ACTA
COMISSIÓ DE QUALITAT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA
COMUNICACIÓ
Sessió: 2CQ2020
Dia: Dilluns, 14 de desembre de 2020
Hora: 10.00 h
Lloc: virtual – via Teams (s’enregistra la sessió)

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.

Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (17/01/2020)
Informe del coordinador del SGIQ de la Facultat
Torn obert de paraules.

Assistents: Adolfo Amo, Celia Andreu (presidenta), Maria Corominas, Carme Ferré-Pavia
(secretària), Glòria Garcia, Josep Àngel Guimerà, Montse Llinés, David Paloma, Juanjo Perona,
Antònia Romero, Pepe Rodríguez, Núria Simelio, Xavier Ribes.
S’excusen: Emilio Fernández, Alfons González
Convidades: Anna Bosch, Cristina Alhambra, Núria Lleonart, Maria José Recoder.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (17/01/2020)
S’aprova per assentiment
2. Informe del coordinador del SGIQ de la Facultat
Josep Angel Guimerà passa un ppt. Es disculpa perquè volia fer la reunió abans però temes
d’agenda de molta feina per l’acreditació del centre no ho ha permès.
Temes que tracta:
-

-

Procés d’acreditació dels dos màsters de Mitjans i del CAP. Ja s’han rebut els informes
de l’acreditació positius
No s’han pogut fer els cursos pels estudiants de quart curs, sobre formació professional.
S’havia de fer al febrer-març 2020. Problemes econòmics de Treball Campus que es
queda sense ajuts econòmics de la Generalitat i també problemes provocats per la
pandèmia i el confinament ho han impedit.
Calendari del 2020 amb totes les accions que s’han fet o s’havien de fer i no s’ha pogut
o no ens corresponia (com la presentació de nous graus o màsters)
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-

-

Realització dels informes de seguiment dels graus. Anem amb retard perquè estem en
ple procés d’acreditació del centre.
S’han fet revisions de memòries de titulacions per modificacions. Aquest any 2020 s’ha
modificat als màsters el que son les competències transversals i en alguns màsters,
canvis de nom de mòduls o de semestralització, el que ja es va passar i ser aprovat per
Junta.
Acreditació de la FCC.
o És un gran canvi cultural pel seguiment de la qualitat. Procés complex, perquè
cal adequar 27 processos que afecten tots els estaments i tota la feina que es fa
a la FCC en tots els àmbits.
o Els temes de qualitat afecten a tots, a aspectes com el finançament en funció
del número de trams docents, de número de respostes a les enquestes, etc. Les
conseqüències de fer bé o no la política de qualitat afectaran a tot el col·lectiu,
no serà només una cosa de decisió individual, sinó que les decisions individuals
(per exemple, demanar un tram docent o no) afectarà al col·lectiu en forma de
finançament pel centre.
o Molt més detall en l’elaboració dels documents, i les entrevistes dels membres
d’AQU a la Facultat afectaran a tots els que son responsables de processos, tant
els polítics com els tècnics, i a membres de la comissió de qualitat.
o Estem ara al mig del procés d’elaboració de la documentació, i tenim els inputs
de les facultats que ja estan acreditades (Psicologia i Biociències) i de la FEiE
perquè ara està acabant el procés ja que ja ha rebut les dues visites, i compartim
tècnica de qualitat. El calendari que tenim és molt ajustat.

3. Torn obert de paraules.
Adolfo Amo vol saber què passa amb la formació del PAS.
Guimerà respon que la FCC ha de tenir un pla per formació del PAS que el decideix el propi centre
en funció de les seves necessitats.
Celia Andreu felicita la feina que fan Guimerà i Toñi que són l’ànima del procés.
Núria Lleonart comenta que hi ha hagut eleccions a la junta de facultat i per tant, els estudiants
membres d’aquesta comissió han canviat i s’ha de veure quins seran els nous. N’hi haurà 3 de
graus i 1 de màster. No hi ha representants de tots els graus.
Maria Corominas demana com s’ha de fer la tria de l’estudiant de màster. Si és possible, ells
tenen un estudiant matriculat aquest curs, que fa de delegat del màster i representa als
estudiants dins del Departament. L’ofereix si és factible i si la resta de representants de màster
hi estan d’acord.
Guimerà diu que ha de ser membre de junta. La possibilitat seria que vingués com a convidat a
la comissió de qualitat.
Carme Ferré afegeix que hi ha cinc comissions delegades de Junta i han de ser representants de
postgrau a la Junta per anar a les comissions. Ho han de consultar a serveis jurídics de la UAB.
Cal tenir en compte els 4 departaments i les 5 comissions per fer la tria dels alumnes
representants de postgrau.
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David Paloma pregunta sobre la participació de l’alumnat en les enquestes de satisfacció. Cal
apostar com a centre per superar el 25% o es deixarà a títol individual. En la docència en línia es
més complicat aconseguir que els estudiants responguin. Ell els portava a una aula d’informàtica
i els feia respondre allà. Ara això no passa.
Celia Andreu: S’ha planificat des del vicedeganat de Docència, Professorat i Alumnat tota una
acció de comunicació per la resposta d’enquestes de forma presencial. No es posa en marxa
perquè no hi ha alumnes a les aules.
Guimerà: els darrers cursos s’ha millorat la participació. Però hi ha estudiants que es queixen de
ser pressionats per part dels docents per respondre les enquestes i a més troben que no tenen
cap incentiu per fer-ho.
Perona: cal pressionar al rectorat és molt important per aconseguir que pugin els percentatges,
i es responsabilitza al PDI del grau de respostes que hi ha o no. I a més repercuteix en l’avaluació
del professorat i si no tens prou respostes, et penalitza. Els estudiants voldrien que fossin
acomiadats els docents que reben males valoracions. Desitja bones festes a tothom.

La reunió acaba a les 11h.

Carme Ferré
Secretària de la FCC
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