Acta número 12 de la Comissió de Qualitat
Lloc: Sala Noble, Plaça de la Mercè 10-12
Data: 5 de novembre 2014
Hora d’inici: 10:30
Hora de finalització: 11:30
Assisteixen:
President:
Dr. Carles Ramió, vicerector de Planificació i Avaluació Institucional
Vocals:
Dr. Francesc Posas, vicerector de Política Científica
Sr. Jaume Badia, Gerent
Sr. Pau Solà, director tècnic del CQUID
Dr. David Sancho, degà de la Facultat de Ciències polítiques i Socials
Sr. Josep Aymamí, representant del Personal d’Administració i Serveis
Sra. Margardia Gual, secretària del Consell Social de la UPF
Secretària:
Sra. Anna Petit, Cap de la Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació
Sr. Jordi Serret, tècnic de la Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació
Invitats:
Sra. Mercè Cabo, vicegerent de tecnologies de la informació
Excusen la seva assistència:
Dra. Mireia Trenchs, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica
Dr. Xavier Binefa, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions
Sr. Ferran Espanyol, representant dels estudiants
En la presentació de la reunió el Vicerector Carles Ramió agraeix la presència dels
membres, presenta l’ordre del dia.

Pàgina

1.- Aprovació de l'acta de la reunió anterior
2.- Informe del President de la Comissió
3.- Manual del 6Q-Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de les titulacions
4.- Presentació de l'aplicació mòbil de l'Avaldo
5.- Torn obert de paraules
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Ordre del dia:

Deliberacions:
2. Informe del President de la Comissió
El vicerector Carles Ramió explica els dos principals punts de l’ordre del dia de la reunió
d’avui, que són l’aprovació de la revisió del 6Q-SIGQt.upft.UPF, un procés necessari per
la legislació actual i pels requeriments d’AQU Catalunya, i la presentació de la App
Avaldo, que entrarà ja aquest primer trimestre en fase de proves i es posarà definitvament
en marxa el segon trimestre.

3. Revisió del Manual del 6Q-Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de les
titulacions
La sra. Anna Petit, cap de la UEPA, explica en primer lloc l’origen del 6Q-SIGQt.upf,
quins en són els antecedents i el mandat legal existent. En segon lloc s’han explicat les
principals modificacions i actualitzacions del 6Q-SIGQt.upf.UPF, com s’hi ha incorporat
les millores extretes de la pròpia experiència així com les modificacions requerides per
AQU Catalunya.
El vicerector Francesc Posas proposa que sigui la UCA (Unitat de Coordinació
Acadèmica, que seran les unitats que coordinaran centres i departaments) les que actuïn i
siguin responsables de l’operacionalització del 6Q-SIGQt.upf en els centres.
Com que el sistema organitzatiu de les UCA encara no està aprovat, es proposa que a
mesura que des dels diferents òrgans de govern de la universitat (Consell de Direcció,
Consell de Govern...) es vagin aprovant els òrgans de la nova estructura organitzativa que
s’està duent a terme, s’aniran incorporant al 6Q-SIGQt.upf.UPF els canvis que el puguin
afectar.
La sra..Anna Petit explica que els propers passos seran la publicació del manual a la Web,
es farà difusió del nou manual i s’està treballant en la manera de com incorporar-hi els
estudis de doctorat. Finalment s’haurà de certificar el 6Q-SIGQt.upf per part d’AQU
Catalunya.
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El Sr. Pau Solà, Director tècnic del CQUID, explica que AQU ja ha fet la guia seguiment
de doctorat i que segueix la mateixa línia que la de grau i màster. Que a la UPF se’n farà
una aplicació el més senzilla possible, però que no sempre AQU ho facilita. El vicerector
Cales Ramió manifesta el seu acord amb aquesta visió.
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El vicerector Francesc Posas fa la reflexió que en el manual hi apareixen referències a
recerca en la part introductòria i té dubtes de si ha d’aparèixer o no en un manual que
afecta exclusivament a les titulacions i per tant a la docència. Afegeix que no veu gens
clar que el doctorat hagi d’estar dins el mateix manual que grau i màster, ja que són uns
estudis diferents.

La sra. Anna Petit afegeix que els doctorats es podrien incorporar al Manual encara que
no els afectin i no participin en tots els procediments.
El sr. Pau Solà fa notar que el manual 6Q-SIGQt.upf no esmenta els centres adscrits quan
avui ja són el 45% de les titulacions del Grup UPF. El manual s’hauria d’explicar als
adscrits i comptar amb ells.
La sra. Anna Petit explica que els adscrits tenen adaptat el SIGQ de la UPF, així consta
en les seves memòries de verificació, i fan els informes de seguiment seguint l’estructura
del 6Q i ho fan amb bons resultats.
El gerent, sr. Jaume Badia, hi afegeix que el que caldria fer és enviar el 6Q-SIGQt.upf als
adscrits, que en facin una lectura adaptativa amb control de canvis i que ens la facin
arribar.

4.- Presentació de l'aplicació mòbil de l'Avaldo
La vicegerent de Recursos de la Informació, sra. Mercè Cabo per tal d’explicar el procès
de creació i el funcionament de l’aplicació de l’AVALDO Mòbil.
L’aplicació neix amb el doble objectiu d’augmentar la participació en les enquestes
AVALDO, és calcula que és podrà augmentar entre un 10 i un 25%, i modernitzar els
canals de participació de l’enquesta, per tal de facilitar la resposta a l’adaptar-la al major
nombre d’entorns digitals possibles.
S’explica com funciona l’aplicació, es veu el disseny, les pantalles de que consta i
s’explica el calendari de posada en marxa.
El vicerector Francesc Posas fa l’observació que la valoració no pot començar amb un (1) i que s’hauria de canviar per alguna mena de símbol. S’hi està d’acord i la sra. Mercè
Cabo i la sra. Anna Petit diuen que ho parlaran amb informàtica, però que és complicat
per causes tècniques.

Acords:
1. Aprovació de l’acta anterior

S’aprova el manual 6Q-SIGQt.upf de la UPF.
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3. Revisió del Manual del 6Q-Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de les
titulacions
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S’aprova l’acta de la Comissió anterior, sense esmenes.

S’acorda que, a mesura que des dels diferents òrgans de govern de la universitat (Consell
de Direcció, Consell de Govern...) es vagin aprovant els òrgans de la nova estructura
organitzativa que s’està duent a terme, s’aniran incorporant al 6Q-SIGQt.UPF els canvis
que el puguin afectar.
S’acorda que s’enviarà el Manual 6Q-SIGQt.UPF als centres adscrits perquè, tot
respectant el disseny del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat plantejat, hi facin una
lectura adaptativa i que ens la facin arribar.

No havent-hi cap més intervenció el president de la Comissió de Qualitat, el vicerector
Carles Ramió, dóna per acabada la comissió a les 11:30h.
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Aquesta acta ha estat aprovada en la sessió del 16 de juliol de 2015 de la Comissió de
Qualitat UPF.

