
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de seguiment de centre  

 

Facultat de Dret (Universitat Ramon Llull) 

 

Octubre 2015 

 

 



 

 

Autoinforme per a l’acreditació  Pàg. 2 
Centre ESADE – Facultat de Dret 

 

 

ÍNDEX 

 

0. Dades identificadores ....................................................................................................... 4 

1. Presentació del centre ...................................................................................................... 5 

Presentació ................................................................................................................ 5 

Professorat ................................................................................................................ 5 

Alumnes ..................................................................................................................... 6 

Graduats .................................................................................................................... 7 

Internacionalització ................................................................................................... 7 

2. Procés d’elaboració de l’autoinforme .............................................................................. 8 

Agents que han format part en l’elaboració de l’autoinforme ................................. 8 

Fases i procediment .................................................................................................. 8 

3. Valoració de l’assoliment dels estàndards ..................................................................... 10 

3.1. Qualitat dels programes formatius ......................................................................... 10 

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. ....................... 10 

3.1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 

competències i amb els objectius de la titulació. ......................................... 11 

3.1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el 

seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. ....................... 11 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. ....... 13 

3.1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té 

un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. .................................. 14 

3.2. Pertinència de la informació pública ....................................................................... 15 

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. .......................................................................................... 15 

3.2.2. La institució garanteix un fàcil accés 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 ........................................................................... 16 

3.2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació. ........................ 18 

3.3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la  titulació ........ 19 



 

   

 

Autoinforme per a l’acreditació  Pàg. 3 
Centre ESADE – Facultat de Dret 
   

3.1. El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny i aprovació de les 

titulacions. .................................................................................................... 20 

3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats 

rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats 

d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès ..................................... 21 

3.3. El SGIQ implementat facilita el procés de seguiment i, si escau, el procés de 

modificació de les titulacions, i garanteix la millora contínua de la seva 

qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives. ......................................... 21 

3.4. El SGIQ implementat facilita el procés d’acreditació de les titulacions i 

n’assegura el desenvolupament satisfactori. ............................................... 21 

3.5. El SGIQ implementat es revisa periòdicament ................................................. 21 

3.4. Adequació del professorat al programa formatiu ................................................... 23 

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. ......................................................... 23 

3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 

desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. .......................... 24 

3.4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat 

docent del professorat. ................................................................................ 24 

3.5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge .................................................. 26 

3.5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 

d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al 

mercat laboral. ............................................................................................. 26 

3.5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 

característiques de la titulació. .................................................................... 29 

3.6. Qualitat dels resultats dels programes del centre .................................................. 33 

3.6.1. Grau en Dret .................................................................................................. 33 

3.6.2. Màster Universitari en Advocacia ................................................................. 38 

4. Valoració i proposta del pla de millora .......................................................................... 43 

 

 



 

0. Dades identificadores 

 

Autoinforme per a l’acreditació  Pàg. 4 
Centre ESADE – Facultat de Dret 

0. Dades identificadores 

 

 

Universitat Universitat Ramon Llull 

Nom del Centre ESADE - Facultat de Dret 

Dades de contacte Dra. Xari Rovira 

Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes 

Av. De Pedralbes, 60-62 

Tel. 932806162 

Responsables de 
l’elaboració de 
l’autoinforme 

CAI: Lola Bardají, Diana Ferrer, Belén Trias de Bes, Teresa Duplá, 
María Montehermoso, Bea Yagüe, Elisabet Recio, Mònica 
Saldaña, Gemma Lopez, Xari Rovira, Núria Ginés, Xènia Guàrdia, 
Eduardo Berché, Cristina Giménez, Marc García 

 

 

Titulacions oficials impartides al centre 

Denominació Codi RUCT 
Crèdits 

ECTS 
Curs 

d'implantació 
Direcció del 
programa 

Grau en Dret 2500179 240 2008-2009 Lola Bardaji 

Màster Universitari en 
Advocacia 4313310 90 2012-2013 Belen Trias de Bes 
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1. Presentació del centre 

Presentació 

ESADE té com a missió principal la formació de persones amb un alt nivell de competència 
professional i amb plena consciència de la seva responsabilitat social. Per això, impulsa la 
docència i la recerca a través de la Facultat de Dret i de l’Escola d’Administració i Direcció 
d’Empreses, mitjançant un compromís decidit a favor del rigor intel·lectual, l'esperit crític i 
l'excel·lència acadèmica. La  Facultat de Dret d’ESADE neix al 1992 amb el propòsit de formar 
juristes rigorosos i polivalents, preparats per afrontar els nous reptes que planteja el canviant 
àmbit jurídic, compromesos amb l’ideal de justícia i capacitats per a desenvolupar la seva tasca 
amb excel·lència en un context global.  

 

ESADE desenvolupa fonamentalment l’activitat acadèmica al seu campus de Barcelona i  Madrid, 
en tres àrees principals d’activitat: formació, recerca i debat social, tot i que la Facultat de Dret 
només té seu al Campus de Barcelona. 

 

 Formació 

Des d’una visió compromesa amb el desenvolupament personal i la responsabilitat 
social, ESADE aplica un model d’aprenentatge propi i innovador, pioner a Europa, basat 
en el desenvolupament d’habilitats i competències professionals i directives.  Pel que fa 
a la Faculltat de Dret, les seves àrees formatives són: Grau en Dret, programes de màster 
i de postgrau, el programa de Doctorat i formació continuada. 

 Recerca 

La recerca de la universitat en temes clau per a la gestió de les empreses és reconeguda 
internacionalment. ESADE ofereix dos programes de doctorat (PhD in Management 
Sciences i el programa de Doctorat en Dret econòmic i de l’empresa) i compta amb 
diverses càtedres, instituts i centres de recerca, en què es prioritzen, entre d’altres, les 
línies d’estudi següents: economia global i geopolítica, innovació i entrepreneurship, 
lideratge i governança, gestió del coneixement, responsabilitat social de l’empresa, dret 
de l’economia, marca, resolució i gestió de conflictes, etc. 

 Debat social 

ESADE és un lloc de trobada per a nombrosos empresaris, directius, acadèmics, juristes, 
polítics i representants de la societat civil. En els més de 270 actes que s’organitzen 
anualment, hi participen al voltant de 20.000 persones.  

 

Professorat  

La Facultat de Dret s’organitza en un Departament Acadèmic dirigit pel Dr. Sergio Llebaría. 
Aquest Departament únic està integrat per 55 professors. 

En l’estàndard 4 es detalla aquest punt. 
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Alumnes 

L’evolució dels estudiants de la Facultat es resumeixen en aquests dos gràfics: 
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Graduats 

A nivell global, cal dir que les taxes de graduació en temps previst en les titulacions de la Facultat 
superen el 80%; en l’estàndard corresponent del capítol 3 hi ha el detall per programa i la seva 
valoració. 

 

 

 

Internacionalització 

En el nostre món globalitzat, viure una experiència internacional és imprescindible per a formar-
se com a professional i com a persona. Per aquest motiu, cada any, la immensa majoria dels 
alumnes de Grau en Dret aprofiten l’extensa xarxa d’acords d’intercanvi d’ESADE per cursar un 
semestre del Grau a les més prestigioses facultats de dret d’arreu del món. Amb aquesta 
possibilitat també hi compten els alumnes del Màster Universitari en Advocacia. La Facultat de 
Dret d’ESADE  té acords d’intercanvi subscrits amb més de 40 facultats de dret d’Europa, 
Amèrica, Àsia i Orient Mitjà.  

Més informació :  

GED:  

MUA:  

És, a més, membre de la International Association of Law Schools i és l’única facultat de dret 
espanyola entre les escoles fundadores del Center for Transnational Legal Studies (CTLS), entitat 
que facilita el contacte entre professors i estudiants de diversos països, amb sistemes legals 
diferents, fomentant així una formació jurídica més transnacional, d’acord amb les pràctiques 
que destacaran en els propers anys. 

Més informació:   

La Facultat està, a més, integrada a la Xarxa Themis, una xarxa en la que també estan quatre 
universitats europees, que pretén aportar un nou enfocament a l’aprenentatge del dret 
internacional dels negocis. 
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http://www.esade.edu/grados/cat/ged/experiencia-internacional/center-for-transnational-legal-studies
http://www.esade.edu/masterabogacia/esp/por-que-esade/vocacion-internacional
http://www.esade.edu/grados/cat/ged/experiencia-internacional/intercambio
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2. Procés d’elaboració de l’autoinforme 

La Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes (Q&DP en endavant) ha liderat el 
procés d’elaboració de l’autoinforme juntament amb les direccions de programa, tal com està 
descrit en el procés detallat en el Manual del SGIQ, ESADE_D2_04 - Procés per a l’elaboració 
dels Informes de Seguiment de Centre (ISC), atès que amb els canvis de procediment marcats 
per AQU, l’ISC s’equipara a l’autoinforme. 

Així mateix, la Q&DP ha adequat tots els punts i ha acompanyat al CAI en la redefinició dels 
estàndards (com el 6) en què l’autoinforme necessita més informació. Procés ESADE_D2_04 

 

En el cas concret de l’autoinforme de la Facultat de Dret, el procés ha estat el descrit a 
continuació i seguint  la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, de 
novembre 2014 

Agents que han format part en l’elaboració de l’autoinforme 

Aquest autoinforme ha estat creat pels membres del CAI, que es va constituir per aquest efecte. 
Els membres han estat el degà, les direccions de programa, les direccions de departaments 
acadèmics, els responsables de la Q&DP, les gestores de programa (PAS), un responsable del 
Vicerectorat i una alumna i antiga alumna dels programes a acreditar-se. 

 

Fases i procediment 

1. Octubre 2014 - Preparació dels IST – ISC 

La Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes (DQ&DP) prepara el llançament del 
procés de la preparació dels ISC, informant a tots els actors del procés a mitjans del mes 
d’octubre. Després es continua amb el procés següent: 

1. Juntament amb Secretaria Acadèmica, s’inicia la revisió del glossari: s’adequa a 
possibles canvis que AQU hagi pogut realitzar en la Guia de Seguiment, es 
validen els càlculs realitzats en anys anteriors i es creen els nous indicadors, si 
és el cas, juntament amb el Vicerectorat de la URL. 

2. S’inicia el procediment del càlcul dels indicadors amb els que fan referència a les 
característiques dels alumnes i dels professors, i es deixa per una segona etapa 
els corresponents a resultats acadèmics. Aquests indicadors es validen amb 
l’equip de  Direcció del Títol abans de donar-los com a correctes. 

3. Mentrestant, des de la DQ&DP es realitza una revisió de les webs dels títols per 
validar que compleixen els requeriments pel que fa a la informació pública dels 
títols, i es realitzen els canvis oportuns. 

4. Amb tota la informació dels punts anteriors, la DQ&DP prepara un esborrany 
d’IST que envia a cada Direcció de Programa per tal que faci l’anàlisi del seu 
programa, el complimenti amb la informació oportuna i descrigui els seus plans 
de millores per la titulació.  

5. Una vegada es finalitza l’IST per part de la direcció de cadascuna  de les 
titulacions es retorna a la DQ&DP per tal que es pugui redactar el ISC que serà 
validat pel Degà del centre. 

http://www.esade.edu/grados/cat/ged/experiencia-internacional/center-for-transnational-legal-studies
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
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6. Finalment, una vegada estigui validat l’ISC es penjarà en l’aplicació de seguiment 
de l’AQU i la URL iniciarà el seu procés per a la creació de l’ISU. 

 

2. Abril – 2015 - Constitució del CAI 

El CAI queda constituït el 8/4/2015 (en el quadre de comandament de les evidències s’hi troba 
l’acta de la reunió).  

 

 

3. Maig a octubre 2015 – Recollida, posada en comú i validació de la informació 

Es realitzen reunions internes amb la Q&DP i es comença a redactar l’autoinforme,  amb les 
dades dels IST.  

Així mateix, el degà i vicedegans comencen a treballar en les parts més corporatives de 
l’autoinforme. 

Amb tota la informació, i juntament amb les aportacions de la comunitat, el CAI es torna a reunir 
per validar l’autoinforme en data 13/10/2015.  

 

4. Exposició pública de l’autoinforme i aportacions de la comunitat 

Durant el període del 19/10/2015 al 23/10/2015, l’autoinforme ha estat en fase d’exposició 
pública per a tota la comunitat d’ESADE a través de la Intranet d’ESADE i s’ha habilitat un compte 
de correu electrònic per poder enviar totes les aportacions 
(qualitatidesenvolupament@esade.edu) , que han estat tingudes en compte en la validació final 
de l’autoinforme. 

Així mateix també va ser exposat al taulell d’anuncis de la web de la Universitat. 

 

5. Validació final de l’autoinforme 

La validació final de l’autoinforme ha estat formalitzada pel Degà de la Facultat de Dret en el 
Comitè Executiu en data 26/10/2015. 

 

 

mailto:qualitatidesenvolupament@esade.edu
https://urledu-my.sharepoint.com/personal/acreditadors_aqu_esade_edu/_layouts/15/start.aspx#/Documents/Forms/All.aspx?RootFolder=%2Fpersonal%2Facreditadors_aqu_esade_edu%2FDocuments%2FACRED16%2FCAI&FolderCTID=0x0120001FD14774F44AD7468B8F89E5DB06A868&View={B8487605-F53F-4CDD-9296-BC8925AD37B7}


 

  3. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

Autoinforme per a l’acreditació  Pàg. 10 
Centre ESADE – Facultat de Dret 

3. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

 

3.1. Qualitat dels programes formatius 

  

Les titulacions que se sotmeten a avaluació han seguit el procés de verificació següent: 

 

Denominació 
Codi 
RUCT 

Data 
Verificació 

Data 
Aprovació 

CM 
Recomanacions Modificacions 

Grau en Dret 2500179 28/05/2008 19/12/2008 Sí Sí 

Màster d'Accés a 
l'Advocacia 

4313310 19/09/2012 20/09/2013 Sí No 

 

En la relació d’evidències s’hi troben l’enllaç a les memòries i informes de verificació: 

Enllaç GED  

Enllaç MUA 

 

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. 

En l’informe de verificació del Grau en Dret, emès en data 1/7/2008 es recomana: 

Se recomienda una redacción más comprehensiva de las competencias a desarrollar, con 
una mayor precisión de éstas en su traslación al ámbito de los estudios jurídicos, que 
permita unos resultados más realistas y alcanzables en la pràctica 

Respecte a aquesta recomanació, podem dir que en el moment de passar la memòria a la nova 
aplicació del RUCT, les competències es varen redactar de manera més adequada. (Vegeu la 
còpia de la memòria del RUCT a les evidències).  

 

En el cas del MUA, aquest apartat va ser avaluat favorablement en l’informe de verificació emès 
el 24/7/2012. 

  

https://urledu-my.sharepoint.com/personal/acreditadors_aqu_esade_edu/_layouts/15/start.aspx#/Documents/Forms/All.aspx?RootFolder=%2Fpersonal%2Facreditadors_aqu_esade_edu%2FDocuments%2FACRED16%2FEVIDENCIES%2FGED%2FE1_Qualitat&FolderCTID=0x0120001FD14774F44AD7468B8F89E5DB06A868&View={B8487605-F53F-4CDD-9296-BC8925AD37B7}
https://urledu-my.sharepoint.com/personal/acreditadors_aqu_esade_edu/_layouts/15/start.aspx#/Documents/Forms/All.aspx?RootFolder=%2Fpersonal%2Facreditadors_aqu_esade_edu%2FDocuments%2FACRED16%2FEVIDENCIES%2FMUA%2FE1_Qualitat&FolderCTID=0x0120001FD14774F44AD7468B8F89E5DB06A868&View={B8487605-F53F-4CDD-9296-BC8925AD37B7}
https://urledu-my.sharepoint.com/personal/acreditadors_aqu_esade_edu/_layouts/15/start.aspx#/Documents/Forms/All.aspx?RootFolder=%2Fpersonal%2Facreditadors_aqu_esade_edu%2FDocuments%2FACRED16%2FEVIDENCIES%2FMUA%2FE1_Qualitat&FolderCTID=0x0120001FD14774F44AD7468B8F89E5DB06A868&View={B8487605-F53F-4CDD-9296-BC8925AD37B7}
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3.1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 
competències i amb els objectius de la titulació. 

No s’han presentat recomanacions al respecte i, per tant, han estat avaluats favorablement pels 
dos títols, en els respectius informes de verificació. 

 

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

Grau en Dret 

    2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ACCÉS I 

MATRICULA 

Oferta de places 170 180 180 180 160 160 

Ratio demanda de places/ofertes 1,5 1,4 1,3 1,3 1,31 1,31 

Nombre estudiants matriculats de nou ingrés 139 141 134 146 153 147 

Nombre total d'estudiants matriculats 520 508 461 385 275 147 

Estudiants matriculats de nou ingrés % 26,7% 27,8% 31,2% 45,2% 55,6% 100% 

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 61,7 58,8 60,5 59,7 n/d n/d 

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés     

 Convalidació parcial d'estudis estrangers 0,0% 1,0% 1,6% 1,4% 0,0% 0,0% 

 Estudiants procedents de sistemes 

membres de l'EEES 
10,1% 1,0% 1,5% 0,7% 0,0% 0,0% 

 Proves d'Accés a la Universitat 89,9% 98,0% 96,9% 97,9% 100% 100% 

% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits 

ordinaris 
    

 31-50 0,0% 31,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 51-60 1,3% 67,8% 100,0% 99,0% 98,64% 97,45% 

 >60 98,7% 0,7% 0,0% 1,0% 1,36% 2,55% 

Nota: El procés de càlcul i tancament dels indicadors pel curs 2014 està en procés i, estaran publicats oficialment a final 
de novembre 2015.  

 

El curs 2013-14  es va baixar lleugerament l’oferta de places, passant de 180 a 170, per 
mirar d’ajustar-la el màxim possible a la demanda i al nivell exigit per a l’admissió. Pel 
que fa al nombre d’alumnes admesos es manté en  una xifra al voltant dels 140 alumnes 
de nou ingrés.  
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Això ha permès millorar la ratio oferta/demanda. Cal tenir en compte, a més, que a 
partir del  curs 13/14 el nivell acadèmic exigit als candidats per accedir al Grau en Dret 
es va elevar amb la finalitat d’elevar al mateix temps la mitjana acadèmica de la cohort 
d’entrada (vegeu gràfic següent). Aquest augment de l’exigència per a l’admissió dels 
candidats permet reduir el percentatge d’abandonament dels primers cursos per raons 
acadèmiques. 

 

 

 

 

Máster d’Accés a l’Advocacia 
 
En l’informe de verificació del MUA (juliol de 2012), es va indicar el següent:  
 

“La institución puede tener en cuenta para su inclusión la siguiente propuesta de mejora: 
Corregir la ponderación en los criterios de admisión para hacerla más objetiva 
aumentando el peso de la valoración del currículum académico y disminuyendo el 
correspondiente a la entrevista personal” 
 

En el moment d’aquest suggeriment (just abans de l’inici del curs 12/13), només hi havia dos 
alumnes externs; en el curs 13/14, van ser 17 els alumnes procedents d’altres universitats (16%) 
i en el moment en què realment s’incrementa el percentatge d’alumnes externs és al curs 14/15, 
amb un 28%. En tots els casos, aquests alumnes presentaven una gran diversitat d’universitats 
de procedència i, per tant, amb expedients acadèmics difícilment comparables. Direcció de 
Programa ha decidit fer un estudi en aquest curs i en els següents cursos per poder establir amb 
informació suficient uns criteris realment objectius d’admissió. 
  
 
 
 
 
 

7,22
7,35

7,43

7,84

8,25
8,32

8,42

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nota de Batxillerat



 

  3. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

Autoinforme per a l’acreditació  Pàg. 13 
Centre ESADE – Facultat de Dret 
   

        2013 2012 

ACCÉS I 
MATRICULA 

Oferta de places  180 200 

Estudiants matriculats de nou ingrés  116 69 

Nombre total d'estudiants matriculats  185 69 

Ratio demanda de places/ofertes    0,8 0,4 

Estudiants matriculats de nou ingrés %  62,7% 100% 

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant  46,7 53,1 

% Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d’accés 

Derecho 100% 100% 

 

Com es pot veure, el número d’ alumnes matriculats de nou ingrés en el curs 13/14  

ha augmentat sensiblement respecte el curs anterior. Això és degut a dos motius 

fonamentals: 1)  a l’augment considerable del  número d’ alumnes graduats en dret 

que  són els que ,segons la normativa aplicable, necessiten fer el Màster en 

advocacia per accedir a la professió d’advocat , atès que en la gran majoria de 

facultats de dret ja només promocionen alumnes que han  estudiat el grau en Dret 

i no l’antiga Llicenciatura  i 2) al reconeixement que la titulació està obtenint en el 

mercat, ja que un percentatge apreciable d’alumnes de nou ingrés provenen d’altres 

institucions. 

 

Remarquem també que el curs 13-14 es el primer any acadèmic amb dos cursos, 

primer (116, corresponent a la cohort 13/14) i segon (69, corresponent a la cohort 

12/13, que finalitza el MUA aquest curs 13/14). 

 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

 

En el cas del Grau, una de les recomanacions en la memòria verificada anaven en aquest sentit: 

Se recomienda aportar información sobre los mecanismos de coordinación docente. 

Sería recomendable mejorar los mecanismos de integración de las enseñanzas. Por 
ejemplo, sería deseable aprovechar sistemas comunes de evaluación en algunas 
materias, aprovechar sinergias entre diferentes materias en aras a una mayor 
integración, asegurar sistemas de coordinación que garanticen que se evitan 
solapamientos y lagunas y, en definitiva, que se aprovechan de forma eficiente los ECTS. 

 

En la relació de les evidències de l’Estàndard 4-Professorat, s’hi troben les corresponents als 
mecanismes de coordinació docents, que seguint aquesta recomanació van estar revisats i 
implementats, com per exemple, les reunions convocades per la Direcció de Programa cada 
principi de curs, les reunions de professorat que tenen lloc al llarg de l’any acadèmic i la creació 
d’una Comissió Pedagògica durant el curs 2014-2015 per coordinar continguts i programes 
d’assignatura, entre d’altres funcions. I en el apartat 3.6.1.1. d’aquest autoinforme es detalla 
més informació al respecte. 
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Els mecanismes de coordinació docent han rebut una valoració favorable en la memòria 
verificada del MUA. I en el apartat 3.6.2.1. d’aquest autoinforme es detalla més informació al 
respecte. Entre els mecanismes a destacar trobem les reunions periòdiques amb el professorat, 
delegats d’alumnes i les Juntes acadèmiques, que permeten una correcte coordinació del 
programa.  

 

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

La normativa interna d’aplicació als estudiants i al professorat de grau i màster es recull en els 
respectius Reglaments de Règim Interior disponibles en la intranet d’ESADE i adjuntats a la 
relació d’ evidències que acompanya al present autoinforme. Aquests Reglaments, com es pot 
comprovar, expliciten amb detall els drets i deures dels estudiants així com els processos que 
regeixen el programa. Els nous estudiants el signen un cop s’incorporen al centre al setembre.  
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3.2. Pertinència 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. 

El centre ESADE té una web molt centrada en el possible estudiant que vol iniciar algunes de les 
titulacions que s’ofereixen i vol donar resposta als interessos, dubtes i necessitats dels diferents 
grups d’interès respecte a aquestes titulacions. 

 

Per aquesta raó, ESADE divideix la seva web en tres grans blocs: 

 

 

 

En el Bloc 1, es pot trobar tota la informació relacionada amb els títols o programes. 

En el Bloc 2, s’hi troba tot allò que té a veure amb la carrera professional de l’alumne, la xarxa 
internacional i les àrees estratègiques d’ESADE, per conèixer millor la Institució. 
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En el Bloc 3, hi ha la part més dinàmica on hi ha l’agenda de les activitats que es fan, 
principalment de debat social, les notícies i altres enllaços d’interès. 

 

A través de la pàgina d’inici d’ESADE,  cada programa té la seva pròpia web amb les dades d’accés 
del programa i amb la informació necessària sobre el seu desenvolupament operatiu. 

 

Els enllaços als diferents programes objecte d’acreditació són: 

 

Grau en Dret (GED)  http://www.esade.edu/grados/cat/ged  

Màster Universitari en Accés a l’Advocacia  http://www.esade.edu/masterabogacia  

 

 

3.2.2. La institució garanteix un fàcil accés 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 

Al web de cada programa hi ha disponible de manera clara, llegible i estructurada la informació 
que és rellevant pels grups d’interès de la institució. Pel que fa al MUA, cal destacar que aquest 
programa oficial  s’ofereix juntament amb un títol propi, un Màster d’especialització.  

A banda, la comunitat d’ESADE té a la seva disposició informació complementària a la intranet 
d’ESADE, que està organitzada segons la tipologia de l’usuari que hi entra i les necessitats que 
te: 

 Alumnes 

 Professors 

 PAS 

Per als antics alumnes, l’associació ESADEAlumni, posa a la seva disposició informació addicional 
al seu web: http://www.esadealumni.net/ 

I, finalment per als reclutadors, hi ha també a la seva disposició el web de Carreres Professionals: 
http://www.esade.edu/web/eng/career-services. 

  

http://www.esade.edu/grados/cat/ged
http://www.esade.edu/masterabogacia
http://www.esadealumni.net/
http://www.esade.edu/web/eng/career-services
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A continuació, es pot veure un resum de la localització de la informació i de la freqüència 
d’actualització: 

 LOCALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 
FREQÜÈNCIA 
D’ACTUALITZACIÓ DE 
LA INFORMACIÓ 

RENDICIÓ DE 
COMPTES 

Política i objectius 
de qualitat de la 
formació 

Manual SGIQ 

Web ESADE 

Informació estable. 
S’actualitza cada 
vegada que hi ha un 
nou pla o canvis en el 
Manual del SGIQ 

Comitè Executiu i 
Junta Acadèmica 

Programes 
formatius 

Cada programa té la seva pròpia pàgina 
dins de la Web d’ESADE. En ella hi 
consta la informació més rellevant per 
als candidats. 

Anual 

Comitè Executiu, 
Junta Acadèmica i  
Comitè de 
Currículums 

Desenvolupament 
dels programes 
formatius per 
afavorir 
l’aprenentatge de 
l’estudiant 

A la web d’ESADE, l’estudiant té accés a 
totes les guies docents de les 
assignatures, juntament amb el 
calendari del curs acadèmic. 

A MyESADE (intranet d’ESADE) 
l’alumne té la informació del curs 
acadèmic: règim interior, aules, etc.). 

Des de MyESADE, els alumnes poden 
entrar a les webs de les assignatures on 
trobaran els recursos i activitats que el 
professorat posi a la seva disposició. 

Anual 
Comitè Executiu i 
Junta Acadèmica 

Personal acadèmic i 
d’administració i 
serveis 

Web d’ESADE 
Cada vegada que hi ha 
canvis en l’organigrama 

Professorat 

PAS 

Serveis i recursos 
materials 

Web d’ESADE Anual 
Comitè Executiu i 
Junta Acadèmica 

Resultats del 
programa formatiu 

A nivell individual, l’alumne pot veure 
les seves notes mitjançant la seva 
intranet i la web de l’assignatura. 

A nivell general, es presenten resultats 
en comissions i comitès interns 

Cada vegada que hi ha 
una prova. 

Anual 

Professorat 
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3.2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació. 

El Manual del SGIQ es troba a la pàgina principal de la web:  

http://www.esade.edu/web/eng/rankings 

 

  

http://www.esade.edu/web/eng/rankings
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3.3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la  titulació  

La Facultat de Dret d’ESADE compta des de l’abril del 2008 amb un Sistema de Garantia Interna 
de la Qualitat (SGIQ) aprovat per l’AQU; i seguint les directrius implementades des del 
Vicerectorat de la Universitat. 

A mitjans del curs 2014/2015, seguint el procés establert per a la millora contínua del manual, 
es va realitzar una nova versió fruit dels canvis organitzatius, de l’evolució de les necessitats del 
mercat i també fruit de l’experiència generada per la definició del propi Manual; tal com detalla 
el procés ESADE_D0_01-Millora del manual SGIQ.  

Destaquem el procediment ESADE_D2_01 - Aprovació de noves titulacions i modificació i revisió 
de les existents - com uns del procediments amb una implementació més exitosa per part de tot 
el centre. 

A nivell intern, existeix una plataforma de la Direcció de Qualitat i Desenvolupament de 
programes que dóna suport a tot al Sistema de Garantia de Qualitat, que és a l’abast de la 
comunitat d’ESADE, directors acadèmics, professors i PAS: 

 

  

https://urledu-my.sharepoint.com/personal/acreditadors_aqu_esade_edu/Documents/ACRED16/SGIQ/Procediments/ESADE_D0_01_ Millora manual SGIQ.pdf
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3.1. El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny i aprovació de les titulacions. 

Tal com s’ha comentat a l’inici d’aquest apartat, el procés de disseny, aprovació i modificació de 
títols oficials i propis (que anomenem internament CCUR – Comitè de Currículums), és el que ha 
tingut una implementació més exitosa, cosa que ha provocat també que en el procés anual de 
millora del propi manual sigui el primer que es revisa i que està en un procés de millora contínua 
constant. 

És també, un dels processos més transversals i que implica a tota la comunitat de les dues 
facultats d’ESADE, tan la de Dret com la d’Administració d’Empreses. 

Aquest procés és també una eina de comunicació i de compartició de coneixement entre els 
diferents estaments de l’escola; de manera que no només ajuda en la millora de les titulacions i 
en l’adaptació del portafoli de programes a les necessitats del mercat; sinó també internament 
en la planificació de recursos i millores dels serveis. 

A títol informatiu, incloem un gràfic amb la quantitat de títols que han estat revisats pel CCUR: 

 

1 1

3

1 1

2 2

8

3

2

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Dret Gestió
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3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants 
per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats d’aprenentatge i la 
satisfacció dels grups d’interès. 

La satisfacció dels grups d’interès, especialment alumnes i professorat ha estat un dels eixos 
fonamentals d’aportació de valor en tots les procediments inclosos dins del Manual del SGIQ. 

A l’inici de la implementació de GED encara es passaven les enquestes de satisfacció en paper i 
eren d’anàlisi lent. Actualment, i ja des de fa temps, es realitzen on-line, cosa que ha permès 
que en poc període de temps hagin pogut ser analitzades les enquestes i s’hagin pogut prendre 
decisions ràpides en algun cas que ha estat necessari. 

La satisfacció junt amb els resultats d’aprenentatge han estat les causes principals de canvis i 
millores en el programa.  

Per aquesta raó, des del curs 14/15, cada actor inclòs en el procés d’ensenyament-aprenentatge 
té a la seva disposició els resultats de les enquestes que li pertoquen, a nivell agregat i en detall 
(sempre tenint en compte la LOPD). 

3.3. El SGIQ implementat facilita el procés de seguiment i, si escau, el procés de 
modificació de les titulacions, i garanteix la millora contínua de la seva qualitat a partir 
de l’anàlisi de dades objectives. 

Anualment, les Direccions de Programa / Títol realitzen l’Informe de Seguiment de les Titulacions 
(IST) juntament amb els seus equips.  

Ha estat en aquestes anàlisis d’on han sorgit les millores que s’han anat definint i duent a terme 
en aquests anys d’implementació del títol. 

3.4. El SGIQ implementat facilita el procés d’acreditació de les titulacions i n’assegura 
el desenvolupament satisfactori. 

Valorem molt positivament el fet de tenir un CAI i poder treballar en equip amb els diferents 
actors del procés d’aprenentatge. 

Per altra banda, el fet de realitzar anualment els IST, ha fet molt més fàcil la realització de 
l’autoinforme ja que ha suposat la immersió en la cultura de l’anàlisi des de la implementació 
de les dues titulacions. 

3.5. El SGIQ implementat es revisa periòdicament 

Anualment es revisa el Manual del SGIQ tal com es marca en el procediment ESADE-D0-01, i 
s’han anat realitzant petites adaptacions i modificacions per adequar-los als canvis i millores  
que el centre ha anat implementant. 

El curs 14/15 es va crear una nova versió (completament diferents) per tenir en compte diversos 
canvis organitzatius que es van implementar des de la Direcció d’ESADE. 

La revisió anual del procés es lidera des de la Direcció de Qualitat i es contrasta amb diversos 
agents dels diferents processos. És rellevant comentar que ja des de l’any 2000 ESADE està 
immers en diferents processos d’acreditacions de qualitat, per la qual cosa la inclusió del manual 
del SGIQ i la seva millora ha aportat noves metodologies i processos que han pogut ser usades 
amb èxit en la resta d’acreditacions. 
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Cal destacar que en tots els processos inclosos en el Manual del SGIQ també es disposa en del 
suport de la unitat UQIAD-URL”. (http://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/unitat-de-
qualitat-i-innovacio-academicodocent) 

  

http://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/unitat-de-qualitat-i-innovacio-academicodocent
http://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/unitat-de-qualitat-i-innovacio-academicodocent
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3.4. 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.  

 

El professorat és la clau de l'èxit d'ESADE. Els nostres professors es distingeixen perquè 
mantenen un contacte molt directe amb el món dels despatxos, de l'empresa, i de les 
organitzacions, i també perquè són experts de prestigi en els camps d'especialitat respectius. 
Tenen una experiència professional sòlida, una activitat de recerca i de consultoria intensa i una 
perspectiva global, amb la qual cosa contribueixen a millorar les pràctiques professionals i el 
lideratge actual i el del futur. 

 

Amb una rica diversitat de perfils, els professors d'ESADE tenen en comú el seu entusiasme per 
compartir coneixement i experiències tant amb els alumnes i els participants en els diversos 
programes com amb les empreses i la comunitat acadèmica. Són innovadors en la generació i la 
transmissió de coneixement, i tenen una capacitat extraordinària per analitzar i comunicar els 
complexos aspectes de la realitat d'una manera efectiva. Per fer-ho, utilitzen una àmplia varietat 
d'enfocaments i metodologies, cosa que els permet donar respostes rigoroses i rellevants a les 
necessitats de les empreses i organitzacions, com també ajudar els participants en els diversos 
programes a desenvolupar-se com a directius o juristes i com a líders. 

 

Entre els indicadors que recolzen l’anterior destaquem que del professorat del claustre del 
centre, el 87% són doctors i el 74% (23/31) són doctors acreditats. A més, el 55% (17/31) té 
experiència docent acreditada (quinquennis Docentia) i un 23% té experiència de recerca 
acreditada (trams de recerca AQU). Encara, molt del professorat té una experiència professional 
rellevant com es pot veure en els seus Faculty Bio publicats a la web d’ESADE. 

(Vegeu en les evidències el RD 775/2011, Reglament de desenvolupament de la Llei 34/2006 
sobre l’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals) 

 

Els professors d'ESADE es caracteritzen perquè són accessibles i tenen un fort compromís amb 
la qualitat de la formació i el progrés personal dels alumnes i els participants en els diversos 
programes. Així mateix, es distingeixen per l'interès que tenen en la formació integral de les 
persones, a les quals ajuden  a desenvolupar les competències personals i professionals i a 
prendre consciència de l'impacte dels seus valors i de la seva activitat en la societat.  

 

Per a més detall, es pot veure el desplegament del pla d’estudis amb assignació de professorat 
i àrea de coneixement adjuntat a la relació d’evidències. 
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3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.  

L’equip docent està composat per: 

 

 Total Professors 
Total FTE 
(Full Time 

Equivalent) 
Total FT % FT 

LAW SCHOOL 55 28,0 25 45% 

     

Com es pot veure en el desplegament del pla d’estudis que es troba en la relació d’evidències, 
s’ha establert el criteri de què el professorat amb més dedicació assumeixi més pes a les 
assignatures dels primers cursos, per tal de facilitar els processos d’acollida i incorporació dels 
estudiants a les dinàmiques universitàries. 

Aquest criteri es complementa amb el d’assignar la responsabilitat de les assignatures amb 
contingut més especialitzat i pràctic al professorat en actiu professionalment, habitualment a 
dedicació parcial. 

La tutorització dels TFG/TFM s’assigna en funció de les experteses dels docents. 

La ràtio entre estudiants i professorat és: 

 Professors Alumnes  Prof/Alum FTE FTE/Alum 

LAW SCHOOL 55 652  1/12 28  1/23 

 FTE= Full Time Equivalent 

 

Prenent com a indicador de la percepció dels estudiants l’ítem de les enquestes relatiu al grau 
de satisfacció general amb el professorat, els resultat són els següents: 

GED: 5,47 (escala 1-7) 

MUA: 5,68 (escala 1-7) 

I ens permeten afirmar que la dedicació del professorat es tradueixen en una percepció positiva 
sobre la seva tasca per part dels estudiants. 

 

3.4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat 
docent del professorat. 

El nou Programa de Desenvolupament del Professorat pel que fa a l’activitat docent s’articula a 
partir del curs 2014-2015 al voltant del Centre d’Innovació Educativa d’ESADE. Les accions que 
es proposen des del centre (seminaris, assessorament personalitzat, mentoring...) s’emmarquen 
en les línies d’actuació següents: a) assegurament de l’eficàcia docent, b) innovació docent, c) 
contribució a la filosofia educativa de les titulacions, d) contribució a la missió d’ESADE de formar 
directius i directives socialment responsables i e) diversificació de la docència. 

Totes les accions estan obertes a la participació del professorat, i només algunes estan 
especialment dissenyades per un segment específic. Entre aquestes es troben, en primer lloc, 
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les accions vinculades a l’assegurament de l’eficàcia docent que s’adrecen, d’una banda, a les 
noves incorporacions del professorat, oferint formació introductòria sobre l’aproximació a 
l’ensenyament i a l’aprenentatge que es proposa a ESADE i, de l’altra, a aquell professorat que, 
en funció de les seves necessitats, pugui trobar interessant treballar algun aspecte específic. En 
segon lloc, les accions relatives a la diversificació de la docència s’adrecen a aquell professorat 
a qui es vol convidar a implicar-se com a docent en titulacions en les que no ha impartit docència 
amb anterioritat, amb l’objectiu d’oferir-los la informació i el suport necessaris per a que la seva 
incorporació sigui el màxim d’efectiva possible. 

El segon semestre del curs 2014-2015 el portafoli d’accions a disposició del professorat ha inclòs: 
trobades per promoure la compartició d’experiències docents entre el professorat, tallers sobre 
metodologies docents, seminaris i cursos sobre la temàtica d’anglès per a la docència, 
dinàmiques d’observació de classes entre companys/es professors/es de diferents 
departaments acadèmics, i dinàmiques de treball conjunt entre díades de professorat en clau 
de mentoring. 

 

A més, el Vicedeganat de Professorat d’ESADE dóna recolzament i ajuda  al professorat per a 
que acompleixi amb el programa DOCENTIA (es pot veure la relació de professors que compten 
amb aquest reconeixement en el llistat d’evidències).  
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 3.5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

 

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

 

Pla d’acció tutorial 

El Pla d’acció tutorial recull el conjunt d’accions sistemàtiques i coordinades adreçades a 
acompanyar a l’estudiant al llarg de la seva vida acadèmica per a cadascuna de les titulacions 
objecte d’acreditació. El sistema de tutories de la Facultat de Dret d’ESADE és un dels seus 
elements de distinció des dels seus inicis. Tots els alumnes tenen assignat un tutor  des del 
primer dia . El recolzament que presta el tutor a l’alumne és tant a nivell personal com acadèmic. 
La funció del tutor és fonamental sobre tot per als alumnes de nou ingrés, que reben una atenció 
especial per part del tutor assignat. El sistema de tutories dissenyat es centra bàsicament en 
facilitar l’adaptació  a la universitat, recolzar el procés d’aprenentatge, millorar el rendiment 
acadèmic i orientar en la definició del projecte curricular  i professional dels estudiants. 
Existeixen diversos tipus de tutories i d’instruments de recolzament que s’ajusten a la trajectòria 
dels estudiants i les seves necessitats: així, tal com es descriu en els Plans d’Acció Tutorial 
corresponents al Grau en Dret (GED) i al Màster Universitari en Advocacia (MUA), la Facultat de 
Dret posa a disposició dels seus estudiants les tutories d’adaptació universitària, un servei de 
coaching per aquells estudiants que ho requereixin, les tutories de formació per a la sortida 
professional i, en el Màster, les tutories vinculades a les pràctiques externes. 

 
Durant el curs 2014-15 es va dissenyar i implementar una enquesta específica per a valorar els 
principals aspectes del Pla d’Acció Tutorial (PAT) que tenen a la seva disposició els estudiants del 
programa GED, el resultat de la qual és de 4,9 (escala 1-7) 

 

Pel que fa al MUA, l’enquesta de satisfacció sobre el sistema de tutories implementat al seu PAT 
i que va ser avaluat favorablement per l’AQU mostra un índex de valoració força positiu: 5,5 
(escala 1-7) 

 

Orientació professional 

La Facultat de Dret d’ESADE compta amb el seu propi Servei de Carreres Professionals, integrat 
per un equip especialitzat, amb amplis coneixements i estret contacte amb el món professional 
jurídic. 

Des del Servei de Carreres Professionals de la Facultat de Dret d’ESADE s’assessora als alumnes 
i antics alumnes dels diferents programes per a preparar i planificar la seva carrera professional. 
Partint d’objectius individuals i d’un ampli coneixement del mercat laboral, s’ofereix als 
estudiants les eines i la formació necessàries per a escollir la millor via per a aconseguir-los, bé 
siguin unes pràctiques, una primera feina o un  canvi professional. 

El Servei de Carreres Professionals ajuda al estudiants a entrar en contacte amb despatxos 
d’advocats, institucions i empreses més rellevants de l’entorn de l’assessorament jurídic i, al 
mateix temps, promou el coneixement del sector per a que els alumnes tinguin una visió més 
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real i propera al món professional. Tot això, naturalment, amb l’objectiu d’orientar i ajudar als 
nostres estudiants en la seva inserció al món laboral. 

 

Amb aquest propòsit, s’organitzen i realitzen des d’aquest Servei diverses activitats per apropar 
els alumnes a l’entorn empresarial i professional : 

 Career Forum : Anualment s’organitzen unes jornades a ESADE, orientades a facilitar 
el contacte directe entre els reclutadors –despatxos, empreses i institucions- i els 
alumnes. Una guia pràctica editada per ESADE facilita el seguiment de les jornades i 
la màxima informació sobre l’accés al món professional. 

 Orientació professional individualitzada: des del SCP s’ofereix un assessorament 
personalitzat a cada estudiant per tal d’orientar-lo de la millor manera possible en 
la planificació i desenvolupament de la seva carrera professional. 

 Accés al  “Portal d’empreses i ocupació“( ESADE.JOBS):gestió de candidatures, 
publicació d’ofertes de treball i pràctiques, relació de pàgines web de treball a nivell 
nacional i internacional, etc. 

 Gestió de les pràctiques obligatòries del programa del Màster Universitari en 
Advocacia. 

 Publicació de Llibres de curricula, en format digital i paper, i distribució enter 
empreses, institucions i firmes nacionals i internacionals, que, a més, hi tenen accés 
des del Portal d’ocupació.   

 Publicació d’una Guia de beques i pràctiques a l’estranger. 

 Gestió de pràctiques en Ambaixades i Consolats d’Espanya (pràctiques MAEC) a 
l’estranger.  

 Realització de pràctiques a l’estranger a través de les Beques Erasmus + i les Beques 
Leonardo. 

 Fomentar el contacte amb l’entorn professional a través de visites a despatxos 

 Dins de l’ assignatura del Pràcticum I del GED,  se’ls prepara per a que coneguin els 
diferents processos de selecció (entrevista, dinàmica de grups, etc.) i les eines 
d’aproximació al mercat laboral: realització del currículum vitae, carta de motivació 
i coneixement de les diferents xarxes socials. 

 Espai de consulta: CRC (Career Resource Center)  
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La taxa d’inserció laboral dels graduats 14/15 del MUA que buscaven feina ha estat d’un 91%:  

 

Col·locació a 30/09/15 

MUA 13-15 106   

Altres estudiós 6 6% 

Oposicions 11 10% 

No busquen  13 12% 

Alumnes buscant feina 76 72% 

Oferta feina 69 91% 

Pendents col·locar 7 9% 

 

 

  

91%

9%

Buscan trabajo MUA 13-15

Oferta trabajo Pendientes colocar

6%

10%

12%

72%

Graduados MUA 13-15

Otros estudios Oposiciones No buscan Alumnos buscan trabajo
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Satisfacció amb el Servei 

La satisfacció sobre les accions d’orientació professional és positiva, tal com evidencia 
l’indicador corresponent a l’enquesta final de programa (un 5,23, sobre una escala de 1 a 7). 

 

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

ESADE compta amb tres campus, un situat a Barcelona, un altre a Sant Cugat i el de Madrid. El 
campus d’ESADE situat a Barcelona és on la Facultat de Dret desenvolupa fonamentalment la 
seva activitat i té 29.475 m2, que estan distribuïts  en el edifici 1 de 9.859 m2; edifici 2 de  7.560 
m2 i l’edifici 3 de 15.236 m2. Aquests edificis inclouen tots els recursos i serveis que requereix 
la vida acadèmica i universitària. En l’edifici 1 hi ha  l’ESADEFORUM, un modern espai de 
900 m2 amb una capacitat per a 336 persones, totalment modulable i convertible en tres sales 
totalment independents, a més de dos foyers de 80 m2 i 400 m2. Així, l’ESADEFORUM és un punt 
de trobada de valors cívics i socials per al debat de les idees i la cerca de complicitats, i l’escenari 
ideal perquè els diversos col·lectius relacionats amb les activitats pròpies d’ESADE mantinguin i 
reforcin els vincles creats durant la seva formació.   

 

Aules 

ESADE disposa en tots els seus campus de 100 aules modernes i totalment equipades amb 2.138 
llocs, així com 236 lloc en sales d’estudi. 

L’edifici 1 i 2 del campus de Barcelona disposen en total de 30 aules amb capacitat de 1.334 
seients. Les aules estan equipades amb PC amb projecció en pantalla i accés a Internet i a la 
xarxa interna d’ESADE, a més de pissarres de columna.  

Així mateix, els alumnes disposen dins l’edifici 2 de sales per a grups de treball, sales multi usos 
d’estudi a la Biblioteca amb capacitat de 255 persones i una sala polivalent amb capacitat de 
100 persones, totes amb connexió Wifi i accés a impressores. 

Aquest campus està equipat amb les últimes tecnologies, tant en les aules i a les zones d’estudi 
com a la sala de simulació de judicis, i amb un dels millors fons bibliogràfics i documentals 
especialitzats en matèria jurídica. 

En totes les aules i en general, tots els espais dels campus es disposen d’endolls per als portàtils 
personals dels alumnes, i connexió wifi per als mateixos. A més, els alumnes tenen a la seva 
disposició un espai multimèdia amb les eines utilitzades en l’edició de vídeos, escàner i els medis 
necessaris per a treballar en el món de multimèdia. Tots els alumnes disposen d’una targeta 
personal amb la que poden identificar-se automàticament per a imprimir i fotocopiar. 

Les aules disposen d’un control demòtic que permet controlar totes les instal·lacions 
audiovisuals d’una forma intuïtiva. El professorat pot utilitzar la tecnologia com a recolzament 
de la docència a través d’equips com ara càmera de documents, pantalla tàctil, passador de 
diapositives, càmera de vídeo monitoritzada, micròfons i clickers. 

http://www.esade.edu/homesite/cat/esadeforum/espacio-esadeforum
http://www.esade.edu/homesite/cat/esadeforum/espacio-esadeforum
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ESADE disposa d’un equip de persones per a realitzar el manteniment preventiu de les aules i 
resoldre els problemes que puguin tenir els alumnes i professors amb un ampli horari d’atenció. 

 

Biblioteques 

La biblioteca contribueix al desenvolupament de l'aprenentatge, la docència, la investigació i la 
formació contínua de la comunitat d'ESADE, adquirint, gestionant i posant a disposició de 
professors, alumnes, investigadors i alumni, els recursos i fonts d'informació més adequats a les 
seves necessitats. Especialitzada en management i dret, la biblioteca compta, a més a més, amb 
una important col·lecció de temes afins, com economia, negocis, sociologia, ciència política i 
relacions internacionals, entre d'altres. 

La biblioteca del Campus Barcelona acull el fons bibliogràfic del Centre de Documentació 
Europea d'ESADE. El CDE forma part de la xarxa de punts d'informació Europe Direct que la 
Comissió Europea té en els estats membres i en alguns països tercers.  

El CDE reuneix la major part de la documentació produïda per les institucions comunitàries així 
com les publicacions divulgatives sobre la UE i les estadístiques d'Eurostat. 

Així mateix, la biblioteca del Campus Sant Cugat acull el fons de la Biblioteca Borja, especialitzada 
en teologia, filosofia, Bíblia i història de l'Església, amb un important fons d'arts i ciències 
humanes i socials. La Biblioteca Borja està integrada a la xarxa de biblioteques de la Universitat 
Ramon Llull. 

 

Recursos de les biblioteques:  

- Bases de dades i recursos electrònics:  40 

- Informes de mercat  de 200 països:  17.000 

- Publicacions en format electrònic:  21.000 

- Llibres:     90.000 

- e-journals:     14.500 

- Diaris de 150 països:    2.900 

- Projectes de creació d'empreses:  700 

- Tesis doctorals:    200 

- Punts de lectura:    310 

- Metres lineals de prestatgeries:  3.422 

- Hores d'obertura (mitjana) en el curs: 3.990 

 

Finalment, els alumnes d’ESADE a més a més poden utilitzar qualsevol de les biblioteques de les 
diferents facultats de la Universitat Ramon Llull, ja sia com a lloc d’estudi, per a consultar la 
documentació o prendre llibres en préstec. Així mateix, mitjançant el servei de préstec 
consorciat “PUC”, també poden prendre en préstec llibre, de forma gratuïta, de les biblioteques 
del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CSUC). 

 

Infraestructures tecnològiques 

La infraestructura de tecnologies de la informació d’ESADE té la finalitat de proporcionar els 
recursos necessaris per al compliment dels objectius d’ensenyament i recerca de la institució; 
es beneficia de la tecnologia que utilitzen les empreses més avançades i permet als alumnes i 

http://www.esade.edu/cde/
http://www.esade.edu/cde/
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
http://www.bibliotecaborja.org/
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professores conèixer a fons les tecnologies de la informació i les seves aplicacions en les 
operacions i  estratègies tant empresarials como legals. 

Tots els estudiants tenen accés individual a la intranet d’ ESADE, que es un dels vehicles habituals 
de comunicació en les activitats acadèmiques i administratives. Així mateix, disposen d’ una 
direcció individual de correu electrònic, i accés a un espai de disc específic per a cada un dels 
estudiants. 

La xarxa d’ESADE està distribuïda en 3 campus (Barcelona, Madrid y Sant Cugat) i connectada 
amb routers i enllaços dobles per assegurar la seva disponibilitat.  

ESADE també disposa de 9 equips de videoconferència per a fer sessions tant intercampus com 
amb altres centres aliens a ESADE. A més, se té 160 servidors instal·lats con Windows, Linux, i 
més de 1.400 ordinadors personals connectats a aquesta xarxa de 100/1000 MB.   

Tots els edificis d’ESADE estan coberts per una wifi (xarxa sense fil) que permet als estudiants 
accedir a Internet i treballar a través d’ordinadors portàtils des de qualsevol lloc del campus 
sense connexió física a la xarxa. Aquesta xarxa wifi proporciona accés als telèfons, tablets i 
ordinadors portàtils dels alumnes.  

També es fan sessions webinar online, i proporcionem un compte de Microsoft Office365 a tots 
els nostres alumnes i professors. Aquest compte ofereix el servei de videoconferència Lync, una 
bústia de correu electrònic de 25Gb i la descàrrega gratuïta del paquet Office 2013.  

 

Intranet corporativa. L’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis disposen 
d’accés a la intranet. Cada un dels usuaris té accés exclusivament a la informació que correspon 
al perfil que li ha sigut assignat.  

 

Les tasques principals que es duen a terme a la intranet són les següents: 

- Matriculació en línia a la major part dels programes i gestió de canvis de matrícula 

- Processos de sol·licitud i informes d’intercanvis.  

- Consulta de l’expedient acadèmic. 

- Sol·licitud de serveis, títols i justificants. 

- Comunicació amb Secretaría Acadèmica. 

- Resposta a enquestes en línia i consulta dels resultats per part del professorat i dels 
directors acadèmics. 

- Currículums del professorat i de l’alumnat. 

- Accés als recursos del Servei de Carreres Professionals i a ofertes d’ocupació. 

- Accés als catàlegs de la biblioteca, col·leccions i publicacions periòdiques en format digital, 
així com a un gran nombre de bases de dades estadístiques en format CD-ROM. 

- Consultes a Qui formem ESADE, etc. 

- Consultes d’informació econòmica interna. 

- Informació acadèmica (horaris de classes, dates d’exàmens, revisions d’exàmens, 
reglaments interns, guies docents) 

- Accés als serveis d’E-Learning 

- Informació sobre els campus (horaris, serveis) 

- Consulta de calendaris (el personal, el general d’ESADE, el dels grups de treball als que es 
pertany) 

- Informació econòmica: estat del pagament de l’alumnat. 

- Accés als serveis TIC.  

- Accés a la web d’antics alumnes 
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- Accessos a les associacions d’alumnes 

- Accés a l’estat del saldo de la targeta TPV 
 
Des del TIC es proporciona suport a tots els ’usuaris de la xarxa i equips tecnològics de ESADE. 
El nombre d’usuaris dels sistemes son 46.867 i les incidències resoltes per el equip de suport 
han estat 6.297. 

També s’ha creat una aplicació mòbil que permet l’accés des d’Android i iPhone al saldo de la 
TUI, les notes, el calendari i els espais de les assignatures de cada alumne. 

Campus virtual. Totes  les  assignatures  han disposat d’una  pàgina  web  d’assignatura  (que 
treballa en l’entorn Moodle) en què els participants troben tots els materials de classe en format 
digital i permet una comunicació ràpida i fàcil entre el professorat i els estudiants. Hi han 
aproximadament unes 1.900. 

 

Satisfacció amb els recursos materials  

Durant el curs 2014-15 es va dissenyar i implementar una enquesta especifica per mesurar el 
grau de satisfacció dels estudiants dels programes GED i MUA sobre els recursos materials i les 
instal·lacions que tenen al seu abast.   

El resultat global ha estat baix en el GED, concretament un 3,6 en una escala 1-7. 

Aquest resultat està causat fonamentalment pel descontent amb les condicions de les aules de 
classe.  

Tenint en compte les aportacions dels estudiants, aquest darrer estiu s’han realitzat reformes 
integrals en les instal·lacions del campus amb especial èmfasis en la millora de les aules. Estem 
segurs que els resultats del curs següent seran millors.  

Pel que fa als estudiants del MUA, el resultat és de 5 en l’escala 1-7. 
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3.6. Qualitat dels resultats dels programes del centre 

 

3.6.1. Grau en Dret 

L’activitat formativa s’ha centrat en l’assoliment dels objectius establerts en la Memòria del 
Grau en Dret, que bàsicament es resumeixen en el propòsit general de formar professionals del 
Dret que combinin sòlids coneixements teòrics amb el domini de les habilitats i destreses 
necessàries per al desenvolupament eficaç de l’activitat jurídica, tot proporcionant-los 
complements de formació: 

1. en economia i empresa, imprescindibles per a l’exercici professional 

2. tècnico-jurídics, que els habilitin per a la pràctica de la professió 

3. en competències específiques (oratòria, lideratge, negociació, etc.) 

4. en l’àmbit de la gestió de despatxos 

5. i que els proporcioni les eines idiomàtiques suficients per actuar en el món del segle XXI 

  

Els resultats mostren que en termes generals s’han complert els objectius pel que fa a les dades 
de rendiment acadèmic i a la satisfacció dels estudiants. Les assignatures seleccionades són 
bàsiques i obligatòries, temàticament representatives de diversos àmbits del coneixement de 
les ciències jurídiques i mostren un ventall complet de les competències i els objectius 
d’aprenentatge que defineixen la titulació, i també els seus diversos nivells d’assoliment. Així 
mateix, aquest conjunt vol il·lustrar la diversitat de models i activitats d’avaluació utilitzats en el 
programa. 

 

Concretament, les assignatures seleccionades són les següents: de primer curs, Introducció al 
dret privat; de segon curs, Dret mercantil I; de tercer curs, Dret fiscal II ; i de quart curs, Dret civil 
IV, a més del Pràcticum I i el Treball Final de Grau. 

 

 

3.6.1.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge volguts, que 
corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació. 

 

El grau d’assoliment de les habilitats i els coneixements objectiu de la titulació, tal com 
s’exposarà a continuació, cobreixen les competències i els objectius generals descrits en la 
Memòria de verificació del grau en Dret i possibiliten l’accés als perfils professionals propis de 
les professions jurídiques. 

En paral·lel, el conjunt de les competències específiques i transversals que delimiten la titulació 
tenen la seva correspondència amb els descriptors, presentats en forma de resultats 
d’aprenentatge, del nivell 2 relatiu al grau del MECES. 

 

D’acord amb la Memòria verificada, les activitats formatives s’han relacionat amb les 
competències proposades en cada matèria i comporten diversos tipus de treball: 
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- Ensenyament-aprenentatge presencial a l’aula (classes expositives, presentacions 
amb suport audiovisual, anàlisi de situacions d’actualitat jurídica, debats i 
discussions, exàmens parcials i final, treball de casos o altres metodologies 
presencials d’aprenentatge) 

- Ensenyament-aprenentatge dirigit (tutories fora de l’aula, que poden ser individuals 
o en grup; lectures orientades; treball escrit individual i la seva correcció; anàlisi de 
casos pràctics, de jurisprudència i de documents jurídics; elaboració de documents 
jurídics; preparació de simulacions o d’altres metodologies de treball supervisat) 

- Ensenyament-aprenentatge autònom (fora de l’aula, és a dir, lectures 
complementàries; estudi personal o en petits grups; cerca d’informació i preparació 
i organització de materials complementaris; treball escrit individual voluntari; 
comentaris de text o altres metodologies d’estudi i treball personal). 

 

Els programes, les activitats formatives i el sistema d’avaluació figuren en les Guies docents de 
les assignatures que són publiques al web. 

Amb l’objectiu d’assolir l’acompliment de l’itinerari formatiu de l’assignatura per part dels 
estudiants, es duen a terme una sèrie d’accions, unes adreçades a assegurar la millor planificació 
i coordinació dels aprenentatges; i les altres, a assegurar els resultats concrets de l’aprenentatge 
en les matèries. 

En el primer cas, es disposa de diversos instruments: 

- Guia de la titulació per al professors 

- Comissió Pedagògica, que té com a missió reflexionar sobre el model pedagògic de 
la Facultat, és a dir, sobre la nostra identitat en l’ensenyament i formació. 

- Reunions periòdiques de les direccions de les titulacions amb el professorat, on es 
reflexiona sobre la pràctica docent i els elements que incideixen en el funcionament 
de les assignatures. 

En el segon cas,  el professor titular de l’assignatura vetlla perquè tant els recursos didàctics com 
les diferents activitats dutes a terme a l’aula i fora d’ella s’adeqüin a les necessitats de 
l’assignatura i l’aprenentatge de l’estudiant. Cal remarcar que els materials emprats i les 
diferents activitats dutes a terme en les assignatures seleccionades són representatius dels 
utilitzats en tota la titulació i responen, en termes generals, a l’estadi concret de l’estudiant en 
el seu itinerari formatiu i la particular rellevància de la competència en el procés d’avaluació. 

A partir d’aquí, el professor titular dissenya l’estratègia més idònia per a garantir l’assoliment de 
les habilitats, les competències i els objectius d’aprenentatge per part de l’estudiant. En aquest 
sentit, el docent té a la seva disposició i empra una àmplia tipologia de mètodes.  

A tall d’exemple: preguntes teòriques breus, cerca de material normatiu, anàlisi de textos, 
resolució de casos pràctics, relació de conceptes, dictàmens, debats, qüestionaris, presentacions 
orals, simulacions, ressenya de sentències, etc.  

  



 

  3. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

Autoinforme per a l’acreditació  Pàg. 35 
Centre ESADE – Facultat de Dret 
   

 

La valoració de l’acció formativa en la titulació, segons les enquestes de satisfacció emeses a 
final de programa és força positiva, tal com es detalla en el quadre següent (en una taula de 
valoració de l’1 al 7): 

 12/13 13/14 14/15 

GED 5,87 5,42 5,47 

 

Finalment, la titulació disposa d’una sèrie d’eines per a verificar l’assoliment dels objectius 
definits al començament de cada curs, analitzar el transcurs de l’activitat docent i les eventuals 
incidències i, especialment, definir possibles accions de millora, com per exemple: 

- Les reunions semestrals de la Direcció de programa amb el Professorat de cada curs 

- Les juntes acadèmiques 

- Reunions de la Direcció amb delegats 

 

Pel que fa al Pràcticum I, tal com es disposa a la Memòria verificada, té com a objectiu atorgar a 
l’estudiant l’esquema conceptual i les eines pràctiques per analitzar i definir els seus objectius 
professionals i els seus plans de futur i implementar-los. L’assignatura promou l’adquisició de 
les competències i habilitats necessàries per a facilitar la incorporació dels estudiants al mercat 
de treball mitjançant diverses activitats: 
 

 Seminar Skills: seminari en el que l’alumne coneix millor quins són els seus punts forts i 
quines habilitats ha de millorar, de cara a superar amb èxit un procés de selecció. 

 Visita d’antics alumnes per a explicar la seva carrera professional. 

 Career Forum 
 

En el cas del Treball Final de Grau (TFG), atesa la seva particularitat i, especialment, el seu 
caràcter culminador del procés d’aprenentatge, volem remarcar el següent: 

L’estructura del TFG combina simultàniament una dimensió de pràctica jurídica i recerca,  amb 
especial èmfasi a la primera, que sigui capaç de completar el procés d’aprenentatge seguit al 
llarg de la titulació. A partir de la tutela i l’orientació de docents amb una dilatada experiència 
professional es proposa als alumnes la realització d’un conjunt d’activitats avaluables que 
permeti l’assoliment del conjunt de competències i habilitats del Grau en Dret. En concret, la 
planificació de l’aprenentatge parteix de la pràctica jurídica amb la resolució de diversos casos 
reals en els dos itineraris que se’ls ofereix (Dret privat i Dret públic). Un cop feta aquesta tasca, 
es planteja un cas final aglutinador del que s’ha treballat i que els estudiants han de resoldre i 
defensar públicament davant una comissió avaluadora. 

Veiem a continuació les valoracions d’aquestes activitats en el curs 2014-15: 

valoració de 1-7 2014 

Valoració del Pràcticum I   5,7 

Valoració del TFG   5,9 
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3.6.1.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge 
volguts i és públic 

L’avaluació dels aprenentatges es realitza de manera continuada al llarg de cada semestre/curs 
i assignatura.  Es contemplen diferents tipologies d’activitats d’avaluació (treballs escrits, 
exposicions orals, anàlisi de casos o exàmens són les més usuals), autories individuals o grupals 
i entorns presencials o virtuals a l’hora de realitzar les activitats. 

En totes les assignatures, l’assistència és requisit necessari per a l’avaluació. El sistema 
d’avaluació de les assignatures  es descriu en la Guia docent i està a disposició de l’estudiant des 
de l’inici del curs.  

 

Els resultats d’aprenentatge globals de les assignatures seleccionades es mostren a les taules 
d’avaluació final, on també s’inclouen les notes del TFG.  

Com a complement al procés d’avaluació dels resultats d’aprenentatge, es posen en marxa altres 
mecanismes de revisió del procés formatiu (alguns periòdics, d’altres puntuals) que permeten 
ajustar tant les activitats de formació com les activitats d’avaluació: 

 En totes les assignatures es passa un qüestionari individual i anònim d’avaluació, un cop 
finalitzades, per tal que l’estudiant pugui mostrar el seu grau de satisfacció sobre 
l’assignatura i el professorat que l’imparteix. 

 Reunions d’avaluació semestral amb tot el professorat, reunions de seguiment amb els 
tutors i reunions amb els representants dels estudiants dels quatre cursos. 

Aquestes accions ens han permès realitzar un seguiment del progrés formatiu dels estudiants 
per anar consolidant un model educatiu de formació integral, participatiu i d’avaluació continua. 

 

3.6.1.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 
titulació 

 

Els indicadors acadèmics disponibles estan recollits al quadre següent: 

 

 

Com es pot veure, les taxes de rendiment i eficàcia mantenen un nivell prou satisfactori, tot i 
que amb marge de millora.  L’elevada taxa d’abandonament a primer curs, tot i que s’ha millorat 
substancialment durant el 14/15, respon tant a raons de baix rendiment acadèmic per part 
d’alguns estudiants com a  raons de motivació per a l’estudi d’un grau diferent al de Dret, és a 
dir, de vocació professional futura. Per aquest motiu, en els processos d’admissió, per una 
banda, s’ha augmentat la mitjana acadèmica per a l’admissió de nous estudiants (per al curs 
15/16 ha quedat establerta en un 7,5 aprox.)  i, per una altra, s’ha decidit també incorporar com 
a mecanisme de selecció una entrevista personal en aquells supòsits en què la vocació del 
candidat plantegi dubtes. 

2013 2012 2011 2010

76,0% 79,9% 76,0% 75,0%

88,8% 88,6% 86,4% 80,0%

22,2% 19,4% 24,5% 15,9%

27,6% 39,1% n/a n/a

58,6% 53,4% n/a n/a

92,5% 94,0% 97% n/a

4,5 4,4 4,0 n/aDurada mitja dels estudis 

RESULTATS 

ACADÈMICS
Taxa de graduació en t o t+1

Taxa d’eficiència 

Taxa d’abandonament acumulat

Taxa de rendiment en primer curs 

Taxa de rendiment 

Taxa d’abandonament a primer curs
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3.6.1.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de 
la titulació 
 
Atesa la regulació de l’accés a les professions jurídiques (advocat, procurador, jutge, notari, 
registrador de la propietat), els graduats en Dret tenen la necessitat de seguir en la formació o 
en l’estudi per accedir-hi. Per això, la gran majoria dels alumnes del Grau en Dret (entre el 85% 
i el 90%), una vegada finalitzat aquest, decideix estudiar el màster en advocacia de la Facultat 
de Dret d’ESADE (MUA), i la resta s’encamina de forma majoritària o bé a la preparació 
d'oposicions o bé a d’altres estudis. Això implica que la inserció laboral prengui en realitat 
rellevància en el Màster en Advocacia, més que en el Grau en Dret. 
 
En tot cas, a través del Servei de Carreres Professionals , se’ls informa sempre sobre les diverses 
possibilitats de sortida professional que ofereix el Grau en Dret. Així mateix, també se’ls facilita 
informació sobre una àmplia oferta formativa de postgrau i màster amb l’objectiu d’incrementar 
la seva ocupabilitat. 
 

I com s’ha dit en l’estàndard 5, la Facultat de Dret d’ESADE disposa d’una borsa de treball 
gestionada a través del portal ESADEJobs on es faciliten ofertes de treball als estudiants i 
graduats, i també un servei d’assessorament professional. El portal ESADEJobs també ofereix als 
ocupadors la possibilitat de trobar bons candidats per a cobrir les seves necessitats. 
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3.6.2. Màster Universitari en Advocacia 

L’ensenyament s’ha adequat a l’Espai Europeu d’Educació Superior, recollint les directius 
establertes en el protocol de sol·licitud d’autorització d’implantació dels programes oficials de 
postgrau, i, al mateix temps, a les indicacions establertes en la normativa específica sobre l’accés 
a la professió d’advocat (Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales, y Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se 
aprueba su Reglamento de desarrollo), el que es concreta en l’estructura curricular del Pla 
d’estudis del Màster, que és públic a la pàgina web de la Facultat. 

El Màster universitari en Advocacia és una titulació que en el curs acadèmic 2013-14 va 
completar el seu desplegament, d’acord amb allò previst en la memòria de verificació. A més, 
tal com es desprèn de la informació i les evidències aportades, el programa està consolidat i 
respon als estàndards de qualitat previstos.  Els resultats també mostren que s’han complert els 
objectius pel que fa a les dades de rendiment acadèmic i a la satisfacció dels estudiants. 

Les assignatures seleccionades per a aquest autoinforme són dues d’obligatòries (Litigació civil i 
mercantil i Litigació penal), el mòdul de pràctiques externes i el Treball final de Màster. Les dues 
primeres assignatures han estat triades per diferents motius, entre els quals hi ha el fet que es 
treballen moltes de les competències genèriques i específiques de la titulació i també perquè, 
per la matèria i el mètode de treball, entenem que són dues de les assignatures més 
representatives del Màster. 

 

3.6.2.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge volguts, que 
corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació 

Les activitats de formació de la titulació permeten assolir les competències específiques i 
transversals descrites a la Memòria de verificació del Màster. Aquestes competències 
garanteixen l’adquisició de les competències bàsiques per als estudis de màster previstes a 
l’annex 1 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i també es corresponen amb els 
descriptors del nivell 3 relatiu al MECES. I, finalment, també asseguren l’assoliment de les 
competències específiques establertes en el Reial Decret  775/2011, de 3 juny, per a l’accés a la 
professió d’advocat. 

D’acord amb la Memòria verificada, les activitats formatives s’han relacionat amb les 
competències proposades en cada matèria i comporten diversos tipus de treball: 

- Ensenyament-aprenentatge presencial a l’aula (classes expositives, presentacions 
amb suport audiovisual, anàlisi de situacions d’actualitat jurídica, debats i 
discussions, exàmens parcials i final, treball de casos, simulacions o altres 
metodologies presencials d’aprenentatge) 

- Ensenyament-aprenentatge dirigit (tutories fora de l’aula, que poden ser individuals 
o en grup; lectures orientades; treball escrit individual i la seva correcció; anàlisi de 
casos pràctics, de jurisprudència i de documents jurídics; elaboració de documents 
jurídics; preparació de simulacions o d’altres metodologies de treball supervisat) 

- Ensenyament-aprenentatge autònom (fora de l’aula, és a dir, lectures 
complementàries; estudi personal o en petits grups; cerca d’informació i preparació 
i organització de materials complementaris; treball escrit individual voluntari; 
preparació, individual o en grups, de les simulacions  altres metodologies d’estudi i 
treball personal). 
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Els programes, les activitats formatives i el sistema d’avaluació figuren a les Guies docents de les 
assignatures, que són publiques al web. 

Amb l’objectiu d’assolir l’acompliment de l’itinerari formatiu de l’assignatura per part dels 
estudiants, es duen a terme una sèrie d’accions, unes adreçades a assegurar la millor planificació 
i coordinació dels aprenentatges, i les altres, a assegurar els resultats concrets de l’aprenentatge 
a les diverses matèries. 

Per assegurar la planificació i coordinació: 

1. Amb el professorat del programa: 

 Reunions formals i planificades amb els directors de cada especialitat a l’ 
inici de cada curs. Objectius: perfil alumnes, desenvolupament i novetats 
del programa (itineraris, assignatures, aspectes operacionals en relació al 
control de la assistència a classe, guies docents, sortides de notes, 
puntualitat, còpies en paper, criteris d’avaluació). 
 

 Reunions periòdiques amb els professors de litigacions i el coordinador del 
mòdul. 
 

 Contactes telefònics individuals de seguiment de les assignatures a partir 
de la informació i comentaris recollits a les reunions amb el delegats de 
curs, just desprès de les reunions amb els delegats  

 
2. Reunions amb els delegats de classe amb l’objectiu de fer seguiment de la marxa de les 

assignatures. 
 
Per assegurar els resultats concrets de l’aprenentatge: 

el professor titular de l’assignatura  vetlla perquè tant els recursos didàctics com les diferents 
activitats dutes a terme a l’aula i fora d’ella s’adeqüin a les necessitats de l’assignatura i 
l’aprenentatge de l’estudiant.  

Cal remarcar que els materials emprats i les diferents activitats dutes a terme en les assignatures 
seleccionades són representatius dels utilitzats en tota la titulació i responen, en termes 
generals, a l’estadi concret de l’estudiant en el seu itinerari formatiu i la particular rellevància 
de la competència en el procés d’avaluació. A partir d’aquí, el professor titular dissenya 
l’estratègia més idònia per a garantir l’assoliment de les habilitats, les competències i els 
objectius d’aprenentatge per part de l’estudiant. En aquest sentit, el docent té a la seva 
disposició i empra una àmplia tipologia de mètodes. A tall d’exemple: preguntes teòriques 
breus, cerca de material normatiu, anàlisi de textos, resolució de casos pràctics, relació de 
conceptes, dictàmens, debats, qüestionaris, presentacions orals, simulacions, ressenya de 
sentències, etc. Amb tot, es pot dir que predominen les metodologies següents: resolució de 
casos pràctics, dictàmens, presentacions orals i simulacions (learning by doing).  

Concretament, en els diferents blocs de litigació, la metodologia de treball és la de learning by 
doing –aprendre fent- aplicada a grups organitzats com un despatx d’advocats.  Es tracta de 
reproduir situacions professionals en un context de “quasi realitat”, emulant els hàbits d’un 
despatx d’advocats en la preparació dels assumptes que s’encarreguin, tots ells d’orientació 
litigiosa. 
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La valoració de l’acció formativa en la titulació, segons les enquestes de satisfacció emeses a 
final de programa és força positiva, tal com es detalla en el quadre següent (en una taula de 
valoració de l’1 al 7): 
 

 13/14 14/15 

MUA 5,62 5,68 

 

Finalment, la titulació disposa d’una sèrie d’eines per a verificar l’assoliment dels objectius 
definits al començament de cada curs, analitzar el transcurs de l’activitat docent i les eventuals 
incidències i, especialment, definir possibles accions de millora: 

- Les reunions semestrals de la Direcció de programa amb els professors de cada curs. 

- Les juntes acadèmiques  

- Reunions amb delegats 

Pel que fa a les pràctiques externes, per llei és obligatori que  els futurs aspirants a advocat 
completin 30 crèdits ECTS en pràctiques externes.  Concretament, les pràctiques consisteixen 
en adquirir experiència personal en algunes de les activitats que normalment desenvolupen els 
advocats, realitzant un stage de quatre mesos de pràctiques professionals, a jornada completa,  
en un despatx, assessoria jurídica interna o en un departament de recursos humans d’una 
empresa, administració, institució o altres organitzacions o llocs dels previstos en el RD 
775/2011. L’estada es realitza sota el seguiment i orientació de tutors professionals de l’àmbit 
en el que es duen a terme les pràctiques, coordinats per un tutor acadèmic. 

Al seu torn, el Treball final de màster suposa la culminació de la titulació, la qual cosa requereix 
el domini de la cerca, interpretació i aplicació de la normativa jurídica, així com les habilitats i 
destreses necessàries per al desenvolupament de la professió d’advocat.  Per això, a partir de la 
tutela i l’orientació de docents avesats a la recerca o amb una dilatada experiència professional 
es proposa als alumnes o bé la realització d’un treball individual de recerca i aprofundiment en 
un de les matèries jurídiques treballades en el programa, o bé l’elaboració d’un treball de camp, 
individual o en parelles, sobre els serveis jurídics (regulació de l’advocacia, anàlisi del sector 
jurídica i organització de l’advocacia).  

En definitiva, la titulació garanteix que l’estudiant, quan acaba els seus estudis, ha treballat tot 
el mapa de competències descrit a la memòria. 

 

Avaluació TFM 2013-15 

Satisfacció general amb el TFM 4,9 

Satisfacció amb la coordinació del TFM 5,6 

Satisfacció amb el treball del tutor 5,5 
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3.6.2.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge 
volguts i és públic 

La guia docent de cada assignatura conté una descripció detallada del sistema d’avaluació que 
s’hi aplica (competències que es volen desenvolupar, tipus d’activitats, criteris d’avaluació, etc.). 
Aquesta informació es publica  a la web de la Facultat i, a més, està a disposició dels estudiants  
des de l’inici del semestre a través de la intranet i en l’entorn virtual. 

S’ha portat a terme un seguiment continuat de la docència de cadascuna de les assignatures del 
Màster per garantir l’assoliment de les competències especificades en el programa formatiu, així 
com un seguiment dels processos d’avaluació. Els resultats d’aprenentatge del Màster indiquen 
l’adquisició de les competències mitjançant les activitats d’avaluació previstes en cadascuna de 
les assignatures (definides a les guies docents). Els indicadors que evidencien l’èxit en aquest 
sentit són les taxes de resultats acadèmics. 

D’altra banda, cal remarcar que el sistema d’avaluació emprat està estretament relacionat amb 
la metodologia docent i aquesta amb les competències que es volen assolir. Així, algunes de les 
activitats per a avaluar les habilitats dels estudiants són: la cerca d’informació, la resolució de 
problemes, l’aplicació pràctica de la normativa, la interpretació dels textos jurídics, l’elaboració 
de documents jurídics (contractes, demandes, contestacions a la demanda, etc.), la redacció 
d’informes o dictàmens, la simulació de negociacions o judicis, etc.). 

Pel que fa a les pràctiques externes, tant l’estudiant com el tutor elabora una memòria sobre les 
mateixes. I en la seva avaluació es tenen en compte aquells elements que posen de manifest 
l’adquisició de les competències previstes, tals com, per exemple, la motivació, la puntualitat, la 
presentació, l’assistència, la qualitat i base tècnica de les tasques encomanades, l’agilitat en la 
cerca d’informació, el compliment de terminis, la planificació del treball, la iniciativa, la 
responsabilitat, la facilitat de treball en equip, etc.   

En el cas del TFM, cada treball és avaluat per un tutor i un professor expert en la matèria, i en 
aquesta avaluació es qualifica la metodologia i estructura, el contingut i les conclusions i la 
defensa, que consisteix en donar resposta, en un acte públic, al feedback dels professors 
avaluadors i a les qüestions que aquests plantegin a l’autor.  
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3.6.2.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 
titulació 

 

A la taula següent recollim alguns dels indicadors acadèmics disponibles: 

 

 

Es pot afirmar que les dades relatives a rendiment, graduació, eficiència i abandonament són 
positives i adequades. Cal remarcar que la taxa de graduació en el temps previst queda afectada 
per l’endarreriment de la defensa dels Treballs finals de Màster.  

També és oportú assenyalar que a la data de la prova d’accés que es va realitzar el 30 de juny 
de 2014 (la primera que es va dura a terme a l’Estat espanyol), tots els alumnes del MUA de la 
primera promoció que s’havien de presentar (els que havien estudiat el Grau en Dret) ho varen 
poder fer, perquè ja havien complert tots els requisits per a obtenir el títol del Màster. 

 

3.6.2.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de 
la titulació 

Com s’ha indicat anteriorment, la taxa d’ocupació dels estudiants que varen cursar el Màster 
Universitari en Advocacia el curs 14/15 ha estat del 91% (sobre les persones que buscaven feina). 
Aquesta dada, considerada en un escenari socioeconòmic marcat per les elevades xifres d’atur 
juvenil, confirma l’impacte positiu d’aquesta titulació en la inserció laboral dels que la cursen. 
La taxa d’adequació de la feina als estudis és del voltant del 100% .  

2013 2012

98,5% 99,7%

4,3% n/a

81,2% n/a

99,8% n/a

2,0 n/a

RESULTATS 

ACADÈMICS
Taxa de graduació en el temps previst t

Taxa de rendiment 

Taxa d’abandonament

Taxa d’eficiència 

Durada mitjana dels estudis 
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4. Valoració i proposta del pla de millora 

Plans de millora a nivell de Centre, títol GED i títol MUA. 

# Acció 
de 

millora 

Diagnòstic  Identificació de 
causes 

Objectius a assolir Accions proposades Priori-
tat 

Responsables Terminis Implica 
Modifi-
cació? 

Nivell 

CENTRE 
 

C1 Valorar el grau de 
satisfacció de les 
parts implicades 
amb les 
infraestructures 
docents i les 
activitats del servei 
de carreres 
professionals. 

Fins ara només es 
tenien dos ítems a 
l’enquesta de final 
de programa per 
valorar el servei de 
carreres 
professionals i no 
específics de les 
infraestructures 
docents. 

Definir una política 
d’avaluació 
específica i mes 
àmplia dels recursos 
i infraestructures 
del centre i del 
serveis de carreres 
professionals.  

Continuar implementant 
enquesta que reculli el 
grau de satisfacció dels 
estudiants respecte les 
infraestructures i el 
servei de carreres 
professionals. 

Mitja Direcció de 
programa 

Curs 15-
16 i 
següents 

No Centre 

GED 
 

G1 Quan es van definir  
normativament els 
continguts del 
Màster Universitari 
d’accés a 
l’Advocacia es va 
iniciar tot un procés 
de reflexió sobre el 
pla d’estudis vigent 

El canvi en la 
normativa que 
indica una formació 
obligatòria per 
poder exercir la 
professió d’advocat, 
el Máster 
Universitari d’Accés 
a l’Advocacia, que es 

-Facilitar la millora 
en l’aprenentatge 
dels nostres 
alumnes mediant la 
coordinació del 
contingut del Grau 
en Dret amb el 
Màster Universitari  

Reflexionar i dar 
seguiment als canvis 
efectuats en el pla 
d’estudis del Grau en 
Dret, per analitzar el seu 
impacte en els resultats 
dels indicadors 
acadèmics: 

Alta Direcció de 
programa 

Cursos 
15-16 i 
següents 

Sí  Títol 
(GED) 
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# Acció 
de 

millora 

Diagnòstic  Identificació de 
causes 

Objectius a assolir Accions proposades Priori-
tat 

Responsables Terminis Implica 
Modifi-
cació? 

Nivell 

del Grau en Dret, en 
aquest procés van 
participar la direcció 
del programa, el 
degà, els directors 
de departament i  
d’àrea.  

converteix per tant, 
la sortida 
professional més 
nombrosa pels 
nostres alumnes del 
Grau en Dret.  
La Facultat com 
resposta a la 
normativa va crear 
el seu propi 
programa de Màster 
universitari d’accés 
a l’Advocacia. 

’accés a la 
Advocacia. 
-Millorar les taxes de 
rendiment i reduir 
progressivament el 
percentatge de 
fracàs acadèmic. 
 
 

- procés de 
semestralització que es 
va realitzar a un nombre 
d’assignatures por  raó 
dels bloc temàtics. 
- reubicació de 
determinades 
assignatures per una 
millor  seqüència 
coherent exigida en el 
aprenentatge del Dret. 
- redistribució dels 
continguts de 
determinades 
assignatures, amb la 
corresponent 
redistribució de ECTS.  

G2 La taxa de 
rendiment de la 
resta de cursos 
continua tenint 
marge de millora.  

Marge de millora en 
la seqüència 
temporal de les 
assignatures i la 
distribució de la 
càrrega per cursos. 

-Reduir la taxa 
d’abandonament de 
segon i tercer, i 
augmentar la taxa 
de rendiment de 
tots els cursos. 
-Millorar  
l’adquisició 
progressiva i amb la 
maduresa requerida 

Seguiment de la 
implementació de les 
modificacions 
presentades i aprovades 
en els cursos 13-14 i 14-
15, per tal de valorar la 
seva eficàcia i ponderar 
un possible reajustament 
si calgués. 
 

Mitja Direcció de 
Títol i 
Directors de 
Departament 

Cursos 
15-16 i 
següents 

Sí Títol 
(GED) 
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# Acció 
de 

millora 

Diagnòstic  Identificació de 
causes 

Objectius a assolir Accions proposades Priori-
tat 

Responsables Terminis Implica 
Modifi-
cació? 

Nivell 

dels coneixements 
del programa, per 
així obtenir millores 
en l’aprenentatge 
dels alumnes. 
 
 

G3 Els nostres alumnes 
han de dominar la 
llengua anglesa tant 
per la sortida 
professional com 
per aprofitar al 
màxim la formació 
acadèmica durant 
l’intercanvi. 

El nivell d’anglès del 
alumnes de primer 
de Grau hauria de 
ser més elevat. 

Augmentar el nivell 
d’anglès dels 
alumnes i la 
formació global 

Continuar augmentant  
les assignatures en 
anglès, entre d’altres, 
alguna de caire 
internacional (per 
exemple, Dret 
Internacional Públic, Dret 
Comunitari, etc.)i  
donar més pes al pla 
d’estudis a les 
assignatures de caire 
internacional. 
Exigir un nivell d’anglès 
superior  durant el procés 
d’admissió. 

Alta Direcció de 
Títol i 
Relacions 
Internacionals 

Cursos 
15-16 i 
següents 

Sí Títol 
(GED) 

G4 La coordinació entre 
els diferents 
responsables d’àrea 
implicats a la 
docència de la 

Hi ha hagut una 
certa 
compartimentalit-
zació de les àrees de 
coneixement. 

Aconseguir un major 
caràcter 
interdisciplinar en 
els estudis. 

Creació i implementació  
d’una Comissió 
Pedagògica que té per 
finalitat treballar i 
millorar la coordinació 

Alta Direcció de 
Programa   i 
Vicedeganat 
de la Facultat 
de Dret 

Cursos 
15-16 i 
següents 

No Títol 
(GED) 
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# Acció 
de 

millora 

Diagnòstic  Identificació de 
causes 

Objectius a assolir Accions proposades Priori-
tat 

Responsables Terminis Implica 
Modifi-
cació? 

Nivell 

titulació així com 
dels continguts de 
les matèries és 
millorable 

entre professors i 
matèries.  

MUA 
 

M1 El contingut de la 
prova d’accés a 
l’advocacia  
reflecteix que les 
matèries de torn 
d’ofici i deontologia 
professional tenen 
un pes important. 

Les assignatures de 
torn d’ofici i 
deontologia 
professional 
necessiten tenir mes 
pes al pla d’estudis. 

Redissenyar el 
mòdul de 
organització 
professional (11 
ECTS) per donar 
major pes a les 
assignatures de 
deontologia i torn 
d’ofici. 

Ampliar la docència de 
les assignatures de 
deontologia i torn d’ofici. 

Alta Direcció de 
programa i 
Direcció de 
Servei de 
carreres 
professionals 

Curs 15-
16 

No Títol 
(MUA) 

M2 Seguir amb la 
reflexió sobre el pla 
d’estudis vigent del 
Máster Universitari 
d’Accés a 
l’Advocacia per 
mantenir el 
compliment de les  
demandes dels 
participants, la 
normativa vigent i el 
mercat professional. 

Necessitat de 
mantenir el grau de 
satisfacció i els 
resultats del 
programa adaptant-
se els estudiants 
nous i les realitats 
del mercat 
professional.   

Continuar amb la 
millora de  
l’aprenentatge dels 
nostres alumnes i la 
seva experiència en 
el programa.  

-Mantenir la   coordinació  
amb la direcció de 
programa del Grau en 
Dret en relació als 
continguts i seqüencies 
dins el pla d’estudis.  
 

Mitja
na 

Direcció de 
Programa 
MUA i GED,  
Vicedeganat 
de la Facultat 
de Dret 

Cursos 
15-16 i 
següents 

No Títol 
(MUA) 
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# Acció 
de 

millora 

Diagnòstic  Identificació de 
causes 

Objectius a assolir Accions proposades Priori-
tat 

Responsables Terminis Implica 
Modifi-
cació? 

Nivell 

M3 Malgrat tenir una 
bona oferta de 
universitats on fer 
l’intercanvi, el 
propòsit es seguir 
millorant l’oferta. 

Propòsit de 
continuar millorant 
en la 
internacionalització 
del programa. 

Ampliar l’oferta 
d’intercanvi al 
programa. 

Augmentar universitats 
partners. Al 2014-2015 ja 
s’ofereixen mes 
universitats (Indiana, 
Boston). 

Alta Relacions 
internacionals 
i direcció de 
programa 

Cursos 
15-16 i 
següents 

No Títol 
(MUA) 

M4 Falta de 
sistematització de 
les tutories del TFM. 

S’han detectat 
diferències entre el 
sistema de tutories 
del TFM. 

Millorar la 
planificació del TFM 
i la coordinació de 
les tutories. 

Establir terminis per 
escollir tutor i contingut 
respecte el TFM, unificar 
criteris d’avaluació i 
organització de tutories. 

Alta Direcció de 
programa 

Cursos 
15-16 i 
següents 

No Títol 
(MUA) 

M5 Ajustar els criteris 
d’admissió per els 
alumnes procedents 
de universitats 
distintes de la 
Universitat Ramón 
Llull. 

Per donar resposta a 
una proposta de 
millora suggerida 
per l’AQU en el 
informe de 
verificació del 
programa al juliol 
del 2012. 

Tenir uns criteris 
mes objectius per la 
admissió d’alumnes 
externs. 

Realitzar un estudi en 
profunditat dels 
expedients del curs 15-16 
i endavant. 

Alta Direcció de 
programa 

Curso 17-
18  

Sí Títol 
(MUA) 

 


