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NOTÍCIES AGENDA 

 
ENQUESTA DE VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT GRAU- 
RESULTATS 
Ja ha finalitzat el període per respondre les enquestes de valoració de 
l’activitat docent per part dels estudiants durant aquest primer semestre i ja 
hi ha resultats (es poden consultar a través del campus). 
Cal destacar que la participació ha augmentat significativament i la mitjana 
global ha sigut del 64,21% (53,10% en el mateix període del curs 18/19). 
 

ENQUESTES DE VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT POSTGRAU  
Ja s’han iniciat les enquestes de valoració de l’activitat docent de les 
titulacions de postgrau (màsters oficials i títols propis) que aquest curs es 
faran directament a través d’un recurs del campus per facilitar la participació 
dels estudiants i per augmentar la fiabilitat dels seus resultats. 
 

 
9 MARÇ - 13 MARÇ 
2020 
AUDITORIA INTERNA 
(ISO 9001:2015) 
 

2 DESEMBRE 2019 – 
31 DE GENER 2020 
ENQUESTA 
SATISFACCIÓ TITULATS 
(AQU) 
Amb la participació per 
primera vegada de tots 
els centres de la URL. 
 

FORA DE LA FACULTAT 

 
PERSPECTIVA DE GÈNERE – XARXA VIVES 
La Xarxa Vives d’Universitats ha posat en marxa el programa Igualtat de Gènere per donar resposta al 
compromís de les universitats d’incloure la perspectiva de gènere en la docència, recerca i gestió i 
contribuir a alguns dels objectius de l’Agenda 2030. 
A l’enllaç trobareu informes, guies i documents de treball que poden ser útils per incorporar aquesta 
perspectiva a la Facultat, així com normatives relacionades, entre d’altres, amb l’assetjament i amb els 
plans d’igualtat en diferents universitats. 
 

AQU PRESENTA EL PORTAL D’ESTUDIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA (EUC) A L’ASSEMBLEA 
GENERAL D’ENQA (EUROPEAN ASSOCIATION FOR QUALITY ASSURANCE IN HIGHER 
EDUCATION) 
A la darrera assemblea d’ENQA (17 i 18 d’octubre, Armènia) AQU va presentar el seu portal, un buscador 
de tots els ensenyaments universitaris oficials vigents a Catalunya, que inclou els informes d’avaluació i 
indicadors per a cada titulació. La presentació va reflexionar sobre la necessitat que les agències 
proporcionin dades comparades del sistema universitari català per tenir en compte durant els processos 
d’avaluació i sobre la idoneïtat que els estudiants puguin escollir la seva titulació en funció d’aquestes 
dades. 
Amb aquest portal fa temps que AQU ha apostat per aquesta línia que considera estratègica i que encara 
poques agències europees desenvolupen. 
 

 

I TU, QUÈ EN PENSES? 

https://www.vives.org/programes/igualtat-genere/
http://estudis.aqu.cat/euc/
https://enqa.eu/


 
A l’ETS Qualitat del passat mes d’octubre (núm. 4) vam iniciar aquest apartat obert a la vostra 

participació. 
Us seguim animant a fer-ho convençuts de l’interès que representa compartir diferents punts de vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

FELIÇ 2020 A TOTHOM!  
 
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! 
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https://www.peretarres.org/facultat/sistema-qualitat-transparencia

