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Anàlisi dels indicadors de l’ensenyament  
 
 
 

Dimensió Indicadors 

  14-15 

 
 
 

Accés i matrícula 

Número de places ofertes  30 

Ràtio admissions/oferta 0.77 
Nombre total de matriculats 18 
Distribució dels estudiants matriculats de nou ingrés en funció de la titulació d’accés 

● Grau Educació Infantil 44.44 
● Grau Educació Primària 22.22 
● Mestre Educació Infantil 11.11 
● Mestre Llengua Estrangera 5.56 
● Mestre Educació Físics 11.11 
● Mestre Educació Especial 5.56 

Estudiants segons país de procedència 
Espanya 100 

Procedència 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 58.82 
Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 29.4 
Estudiants que provenen d’altres universitats de l’Estat 5.88 
Estudiants que provenen d’altres universitats estrangeres  
Sense informar 5.90 
% Estudiants nou ingrés per interval crèdits matriculats  

● Entre 0 i 30 2.2 
● Entre 31 i 50 1.1 
● Entre 51 i 60 6.6 
● Mes de 60  

 
 
Dimensió Indicadors 

 14-15 

Professorat 

 
% de docència impartida per professors doctors 50 

% de docència impartida per professors 

● Catedràtics  

● Titulars i agregats 50 

● Altres (ajudants, col·laboradors, associats...) 50 

 
 
 
 
 



 
 

Dimensió 

Mobilitat 

 
14-15 

Total d'alumnes en mobilitat  

% d'alumnes que han fet mobilitat  

 
 

Dimensió 

Inserció laboral 

 14-15 

Taxa d’ocupació (EIL) SD 
Taxa d’adequació a la feina als estudis (EIL) SD 

SD Sense dades, només s’ha impartit el primer curs 

 
 
 
Dimensió Indicadors 

Satisfacció 

 14-15 

 
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu 85 

 
Satisfacció del professorat amb el programa formatiu 91.6 

 
Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda cohort 13-14 SD 

 
Taxa d’intenció de repetir estudis 
 

SD 

SD Sense dades, només s’ha impartit el primer curs 

 
 
 

 
Dimensió 

Indicadors 

 
 
 

Rendiment 
acadèmic 

 14-15 

Taxa de rendiment 
(Crèdits aprovats  curs respecte als matriculats 14-15) 

97 

% Excel·lents i MH  
Taxa d’abandonament 
Nº d’alumnes  de nou ingrés que han abandonat a primer de la cohort 

SD 

Taxa de graduació en el temps previst t 
Nº alumnes que van aprovar tots els crèdits respecte al nº d’alumnes que varen 
començar cohort 13 14 

SD 

Taxa de graduació en el temps previst t+1 
Nº d’alumnes que van aprovar tots els crèdits respecte al nº d’alumnes que varen 
començar cohort 13 14 

SD 

Taxa d’eficiència en el temps previst t 
Segons cohort de graduació (egressats el curs 14 15), crèdits que hauria d’haver 
matriculat i crèdits efectivament matriculats 

100 

Duració mitja dels estudis per cohort 1 
SD Sense dades, només s’ha impartit el primer curs 

 
 


