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COMISSIÓ DE QUALITAT DE LA FACULTAT CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 

Sessió: 3CQ2021 

Data: 01/10/2021 

Lloc: Via telemàtica (programa Teams, 10.00h) 

ORDRE DEL DIA  

1. Aprovació, si s’escau, de l'acta de la sessió anterior (document 1)  

2. Procés de Certificació del SGIQ de la Facultat: Informació visita prèvia del 
Comitè d’Avaluació Externa (CAE).   

3. Procés de Certificació del SGIQ de la Facultat: Informació propera visita del 
Comitè d'Avaluació Externa (CAE). 

4. Propostes per a l'equip de qualitat del centre. 

5. Torn obert de paraules.  

Assistents:  

Ana Calderon, Anna Bosch, Adolfo Amo, Alfonso González Quesada, Belen Monclús, 

Blanco, Carme Ferré-Pavia, Celia Andreu, Francesc Xavier Ribes, Emilio Fernández, 

Gisela Ruiz Ricart, Gloria García Andrés, Josep Àngel Guimerà, Juan José Perona 

Páez, Meritxell Font, Núria Simelio, Pepe Rodríguez, Maria Corominas 

S’excusen:  

Paula Brines 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l'acta de la sessió anterior (document 1)  

El coordinador de Qualitat, Josep A. Guimerà, proposa afegir el terme “punts febles i 

propostes de millora” al paràgraf 4 de la pàgina 2 de l’acta. 

S’aprova per assentiment. 

 

2. Procés de Certificació del SGIQ de la Facultat: Informació visita prèvia del 
Comitè d’Avaluació Externa (CAE).   

La visita del juny del CAE s’havia previst per a validar la documentació i fer el primer 

filtre per assegurar la visita de l’octubre. En realitat es va entrar al contingut al detall. 

Aquesta va anar bé en el sentit que no hi va haver problemes significatius que frenin la 

certificació. 

S’ha hagut de treballar en 10 punts: actualització de dades, correcció de noms al núvol, 

accés a la web de la Facultat a totes les enquestes… 

Agraeix la feina de tots els implicats. 
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Informa del calendari del proper CAE i de l’objectiu: observar sobre el terreny el 

coneixement i implementació dels processos dels quals ja han vist la documentació. 

Es donen consells del grau d’exigència a què ens sotmetran. 

 

Torn de paraules 

La coordinadora del grau de CI, Belén Monclús, agraeix la feina de la Comissió i dels 

implicats en el procés d’acreditació. 

L’estudiant Ana Calderón pregunta sobre la segona visita, què és allò esperable que 

aparegui. 

La coordinadora del grau de Periodisme, Núria Simelio, pregunta sobre les funcions de 

les coordinacions en el manual del SGIQ. 

El professor Juanjo Perona felicita per la feina feta i pregunta sobre si fer transparents 

els punts millorables d’alguns processos, i alguns que corresponen a la Universitat i no 

a la Facultat. 

Josep A. Guimerà respon a les intervencions, recomana transparència sobre els 

processos més febles i els punts de millora. 

Glòria Garcia comenta que el plantejament de la Comissió és molt adequada i útil. 

4. Propostes per a l'equip de Qualitat del centre. 

Es presenta aquest punt de l’ordre del dia i s’explica que respon a una voluntat de fer la 

Comissió de Qualitat més activa en propostes. A partir d’ara, aquest punt formarà part 

de totes les comissions de qualitat. 

La secretària de centre, Carme Ferré, pregunta sobre les plataformes d’automatització 

dels informes dels SGIQs. 

L’administradora de centre, Glòria Garcia, comenta que l’aplicatiu està avançat o 

almenys aquesta és la informació. 

El professor Juanjo Perona explica que el procés de preinscripció dels màsters no 

funciona correctament i que s’hauria de canviar.  

El professor Pepe Rodríguez comenta que la Fira de Màsters no es pot fer un any abans 

que la gent es matriculi (a l’octubre). 

Josep Àngel Guimerà pren nota de que la preinscripció al màster i la Fira de Màsters es 

poden entendre com a punt feble que, si bé depenen del Rectorat, cal treballar per 

vehicular la petició de millora a través del deganat de la nostra Facultat. 

La secretària del centre, Carme Ferré, i el professor Pepe Rodríguez expliquen que a 

Sigma consten com a coordinador de grau, encara que fa temps que no en són. 

El director del dep. de CAP, F. Xavier Ribes, comenta que fallen les passarel·les de 

Sigma i no Sigma, sobre l’actualització de les dades. 

La cap de Gestió, Anna Bosch, assumeix escriure a l’Àrea de personal perquè 

actualitzen els càrrecs a Sigma. 
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5. Torn obert de paraules.  

No n’hi ha. 

 

Acaba la reunió a les 11.07h 
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