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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT DE LA FACULTAT
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Dia: dijous, 5 de novembre de 2020
Hora: 10:00 h
Lloc: videoconferència
https://eu.bbcollab.com/guest/a4a6973040a64acabaea50e3e5f68846
Assistents
Benach Rovira, Núria (presidenta)
Canals Vilageliu, Roger
Carbonell Guberna, Jaume
Del Mármol Cartañá, Camila Olga
Gené Pinós, Pilar
López Cachero, Xavier
Sánchez Aguilera, Dolores
Sancho Planas, Marta
Convidats
Colell Simon, Neus
Han excusat la seva assistència:
Buenacasa Pérez, Carles (secretari)
Ibáñez Andújar, Àngels

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

6.
7.
8.

Lectura i aprovació de l’acta anterior, si s’escau
Informació general
Al·legacions presentades a l’ISC del Màster de Música com a Art Interdisciplinària
Resolucions de renovació de les acreditacions dels Màsters d’Estudis de Dones,
Gènere i Ciutadania, Planificació Territorial i Gestió Ambiental i Turisme Urbà
Calendari d’acreditacions 2021: Graus de Geografia i Antropologia Social i Cultural;
Màsters d’Antropologia i Etnografia, d’Estudis Avançats en Història de l’Art, de Gestió
del Patrimoni Cultural i Museologia i de Música com a Art interdisciplinària.
Innovació Docent: accions per donar suport a la docència virtual
Memòria de Qualitat de la Facultat
Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1. L’acta de la sessió anterior (12 de febrer de 2020) s’ha rebut amb poca antelació per
poder-la revisar i publicar a l’espai sharepoint de la Comissió i queda pendent d’aprovar en la
reunió següent. En aquella reunió es va aprovar l’Informe de Seguiment de Centre de tots els
cinc graus i de cinc màsters (Antropologia i Etnografia ,Estudis Avançats en Història de l’Art,
Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, Història Contemporània i Món Actual i Música com
a Art Interdisciplinària).
2. La nova vicedegana de Qualitat i Innovació Docent, Núria Benach, informa sobre els
canvis en la composició dels membres de la Comissió de Qualitat. També comunica la
finalització del fins ara becari de col·laboració de qualitat, Sergi Reixach, a qui agraeix la
feina desenvolupada. S’ha tornat a convocar aquesta beca de col·laboració que encara està
en fase de presentació de sol·licituds. Marta Sancho pregunta per les funcions que tindrà
l’esmentat becari.
3. Jaume Carbonell explica que dins del termini corresponent, es van presentar al·legacions a
l’ISC del màster de Música com a Art Interdisciplinària, que com és un ensenyament que està
condicionat s’havia de lliurar a AQU Catalunya. No van estimar les al·legacions presentades i
el màster continua en la mateixa situació de condicionat.
4. El passat mes de setembre es van rebre les resolucions de renovació de les acreditacions
dels màsters que van superar el procés d’acreditació:
• Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
• Planificació Territorial i Gestió Ambiental
• Turisme Urbà
Lola Sánchez, coordinadora del màster en Turisme Urbà, es queixa que es van elaborar els
informes de seguiment de centre sense informar la Comissió de Qualitat. Vol que consti
aquesta queixa a l’acta, que la Comissió de Qualitat no exerceix la seva funció. També
reclama l’enviament de l’informe definitiu d’acreditació del màster que coordina. Explica que
l´únic estàndard que no està correcte és el 3, sistema de garantia interna de qualitat, que és
responsabilitat del Centre.
5. En relació al calendari d’acreditacions 2021 de la nostra Facultat, prevista per al juny de
2021 i per als ensenyaments següents:
Graus de Geografia i Antropologia Social i Cultural
Màsters d’Antropologia i Etnografia, d’Estudis Avançats en Història de l’Art, de Gestió del
Patrimoni Cultural i Museologia i de Música com a Art interdisciplinària
La vicedegana explica que, en cas dels graus, les assignatures a valorar les escull AQU
Catalunya i relaciona tot seguit les que ens han comunicat i, en el cas dels màsters, les escull
el Centre. Afegeix que revisarà la guia d’acreditació i properament contactarà amb caps
d’estudi i coordinadors de màster i Secretaria per començar a treballar. Indica també que
convocarà la Comissió de Qualitat per explicar com es desenvolupen els treballs de la
preparació de l’autoinforme d’acreditació.
6. Pel que fa a innovació docent, en concret accions per donar suport a la docència virtual, la
vicedegana explica que al juliol i al setembre es va fer el curs d “Estratègies i eines per a la
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docència mixta”, coordinat per la Dra. Marta Sancho, que va ser seguit per un centenar llarg
de professorat de la Facultat.
El Deganat de la Facultat va convocar una beca de col·laboració de suport a la innovació
docent i el beneficiari ha estat l’alumne Gerard Caballé. Atén les consultes del professorat de
la Facultat. Pel que fa a la docència, s’està elaborant un document amb els recursos de la UB
i també un recull de preguntes freqüents.
Marta Sancho intervé per dir que s’ha de fer formació al professorat, sobretot a qui té
problemes per fer l’avaluació en línea amb grups nombrosos, com més aviat millor. Farà un
proposta en relació a aquesta competencia. Una segona proposta podria ser un curs sobre
com funciona el campus virtual, a nivel bàsic, per als professors que els pugui ésser útil.
7. El tema d’elaborar la Memòria anual de Qualitat de la Facultat de Geografia i Història es va
tractar a la reunió anterior. Està indicat als PEQs de la Facultat que s’ha d’elaborar
anualment aquesta memoria.
Donat que ja s’elabora la Memòria de la Facultat per curs acadèmic, es planteja la qüestió
d’integrar la memoria de qualitat dins d’aquesta memòria general. La vicedegana conclou que
ho valorarà i, en tot cas, s’iniciarà amb la Memòria de Qualitat 2020.
8.Torn obert de paraules
No hi ha més intervencions.
A les 11.15h finalitza la sessió, de la qual com a secretària accidental per absència del
secretari, estenc aquesta acta.
Vist-i-plau

Dra. Núria Benach
Vicedegana de Qualitat
Innovació Docent

i

Pilar Gené
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