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NOTÍCIES AGENDA 

 
REVISIÓ I PLANIFICACIÓ ANUAL DE LA FACULTAT 
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 21/22 i el Pla Comercial corresponent.  
Així que estiguin aprovats els podreu consultar.  
 

REVISIÓDE PROCEDIMENTS   
 
Durant els mesos de novembre i desembre, dins del procés de revisió 
anual, es durà a terme la revisió habitual dels procediments específics de 
la Facultat i de tota la documentació associada.  
Aquest any, per donar resposta a una proposta de millora a l’Informe 
Biennal de Seguiment de la Implementació del SGIQ per part de la UQIAD 
(Unitat de Qualitat i Innovació Academicodocent de la URL), s’inclouran 
indicadors de procediment per a poder valorar la seva eficàcia i el seu 
nivell d’implantació. 

 
6 NOVEMBRE 
Acte d’inauguració del 
curs 20/21 de la formació 
de postgrau de la 
Facultat. 
 
 
 
25 NOVEMBRE –  
11 DESEMBRE 2020 
ENQUESTES DE VALORACIÓ 
DE L’ACTIVITAT DOCENT 
(ESTUDIANTS) 
Pots consultar els resultats 
del curs 19/20 aquí 

 

MÉS FACULTAT  

 
PLA DE CONTINGÈNCIA PER A EMERGÈNCIES ASSOCIADES A LA COVID-19 
Les conseqüències de l’estat d’alarma decretat per la crisi de la COVID-19 són més que 
conegudes i patides a tot arreu i per tothom. 
Per fer-hi front, a la Facultat s’ha elaborat un Pla de contingència específic adaptat al Pla 
Sectorial d’Universitats elaborat pel CIC i aprovat pel PROCICAT. 
A més a més, podeu consultar altres mesures i instruccions a l’apartat específic COVID-19 de 
la intranet. 
 
MILLOREM LES INSTAL·LACIONS 
A la Facultat s’han realitzat una sèrie d’adaptacions que en relació amb la docència, entre 
moltes altres de aire acadèmic, han requerit una sèrie de millores d’infraestructura a les 

 

NOVETATS 

ETS QUALITAT 

https://www.peretarres.org/facultat/estudis-universitaris/masters-postgraus
https://www.peretarres.org/facultat/estudis-universitaris/masters-postgraus
https://www.peretarres.org/facultat/coneix-la-facultat/qualitat-transparencia/satisfaccio-grups-interes
https://www.peretarres.org/arxius/facultat/pla-contingencia-facultat-pere-tarres.pdf
https://intranet.peretarres.org/prevencio-seguretat-salut/covid-19


aules. Us recordem que podeu consultar el seu funcionament a les pròpies aules i altres 
manuals informàtics, com la connexió a la wifi o la redirecció del correu, al campus virtual. 
Durant el període d’enquestes del 1r semestre, es passarà un breu qüestionari als estudiants 
per valorar la seva satisfacció amb les millores tècniques que s’han realitzat per adaptar la 
docència a una modalitat mixta. 
 
REOBERTURA DE L’ESPAI DEL BAR – FUNDACIÓ JOVENT 
Amb la reobertura de la Facultat, s’ha inaugurat l’espai obert i el menjador per part de Fundació 
Jovent que estarà obert de 8 a 18h per donar servei als estudiants del torn de matí i tarda i als 
treballadors. 
Es recorda a tothom que amb la normativa vigent està prohibit fumar al pati i que, en la mesura 
que sigui possible, cal fomentar la bona convivència amb els veïns, també des de l’àmbit docent. 
 
ELECCIÓ DE REPRESENTATS D’ESTUDIANTS 
Durant aquests dies s’està duent a terme l’elecció de representats de seminari, de curs, de 
titulació i de centre. 
Properament podreu consultar qui són a l’espai Òrgans de Participació dels Estudiants del 
campus virtual. 
 
PARTICIPACIÓ EN RÀNQUINGS I ENQUESTES 
Durant el curs 20/21, entre d’altres, la Facultat participarà a l’Enquesta de Titulats d’AQU 
Catalunya, que podreu consultar al portal EUC, al rànquing que realitza la Fundación CYD i a 
l’enquesta Via Universitària de la Xarxa Vives. 
 
ACTE DE GRADUACIÓ 2019-2020 
El passat 28 de setembre, en unes condicions excepcionals, es va realitzar l’Acte de graduació 
dels titulats el curs 19/20 a l’Auditori Axa. Mireu el vídeo resum! 
 

FORA DE LA FACULTAT  
 

GUIES PER A UNA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 
La Xarxa Vives, publica una col·lecció d’obres des de diferents àmbits de coneixement amb 
pautes per incloure la perspectiva de gènere a la docència, aspecte que AQU ja inclou en els 
seus processos d’acreditació de titulacions. 
Podeu consultar les guies, en accés obert, des d’aquí. 
 
CANVIS EN L’EQUIP RECTOR DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL 
Amb els canvis en l’equip rector de la URL que s’han dut a terme durant el mes de setembre el 
vicerectorat de Política Acadèmica canvia el seu nom per Vicerectorat d’Ordenació i Qualitat 
Acadèmica i rellevant al Dr. Jordi Riera és nomenat el Dr. Jordi Teixidó Closa, fins ara Degà de 
l’IQS School of Engineering. 
 

I TU, QUÈ EN PENSES? 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
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! 

 

Clica i 

PARTICIPA

!!des de fa molt de temps. 
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