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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT DE LA FACULTAT DE
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Identificació de la sessió
Dia: dimecres 6 de febrer de 2013
Hora: 10,30 hores
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Geografia i Història
Assistents/membres de la Comissió
Professorat i PAS :
Suau Puig, Jaume, President de la Comissió
Cau, Miquel Àngel, excusa la seva assistència
Clavell, Anna
Estrada Bonell, Ferran, excusa la seva assistència
Fargas, Mariela
Garcia Coll, Arlinda
Iglesias, Flora
Sanchez Aguilera, Lola, vicedegana
Sanchez Pinilla, Lolita, cap secretaria
Sancho Planas, Marta
Maria Rosa Terés
Estudiants:
Mestre, Meritxell
Usart, Anna

Ordre del dia:
1.
Lectura i aprovació de l’acta anterior, si s’escau.
2.
Informació general.
3.
Calendari d’activitats de la Comissió (segon semestre).
4.
Seguiment dels ensenyaments del centre.
5.
Informe dels membres de la Comissió.
6.
Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
1.

Lectura i aprovació de l’acta anterior, si s’escau.

L'acta, que els membres de la Comissió ja han llegit un cop rebuda per correu-e, és
aprovada, amb la recomanació però que hi sigui introduit un últim apartat que contingui
la Relació dels acords presos.
2.

Informació general.

Primerament, la dra Sanchez Aguilera dóna la benvinguda al llicenciat M.A. Lozano,
becari de suport de la Comissió i actual estudiant del Màster d'Estudis Històrics, que
desenvoluparà la seva tasca fins a inicis del mes de juliol. Intervé al respecte el dr
Suau que fa un breu recordatori de l'activitat duta a terme per M.A. Lozano, que
qualifica d'excel.lent: sistematització de les Enquestes i ús del Moodle. La dra Sanchez
Aguilera recorda igualment que la Comissió pot aprofitar la feina feta per una altra
becària, la llic. Anna Alonso, que dóna suport al vicedeganat, en relació a la tabulació
de la informació relativa a la matrícula dels Graus i la validació de dades del GRAD.
En aquest punt es tracten també les següents qüestions:


El dr Suau proposa la possibilitat que almenys un grup de les assignatures OB i
FB de Grau s'imparteixin en castellà, amb la finalitat de garantir les condicions d'estudi
dels estrangers. Indica també l'interès que té afegir l'estudi sobre el funcionament de la
Copisteria.


La dra Sanchez Aguilera posa en coneixement de tothom que la Comissió
Acadèmica del Consell de Govern ha advertit sobre la impossibilitat d'obrir grups de
menys de 5 estudiants matriculats. Recorda també que en una reunió mantenida fa
poc amb els Caps d'Estudis de la Facultat, s'ha parlat del problema de l'abandonament
detectat entre 1er i 2on dels Graus, l'oferta futura de les dobles Titulacions, la
Universitat de l'Experiència, i d'un Pla d'Acció Tutorial, un dels primers passos vers el
qual consistiria a desenvolupar Coordinacions de cursos.
3.

Calendari d’activitats de la Comissió (segon semestre)

El dr Suau obre aquest apartat tot insistint que cal avançar en el treball dels Processos
de Seguiment i disposar dels Informes que els membres de la Comissió han de
demanar als agents implicats en cada procés. Presenta més detalls sobre la celebració
de les Jornades d'Innovació Docent, que tindran lloc a finals de curs i urgeix a fer una
recerca sobre el funcionament i valoració del Treball de Fi de Grau. Sobre el primer
aspecte, en breu, s'enviarà un escrit de presentació de la iniciativa de les Jornades i
crida a participar (s'encarrega la dra M. Fargas de la redacció i difusió). Sobre el segon
aspecte, la dra Sancho elaborarà el text de l'Enquesta, a lliurar als estudiants del TFG.
Aquesta enquesta es podria fer pública per als interessats sobre la data del 20 de
setembre, i de cara a disposar de més dades sobre el funcionament del TFG es pot
celebrar alguna sessió de treball així com entrevistes a alumnes i també tutors. La
mateixa metodologia presidirà la valoració dels Graus. Finalment, cal encara decidir
l'estratègia triada de cara a augmentar la participació en les Enquestes del segon
semestre.
En relació al seguiment de la docència, el dr Suau adverteix que s'han detectat
incoherències manifestes entre els Plans Docents de les assignatures, a partir d'una
mostra efectuada del 80%, ja que no hi ha indicació precisa del nombre de Proves
d'AC o de les pràctiques, amb el perill que els Programes presentats posteriorment
contradiguin els PD. La dra Sancho adverteix però que cal ser flexibles a l'hora de

demanar al professor, amb molta antel.lació, dades molt precises sobre la part pràctica
del desenvolupament de l'assignatura. La dra Garcia Coll denuncia que en aquest
aspecte els Plans d'Estudis no s'analitzen en els Consells encarregats de la seva
aprovació. La dra Sanchez Aguilera indica que, en tot cas, cal indicar en els PD la
valoració de les proves, la tipologia de les activitats pràctiques, i sol.licita la participació
d'un membre d'aquesta Comissió en la propera Comissió Acadèmica per presentar
una mostra d'aquests desajustaments entre PD. Hi assistirà la dra Terés.
4.

Seguiment dels ensenyaments del Centre.

La dra Sanchez Aguilera comenta que l'Ensenyament de Geografia ja està validat
favorablement per l'AQU, però a l'Informe preceptiu s'hi feien una sèrie de propostes i
accions de millora que cal verificar si s'estan duent a terme. En aquest sentit anota
que cal fer el “seguiment del seguiment”.
5.

Informe dels membres de la Comissió.

Sobre el conjunt dels Ensenyaments la dra Sancho coneix ja els respectius Informes,
que pertanyen al curs passat, i presenta les seves deduccions: dades més o menys
exhaustives en uns i altres, unes més objectives, altres més subjectives, manca de
crítica que com a mínim podria constar en algun Informe de caràcter intern. Les seves
conclusions apunten a que caldria uniformitzar aquests Informes.
6.

Torn obert de paraules.

La dra Sanchez Aguilera comenta la possibilitat que se celebri aviat una propera
reunió de la Comissió de Qualitat.
7.

Relació dels acords presos

1.
Obrir un espai de comunicació i informació al Campus Virtual
2.
Fer una recerca, a partir d'una mostra, dels desajustaments i mancances en
els Plans Docents de les Assignatures.
3.
Elaborar i difondre la informaicó relativa a la Jornada d'Innovació Docent a
celebrar a finals de curs, on es mostraran també els resultats de les recerques fetes
per la Comissió de Qualitat.
4.
Elaborar el text d'una Enquesta per a valorar el funcionament i grau de
satisfacció de l'assignatura Treball Final de Grau.
5.
Impulsar com a Comissió de Qualitat el PAT i les Coordinacions de cursos.
6.
Impulsar el seguiment de les accions de millora proposades en els Informes de
Seguiment dels Graus ja validats institucionalment.
La sessió finalitza a les 12.30h.

La secretària de la Comissió,
Dra Mariela Fargas

