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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT DE LA FACULTAT
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Dia: dimarts, 13 de novembre de 2018
Hora: 12:00 h
Lloc: Sala de Juntes (Facultat de Geografia i Història)
Inici de la sessió: 10h
Fi de la sessió: 11h
Assistents
Canals Vilageliu, Roger
Carbonell Guberna, Jaume (president)
Estrada Bonell, Ferran
Gené Pinós, Pilar
Ibáñez Andújar, Àngels
López Bustins, Joan Albert
López Cachero, Francisco Javier
Terés Tomás, Rosa
Convidats
Armesto López, Xose Anton
Colell Simon, Neus
Piñol Alabart, Daniel
Pumar Beltran, Núria
Vilaró Soler, Irene
Han excusat la seva assistència:
Buenacasa Pérez, Carles (secretari)
Sánchez Aguilera, Dolores

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la reunió anterior
Aprovació dels PEQ’s de la Facultat
Informació relativa als màsters que s’acrediten el curs vinent
Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la sessió de 16 de març de 2018, sense esmenes.
2. Aprovació dels PEQ’s de la Facultat

El vicedegà de Qualitat informa que els PEQ’s de la Facultat s’han revisat i actualitzat perquè
la redacció era de l’any 2010. Informa, així mateix, que estan publicats a l’espai del campus
virtual de la Comissió de Qualitat i que aquests últims dies s’ha retocat algun aspecte de
forma, però no de contingut.
Ferran Estrada demana aclariments sobre un aspecte del PEQ 010, el resum esquemàtic on
diu “aplicant les enquestes d’inserció laboral..” S’acorda fer un redactat més genèric i que
englobi els diferents instruments.
S’aproven els PEQ’s amb aquesta modificació.
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Informació relativa als màsters que s’acrediten el curs vinent

El Vicedegà de Qualitat informa dels màsters que el curs 2018-19 hauran d’acreditar-se:
 Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
 Planificació Territorial i Gestió Ambiental
 Turisme Urbà
La data de la visita del Comitè avaluador extern (CAE) està prevista per a la segona quinzena
del mes d’octubre de 2019 i la data de lliurament de l’autoinforme d’acreditació haurà de ser
la segona quinzena del mes de juny de 2019 (3 mesos abans de la visita externa).
L’autoinforme s’haurà de tenir enllestit cap al mes d’abril de 2019, per poder-lo revisar abans
d’enviar-lo a l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB.
Es recorda que els estàndards 2, 3 i 5 de l’autoinforme es valoren a nivell de Facultat i els
estàndards 1, 4 i 6 els valoren els responsables de la titulació. Els cursos a valorar són els
següents: 2014-15, 2015-16, 2016-17 i 2017-18.
Des de Secretaria es farà arribar per correu electrònic als responsables de les titulacions a
acreditar el document “Directrius per a l elaboració dels informes d’acreditació de les
titulacions de la UB (versió 06)”
A començaments d’any s’haurà de constituir el Comitè d’Avaluació Intern i establir un
calendari de treball.
La becària de Qualitat, Irene Vilaró, finalitza la seva beca de col·laboració el proper 31 de
desembre i no pot renovar perquè actualment és estudiant de doctorat i d’acord amb la nova
normativa ha de ser estudiant de grau o de màster.
Ja s’ha publicat la convocatòria de col·laboració de Qualitat, pel període de primers de gener
a finals d’octubre, per poder cobrir tot el procés d’acreditació dels màsters.
El president informa que avui mateix ha arribat un correu electrònic de la vicerectora de
docència i ordenació acadèmica on reclama l’informe de seguiment de centre i/o pla de
millores. En el cas de la nostra Facultat s’haurà d’actualitzar el pla de millores i presentar-lo a
finals d’any. S’informarà en concret els responsables de les titulacions.
També afegeix que als PEQ’s es fa referència a la Memòria anual de qualitat i que és un
document que caldrà elaborar. S’haurà de fer la valoració de les enquestes de satisfacció,
anàlisi del pla de millores, etc.. Quan es tanqui el curs 2018-19 s’haurà de recollir aquesta
informació i elaborar la memòria.
4.Torn obert de paraules
M. Rosa Terés pregunta pel mecanisme que segueixen les enquestes, de quina manera es
pot aconseguir més participació per part dels alumnes.
Daniel Piñol respon que ja s’envien missatges a través dels espais dels campus virtual dels
ensenyaments i es pengen cartells per la Facultat. També els professors ho recorden a l’aula
2

i en alguns casos els deixen una estona lliure a l’aula per poder emplenar les enquestes en
línia.
M. Rosa Terés creu que seria més útil fer una enquesta sobre l’ensenyament més que sobre
els professors.
Jaume Carbonell explica que en la propera reunió de Junta de Facultat s’ha d’aprovar el nou
reglament de la Facultat. D’acord amb el nou reglament, que modifica la composició dels
membres de les comissions, és possible que algun dels membres de la Comissió de Qualitat
actual no hi formi part quan s’apliqui el nou reglament. Per tant, agraeix la col·laboració de
tots.
Relació dels acords presos
S’aproven els PEQ’s de la Facultat.

El president aixeca la sessió a les 11h, de la qual, com a secretària en substitució del
secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau

Pilar Gené Pinós
Secretaria de la Comissió de Qualitat
de la Facultat de Geografia i Història,
en substitució de Carles Buenacasa.

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