SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT DOCENT
Acta núm. 1
11 de febrer de 2019
Reunió ordinària celebrada a l’aula P-21, i presidida per la vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat Docent,
Tatiana Rovira, en substitució de la Degana de la Facultat.
Inici de la sessió: 12:40 h.
Assistents: María Álvarez (coordinadora MUPGS); Melina Aparici (coordinadora Grau en Logopèdia); Sergi
Ballespí (Representant professorat màster); José Bonilla (Gestor Acadèmic); Lluís Capdevila (coordinador
MUPEAF); Jose Luis Costa (Administrador Centre); Lourdes Ezpeleta (coordinadora MURPCS); Àngels Guimerà
(Tècnica de Qualitat); Tatiana Rovira (Vicedegana d’AAQD); Meritxell Torras (Representat professorat grau).
Excusen la seva absència: Margarita Martí (Degana); Susanna Pallarès (coordinadora MUGRHO); Eva Penelo
(coordinadora Grau en Psicologia).
No assisteixen i no excusen la seva absència: Joan Pujol (coordinador MURIPS); Carrasumada Serrano
(coordinadora MUTCL).
Ordre del dia
1. Informacions de la vicedegana d’Afers Acadèmics i de Qualitat Docent
La VAAQD presenta les persones assistents a la reunió, i excusa les absències. Comenta que falten les persones
representats de l’alumnat, que en el cas d’aquesta comissió es va acordar que fossin delegats o delegades de
curs. Quant als Graus, la becària de dinamització de la facultat ha rebut l’encàrrec de buscar representant;
quant al màster, es comentarà en el punt corresponent de l’ordre del dia com s’ha pensat que es pot fer
aquesta incorporació.
Com a resposta a comentaris de membres de la comissió, lligats amb la dificultat de trobar estudiants que
vulguin participar de les comissions, es recorda la necessitat de tenir la visió de l’estudiantat en tots aquells
temes que els afecten, tot i que apareix com un tema pendent aconseguir que les persones delegades,
especialment de màster, se sentin identificades amb millores de la titulació, atès el poc temps que passen a la
facultat. Es proposa treballar aquests temes en un futur.
Com a informació més rellevant en termes de Qualitat, la VAAQD explica que la UAB està certificant el Sistema
de Garantia Interna de la Universitat (SGIQ UAB), i que si finalment s’aconsegueix la certificació de la
universitat, la Facultat ha estat proposada per entrar en el nou procediment de certificació del SGIQ de centre,
per part de l’AQU. Aquesta certificació té com a objectiu dotar d’autonomia a la facultat en relació a la Qualitat,
i que alguns dels processos que ara requereixen d’avaluació externa es puguin desenvolupar internament. El
calendari provisional previst, que potser caldrà ajustar en funció de com vagi el calendari a nivell UAB, és que
cap al maig de 2019 hi hagi una visita prèvia del comitè extern, en què es valorarà si la facultat es troba en
condicions de passar la certificació, i si la valoració és positiva, al desembre es farà la visita definitiva. Aquesta
certificació comportarà un seguit de tasques importants a la comissió.

2. Presentació del Reglament de la Comissió de Qualitat Docent

Es presenta la proposta de reglament de la Comissió de Qualitat Docent, per tal de recollir esmenes abans no
es presenti a aprovació de la Junta Permanent. La VDAAQD proposa que s’incorpori a la comissió la persona
responsable de Gestió Acadèmica del Centre, com a responsable que és de la qualitat dels processos que
depenen del seu càrrec. Quant al funcionament, inspirat en el model que s’utilitza en totes les comissions
ordinàries de la Facultat, es proposa canviar el punt 7, en què es deia que es realitzaria un informe anual per
presentar a la JP, pel següent text: “El/la vicedegà/na informarà i sotmetrà a aprovació de la Junta
Permanent els documents de treball acordats en el desenvolupament de les tasques pròpies d’aquesta
Comissió”. Aquest redactat respon millor al funcionament de rendició de comptes que es realitza a la
Facultat, i afavoreix la gestió eficient de les tasques de les comissions.
S’esmena un redactat de l’adopció d’acords que feia pressuposar que totes les persones de la comissió podien
tenir substitució, ja que aquesta premissa només es contempla per qui presideix la comissió.
S’acorda presentar la proposta de reglament modificada a la propera Junta Permanent.

3. Procediment d’incorporació de la persona representant del col·lectiu d’estudiants de màster a la
comissió.
Per tal de garantir la presència d’estudiants de màster en aquesta comissió, es proposa que hi hagi un sistema
rotatori entre els delegats i les delegades dels diferents màsters. Així, un cop matriculada cada promoció, el
relleu a la comissió es preveu que sigui més àgil. La VDAAQD indica que, si es dóna el vist-i-plau a la proposta,
establirà un ordre de rotació entre els diferents Màsters, que s’enviarà a les coordinacions.
S’acorda el model rotatori de delegats i delegades dels diferents màsters per tal de
garantir representat a la comissió.

4. Revisió del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat
La revisió del Pla d’Acció Tutorial de l’alumnat (activitats dirigides a millorar la difusió, incorporació, orientació
i professionalització de l’alumnat), que es va aprovar en el moment d’implementar el SGIQ (2015) està pendent
de revisió. Tenim ja aprovat un Pla d’Acció Tutorial de la UAB (de juliol del 2017) que ens pot servir com a base
per tal de revisar el nostre.
El procediment que es proposa és fer arribar a les coordinacions de titulació una taula amb les propostes que
consten actualment al Pla de la Facultat, per tal que revisin si s’ajusten a allò que es fa, i per tal que incorporin
accions de Pla Tutorial que no hi veuen reflectides. També se’n poden incorporar de noves, que puguin donar
resposta al què s’hagi detectat en els diferents informes de seguiment de titulació. Amb aquesta informació,
es programarà una nova sessió de la comissió per tal de veure com donar uniformitat a les propostes, o valorar
la possible incorporació de noves accions que actualment no s’estan realitzant.
S’acorda el procediment de revisió del Pla d’acció tutorial.

5 Precs i preguntes.

No hi ha precs i preguntes
S’aixeca la sessió a les 14:15h. Pren acta Tatiana Rovira.
Vist i plau: Tatiana Rovira (Vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat Docent)

