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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT DE LA FACULTAT
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Dia: divendres, 19 de febrer de 2021
Hora: 12:30 h
Lloc: Videoconferència
https://eu.bbcollab.com/guest/2dc0826e6a5841f3bce7747db17d7389
Inici de la sessió: 12:30 h
Fi de la sessió: 14:00 h
Assistents
Benach Rovira, Núria (presidenta)
Buenacasa Pérez, Carles (secretari)
Buxeda Garrigós, Jaume
Carbonell Guberna, Jaume
Celigueta Comerma, Gemma
Creixell Cabeza, Rosa Maria
Gené Pinós, Pilar
Ibáñez Andújar, Àngels
López Cachero, Francisco Javier
Piñol Alabart, Daniel
Sánchez Aguilera, Dolores
Convidats
Colell Simon, Neus
Ulldemolins Jornet, Guillem
Han excusat la seva assistència:
Canals Vilageliu, Roger
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informació general
3. Valoració de l’anàlisi dels PEQ realitzades pels membres de la Comissió de Qualitat.
4. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1. S’aprova l’acta de la sessió de 19 de gener de 2021, sense esmenes.
2. La vicedegana de qualitat informa que es va aprovar l’Informe de Seguiment de Centre
elaborat per la Comissió de Qualitat i que ja ha estat enviat.

Així mateix, fa avinent als membres de la Comissió de Qualitat (CQ) que s’està treballat
en l’autoinforme de les sis titulacions (graus i màsters) que són objecte d’acreditació en
aquest curs. El document serà objecte d’exposició pública el 8 de març de 2021 i, a
continuació, s’incorporaran les esmenes suggerides. Caldrà aprovar-lo el 18 de març de
2021, primer, en una reunió de la CQ i, després, a la Junta de Facultat. Així, es podrà enviar
el 19 de març de 2021, dins el termini fixat.
La visita del Comtè d’Avaluació Extern (CAE) es farà al mes de juny en dos dies
diferents, amb una separació d’una setmana. La primera visita afectarà als graus de
Geografia i Antropologia i al màster d’Antropologia i Etnografia. El CAE estarà compost per:
Dr. Javier Esparcia Pérez (President – catedràtic de Geografia de la Universitat de València),
Dra. María Soledad Vieitez Cerdeño (Vocal Acadèmic – catedràtic de Geografia de la
Universitat de València), Dr. Pedro J. Guerin Fockedey (Vocal Professional – Generalitat
Valenciana), Sra. Laura Escudero Zabala (Vocal Estudiant – Universidad Complutense de
Madrid) i Sra. Cecilia de la Rosa (Secretària – Inclusive Strategies SL).
3. La vicedegana de qualitat comenta que s’està revisant el Sistema d’Assegurament
Intern de la Qualitat (SAIQU), tant a nivell d’accessibilitat a la informació com a nivell de
procediments implicats. La idea és constatar quins procediments s’estan fent realment, i
quins no.
Els membres de la Comissió fan alguns suggeriments sobre el PEQ que havien de revisar.
El Dr. Carles Buenacasa, responsable de la revisió del PEQ011 (“Revisió del sistema
d’assegurament intern de qualitat [SAIQU]”), considera que l’objectiu del PEQ no s’està
complint, ja que no s’ha fet cap reunió per revisar els PEQ. En quant a procediments, la
proposta d’aquest PEQ es senzilla de realitzar i és eficient. L’únic que caldria és fixar la
periodicitat de les reunions i materialitzar-les.
La Dra. Rosa Creixell, responsable de la revisió del PEQ050 (“Orientació a l’estudiant de
Grau”) explica que les propostes eren correctes, però que hi ha aspectes a millorar: potenciar
més la virtualitat i l’orientació professional, fer més eficients les actuacions del SAE i el
funcionament del PAT i, també, visualitzar millor la informació al web.
La Sra. Àngels Ibáñez, responsable de la revisió del PEQ070 (“Gestió de les pràctiques
externes”), proposa que es reassignin els PEQ per tal que els revisors de cadascun d’ells
siguin especialistes en la matèria.
El Dr. Jaume Buxeda, responsable de la revisió del PEQ020 (“Gestió dels programes
formatius en el marc VSMA”), comenta que, a part de temes de redacció que es podrien
millorar i d’enllaços que no funcionen, aquest PEQ comporta aspectes molt tècnics que no
estan ben explicats. A més, els procediments a implementar demanen que es tinguin en
compte dades que la Facultat no crea per ella mateixa (com ara, les dades d’inserció
professional) i que fa esment a actuacions que no s’estan tenint en compte, com ara la
participació del Consell Assessor.
La vicedegana de Qualitat, responsable de la revisió del PEQ010 (“Desplegament de la
política i els objectius de qualitat a la Facultat”), també considera que tenim uns PEQ que
demanen processos que no s’estan fent i que cal plantejar-se que, si es mantenen, caldrà
aplicar-los i, si no, modificar-los. En el seu cas concret, indica que caldrà endegar una
Memòria de Qualitat de la Facultat a publicar al web de la Facultat.
El Dr. Carles Buenacasa proposa que es creïn grups de treball, integrats per especialistes
en la matèria tractada, per tal d’analitzar els PEQ per agrupacions temàtiques i es detecti tot
allò que no es fa per tal d’endegar els procediments que manquen. La vicedegana de qualitat
indica que farà un nou repartiment dels PEQ en funció d’aquests àmbits d’especialització. El
Dr. Daniel Piñol proposa que aquests grups de treball recullin les reflexions dels revisors de
cada PEQ. El Dr. Jaume Carbonell recorda que la feina de la CQ és important per la revisió
2

constant que fa de la seva pròpia feina i que això és el que li dóna sentit. El Dr. Jaume
Buxeda demana que es pengi al web el mapa de processos perquè això fa més entenedors
els PEQ i proposa la inclusió d’un PEQ de recerca.
4. La vicedegana de qualitat considera que caldria definir més explícitament els objectius
de qualitat de la Facultat i plantejar-se un pla d’acció amb un termini cronològic concret.
La sessió finalitza a les 14:00 h.

Dr. Carles Buenacasa Pérez
Secretari de la Comissió de Qualitat
de la Facultat de Geografia i Història

Vist-i-plau

Dra. Núria Benach Rovira
Vicedegana de Qualitat de la Facultat
de Geografia i Història
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