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NOTÍCIES AGENDA 

 
INFORME DE SEGUIMENT DE CENTRE (ISC) 
 
El passat 15 de desembre el Consell de Direcció de la FPT va aprovar l’Informe 
de Seguiment de Centre de la Facultat on es revisa el curs 19/20 i es 
plantegen les propostes de millora per al curs 20/21 i 21/22. 
Ja podeu consultar-lo al Sharepoint. 
 
ENQUESTES DE VALORACIÓ DE L’ACIVITAT DOCENT A GRAU 
 
Durant el període comprès entre el 25 de novembre i l’11 de desembre, els 
alumnes de grau han pogut valorar la seva satisfacció amb l’activitat docent. 
Aquest semestre, que s’ha tornat a deixar un espai als pràcticums per fer-ho, 
amb la col·laboració dels docents la participació s’ha recuperat i ha sigut del 
55,99%, tornant a valors similars als d’abans de la pandèmia. 
 

 
 
GENER 2021 
PROCEDIMENTS 
FACULTAT 
Aprovació de la revisió 
dels procediments que 
es realitza cada any. 

 
 
FEBRER 2021 
AUDITORIA EXTERNA 
(ISO 9001:2015) 
 
 

Més FACULTAT 

 
CONVOCATÒRIA MEMBRES PDI – UNITAT TÈCNICA DE QUALITAT (UtQ) 
S’ha obert la 3a. convocatòria per col·laborar com a representant del PDI a la UtQ durant els anys 2021 
i 2022. Els interessats podeu participar-hi fins el proper 10 de gener enviant un correu a 
qualitatfacultat@peretarres.org. 

 
INTRANET 
Recordeu que la darrera versió de qualsevol document (IQ, IT o DOC) heu de consultar-la a l’apartat de 
documents de qualitat de la Facultat a la intranet. 
 

PROCEDIMENTS TRANSVERSALS UNIVERSITAT RAMON LLULL 
Com a centre de la URL, la Facultat té vinculats molts dels seus procediments a una sèrie de processos 
tranversals a tots els centres que la formen i que complementen els Sistema de Garantia Interna de 
Qualitat (SGIQ) de cadascun d’ells. En els nostres procediments els veureu referenciats com a MSGIQ-
URL-FP. Podeu consultar-los aquí. 
 
 
 
 
 

https://peretarres.sharepoint.com/sites/FACULTAT/DOCUMENTS%20FACULTAT/Forms/AllItems.aspx?viewid=a7dd9b5c%2D16de%2D4ac0%2Db5ec%2D1b3d569c0f4d&id=%2Fsites%2FFACULTAT%2FDOCUMENTS%20FACULTAT%2FINFORMES%20SEGUIMENT%20CENTRE
mailto:qualitatfacultat@peretarres.org
https://intranet.peretarres.org/normativa-qualitat-mediambient/qualitat/facultat
https://www.url.edu/ca/innovacio-docent-i-qualitat/seguiment-i-avaluacio-de-la-qualitat/sistemes-de-garantia-interna-de-qualitat


FORA DE LA FACULTAT 

 
AQU CATALUNYA RENOVA EL PORTAL D’INFORMACIÓ SOBRE QUALITAT DELS ESTUDIS 
D’EDUCACIÓ SUPERIOR – EUC 
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha renovat el seu portal 
d’informació dels estudis universitaris oficials (no s’inclouen les titulacions pròpies de les diferents 
universitats) incorporant-hi no només les dades de verificació i acreditació sinó també tots els indicadors 
que abans estaven disponibles a Winddat, unificant-ho en un sol portal. 
Podeu consultar la informació dels nostres graus en Educació Social i en Treball Social, així com dels 
màsters universitaris (DISS i MEIA). 
 

CATALUNYA NOVA SEU PERMANENT DE INQAAHE 
A partir d’aquest mes de desembre, la International Network for Quality Assurance in Higher Education 
(INQAAHE), associació internacional que agrupa més de 300 organitzacions que treballen per a 
l’assegurament de la qualitat de l’educació superior, ha triat Barcelona com a nova seu permanent. La 
seva presidenta, Susanna Karakhanyan ens ho explica. 
 

I TU, QUÈ EN PENSES? 

 
Júlia Forcada, Coordinadora de Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat des del novembre de 
2019, ens explica com veu i viu la Qualitat. 
 
Vaig incorporar-me a la Facultat després de llargs anys d’estar fora del país i de mantenir una relació 
amb el sistema d’educació superior català i espanyol d’observadora externa, sovint perplexa de les 
disparitats amb els sistema europeu, que dificultaven les passarel·les i la construcció de formacions 
internacionals: quantes vegades hauré sentit a dir “és que no apliquen el procés de Bolonya!”. Pensant, 
és clar, quasi exclusivament en el sistema del 3, 2, 3 i lluny de prendre en compte un altre pilar del procés 
de Bolonya, que és la implementació de polítiques de qualitat, i d’imaginar-me que un dia em trobaria 
formant part d’una petita facultat catalana tan endinsada en un sistema de qualitat que ja desitjarien 
tenir certes grans universitats europees!  
 
Es cert que quan no s’ha evolucionat professionalment en un entorn immers en aquests processos de 
qualitat, és fàcil que en un principi es visqui com una restricció, com una feina afegida que fa més pesades 
les tasques del dia a dia: entre procediments, guies, instruccions, indicadors, informes, enquestes etc. Ens 
podríem plantejar què ens està important més finalment: fer o demostrar, fer o provar el que es fa. La 
mercantilització de l’educació i del coneixement ens porta a aplicar models inicialment propis de la 
indústria, en els que el “client” ha de poder saber perfectament com es fan les coses.  
 
Però, vist amb perspectiva, hem d’admetre que tot plegat ens convida encara més a tots nosaltres a fer 
la nostra feina en clau d’excel·lència, sempre pensant en la previsió, la comunicació, la sistematizació, la 
traçabilitat i la millora. Això si, cal recordar que la intel·ligència ha de ser pensada també i sobretot com 
a capacitat d’adaptació, i fins i tot d’improvisació, i que hem de deixar-hi lloc en tot moment ja que 
solament ella pot trobar solucions als imprevistos, i d’això i dels límits de la planificació n’hem après molt 
aquest 2020! 
 

 
I tu, t’animes a dir-nos què en penses? Pots enviar-nos-ho a qualitatfacultat@peretarres.org 

  
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! 

 

I Si encara no ho haS fet, dona’nS la teva opinió de l’etS Qualitat 

clicant aquí! 

 

FELIÇ 2021 A TOTHOM! 

 

https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=9483
https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=9481
https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=9211
https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=9726
http://www.aqu.cat/aqu/actualitat/noticies/35268238.html#.X90GqdhKg2w
https://youtu.be/d1P1tvA5X1M
file:///C:/Users/mfigueres/Desktop/qualitatfacultat@peretarres.org
mailto:qualitatfacultat@peretarres.org
https://www.peretarres.org/facultat/coneix-la-facultat/qualitat-transparencia
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S-HHcOtld0Kcl9NNaKxoYlNFYFT5UlJOrwIsejqBtTdUM1Y4REpCMlpOUDFPWE5DQkRONTdOVDQ2TC4u

