonès  -  -  0,76  - 

javascript:%20obrirglossari(9,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s segons CCAA de proced&#232;ncia')
javascript:%20obrirglossari(10,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s segons comarca de proced&#232;ncia')
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Vallès Occidental  4,76  -  5,34  - 

Vallès Oriental  1,59  -  4,58  - 

2) Desenvolupament 

 
Professorat 

Indicador  
2009-

10  

2010-

11  

2011-

12  

Valor 

Ref.  

% Hores de docència impartida per 
doctors  

-  -  -  54 

% Crèdits realitzats per categoria docent  

Altres  100  100  100  - 

Mètodes docents 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
Valor 
Ref.  

% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent  

Gran Grup  41,41  51,99  39,52  - 

Grup mitjà  7,36  11,93  8,57  - 

Grup petit  51,23  36,08  51,9  - 

% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent  

Aprenentatge basat en 
problemes  

-  15,34  18,73  - 

Gran grup  41,41  -  -  - 

Grup mitjà  7,36  -  -  - 

Grup petit  51,23  -  -  - 

javascript:%20obrirglossari(11,'%25%20Hores%20de%20doc&#232;ncia impartida per doctors')
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6 
 

Pràcticum i TFC  -  -  12,7  - 

Pràctiques altres  -  7,39  7,3  - 

Pràctiques d'aula  -  11,93  8,57  - 

Pràctiques d'aula informàtica  -  3,41  1,9  - 

Pràctiques de sortides  -  2,27  1,27  - 

Pràctiques externes  -  -  3,49  - 

Prova d'avaluació  -  7,67  6,51  - 

Teoria  -  51,99  39,52  - 

% Hores de cada tipus de grup que rep l'estudiant  

Gran Grup  67,5  68,75  50  - 

Grup mitjà  6  5,83  5,94  - 

Grup petit  26,5  25,42  44,06  - 

% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant  

Aprenentatge basat en 
problemes  

-  7,5  11,42  - 

Gran grup  67,5  -  -  - 

Grup mitjà  6  -  -  - 

Grup petit  26,5  -  -  - 

Pràcticum i TFC  -  -  12,79  - 

Pràctiques altres  -  5,42  5,48  - 

Pràctiques d'aula  -  5,83  5,94  - 

Pràctiques d'aula informàtica  -  1,67  0,91  - 

javascript:%20obrirglossari(13,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20de%20grup%20que%20rep%20l&#39;estudiant')
javascript:%20obrirglossari(37,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20%20d&#39;activitat  que rep l&#39;estudiant')
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Pràctiques de sortides  -  1,67  0,91  - 

Pràctiques externes  -  -  5,02  - 

Prova d'avaluació  -  9,17  7,53  - 

Teoria  -  68,75  50  - 

Mitjana d'estudiants per tipus de grup  

Gran Grup  58  -  63,84  - 

Grup mitjà  32  -  24,4  - 

Grup petit  18,73  -  28,23  - 

Rati d'estudiants per professor  -  -  18,85  - 

Campus virtual 
 

Indicador  
2009-

10  

2010-

11  

2011-

12  

Valor 

Ref.  

Mitjana d'accessos al campus virtual 

per estudiant  

-  -  42,71 - 

 
Pràctiques i mobilitat 

 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
Valor 
Ref.  

% Estudiants titulats amb pràctiques 

externes superades  

0  0  0  - 

% Estudiants propis que participen 
en programes de mobilitat  

0  0  2,1  - 

3) Sortida 

Satisfacció 

javascript:%20obrirglossari(40,'Mitjana%20d&#39;estudiants per tipus de grup')
javascript:%20obrirglossari(60,'Rati%20d&#39;estudiants per professor')
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Indicador  
2009-

10  

2010-

11  

2011-

12  

Valor 

Ref.  

Satisfacció dels estudiants amb el 

programa formatiu  

-  -  3,89 - 

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda  

Satisfacció del professorat amb el 

programa formatiu  

-  -  -  - 

Taxa d’intenció de repetir estudis  -  -  -  - 

Taxa d'intenció de repetir universitat  -  -  -  - 

 

Resultats acadèmics 
 

Indicador  
2009-

10  

2010-

11  

2011-

12  

Valor 

Ref.  

Nombre de titulats  35  33  2  - 

Taxa de rendiment a primer curs  0,8 0,83 0,92 - 

Taxa de rendiment  0,81 0,87 0,92 - 

Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]  

[5,6)  0,79  0,81  0,89  - 

[6,7)  0,87  0,92  0,92  - 

javascript:%20obrirglossari(23,'Satisfacci&#243; dels estudiants amb el programa formatiu')
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[7,10]  1  0,78  1  - 

Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]  

[5,6)  0,46  -  0,93  - 

[6,7)  0,84  -  0,8  - 

[7,10]  0,81  -  1  - 

Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]  

[5,6)  1  -  0,93  - 

Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]  

[5,6)  0,79  0,85  0,92  - 

[6,7)  0,87  0,92  0,92  - 

[7,10]  1  0,89  0,99  - 

Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]  

[5,6)  0,53  0,63  0,76  - 

[6,7)  0,84  0,88  0,92  - 

[7,10]  0,81  1  0,93  - 

Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]  

javascript:%20obrirglossari(15,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [FP]')
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[5,6)  1  1  0,92  - 

Taxa d’abandonament a primer 

curs  

-  -  0,19  - 

Taxa d’abandonament  -  -  0,19  - 

Taxa de graduació en t  -  -  -  - 

Taxa de graduació en t+1 -  -  -  - 

Taxa d’eficiència 1  0,98  1  - 

Durada mitjana dels estudis  1  2  1  - 

Inserció laboral 
 

Indicador  2009-10  2010-11  2011-12  Valor Ref.  

Taxa d'ocupació  -  -  -  - 

Taxa d'adequació de la feina als estudis  

 

 

Valoracions 
 

Valoració de l'entrada 

Tal i com mostren els indicadors d’accés i matrícula el curs 2011/12 va ser un bon any en 

relació al nombre d’estudiants matriculats de nou ingrés amb el conseqüent impacte positiu en 
el ràtio demanda de places/oferta i el ràtio de demanda de places en 1ª opció /oferta. Aquests 
tres indicadors són els més alts des de que es va començar a implantar el Grau en Turisme.  
 
En vista d’aquests resultats, és evident que les accions de millora 1 “Nou procediment per 
incrementar la captació de nous estudiants” i 2: “Millorar la web Mediterrani” que es van 

portar a terme durant l’exercici anterior han estat encertades. Per aquest motiu seguirem 

treballant en aquest mateix sentit.  
 
D’altra banda, cal tenir present que el 100% dels estudiants de nou accés matriculats en el 
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Grau en Turisme en el curs 2011/12, ha escollit l’Escola Universitària de Turisme Mediterrani 

com a primera preferència. Aquest fet pot repercutir positivament en el seu rendiment, doncs 
són estudiants que estan cursant la carrera que havien escollit en primera opció.  
 
Un altre aspecte a tenir en compte és la via d’accés dels estudiants de nou ingrés. En el curs 
2011/12 s’ha augmentat el percentatge d’estudiants que provenen de les PAAU (77,1%). Així 
mateix per primera vegada han accedit diplomats, llicenciats universitaris o assimilats que 
s’han matriculat al Grau en Turisme com a segona titulació universitària. Aquests estudiants 

són els que han cursat el curs de retitulats.  
 
La nota de tall per accedir al Grau en Turisme és de 5,00. Ara bé, el 52,15% dels estudiants 
de nou ingrés via PAAU tenen una nota entre 6 i 10. Així mateix, el 82,85% dels estudiants 
amb via d’accés FP tenen una nota entre 6 i 10. En canvi, els 100% dels estudiants que han 
accedit per M25 tenen una nota d’accés entre el 5 i el 6.  

 
En relació al nombre de crèdits matriculats per els estudiants de nou ingrés, el 80,92% dels 

alumnes matriculen més de 55 ECTS, el que representa un curs sencer. En canvi el 19,08% 
dels estudiants matriculats han preferit flexibilitzar els estudis i opten per una via més lenta, 
matriculant menys crèdits per curs.  
 
En els indicadors de “característiques dels alumnes” cal destacar els següents punts: 

a. Si observem el nivell màxim d’estudis dels pares dels estudiants de nou ingrés, el 22,9% té 
un nivell d’estudis mitjà (batxillerat o FP 2 grau), el 16,79% ha realitzat una carrera 
universitària i el 15,27% té estudis de nivell baix.  
 
b. El 97,71% dels estudiants de nou ingrés de l’Escola Universitària de Turisme MEDITERRANI, 
són de Catalunya, el 1,53% es estranger i el 0,76% prové de Galicia.  
 

c. En relació a les dades de comarca de procedència dels estudiants de nou ingrés, el 61,83% 
dels estudiants són del Barcelonès, seguit per el 13,74% del Baix Llobregat, 5,34% del Vallès 
Occidental i del 4,58% del Maresme i del Vallès Oriental. Així mateix, i gràcies a l’acció 4: 

“Ampliar la captació d’estudiants a nous territoris” que es va obrir el curs anterior, enguany 
tenim estudiants procedents de 13 comarques de Catalunya, mentre el curs passat només 
teníem estudiants de 6 comarques. Seguirem treballant en aquesta direcció. 

Valoració de l'estada

En aquest capítol hem valorat els indicadors de “professorat”, “resultats acadèmics”, “campus 
virtual”, “pràctiques i mobilitat”, “satisfacció” i “mètodes docents”: 
 

Professorat 
El professorat de l’Escola Universitària de Turisme MEDITERRANI està contractat segons el 
Conveni Col·lectiu d’Escoles de Turisme. Tenint en compte les categories contractuals que 
ofereixen AQU/ANECA, el nostre professorat pertany a “Altre personal docent amb contracte 
laboral”.  

En el curs 2011/12 es van programar un total de 300ECTS, el 54,00% (161ECTS) dels quals 
els van impartir doctors i el percentatge de crèdits impartits pels doctors acreditats va ser del 

68,01% (109,50ECTS). 
De la mateixa manera es poden calcular els professors equivalents a temps complert. Per fer-
ho s’estableix la dedicació de 24 crèdits com a mesura de càlcul del temps complert: 
Nombre professors (equiv. TC 11/12): 5,79 
Nombre professors doctors (equiv. TC 11/12): 2,15 
Nombre professors doctors acreditats (equiv.TC 11/12): 4,56 

Així doncs, i com ja passava en l’exercici 2010/11, complim amb les exigències de la Llei 
Orgànica 4/2007, segons la qual es disposa que el 50% del professorat ha de ser Doctor i com 
a mínim el 60% dels Doctors equivalents a temps complert han d’estar en possessió d’una 
acreditació d’una agència de qualitat Universitària. 
 
Resultats acadèmics 
En relació als indicadors que reflexen l’evolució dels resultats acadèmics destaquem les 

següents valoracions: 
- Nombre de titulats: El nombre de titulats no coincideix amb les nostres dades, doncs segons 
els indicadors UdG en el curs 11/12 es van titular 2 estudiants, però en realitat es van titular 
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15 estudiants, dels quals 11 eren retitulats i 4 provenien d'adaptacions de la Diplomatura en 

Turisme.  
 
- Taxa de rendiment de 1er curs: Estem satisfets de la taxa de rendiment ja que suposa un 
increment respecte el curs anterior, enguany la taxa de rendiment és del 0,92 i la del curs 
anterior del 0,83. La raó principal la trobem en el fet de que en el curs 2011/12 va descendir 
el nombre d’estudiants de nou ingrés amb nota de tall baixa. D’altra banda, i com és lògic, 
també veiem en els resultats que la taxa de rendiment és més alta en la forquilla d’estudiants 

que han accedit a la carrera amb una nota de tall més alta.  
 
- Taxa de rendiment/assignatures: Segons les dades de rendiment desagregades per 
assignatures, els nostres resultats mostren una forquilla entre l’ 1 (pràctiques en empreses) i 
el 0,83. Aquests resultat són superiors als del curs 2010/11, en el qual el rendiment de les 
assignatures estava entre el 0,98 i el 0,71. La millora d’aquest rendiment rau en que els 

alumnes de 1er curs tenen una nota d’entrada més alta i això té un impacte positiu amb el 
rendiment de les assignatures.  

 
- Taxa d’abandonament a primer curs: Segons les dades desplegades en l’aplicatiu la taxa 
d’abandonament a primer curs va ser del 0,19. Tot i que aquest resultat està dintre del 
segment correcte, 
obrirem una acció de millora amb l’objectiu de baixar la taxa d’abandonament durant el llarg 

de la carrera.  
 
En relació al destí dels estudiants que van abandonar els estudis en el curs 11/12, el resultat 
és el següent: 
• Estudiants que no van a cap altre Grau: 8 
• Estudiants que van a altres carreres universitàries: 2 
• Estudiants que seguiran els estudis del Grau en Turisme en una altre centre de la UdG per 

motius econòmics: 1 
• Estudiants que seguiran els estudis del Grau en Turisme en la UB: 2 
• Estudiants que seguiran els estudis del Grau en Turisme per motius d’impossibilitat 

d’assistència:1 
 
 

D'altra banda durant el curs 2011/12 els estudiants provinents d'altres carreres universitàries 
han estat els següents: 
 
- Altres estudis universitaris: 11 estudiants 
- Grau en Turisme en altres universitats o centres: 15 
 
Campus virtual 

El nostre indicador sobre el campus virtual és del 42,71, millorant així el resultat del curs 
10/11 que va ser de 38,14. El promig d’accessos mostra una forquilla que va dels 
122,04411764 al 1,00000000 i el nombre d’accessos va dels 8299 als 3. Vist el resultat, és 
evident que s’ha millorat però que encara es fa un ús baix i gens homogeni del campus virtual. 

Així doncs, i com es podrà veure en l’aparta d’accions de millora, es mantindrà l’acció que es 
va obrir el curs 10/11 per potenciar l’ús del campus.  
 

Pràctiques i mobilitat 
En aquest punt no es mostren dades encara doncs les pràctiques en la titulació del Grau en 
Turisme estan planificades al tercer curs, així doncs, no tindrem dades reals fins que no 
tinguem les dades del curs 2012/13. Tot i així, ja podem avançar que el resultat d'aquest 
indicador serà 100%, doncs tots els titulats del Grau en Turisme han d'haver realitzat les 
pràcitques per poder titular-se.  

D’altra banda i en relació a la mobilitat del nostres estudiants, en el curs 2011/12 i va haver 
un total de 5 estudiants (2,1%) que van participar en programes de mobilitat. Això implica 
que s’ha augmentat el percentatge d’estudiants que marxen a l’estranger però tot i així s’han 
de seguir treballant per potenciar que augmenti més.  
Per últim, comentar que el grau de satisfacció dels estudiants que han participat en aquests 
programes ha estat d’un 8 sobre 10.  

 

Així mateix, durant el curs 11/12 s'han rebut un total de 10 estudiants que han participat en el 
programes Erasmus. Aquests estudiants provenien de les següents universitats: 
- University of Oradea (Rumania): 4 estudiants 
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- Erasmushogeschool Brussels (Bélgica): 3 estudiants 

- Józef Pilsudski University of Physical Education (Polonia): 2 estudiants 
- Università della Calabria (Itàlia): 1 estudiant 
 
Satisfacció 
En aquest apartat i dintre dels indicadors que formen part de l’estada dels estudiants a l’Escola 
Universitària de Turisme Mediterrani, hem tingut en compte les indicadors següents: 
- Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu: segons el resultat de les enquestes, el 

grau de satisfacció en el curs 11/12 ha estat de 3,89 sobre 5. Aquests resultats estan en la 
mateixa línia que els del passat curs. 
Considerem que el resultat obtingut és correcte, doncs segons el nostre sistema de qualitat 
exigim tenir una mitja mínima d’un 3,50.Tot i així, hi ha alguns professors que han hagut 
d'obrir accions de millora perquè tenien un resultat inferior al 3,50.  
 

- Satisfacció del professorat amb el programa formatiu: En relació a aquest indicador es va 
portar a terme una acció de millora que era modificar el qüestionari del professorat per 

introduir el grau de satisfacció amb la programa formatiu. En el curs 2011/12 i segons el 
nostre model del qüestionari, els grau de satisfacció del professorat amb el programa formatiu 
és del 3,90 sobre 5. Aquesta és la primera vegada que prenen aquesta dada.  
 
 

Mètodes docents 
Segons les dades mostrades a l’aplicatiu, es pot veure com a l’Escola Universitària de Turisme 
Mediterrani es treballa amb diferents tipus de grups (grans, petits i mitjans) i també amb una 
gran varietat d’activitats (aprenentatge basat en problemes, pràctiques a l’aula d’informàtica, 
sortides, proves d’avaluació, pràctiques d’aula i altres). 
Tot aquest ventall de mètodes docents ens permet treballar les competències de diverses 
maneres i perspectives. Tenint en compte les taxes de rendiment obtingudes, seguirem 
aplicant aquests mètodes docents. 

Valoració de la sortida  

En aquest apartat, hem valorat els indicadors de “satisfacció” i “inserció laboral”. 

 
Inserció Laboral 
Per valorar la inserció laboral dels nostres titulats hem extret les dades del 4t Estudi d’Inserció 
laboral dels Graduats, coordinats per AQU Catalunya, els quals fan referència a la Diplomatura 
en Turisme. Haurem d'esperar uns anys per tenir resultats sobre la sortida dels Graduat en 
Turisme.  
 

Taxa d’ocupació: La taxa d’ocupació dels graduats de l’Escola Universitària de Turisme 
Mediterrani ha estat del 88% en front del 83% dels titulats de turisme Catalunya. Vist aquests 
resultats estem satisfets amb l’alt índex d’ocupació dels nostres estudiants. 
Taxa d’adequació de la feina als estudis: En el cas dels graduats de l’EUTM és del 56% i en la 
general de titulats turisme Catalunya és del 45%. Considerem que aquest rati és correcte. Tot 

i que si tenim en compte les dades d’adequació de les feines a la titulació universitària, 
veurem que el 46,3% dels nostres titulats realitzen funcions no universitàries i que el 53,7% 

treballen complint funcions universitàries. En canvi les dades de titulats turisme Catalunya que 
fan funcions universitàries és del 63,7%. En vista d’aquests resultats es va decidir realitzar 
una acció de millora: “millorar la inserció laboral dels titulats en les funcions universitàries”, la 
qual es podrà valorar en la següent Estudi d’Inserció Laboral dels Graduats.  
 
Satisfacció 

Taxa d’intenció de repetir estudis: 39,02% 
Taxa d’intenció de repetir universitat: 66,67% 
La font d’aquestes dades també és el 4t Estudi d’Inserció Laboral dels Graduats coordinat per 
AQU Catalunya. És evident que la taxa d’intenció de repetir estudis és força baixa, però 
considerem que quan aquest mateix estudi es realitzi entre els titulats amb el Grau en 
Turisme, aquest resultat augmentarà. La raó principal és el fet que els titulats han argumentat 
que han trobat a faltar formació en tot un seguit de competències que són essencials en el 

Grau en Turisme: lideratge, treball en equip, comunicació oral, comunicació escrita, 
creativitat, pensament crític, presa de decisions, solució de problemes, informàtica, idiomes i 
gestió. 
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Propostes de millora  

ACCIONS DE MILLORA 

- De cara al curs 12/13 s’actualitzarà la pàgina web i s’obriran noves vies de captació 
d’estudiants nacionals i internacionals.  
 
- En el proper curs hi ha Doctors que han demanat l’acreditació i també hi ha llicenciats que 
començaran el Doctorat. D’aquesta forma, en el propers cursos podrem incrementar el nombre 
de Doctors i Doctors acreditats. 
 

- Es seguirà potenciant el campus virtual, de forma que s’oferirà cursos als professors per a 
que en facin un ús més intensiu.  
 
- En el curs 12/13 implantarem Pla d’atenció tutorial. Mitjançant aquest pla, perseguim 
l’objectiu de millorar els indicadors de rendiment i abandonament. 

 
- Es renovarà l’aulari de l’Escola Universitària de Turisme Mediterrani per potenciar el mètodes 

docents que es porten a terme.  
 
- S’incorporaran professionals en determinats moments del curs 12/13. Amb aquesta acció 
volem millorar el coneixement que tenen les empreses sobre el Grau en Turisme i el perfil dels 
nostres estudiants. D’altra banda, amb aquestes presentacions també ampliarem les sortides 
laborals dels nostres estudiants. 
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