Facultat Ciències de l’Educació
Quarta Reunió Comissió de Qualitat
Dimarts, 29 de setembre de 2020
Reunió virtual: Teams
Assistents:
-

-

-

Presidenta de la Comissió de Qualitat:
o Dolors Masats, Vicedegana de Qualitat i Innovació
Membres del Comitè Executiu:
o Isabel Durbán, Administradora de centre
o Anna Marbà, Vicedegana d’Estudis
o Rosa M. Megías, Gestora Acadèmica
o Assumpta Sabanés, Tècnica d’Educació
o Sílvia Bau, Gestora de Qualitat, Secretaria de la Comissió
Coordinadors/es de titulació:
o Lurdes Martínez, Grau en Educació Infantil
o Georgeta Ion, Grau en Educació Primària
o Reinaldo Martínez, Grau en Educació Social
o Antoni Navío, Grau en Pedagogia
o Joaquín Gairín, Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius
o Martina Fittipaldi, Màster en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
o Anna Maria Margallo, Màster en Formació Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Idiomes
o Jordi Deulofeu, Màster en Formació Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i
Idiomes (Especialitat Matemàtiques)
Representant de Departaments i Unitats Departamentals:
o Antoni Santisteban, Didàctica de la Llengua i les Ciències Socials
Representants del PAS:
o Coronada Cabrera, Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Excusats:
-

-

Coordinadors/es de titulació:
o Josefina Sala, Màster en Recerca en Educació; Màster en Estudis del Discurs:
Comunicació, Societat i Aprenentatge
o Josep M. Sanahuja, Màster en Psicopedagogia
Representants del PAS:
o Javier Casas, Suport Logístic i Punt d’Informació

Ordre del dia:
1.

Presentació de l’informe de revisió del SGIQ

S’explica que l’informe de revisió del SGIQ, consta de les següents parts i es fa un resum de
cadascuna d’elles:
a.
b.
c.
2.

El seguiment de la política de qualitat
Revisió dels processos del SGIQ
Revisió dels processos del Marc VSMA

Preparació de la visita prèvia
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Es recorda quina és l’agenda de la vista prèvia i es fa un seguiment dels participants a cadascuna de
les audiències i els punts a tractar.
Agenda, consta de quatre audiències:
a.
b.
c.
d.

Bienvenida Institucional
Presentación del SGIQ de la Facultad
Análisis del SGIQ de la Facultad y su nivel de implantación
Coordinación de los procesos del centro con los procesos transversales de la UAB

S’informa que com a representants de la Comissió a la visita prèvia es van escollir les
coordinadores de Grau i Màster que estan més ben valorats per l’alumnat i el representant dels
departaments atès que és l’anterior vicedegà de qualitat i coneix el procés des de l’inici. S’agraeix a
aquestes persones que acceptessin participar-hi i s’anima a la resta a participar en la següent visita.
3.

Torn obert d’intervencions

La vicedegana agraeix a tots els membres de la comissió la seva participació i col·laboració en el
procés de revisió del SGIQ. Agraeix també la confiança depositada en la Comissió executiva
durant el COVID. Finalment s’acomiada de la Comissió atès que acaba el seu mandat. Hi ha molts
comentaris generals de felicitacions per la feina feta.
AS: Es recorda que en la visita és important explicar com es fan les tasques al nostre centre
SB: Explica què significa el SGIQ per la facultat. El SGIQ és una eina de gestió, que ens ajuda a
detectar punts forts i febles dels processos i a implementar les propostes de millora. També es
comenta breument l’eina OneDrive que s’ha fet servir per custodiar i tenir la documentació del
SGIQ versus el nebula que es feia servir anteriorment.
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