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NOTÍCIES

AGENDA

AUDITORIA INTERNA 2021

MAIG-JUNY 2021

Avui, 30 d’abril, ha finalitzat l’auditoria interna que s’ha realitzat a la
Facultat durant tota la setmana, que com sempre ens ha ajudat a
detectar oportunitats de millora. A més a més, aquest any ha posat en
evidència no només l’esforç d’adaptació a les conseqüències de la
pandèmia sinó també totes les millores que, malgrat la situació, s’han
aprofitat per dur a terme.
Així que tinguem l’informe final us el compartirem.

Iniciada la campanya 21-22,
s’han programat una sèrie
de seminaris web (webinars)
i sessions informatives. En
podeu consultar l’agenda
aquí.

REVISIÓ I MILLORA DEL SGIQ
Dins dels processos anuals de revisió i millora de la Facultat, s’ha realitzat
la revisió de les accions del Programa 2021 per part dels responsables
dels diferents objectius, s’ha obert el període per respondre les
enquestes de satisfacció per part dels estudiants de grau i s’han iniciat
els processos d’avaluació de la docència (Docentia) i de càrrecs. Aquells
que aquest any hi heu participat properament en tindreu la devolució.

MAIG 2021
El proper 2 de maig s’obre el
període de matrícula dels
graus pel curs 21-22.

MÉS FACULTAT
JORNADA CARITAS-URL
Acollida a la Facultat, el passat 15 d’abril va tenir lloc la jornada 2021 Covid-19 i vulnerabilitat social: nous
escenaris en salut mental. Si us la vàreu perdre, podeu veure-la en aquest vídeo.

UNITAT TÈCNICA DE QUALITAT
Des de la UtQ, dins del procés de revisió, s’ha elaborat l’Informe Biennal de revisió del sistema requerit
per la UQIAD-URL i la Memòria anual d’activitats, que dona resposta a uns dels objectius plantejats per
donar més transparència i difusió a les activitats que es duen a terme des de l’àrea de qualitat. Si voleu
saber què fem, podeu consultar-la aquí.

FORA DE LA FACULTAT

AQU CATALUNYA – ESPAI COVID
L’agència obre un espai a la seva web amb informacions relacionades amb els diferents processos en
època COVID amb documentació per orientar a les universitats en el desplegament del procés
d’ensenyament durant aquest període d’excepcionalitat.

REFORMA DEL REIAL DECRET 1393/2007 D’ORDENACIO D’ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS
La Secretaría General de Universidades obre a consulta pública el projecte de reforma del RD 1393/2007
d’ordenació dels ensenyaments universitaris. Martí Casadesús, president d’AQU Catalunya, explica la
posició de l’Agència. També es manifesta al respecte la Universitat Ramon Llull (URL).

I TU, QUÈ EN PENSES?
Marta López, coordinadora del Servei d’Orientació i Promoció Professional (SOPP) i membre de la
Unitat Tècnica de Qualitat (UtQ) de la Facultat, ens ho explica.
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Segons l’Enciclopèdia catalana és la manera d’ésser bona o dolenta d’una persona
o cosa. Per mi, és el sistema que ens permet dur a terme de manera eficaç i
eficient la nostra tasca diària, sistematitzar processos, avaluar-los i revisar-los
amb l’objectiu de millorar-los cap a l’excel·lència i la satisfacció de tota la
comunitat universitària.
La missió de la UtQ és facilitar el desenvolupament de la política de qualitat de la
Facultat en totes les seves àrees i les seves funcions inclouen donar suport als
agents que intervenen en els processos orientats a la millora contínua vinculats al
disseny, el seguiment i l’acreditació de les titulacions, implementar el SGIQ,
afavorir la creació i difusió d’una cultura de qualitat entre la comunitat
universitària i contribuir en l’elaboració i l’anàlisi dels instruments utilitzats per
mesurar la satisfacció dels diferents grups implicats i retre’n comptes.
Revisió que realitza la Facultat dues vegades a l’any (una auditoria interna i una
externa) per validar que seguim els processos adequats i de manera correcta
d’acord amb la Norma ISO 9001:2015.
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és el principal
instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari
català. AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació
de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior
de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).
Impresos que ens ajuden a dur a terme, evidenciar i registrar les accions descrites
en els procediments i que formen part de la documentació del sistema juntament
amb la resta de documents.
És un dels objectius de la Qualitat, fer visibles tots els processos i resultats de la
Facultat.

AVANTATGES

Què ens ofereix la Qualitat? Rigor, excel·lència, veracitat i millora contínua.

TOTHOM

Tothom és part de la qualitat i la fem entre tots i totes.

I tu, vols dir-hi la teva? Fes-nos arribar què en penses a qualitatfactultat@peretarres.org i ho
publicarem al proper número.

Qualsevol dubte, consulta o proposta, no dubtis a posar-te en contacte amb qualitatfacultat@peretarres.org.
I si vols més informació, també pots consultar el web!

