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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT DE LA FACULTAT
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Dia: divendres, 16 de març de 2018
Hora: 12:00 h
Lloc: Sala de Juntes (Facultat de Geografia i Història)
Inici de la sessió: 12:00 h
Fi de la sessió: 13:01 h
Assistents
Carbonell Guberna, Jaume (president)
Buenacasa Pérez, Carles (secretari)
Canals Vilageliu, Roger
Estrada Bonell, Ferran
Gené Pinós, Pilar
López Bustins, Joan Albert
López Cachero, Francisco Javier
Sancho Planas, Marta
Terés Tomás, Rosa
Triadó Tur, Joan Ramon
Convidats
Colell Simon, Neus
Fafila Garcia, Judit
Piñol Alabart, Daniel
Han excusat la seva assistència:
Ibáñez Andújar, Àngels
Sánchez Aguilera, Dolores

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta de la reunió anterior
Informació general
Aprovació de l’Informe de Seguiment de Centre
Revisió del SAIQU
Revisió i actualització dels PEQs
Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1. S’aprova l’acta de la sessió de 4 de desembre de 2017, sense esmenes.

2. El vicedegà de qualitat presenta el nou becari de qualitat de la Facultat, Victor Alonso,
que es va incorporar a mitjans de gener.
Així mateix, també presenta la Sra. Judit Fafila, provinent de l’Agencia de Polítiques i
Qualitat de la UB assignada, temporalment, com a persona de suport a l’Oficina de Qualitat
del nostre centre. Es va incorporar a inicis del mes de març i s’està ocupant de la revisió de la
informació al web del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), de
l’actualització dels Procediments Específics de Qualitat (PEQs) i del calendari de les
acreditacions, entre d’altres temes.
La Sra Fafila presenta la pàgina web del SAIQU, en especial, l’apartat dedicat a les dates
d’acreditació dels diferents graus i màsters del centre. La propera acreditació dels graus del
centre tindrà lloc entre desembre del 2021 i l’abril del 2022.
El vicedegà acadèmic recomana, de cara a aquestes acreditacions, començar a
seleccionar les assignatures que formaran part de l’informe d’acreditació de cada grau o
màster i començar a guardar evidències.
Així mateix, comenta que, de resultes de l’Informe de Seguiment presentat enguany, en
actualitzar el Pla de Millores, s’ha considerat que algunes propostes ja s’havien implementat i
que, per altra banda, calia implementar altres millores que no havien estat tingudes en
compte. El proper pas seria plantejar-se qui hauria de ser el responsable de cada millora per
tal que pugui anar informant sobre el seu desenvolupament.
S’ha creat un espai col·laboratiu de treball (sharepoint) per a temes de qualitat de la
Facultat, per tal de tenir-hi tots els documents relacionats. Es pot donar permís als
responsables dels ensenyaments, per poder accedir a quest lloc. En data es va lliurar
l’informe de seguiment de Centre a l’Agencia de Politiques i Qualitat de la UB.
3. S’aprova l’Informe de Seguiment de Centre i es tramet a l’aprovació de la Junta de
Facultat.
4. El vicedegà de Qualitat comunica als membres de la Comissió l’estat de la revisió del
SAIQU, doncs durant el procés de compilació dels estàndards de l’Informe de Seguiment del
centre s’ha detectat mancances d’informacions i dades ja caducades.
La Sra. Fafila comenta que si el SAIQU està actualitzat i tota la informació està al dia,
resultarà molt més fàcil realitzar els informes de seguiment dels graus i de centre.
5. El vicedegà de Qualitat considera que caldria procedir també a una revisió dels PEQs,
atès que ara mateix estan tots desfasats; els PEQs caduquen als quatre anys. Es proposa
revisar les designacions dels responsables de cada PEQ i verificar que aquestes
corresponguin al càrrec que realment pot supervisar de manera efectiva l’evolució del PEQ.
El vicedegà de Qualitat opina que caldria fer una reunió per revisar els responsables de cada
PEQ i, en el cas que correspongui, procedir a noves designacions. S’acorda fer una reunió
després de Setmana Santa.
6. La Dra. Rosa Terés pregunta com saber si la modificació d’un aspecte d’un grau
implica fer una memòria nova. La Sra. Fafila li informa que cal consultar la “Guia per a
l’elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster” de
l’AQU (http://www.aqu.cat/doc/doc_35450717_1.pdf).
La Dra. Marta Sancho, com a coordinadora del Pla d’Acció Tutorial (PAT) del centre,
informa sobre les actuacions que s’estan endegant per millorar el seu procés d’implementació
i fer-lo més efectiu. A partir de la Jornada “Tutories PAT. Dinamització i estratègies”,
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impartida per la Dra. Mª Rosa Rozas (Facultat de Farmàcia), s’ha fet un esborrany del nou
protocol de PAT de Centre que encara està en fase de discussió. Després de Setmana Santa
s’acabarà de redactar la nova proposta.
Relació dels acords presos
S’acorda fer una reunió després de Setmana Santa per revisar les assignacions dels PEQs
als responsables corresponents.

La sessió finalitza a les 13:01 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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