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NOTÍCIES

AGENDA

REVISIÓ I PLANIFICACIÓ ANUAL DE LA FACULTAT

28 NOVEMBRE/13 DESEMBRE 2019

Com cada inici de curs, s’ha realitzat la revisió de les
titulacions i del centre a través de l’Informe de Seguiment
de Centre (ISC) i dels Informes de Titulació Pròpia (ISTP) que,
juntament amb la revisió de la gestió de Riscos i Oportunitats
i de la revisió del programa anterior, permet plantejar els
objectius de les diferents àrees per elaborar el Programa
anual de la Facultat, establir l’Oferta Formativa per al curs
20/21 i el Pla Comercial corresponent.
Així que estiguin aprovats els podreu consultar.

ENQUESTES ALS ESTUDIANTS DE
VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT A
GRAU i DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES
DE 4t
A través de les sessions dels pràcticums
segons els horaris que s’han comunicat
a cada tutor.
Aquí podeu consultar els resultats
globals del curs 18/19.

REVISIÓ DELS PROCEDIMENTS
Dins del procés de revisió anual, durant el mes de novembre
i desembre es durà a terme la revisió dels procediments
específics de la Facultat i de tota la documentació associada
per actualitzar-los i facilitar els diferents processos.
Podeu consultar-los a l’apartat de qualitat/facultat de la
intranet.

NOVEMBRE 2019
ELABORACIÓ NOU PLA ESTRATÈGIC
A partir del mes de novembre es
començarà a treballar en l’elaboració
del nou Pla Estratègic FPT 20-22.

Més FACULTAT
ELS ALUMNES OPINEN I LA FACULTAT MILLORA
A partir de les queixes i suggeriments rebuts pels estudiants, aquest curs s’han realitzat una sèrie de
millores per a donar-hi resposta que inclouen cadires noves en algunes aules (30 i 31) i la instal·lació
de taquilles (2a. planta) que en breu es posaran en funcionament.
A més a més, pel que fa a la wifi, s’ha renovat la infraestructura canviant totes les antenes per
aconseguir que els dispositius ofereixin una millor cobertura, més estabilitat en el servei i millors
prestacions.

MILLORES AL WEB
Durant aquest curs es canviarà la versió del web i es reorganitzaran i revisaran els continguts per a què
la informació sigui més clara i accessible. Aquesta nova versió també implicarà millores en l’accés a
través de dispositius mòbils.

FORA DE LA FACULTAT
AGENDA 2030 – OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)
Al Rectorat-URL s’ha creat un grup de treball per avaluar les iniciatives que es duen a terme als diferents
centres de la Universitat Ramon Llull en relació amb aquests 17 objectius i poder valorar com s’està
desplegant l’Agenda 2030 aprovada per l’ONU.
En aquest sentit al Programa 2020 de la Facultat s’inclouran objectius per treballar en aquesta línia
relacionats amb la sostenibilitat i la igualtat de gènere.

AQU INCORPORA LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A TOTES LES SEVES GUIES D’AVALUACIÓ
L’Agència de per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) després d’aprovar el Marc General per a
la Incorporació de la Perspectiva de Gènere en la Docència Universitària (de la que us havíem informat
a l’ETS Qualitat del mes d’abril passat), ha actualitzat les seves guies d’avaluació tenint en compte
aquesta dimensió.
Podeu consultar-les totes aquí.

NOVETAT!

I tu, QUÈ EN PENSES?

Alineat amb un dels objectius d’aquesta publicació i de la UtQ vinculat a la difusió d’aspectes
relacionats amb la qualitat, obrim aquest apartat per a què puguis compartir què és per tu la qualitat i
què t’ aporta i per poder-ne ampliar la perspectiva.
Què en pensa... ORIOL SEGOVIA, ex alumne de la Facultat, actualment docent i membre de la UtQ
des del curs 18/19.
Tenim por de la Qualitat?
Sovint quan pensem en la qualitat, apareix a la nostra ment el control i la rendició de comptes: a la
manera de fer la nostra feina, en l’avaluació de la nostra competència a l’hora de desenvolupar les
tasques encomanades, en la mesura de la satisfacció que tenen les persones a qui oferim els nostres
serveis, etc.
La por és un esquema adaptatiu que ens permet sobreviure en situacions determinades i la qualitat és
una eina que ens ha de permetre superar l’adversitat a través dels processos de comunicació i
d’avaluació en la nostra organització, la Facultat.
Socialitzem la por! Compartim les nostres pròpies cabòries i, des de la racionalitat, més enllà de les ISO
i EFQM, establim plegades les rutes cap a l’èxit i la superació, cap al que totes considerem que és
qualitat.
Sí, la qualitat és revisió, és reflexió, és comunicació, és avaluació, però sobretot, és compromís des de,
i a través de, la participació. Si treballem compromeses, la millora contínua pren valor i transformem
aquelles pors irracionals en oportunitats d’aprenentatge.
Heus ací, la Unitat Tècnica de Qualitat (UtQ), on amb la meva participació des del curs 18/19 he pogut
contribuir a la millora de molts dels processos que es desenvolupen a la Facultat, més enllà de
documents i informes; aprenent a millorar el servei que oferim, a prendre responsabilitat en les
relacions que construïm i a participar de les decisions que ens concerneixen.
Us convido a experimentar la qualitat des de dins, de fet ja hi som, si la fem més nostra transformarem
aquella por per la satisfacció compartida.

Qualsevol dubte, consulta, proposta o temes que t’interessin, no dubtis a posar-te en contacte amb
qualitatfacultat@peretarres.org.
I si vols més informació, també pots consultar el web!

