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NOTÍCIES AGENDA 

 

LA FACULTAT ALS RÀNQUINGS UNIVERSITARIS 2021 
CYD: 7a edició 
1a àmbit de Treball Social 
Segons el mateix rànquing, la URL es posiciona com a 6a 
universitat de l’Estat. 
 
EL MUNDO: rànquing d’universitats 50 CARRERAS 
Grau en Educació Social: 2a posició  
Grau en Treball Social: 3a posició  
 

QUÈ ENS DIU L’AUDITORIA INTERNA DE LA FACULTAT?  
Consulteu l’Informe al SharePoint (Documents Facultat). Noves 
oportunitats de millora. 
 

 
JULIOL i SETEMBRE 2021 
Sessions informatives i 
portes obertes 21/22 i nous 
seminaris web (webinars).  
Podeu consultar-los a 
l’agenda de la Fundació. 
 

SETEMBRE 2021 
Inici de curs (graus): 
dimarts 14 de setembre. 
Consulteu els calendaris 
acadèmics de grau, 
postgraus i PUGG al 
campus. 
 

MÉS FACULTAT 

 
MILLORANT LA QUALITAT DE LA WEB DE RECERCA: ACCÉS A NOVES EINES 
L’apartat de recerca del web de la Facultat s’ha actualitzat, reestructurat i millorat oferint més 
eines i informació sobre oportunitats de recerca. 

 
EL PDI A LA UtQ: NOVA CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓPDI (UtQ) 
S’obre la 4a convocatòria de la UtQ per als membres del PDI. Fins el 12 de juliol el professorat interessat 
pot fer arribar un correu a qualitat@peretarres.org explicant per què i què n’espereu. 
 

FORA DE LA FACULTAT 

 

AQU CATALUNYA 
 
TAXA D’OCUPACIÓ DELS GRAUS UNIVERSITARIS 
Rànguing dels 45 subàmbits de coneixement amb millor taxa d’ocupació: 
 
Treball i educació social, 17ena posició (92,3%) d’acord amb l’Informe d’Inserció Laboral dels 
graduats i graduades (AQU 2017). 
 
Consulteu també l’11è Estudi sobre Inserció Laboral als Graus elaborat pel Servei d’Orientació i 
Promoció Professional (SOPP) de la Facultat (abril 2021). 

I tu, què en 

penses? 

 

ANNA LÓPEZ  

ENS HO EXPLICA  

https://www.rankingcyd.org/resultados-del-ranking-cyd/2021/ambitos-de-conocimiento/#trabajosocial
https://www.url.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/institucional/2021/la-url-6a-universitat-de-lestat-amb-major-rendiment-segons-el-ranking-cyd
https://www.url.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/institucional/2021/6-graus-de-la-url-entre-els-millors-de-lestat-segons-el-ranquing-del-mundo
https://www.peretarres.org/premsa/sala-de-premsa/agenda
https://www.peretarres.org/facultat/recerca/presentacio
https://www.peretarres.org/facultat/recerca/eines-recerca
https://www.peretarres.org/facultat/recerca/presentacio/oportunitats-recerca-suport
mailto:qualitat@peretarres.org
https://www.aqu.cat/sobre-nosaltres/actualitat/noticies/Consulta-la-taxa-d-ocupacio-dels-graus-universitaris
https://www.aqu.cat/doc/doc_56174010_1.pdf
https://www.aqu.cat/doc/doc_56174010_1.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/facultat/informe-insercio-laboral-graus-19-20.pdf


 
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT INVESTIGADORA DEL PDI  
La Universitat Ramon Llull, així com la resta d’universitats privades del Sistema Universitari Català (SUC), 
signen un conveni amb AQU per avaluar l’activitat investigadora dels seus docents i investigadors. 
Consulteu els requisits i com fer la sol·licitud.   
 

I TU, QUÈ EN PENSES?  
 
Anna López Romero, docent de la Facultat, Presidenta de la Cooperativa DAPSI Sant Cugat i treballadora 

al CDIAP de Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès, ens ho explica. 
 
Vaig incorporar-me com a docent a la Facultat el setembre de 2015. Puc dir que, fins aquell moment, no 
havia sentit a parlar gaire de les millores contínues ni dels processos de qualitat en d’altres institucions. 
Però, de manera coincident, en el CDIAP on treballo de manera complementària a la meva tasca docent,  
iniciàvem un procés de qualitat per l’obtenció de la ISO. Llavors, vaig començar a conèixer aquest món 
“proper i llunyà” fins llavors per a mi. He de dir que va sorprendre’m gratament saber que es coneixia el 
nom de la Facultat entre d’altres coses per ser una de les institucions properes que més avançada estava 
en aquest tipus de processos. De cop, en les dues organitzacions on treballava em trobava immersa en 
aquest tipus de processos. Two much, d’entrada! 
 
És cert que, inicialment, els processos de qualitat solen ser percebuts com eines de control o de fiscalització 
per part dels professionals. Però, quan un comença a ser coneixedor de la millora que la implementació 
d’un sistema de qualitat comporta per l’organització, va canviant de parer. No obstant, aquest canvi 
d’òptica no es sol fer ni ràpidament ni de manera fàcil i còmoda. Molt sovint, es troben resistències. I és 
que tots els canvis costen… 
 
Vist amb perspectiva, crec que hem de poder “donar-li la volta” i entendre aquest tipus de sistemes com 
una garantia i una oportunitat de la feina que fem i que hem de fer. És una “tranquil·litat “ i una protecció 
saber que hi ha un sistema que promou “la bona feina, la innovació i la millora contínua”. Crec que és una 
bona eina per què els professionals, en aquest cas els docents, ens motivem i seguim creixent. Perquè, com 
a educadora social us puc dir, mai deixem d’aprendre! 
 

 
I tu, vols dir-hi la teva? Fes-nos arribar què en penses a qualitatfactultat@peretarres.org o bé, si encara 

no ho has fet, dona’ns la teva opinió sobre l’ETS Qualitat responent AQUÍ!  

 
TENS FINS EL 15 DE JULIOL PER FER-HO. 

  
 
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! 
 

 

https://www.aqu.cat/professorat/Convocatories-avaluacio-professorat/PDI-de-les-universitats-privades
mailto:qualitatfactultat@peretarres.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S-HHcOtld0Kcl9NNaKxoYlNFYFT5UlJOrwIsejqBtTdUM1Y4REpCMlpOUDFPWE5DQkRONTdOVDQ2TC4u
mailto:qualitatfacultat@peretarres.org
https://www.peretarres.org/facultat/coneix-la-facultat/qualitat-transparencia

