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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 5 DE MARÇ DEL 2016

els graus es potenciï el vessant més pràctic (treballs,
presentacions, etc.) també
hi ha contribuït: “S’ha de
treballar més a casa i buscar-se la vida.”
El professorat ha notat
aquest canvi en positiu.
Anna Sabata, professora
de la Facultat d’Empresa i
Comunicació de la UVicUCC, considera: “Amb
l’avaluació continuada, a
l’alumne que li costa més
el pots ajudar més a tirar
endavant.” Per la seva
banda, l’investigador i professor Joan Carles Matori,
tutor de l’estudi, considera que la metodologia anterior al pla de Bolonya “ja
estava superada”, però
també admet que l’entrada en vigor d’aquest nou
sistema “fa més difícil estudiar a la persona que treballa, ja que es necessita
una assistència més continuada a les classes”.

TARADELL

MANLLEU

lonya l’estudiant ha de portar la matèria al dia perquè
s’avalua més durant el
curs”, comenta Puigví. Segons ella, el fet que, a diferència del que passava
amb els cicles, en què predominava molta teoria, en

Variables socials
L’autora d’aquest estudi
ha constatat que els resultats obtinguts pel que fa a
la taxa de rendiment
–nombre de crèdits aprovats respecte als crèdits
matriculats– són extrapolables a les altres universitats catalanes, segons dades del sistema d’indicadors Uneix. L’estudi fet a
la UVic-UCC, amb 1.397
alumnes que van començar la carrera el 2006 o el
2007 i 1.158 que la van iniciar el 2009 o 2010, mostra que hi ha variables sociològiques que també influeixen en les notes.
A la UVic-UCC obtenen
millors resultats els alumnes de famílies amb rendes baixes –“segurament
perquè estan més conscienciats del preu de la
matrícula i de l’esforç que
fan els pares”, diu Puigví–,
les noies i els estudiants de
més edat, els quals solen
tenir “uns hàbits d’estudi
més consolidats”. ■

La Uvic-UCC tindrà un
altre campus ■ J. RAMOS

grau d’ADE com el de màrqueting es podran cursar de
manera presencial en horari de tardes (de 18 a 21 h),
combinat amb algunes assignatures impartides en
format part-time. S’està
acabant de concretar el
nombre total de places.
L’expansió de la UVicUCC a Granollers no alterarà l’oferta formativa que
es dóna a Vic i a Manresa,
de la mateixa manera que
el rectorat i altres serveis
continuaran sent a Vic. En
el Saló de l’Ensenyament,
que comença dimecres, la
UVic-UCC ja presentarà
el nou campus. ■

Estudiants universitaris assistint a una classe a la UVic-UCC ■ ACN

Un estudi de la UVic-UCC
associa pla de Bolonya amb
millor resultat acadèmic
a La recerca, feta per la investigadora Sara Puigví, revela que els alumnes de

famílies amb rendes baixes, els de més edat i les noies obtenen millors notes
Anna Aguilar
VIC

Ha servit la implantació
del pla de Bolonya i la substitució dels cicles pels
graus per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants universitaris? La
conclusió a què ha arribat
Sara Puigví, investigadora
de la UVic-UCC, és que sí. A
partir de les dades de 2.555
titulats en aquest centre,
ha pogut observar que,
amb la implantació dels títols oficials adaptats al nou
espai europeu d’educació
superior, els resultats són
significativament millors.

Les xifres
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2.555

7,40

estudiants titulats a la UVicUCC formen part del corpus
d’estudi per analitzar els resultats del pla de Bolonya.

punts sobre 10 és la qualificació mitjana que obtenen els
alumnes de grau, a diferència
dels de cicle, que era de 6,96.

Mentre que els alumnes
de grau obtenen una qualificació mitjana de 7,40
punts sobre 10, els de cicle
es quedaven en 6,96.
Dos dels principals factors que expliquen que els
universitaris ara obtin-

guin més bones notes és
l’avaluació contínua i un
aprenentatge més autònom. “En els estudis antics, durant el curs estudiaves o no i et jugaves la nota
només a un examen final;
en canvi, amb el pla de Bo-

La frase
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“Amb el pla de
Bolonya l’estudiant ha
de portar la matèria
al dia perquè s’avalua
més durant el curs”
Sara Puigví
INVESTIGADORA DE LA UVIC-UCC
I AUTORA DE L’ESTUDI

Granollers també serà
campus de la UVic-UCC
A.A.
VIC

A partir del setembre, la
UVic-UCC estrenarà el
seu tercer campus (quart
si es compta Barcelona).
Serà a Granollers i oferirà
dos graus –administració
i direcció d’empreses
(ADE), i màrqueting i comunicació empresarial– a

més a més del cicle formatiu de grau superior de
màrqueting i publicitat,
també en format dual coordinat des del campus
professional. La posada en
marxa del campus UGranollers a partir del curs
2016/2017 és fruit de l’acord al qual han arribat
l’Ajuntament de Granollers i la UVic-UCC, amb

una clara vocació d’arrelament al territori.
L’oferta acadèmica que
la UVic-UCC tindrà pròximament al Vallès Oriental
–comarca d’on aquest curs
procedeixen l’11% dels estudiants de primer– respon a la demanda i a les necessitats d’un entorn amb
una forta presència industrial i empresarial. Tant el

El consistori
reclama la figura
d’un tresorer
El ple de Taradell va aprovar
en la sessió de dijous demanar a la Diputació que li cedeixi una persona per tal de fer
les tasques de tresorer i interventor de l’Ajuntament. Actualment, aquesta funció la
desenvolupa un dels regidors,
però des de fa uns mesos
l’ens provincial ofereix aquest
servei als municipis que compleixen determinades condicions, com és el cas de Taradell. En el ple també es va
aprovar el canvi de recorregut
d’un camí per tal que no passipel mig de la granja del
Camp. D’altra banda, ERC va
preguntar a l’equip de govern
sobre diversos aspectes urbanístics i de millora de serveis
en el poble. ■ REDACCIÓ

El Lokal 21 crea
una beca per a
joves fotògrafs
El grup Lokal 21, de Manlleu,
organitza una beca concurs
fotogràfic com a homenatge a
David Font Tete, que va morir
l’any passat víctima d’una
greu malaltia als 33 anys. Els
participants podran participar
en dues categories vinculades amb les dues grans passions de Font, la fotografia
esportiva i la fotografia de
natura. L’objectiu del concurs, més que dotar d’un
premi econòmic el guanyador, és donar un cop de mà
als joves fotògrafs. Els participants han de ser menors
de 25 anys, i el límit per lliurar les obres és el 21 de maig.
Per a més informació es pot
consultar el lloc web Davidfonttete.cat. ■ REDACCIÓ

ST. HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

Els actes centrals
dels Fets de la
Gleva, avui
Durant tot el cap de setmana
es podran veure a l’Ateneu de
Sant Hipòlit de Voltregà –de
les 11a les 14 h– l’exposició
Barcelona 1714. Jacques Rigaud: crònica de tinta i pólvora
i també l’audiovisual Els represaliats del franquisme al Voltreganès. Avui es faran els actes centrals dels Fets de la
Gleva, enguany dedicats a
tots els represaliats pel franquisme. Els actes començaran a 1/4 de 6 de la tarda al
centre de Sant Hipòlit de Voltregà. A les 7 sortirà la marxa
de torxes de la plaça de l’Església fins al santuari de la
Gleva, on a partir de les 8 es
faran els parlaments i els
homenatges. ■ REDACCIÓ

