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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT DE LA FACULTAT
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Dia: dilluns, 4 de desembre de 2017
Hora: 11:00 h
Lloc: Sala de Juntes (Facultat de Geografia i Història)
Inici de la sessió: 11:00 h
Fi de la sessió: 12:40 h
Assistents
Carbonell Guberna, Jaume (president)
Buenacasa Pérez, Carles (secretari)
Font Garolera, Jaume
Ibáñez Andújar, Àngels
Petit Mendizábal, M. Àngels
Sancho Planas, Marta
Triadó Tur, Joan Ramon
Convidades
Colell Simon, Neus
Sánchez, Carlota
Ha excusat la seva absència:
Gené Pinós, Pilar

Ordre del dia:
1. Informació del Deganat.
2. Informació i desenvolupament dels diferents processos de qualitat dels ensenyaments
de la Facultat.
3. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1. El president i vicedegà de Qualitat, obre la sessió i indica que, encara que quan
s’aprovi el reglament de la Facultat és possible que la Comissió de Qualitat es vegi
modificada en la seva composició, caldria escollir un secretari. El Dr. Carles Buenacasa
s’ofereix i la resta de membres de la comissió accepten el seu oferiment.
2. El vicedegà de Qualitat indica quins són els diferents processos de qualitat que estan
en marxa: l’acreditació del màster d’Estudis Llatinoamericans, l’informe de seguiment de
Centre que inclou els cinc graus (Antropologia Social i Cultural, Arqueologia, Geografia,
Història i Història de l’Art) i tres màsters (Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, Planificació
Territorial i Gestió Ambiental i Turisme Urbà) , que hauria d’estar enllestit per al mes de

gener, els informes de seguiment dels programes de doctorat i la seva acreditació per al
2019.
S’informa, així mateix, del fet que la Facultat no disposa d’un tècnic de qualitat i que s’ha
ampliat la beca de suport a la gestió de màsters (Sra. Carlota Sánchez) perquè col·labori en
aquest àmbit. La beca de qualitat es convocarà durant el mes de gener. Hi ha la previsió de
que cap al mes de febrer s’incorpori una tècnica de l’agència de qualitat per un període de
tres mesos.
El vicedegà de Qualitat demana al caps d’estudis assistents saber com tenen els seus
respectius informes de seguiment i els caps estudis indiquen que ja l’han començat, malgrat
que els formularis són diferents als dels anys anteriors i costa trobar la informació al web de
la Facultat. En conseqüència, es decideix convocar una reunió informal per al 13 de
desembre al Seminari d’Història de l’Art, per poder plantejar els dubtes que hagin sorgit.
La Dra. Marta Sancho, com a coordinadora del PAT de la Facultat informa sobre les
innovacions que en el present curs s’introduiran en el Pla d’Acció Tutorial i informa d’unes
properes jornades sobre el PAT que es faran a la nostra Facultat.
3. No n’hi ha.

Relació dels acords presos
No es pren cap acord

La sessió finalitza a les 12:40 h.
Vist-i-plau

Dr. Carles Buenacasa Pérez
Secretari de la Comissió de Qualitat
de la Facultat de Geografia i Història

Dr. Jaume Carbonell Guberna
Vicedegà de Qualitat de la Facultat
de Geografia i Història
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