Acta número 13 de la Comissió de Qualitat
Lloc: Sala 80.001, Plaça de la Mercè 10-12
Data: 16 de juliol 2015
Hora d’inici: 09:30
Hora de finalització: 10:45
Assisteixen:
President:
Dr. Carles Ramió, vicerector de Planificació i Avaluació Institucional
Vocals:
Sr. Pau Solà, director tècnic del CQUID
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

Excusen la seva assistència:
Dra. Mireia Trenchs, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica
Dr. Francesc Posas, vicerector de Política Científica
Dr. David Sancho, degà de la Facultat de Ciències polítiques i Socials
Sr. Jaume Badia, Gerent
Dr. Xavier Binefa, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions
Sr. Josep Aymamí, representant del Personal d’Administració i Serveis
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.- Informe de Seguiment de la Universitat
4.- Manual d’Avaluació de la docència
5.- Manual del 6Q-Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de les titulacions
6.- Presentació de l'aplicació mòbil de l'Avaldo
7.- Torn obert de paraules
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Ordre del dia:

Deliberacions:
2. Informe del President de la Comissió
El vicerector Carles Ramió explica que el procés d’acreditació de les titulacions està anant
molt bé, que de 12 acreditacions fetes, tots han estat superades i 6 ho han estat amb menció
d’excel·lència. Explica com s’està al·legant per tal d’aconseguir la menció d’excel·lència
pel grau de Ciències Polítiques i de l’Administració, degut a una incongruència en
l’informe d’AQU respecte la política de professorat que es proposa des de la Generalitat.
En Pau Solà fa una explicació de com ha anat el procés d’acreditació i en especial el de
Ciències Polítiques i de l’Administració.
L’Anna Petit hi afegeix que en un inici, per tal d’obtenir una menció d’excel·lència, els
sis estàndards que s’avaluen havien de tenir com a mínim la consideració d’assolits i
almenys quatre ser considerats excel·lents. Degut a que la pràctica totalitat de titulacions
del sistema català tenen un aprovat amb necessitat de millora en l’estàndard 3, referent al
SIGQ, es va aconseguir canviar la norma i poder aconseguir una menció d’excel·lència
encara que l’estàndard 3 fos valorat amb un s’assoleix amb condicions.
3. Informe de Seguiment d’Universitat
L’Anna Petit, cap de la UEPA, explica en primer lloc l’origen de l’Informe de Seguiment
d’Universitat, i l’objectiu és posar en comú les revisions i suggeriments obtinguts sobre
l’informe. L’informe explica com ha anat el curs en els graus i màsters de la UPF seguint
l’estructura de les Q del 6Q.
Aquest curs s’hi ha incorporat un apartat de propostes de millora per a aspectes
transversals de la Universitat com són el SIGQ i l’Avaldo.
4.- Manual d’Avaluació de la Docència
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La Margarida Gual explica que el Consell Social és qui aprova els trams però que ningú
els ha explicat com funciona el mecanisme pel qual s’acaben concedint els trams docents
autonòmics i que tenen la impressió que hi ha poca discriminació i és concedeixen amb
facilitat.
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L’Anna Petit explica els canvis que la CEMAI va sol·licitar al Manual arrel del procés
d’acreditació del mateix. A banda d’incorporar les recomanacions de la CEMAI s’hauran
de fer també modificacions per encabir les UCA al Manual.

El vicerector Carles Ramió explica que cada vegada més els Degans i Directors de
departament són més exigents amb els professors.
El Pau Solà hi afegeix que el CQUID rep peticions per l’avaluació de professors en el
marc de l’avaluació docent del professorat per tal de tenir més eines d’avaluació, en
especial en casos dubtosos.
El vicerector Carles Ramió conclou que tot plegat té un impacte positiu en la docència
dels professors.

5.- Manual del 6Q-Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de les titulacions
L’Anna Petit explica que es va presentar una revisió al novembre passat, però que a més
a més s’hi ha incorporat un pla de millora. S’explica el pla de millora i els seus continguts.

6.- Presentació de l'aplicació mòbil de l'Avaldo
L’Anna Petit explica que aquest curs s’ha posat en marxa l’app d’Avaldo, però que no ha
obtingut l’èxit esperat. És va llençar al 2n trimestre i al 3r s’hi va afegir una adaptació per
tauletes.
La Margarida Gual hi afegeix que seria possible que els estudiants la desconeguessin.
El vicerector Carles Ramió i l’Anna Petit expliquen totes les mesures de difusió dutes a
terme.
L’Anna Petit explica que la participació del curs 2014-15 a l’Avaldo ha estat del 37%, 5
punts menys que el curs anterior. En el cas de màsters ha estat del 21%, nou punts menys
que el curs anterior. Tot això queda reflectit en el pla de millora de l’AVALDO.
El vicerector Carles Ramió manifesta que el preocupa molt la davallada de participació a
l’Avaldo, ja que és l’eina més robusta d’avaluació de la docència i això podria posar-la
en qüestió. Una de les causes de la davallada podria ser el fraccionament de la docència,
ara hi ha més professors per assignatura que abans.
Es plantegen una sèrie de mesures per incrementar la participació a l’Avaldo, com
explicar molt bé què és i com funciona l’Avaldo al CIU (Curs d’Iniciació a la Universitat)
i que pels alumnes de 3r i 4t el degà expliqués a classe la importància de l’Avaldo. O que
en entrar a Campus Global, aparegui algun banner etc, que sigui més difícil de saltar que
fins ara.

7. Torn obert de paraula

Pàgina

3

En Pau Solà suggereix que el Rector podria fer esment de la seva importància en l’acte
d’inici de curs.

La Margarida Gual proposa fer més visibles els èxits de la Universitat, les bones notícies
etc.
En Pau Solà explica que en cada acreditació amb menció d’excel·lència obtinguda, AQU
fa entrega d’un segell que es pot posar a la web. Actualment s’està en procés d’implantar
un circuit sobre com implementar aquesta mesura i com publicitar els títols amb menció
d’excel·lència.

Acords:
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta de la Comissió anterior, sense esmenes.
3. Informe de Seguiment d’Universitat
S’aprova l’Informe de Seguiment d’Universitat
4.- Manual d’Avaluació de la Docència
S’acorda assistir a una sessió de la comissió d’ensenyament del Consell Social a fi
d’explicar el Manual d’Avaluació de la Docència i el mecanisme d’avaluació docent.
6.- Presentació de l'aplicació mòbil de l'Avaldo
S’aprova la realització d’un informe sobre la participació de l’Avaldo que contingui un
pla de millora amb diverses propostes per discutir a fi d’incrementar la participació a
l’Avaldo.

No havent-hi cap més intervenció el president de la Comissió de Qualitat, el vicerector
Carles Ramió, dóna per acabada la sessió a les 10:45h.
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Aquesta acta ha estat aprovada en la sessió del 10 de gener de 2017 de la Comissió de
Qualitat de la UPF.

