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NOTÍCIES 

 

 

AGENDA 

 
TANCAMENT CURS 2018-2019 
Iniciat el 2n semestre del curs 2019-2020, tanquem el balanç del curs 
2018-2019 i comencem a preparar el curs 2020-2021. 
Ja podeu consultar l’Informe de Seguiment de Centre i el Programa de la 
Facultat, aprovats pel Consell de Direcció i pel Patronat de la Fundació 
respectivament. 
 

ENQUESTES DE VALORACIÓ A LA FACULTAT  
La Facultat som tots i per això ens interessa saber-ne l’opinió. Totes elles 
ens ajuden a millorar. Des del SOPP (Servei d’Orientació i Promoció 
Professional) ho saben i com cada any ja han realitzat les enquestes de 
satisfacció als Caps de pràctiques, als Ocupadors i als Graduats del curs 
passat. Molt aviat podreu consultar els resultats a l’espai web de 
Qualitat. 
 

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

18 – 22 MARÇ  
SALÓ DE L’ENSENYAMENT I 
SALÓ FUTURA 2020 
 
Ja estem preparant el curs 
2020-2021! 

MÉS FACULTAT 

 

ESCOLTEM L’OPINIÓ DELS ESTUDIANTS 
Durant aquest mes de febrer s’inicien les reunions amb els delegats de les titulacions de grau i de 
postgrau. Un moment clau per escoltar què en pensen i d’on surten algunes de les millores realitzades a 
la Facultat. 
 

MENJADOR UNIVERSITARI – FUNDACIÓ JOVENT 
Ja han començat les millores a l’espai obert i al menjador per oferir un servei de qualitat i compromès 
amb la participació de la Fundació Jovent. Un projecte que ja s’ha presentat als estudiants i que es posarà 
en marxa en breu. 

  

FORA DE LA FACULTAT 

 
L’AQU (AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA) TAMBÉ 
DEMANA L’OPINIÓ DE TOTS ELS GRUPS D’INTERÈS LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA 
Ja ha finalitzat la 7a edició de l’Enquesta d’inserció laboral dels titulats catalans i l’Enquesta de Satisfacció 
dels titulats de graus i màsters de Catalunya on per primera vegada participa la Universitat Ramon Llull. 
Aviat es publicaran els resultats. 
 

https://peretarres.sharepoint.com/sites/FACULTAT/DOCUMENTS%20FACULTAT/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFACULTAT%2FDOCUMENTS%20FACULTAT%2FINFORMES%20SEGUIMENT%20CENTRE%2FISC%2018%2D19%2Epdf&parent=%2Fsites%2FFACULTAT%2FDOCUMENTS%20FACULTAT%2FINFORMES%20SEGUIMENT%20CENTRE
https://www.peretarres.org/facultat/sistema-qualitat-transparencia/enquestes-insercio
http://peslleida.salesians.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=472&Itemid=1489&lang=ca-es
http://www.aqu.cat/aqu/actualitat/noticies/65433224.html#.Xlq6CUqCHIU
http://www.aqu.cat/doc/doc_21126429_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_21126429_1.pdf


LA URL ESTRENA WEB 
Aquest curs la Universitat Ramon Llull ha millorat la seva web. Més accessible, més senzilla, més 
transparent. Podeu accedir-hi des d’aquí. 
 

 

I TU, QUÈ EN PENSES? 

 
A l’ETS Qualitat fem un any! 

Va ser una aposta per la transparència i perquè considerem que és clau que tots estiguem informats de 
què fem i del per què i per tant que hi participeu TOTS. 
Ara que estem a tocar de la setmana gran de la Qualitat, a pocs dies de l’auditoria i del moment on des 
de fora sempre ens ajuden a trobar maneres de millorar, que és el nostre objectiu, us animem més que 
mai a participar explicant què és per vosaltres. Els qui acabeu d’arribar, com l’heu viscuda? i els que hi 
sou des de fa de temps, com us ajuda?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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! 

 

PARTICIPA!
des de fa molt de temps. 

 

https://www.url.edu/ca/la-url/la-universitat
mailto:qualitatfacultat@peretarres.org
https://www.peretarres.org/facultat/sistema-qualitat-transparencia

