Acta número 10 de la Comissió de Qualitat
Lloc: Sala Noble del Rectorat, Plaça de la Mercè 10-12
Data: 25 d’abril de 2013
Hora d’inici: 11:30
Hora de finalització: 12:50
Assisteixen:
Dr. Miquel Oliver
Dr. David Sancho
Dr. Xavier Binefa
Sr. Ricard Boix
Sr. Jordi Campos
Sr. Pau Solà
Sr. Pau Juste
Sr. Josep Aymamí
Sr. Ferran Espanyol
Sr. Jordi Serret
Excusen la seva assistència:
Dr. Josep Eladi Baños
Sr. Carles Castells
Dr. Garcia Montalvo
En la presentació de la reunió el Vicerector Miquel Oliver agraeix la presència dels
membres, presenta l’ordre del dia i excusa la presència del Vicerector Baños i el
representant del Consell Social Carles Castells.
1.- Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de la Comissió anterior
S’aprova l’acta sense esmenes per unanimitat.
2.- Informe del president
El president de la Comissió, Dr. Miquel Oliver, informa que s’han realitzat dues
reunions molt profitoses per tractar el seguiment de les titulacions i aspectes relacionats
amb el model de qualitat, una amb els centres adscrits i una altra amb els coordinadors
dels graus.
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El més d’abril es realitzà una jornada a AQU Catalunya de valoració del procés
d’avaluació del professorat de cara a la elaboració dels nous manuals d’avaluació del
professorat que han d’estar en vigor el proper curs acadèmic. La UPF va ser invitada a
presentar el seu cas.

L’EVSOE es realitzà el tercer trimestre del passat curs i s’explicarà posteriorment. En el
cas de l’EVSOE de Màster, que s’està elaborant l’estudi té el problema de la poca
participació, fet que dificulta extreure conclusions.
El Vicerector Miquel Oliver va assistir a la comissió CURSA, on hi ha representades
universitats, agències i administració pública i on es tracta la implementació de l’EEES.
D’aquesta comissió afecta a la UPF, sobretot, la difusió del protocol d’acreditació que
busca homogeneïtzar uns marcs comuns. La competència de les agències per acreditar
titulacions es va decidir que passés a una comissió política ja que es preveu diferenciar
entre agències reconegudes per ENQUA i agències que no ho estan.
El 29 d’abril hi ha les eleccions a rector i el vicerector Miquel Oliver aprofita per
acomiadar-se i agrair als membre de la Comissió la bona feina feta.
El degà David Sancho agraeix la feina feta pel Dr. Oliver per la feina feta i pel bon
model de qualitat implantat durant aquests anys i fa extensiva la felicitació a gerència i a
la UEPA. Pregunta també si amb el canvi d’equip de govern es mantenen les
comissions.
El vicerector Miquel Oliver li respon que la comissió segueix vigent i només es renoven
els vicerectors.
3.- Informe de seguiment anual d’Universitat
El Dr. Oliver explica que intenta ser un seguiment dels graus i màsters de la UPF
dotant-los d’una òptica de conjunt. Es revisen aspectes qualitatius partit de l’anàlisi de
les 6Q i és un resum i valoració de l’últim curs. Els màsters de la UPF n’hi ha uns
quants que com es va assenyalar el curs anterior no han cobert les places i és necessari
ajustar les places ja que la UPF presenta una oferta de places de màster massa
expansiva.
Les dades de rendiment són molt bones excepte en algun cas puntual i en termes
generals els indicadors s’estabilitzen. En relació al Q3 es manté la línia del curs passat,
una assignatura pendent és treballar en la valoració de la satisfacció dels professors. En
el Q4 s’ha detectat un increment de mobilitat relacionat amb el grau i en les pràctiques
externes. Pel que fa a la inserció laboral encara es treballa amb dades del 2011 que són
les últimes disponibles. En la Q5 s’han desenvolupat noves millores a l’igual que en la
Q6.
En aquest informe s’hi annexa el resum executiu de l’EVSOE de grau.
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Pau Solà explica que hi ha alguns errors de nomenclatura a esmenar, temes d’accés ja
que hi ha 300 estudiants que no arriben via oficina de pre-inscripció ja que venen de
dobles titulacions. En mobilitat no és parla de mobilitat en els màsters. Cal recollir les
modificacions a l’informe global o com a mínim citar que els títols es modifiquen. En el
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En resum, aquest informe va en la línia dels informes anteriors, el curs que ve hi haurà
d’incloure el doctorat.

Q5 manca recollir accions d’innovació i millora com el nou model d’avaluació, codi ètic
de la Universitat etc.
El Dr. Miquel Oliver explica que l’informe ja és massa extens i no seria convenient
allargar-lo amb informació ja continguda en els informes de seguiment de titulació. És
interessant incorporar les modificacions proposades en el Q5 pel Pau Solà.
En Dr. Sancho afirma que és una fotografia molt bona de la UPF.
S’aprova l’informe de seguiment de la Universitat per unanimitat amb les modificacions
proposades pel Pau Sola.
3.- EVSOE
En Jordi Serret, tècnic de la UEPA fa una breu presentació del resum executiu de
l’EVSOE.
En Ferran Espanyol demana quin és l’objectiu de l’EVSOE i si se’n treuen accions
concretes i quines es fan realment.
El vicerector Miquel Oliver explica que si que es fan accions concretes i que s’invita als
grups i centres engeguin accions de millora. El seguiment d’aquestes accions es realitza
amb els informes de seguiment.
El Sr. Ferran Espanyol comenta que el tema dels horaris apareix com a insatisfactori i
no s’hi treballa a fons. El tema de les optatives entén que és qüestió de plantilla i
recursos però que el que es pot trobar a les facultats és bastant desolador, falten
optatives que s’han retallat i els itineraris no estan ben definits des del punt de vista del
grau d’Economia.
El Dr. Miquel Oliver explica que s’ha fet feina a nivell d’horaris i d’optatives, potser no
se’n ha fet prou i s’ha de seguir millorant. És evident que cal engegar accions de
millora.
4.- Manual d’Avaluació del Professorat
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El nou manual segueix en la línia de l’anterior i només s’hi ha fet algunes petites
modificacions, s’ha alleguerit, es simplifica l’autoinforme del professor, s’ha incorporat
més gradació per distingir entre els bons professors dels professors excel·lents, s’hi
incorpora una docència mínima anual per tal de poder optar al tram docent i es canvia la
comissió responsable, que passa a ser la Comissió de Qualitat.
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El Dr. Miquel Oliver explica les jornades d’AQU on es van valorar els primers cinc
anys dels manuals d’avaluació del professorat i el procés de tramitació de trams docents
pel professorat permanent, que els pot sol·licitar prèvia elaboració d’un autoinforme. El
manual de la UPF (2008-2013) ha esgotat el període de vigència sense que fos necessari
modificar-lo.

La valoració del 2007 al 2012 és que s’han presentat a tramitació del tram el 64% dels
professors que hi tenien dret i s’han concedit el 99,3% de les sol·licituds de tram docent.
Al llarg dels anys el percentatge de professors que no s’han presentat ha anat baixant.
La valoració personal del dr. Oliver és que només el 4 o 5% dels professors no superaria
l’avaluació del tram i que del 4 al 36% s’hi troben professors que senten que la feina de
la tramitació del tram no els compensa pel benefici que en treuen o professors que viuen
al marge del sistema. AQU té el projecte de potenciar els trams i des de la UPF es van
donar tres idees, una és crear una avaluació externa dels trams aplicant el manual de la
UPF, una altra és aplicar una avaluació diferida dins la pròpia universitat i la tercera
incentivar el binomi recerca-docència augmentant el pes de la docència.
El cost del procés, unes 500 hores de feina de tècnics en relació amb el benefici que se’n
obté no queda justificat.
El Dr. Xavier Binefa afirma que l’avaluació si que serveix, que el fet que hi hagi
professors que no es presentin és un efecte del procés ja que no volen afrontar el resultat
del procés. Falla la base econòmica, però no el procés, ja que lliga amb els resultats de
l’EVSOE, falten incentius de veritat.
S’aprova el manual per unanimitat i que sigui remés a AQU Catalunya per la seva
acreditació.
5.- Sol·licitud de la facultat de Ciències de la Salut i la Vida pel desenvolupament d’una
aplicació mòbil de l’AVALDO.
El sr. Jordi Campos explica que s’ha rebut una sol·licitud presentada pels estudiants i
recollida per la facultat per tal que es desenvolupi una aplicació per telèfon mòbil a fi de
poder contestar l’AVALDO. L’AVALDO es contesta únicament on line des del 2008 i
tot i que les taxes de resposta en termes general són satisfactòries, del 51%, no s’exclou
que aquesta sigui una bona idea per augmentar la participació.
El vicerector Oliver considera que no hi ha inconvenients per la creació d’una interfície
mòbil per l’AVALDO i que donaria més flexibilitat, caldria concretar el com es faria, la
seva complexitat i el cost.
El Dr. David Sancho ho considera molt positiu i caldria valorar-ne el cost.
S’aprova la proposta i es transmetrà a la Unitat d’Informàtica per tal que en faci una
valoració de la seva complexitat i costos.
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El Sr. Jordi Campos presenta la nova evolució de la UPF en Xifres i la idea que aquesta
acabi presentant les dades en Open Data. Actualment hi ha moltes bases de dades amb
moltes eines d’explotació a la UPF, però no hi ha cap eina per fer-les públiques i
millorar la transparència. El projecte consisteix en facilitar les dades que ja es mostren i
posar-les en obert. Aquest projecte implica un volum de feina important i el portal en el
que es treballa ho ajuda i facilita.
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6.- UPF en Xifres 2.0

Els objectius de l’Open Data són els següents:
- transparència
- estandarditzar la informació pública
- dissenyar el format dels fitxers
La presentació dels primers fitxers estaria llesta a l’estiu de 2013.
El vicerector Oliver recorda que el 2008 es deix de publicar la UPF en Xifres en paper i
que aquests anys s’ha anat millorant, la UPF en Xifres 2.0 és un pas més en aquesta
direcció i s’alinea amb altres estratègies de la UPF.
El Sr. Jordi Campos hi afegeix que s’està realitzant tot el projecte amb recursos interns i
disponibles a la casa i que rentabilitza projectes anteriors com el Datawarehouse.
7.- Torn obert de paraules
No havent-hi cap intervenció el president de la Comissió de Qualitat Miquel Oliver
dóna per finalitzada la Comissió a les 12:50h.
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Aquesta acta ha estat aprovada en la sessió del 17 de juliol de 2014 de la Comissió de
Qualitat de la UPF.

