Secretaria d’Estudiants i Docència
Facultat de Geografia i Història

C. Montalegre, 6
08001 Barcelona

Tel. +34 934 037 728
secretariagih@ub.edu
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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT DE LA FACULTAT
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Dia: dimarts, 19 de gener de 2021
Hora: 11:00 h
Lloc: videoconferència
https://eu.bbcollab.com/guest/d3ba990b962144b29cbc5e9414b182d7
Assistents
Benach Rovira, Núria (presidenta)
Buxeda Garrigós, Jaume
Canals Vilageliu, Roger
Carbonell Guberna, Jaume
Celigueta Comerma, Gemma
Del Mármol Cartañá, Camila Olga
Gené Pinós, Pilar
López Cachero, Xavier
Piñol Alabart, Daniel
Sánchez Aguilera, Dolores
Sancho Planas, Marta
Convidats
Colell Simon, Neus
Mangado Llach, Xavier
Moragas Segura, Natalia
Ulldemolins Jornet, Guillem
Han excusat la seva assistència:
Buenacasa Pérez, Carles (secretari)
Creixell Cabeza, Rosa
Ibáñez Andújar, Àngels

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

Lectura i aprovació de l’acta anterior, si s’escau
Informació general
Esborrany de l’Informe de Seguiment de Centre dels cursos 2018/2019 i 2019/2020
Estat de l’Autoinforme de les acreditacions dels Graus en Geografia i Antropologia
Social i Cultural i dels MU Antropologia i Etnografia, Estudis avançats en Història de
l’Art, Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, i Música com a Art Interdisciplinària.
5. Accions a realitzar en matèria de Qualitat: revisió del SAIQU
6. Accions a realitzar en matèria d’Innovació Docent: suport a la docència virtual
7. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior, de data 9 de desembre de 2020, sense esmenes.
2. El vicedegà acadèmic, Daniel Piñol, informa que AQU ha emès l’informe favorable a la
verificació del títol de màster en Història Contemporània i Món Actual, per iniciar la docència
el proper curs 2021-22.
3. La vicedegana de Qualitat i Innovació Docent, Núria Benach, presenta l’esborrany de
l’Informe de Seguiment de Centre dels cursos 2018-2019 i 2019-2020, dels màsters en
Estudis Avançats en Arqueologia i en Estudis Llatinoamericans, i explica que algunes dades
estan pendents de completar. El document està publicat a l’espai sharepoint de la Comissió
de Qualitat per a la seva revisió. S’informa que s’ha convidat a aquesta reunió els
coordinadors dels esmentats màsters, Xavier Mangado i Natàlia Moragas respectivament. A
finals d’aquest mes de gener cal lliurar-lo a l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB.
Respecte de l’informe, la coordinadora del màster en Turisme Urbà indica que l’ha llegit i fa
les aportacions següents: segons el seu parer encara falta concretar i sintetitzar informació.
En concret, sobre l’estàndard 1 indica que als apartats 4 i 6 es podrien incloure taules i
alguna explicació. Així mateix, caldria harmonitzar l’estàndard 4. Pel que respecta al Pla de
Millores, del màster en Estudis Avançats en Arqueologia n’hi ha quatre i del màster en
Estudis Llatinoamericans només una.
La vicedegana explica que el que més preocupa és el Pla de Millores i que s’enviaran les
millores als responsables dels ensenyaments perquè les validin.
S’aprova l’Informe de Seguiment de Centre de manera condicionada a fer la revisió
esmentada. S’enviarà el document quan estigui enllestit per correu electrònic a tots els
membres d’aquesta Comissió i convidats a aquesta sessió per poder retornar els comentaris
adients.
4. La vicedegana informa que el passat 14 de gener es va constituir el Comitè d’Avaluació
Intern (CAI) per tal d’elaborar l’autoinforme d’acreditació dels Graus en Geografia i
Antropologia Social i Cultural i dels Màsters en Antropologia i Etnografia, en Estudis Avançats
en Història de l’Art, en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia i en Música com a Art
Interdisciplinària.
En aquesta reunió es va concretar el calendari de treball de l’autoinforme. Es proposa fer
una reunió de treball per a cada estàndard de l’autoinforme i poder contrastar i harmonitzar la
informació aportada. L’esborrany haurà d’estar enllestit a finals del proper mes de febrer. Per
aquesta data es convocarà la Comissió de Qualitat per aprovar l’esmentat autoinforme
d’acreditació.
5. La vicedegana indica que cal revisar el Sistema d’Avaluació Intern de la Qualitat del
Centre. L’estàndard 3, que fa referència a aquest sistema, és el que en els autoinformes
d’acreditació ens acostumen a posar condicions. La proposta és començar per revisar els
Procediments Específics de Qualitat del Centre (PEQs), que encara són vigents. S’iniciarà el
procés de revisió dels PEQs d’aquí a un parell de mesos. Es farà una reunió específica per
concretar les accions a emprendre.
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6. Pel que fa a innovació docent, concretament les accions per donar suport a la docència
virtual, la vicedegana recorda que des dels mesos de juliol i setembre passats quan es va fer
el curs d´”Estratègies i eines per a la docència mixta”, coordinat per la Dra. Marta Sancho,
s’han anat fent cursos de formació per al professorat de la Facultat (sobre grups grans, sobre
funcionament bàsic del campus virtual). El becari de col·laboració, Gerard Caballé, va
impartir un curs, ha preparat diversos videotutorials i dona resposta a les consultes del
professorat de la Facultat que li fan arribar.
Es comenta que per poder valorar els resultats de la docència virtual s’hauria de fer emplenar
una enquesta a una mostra significativa d’estudiants. Marta Sancho proposa presentar un
model de qüestionari que pugui ser útil.
7. Torn obert de paraules
No hi ha més intervencions.
A les 12.15h finalitza la sessió, de la qual com a secretària accidental per absència del
secretari, estenc aquesta acta.
Vist-i-plau

Pilar Gené

Dra. Núria Benach
Vicedegana de Qualitat
Innovació Docent
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