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NOTÍCIES 

 

AGENDA 

 
INFORMES D’INSERCIÓ LABORAL GRAU i MU 
Ja podeu consultar el 9è Estudi sobre la Inserció Laboral a 
Grau, que es realitza anualment amb els titulats el curs 
anterior. 
També està disponible el 3r Estudi sobre la Inserció Laboral 
al DISS i al MEIA de les promocions 13/14 i 14/15, que es 
realitza cada dos anys . 
 

INFORME DE L’AUDITORIA INTERNA 2019 
Tal i com ja us vam informar, teniu a la vostra disposició 
l’informe amb el detall de tots els aspectes detectats que 
ens ajuden en el procés de millora contínua. 
 

AVALUACIÓ DOCENT - Docentia 
Segueix el procés d’avaluació de l’activitat docent que es 
realitza triennalment d’acord amb el Manual URL i amb el 
procediment específic corresponent. L’avaluació té en 
compte la docència dels 3 darrers cursos i es basa en tres 
instruments (autoinforme del professor, informe dels 
responsables acadèmics i enquestes dels estudiants) a 
partir dels quals la Comissió de Seguiment de la Qualitat 
Docent (CSQD) elabora un Informe Global que es lliura al 
docent avaluat. 
 

 
24 ABRIL – 15 MAIG 2019 
ENQUESTES ALS ESTUDIANTS DE 
VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT A 
GRAU (aquí podeu consultar els horaris 
detallats). 
 
S’ha iniciat el període d’enquestes del 2n 
semestre a través de Sigma durant els 
seminaris del Pràcticum. 
Una vegada finalitzat el període, podreu 
consultar-ne els informes. 

 
JUNY 2019 
AUDITORIA EXTERNA (ISO 9001:2015) 
(durant la primera setmana, pendent de 
concretar el dia). 
 

JUNY 2019 
ENQUESTA ALS CAPS DE PRÀCTIQUES 
Com cada any, des del SOPP, es realitzarà 
l’enquesta als Caps de Pràctiques de 3r. 

Més FACULTAT 

 

SERVEIS SENSE DISTINCIÓ DE GÈNERE 
Fruit d’una queixa dels estudiants, des de principis de 2019 a les tres plantes de l’edifici alguns dels 
serveis de la Facultat s’han habilitat de manera que el seu ús no estigui condicionat pel gènere.  

 
ENQUESTES DE SATISFACCIÓ ALS GRAUS 

https://peretarres.sharepoint.com/sites/FACULTAT/DOCUMENTS%20FACULTAT/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFACULTAT%2FDOCUMENTS%20FACULTAT%2FINFORMES%2F9%C3%A8%20Informe%20Inserci%C3%B3%20Laboral%20Graus%2017%2D18%2Epdf&parent=%2Fsites%2FFACULTAT%2FDOCUMENTS%20FACULTAT%2FINFORMES
https://peretarres.sharepoint.com/sites/FACULTAT/DOCUMENTS%20FACULTAT/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFACULTAT%2FDOCUMENTS%20FACULTAT%2FINFORMES%2F9%C3%A8%20Informe%20Inserci%C3%B3%20Laboral%20Graus%2017%2D18%2Epdf&parent=%2Fsites%2FFACULTAT%2FDOCUMENTS%20FACULTAT%2FINFORMES


A partir de diversos suggeriments d’alguns docents i de la direcció i per poder fer una valoració més 
acurada dels resultats de les enquestes, aquest 2n semestre s’han modificat incloent-hi ítems que 
permetin tenir en compte si l’estudiant cursa l’assignatura en la modalitat d’Itinerari Adaptat així com 
la seva assistència a classe. 

 

FORA DE LA FACULTAT 

 

AQU INCORPORA LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA 
Pionera dins de l’Estat Espanyol, AQU Catalunya ha elaborat un Marc general per a la incorporació de 
la perspectiva de gènere en la docència universitària que tindrà en compte en el procés de verificació 
de les noves titulacions. A l’apartat 3.2 d’aquest manual hi ha els indicadors que avaluarà i a l’apartat 
4.1 (Educació, Ciències Socials i Jurídiques) detalls específics per a la nostra àrea de coneixement. A la 
Facultat, quins indicadors assoliríem? 
 

FORMACIÓ EN LÍNIA (E-LEARNING) 
A tot Europa, a la Facultat també, s’estan incorporant nous mètodes d’ensenyament i aprenentatge 
d’acord amb les noves tecnologies: són les titulacions amb modalitat on line. ENQA ha creat un grup de 
treball, liderat per AQU, per analitzar els estàndards europeus (ESG) des de la perspectiva e-learning  i 
ha elaborat un document on s’inclou com les universitats han d’adaptar el seu sistema per assegurar la 
qualitat en els ensenyaments d’aquesta modalitat. Per tenir en compte! 
 

FAQ 

 CSQD: Comissió de Seguiment de la Qualitat Docent 
Òrgan específic del centre, encarregat d’elaborar els informes globals d’avaluació de l’activitat 
docent (Docentia), format per la Vicedegana d’Ordenació Acadèmica, un representant del 
professorat, un representant dels estudiants i la Coordinadora de Qualitat. 

 ENQA: European Association for Quality Assurante in Higher Education 
Associació europea de més de 50 agències d’avaluació i garantia de qualitat que té com a objectiu 
contribuir a la millora de la qualitat de l’educació superior. 

 ESG: Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació 
superior (Standards and guidelines for quality assurance in the european higher education). 

 SOPP: Servei d’Orientació i Promoció Professional de la Facultat. 

 
Qualsevol dubte, consulta, proposta o temes que t’interessin, no dubtis a posar-te en contacte amb 
qualitatfacultat@peretarres.org. 
 
I si vols més informació, també pots consultar el web! 

 
 
 
 

http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_24427439_1.pdf
https://enqa.eu/indirme/Considerations%20for%20QA%20of%20e-learning%20provision.pdf
mailto:qualitatfacultat@peretarres.org
https://www.peretarres.org/facultat/sistema-qualitat-transparencia

