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SUGGERIMENTS

FONAMENTS i PROPÒSITS del PROGRAMA (I)
DIAGNOSI INICIAL:
• Efectes negatius de la crisi a la universitat i a la Facultat
• Canvis en el model de funcionament de la universitat
• Necessitat de garantir compromisos d’infraestructura i de
personal
• Presència de la Facultat en propers canvis de l’equip rectoral

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ:
• La gestió com a compromís i responsabilitat col·lectiva
• La Facultat com a entitat compromesa interna i externament
• La qualitat i excel·lència com a eix vertebrador del nostre servei

FONAMENTS i PROPÒSITS del PROGRAMA (II)
OBJECTIUS PRIORITARIS (I) i actuacions:
• Garantir el funcionament diari de la Facultat amb
perspectives de futur:
o Reforçar el desenvolupament de l’administració electrònica.
o Potenciar la polivalència del personal i la seva implicació en el
problemes col·lectius.
o Donar suport a les actuacions dirigides a disminuir la
burocratització dels processos
o .........

FONAMENTS i PROPÒSITS del PROGRAMA (II)
OBJECTIUS PRIORITARIS i actuacions(II):

• Qualitat i excel·lència dels processos d’ensenyament-aprenentatge:
o Animar la permanent actualització professional i treball en equip del
professorat: treballar per una millora de l’estabilitat i el reconeixement
del PDI; incidir en la promoció d’actuacions en aspectes de gènere,
inclusió i competència digital; promoure la participació en projectes
d’innovació docent; impulsar les comissions de docència i grups de
treball;
o Impulsar més el desenvolupament del potencial de les capacitats dels
estudiants i les seves competències professionals i personals: ampliar el
nivell d’exigència acadèmica; reforçar el Pla d’acció tutorial; ampliar les
actuacions d’orientació i tutoria vinculades a l’activitat professional;
implantar els programes de mentoria i suport entre estudiants;

o Donar suport a la tasca del personal d’administració i serveis: enfortir
la gestió compartida dels implicats en tasques de secretaria, SLIPI i
altres unitats de funcionament; animar el seu desenvolupament
professional; col·laborar en l’avaluació dels serveis;

FONAMENTS i PROPÒSITS del PROGRAMA (II)
OBJECTIUS PRIORITARIS i actuacions(III):
• Enriquir el context formatiu:
o Millorar les infraestructures i dotacions: mantenir la reivindicació
del nou edifici; completar la renovació del mòduls; adequar aules
a les noves necessitats formatives.
o Potenciar la realització d’activitats culturals i formatives, amb tots
els estaments de la comunitat universitària.
o Promoure activitats de convivència entre els membres de la
comunitat universitària.

FONAMENTS i PROPÒSITS del PROGRAMA (II)
OBJECTIUS PRIORITARIS i actuacions(IV):

• Mantenir i potenciar les relacions institucionals:
o Ampliar les col·laboracions amb altres Facultats: nous estudis
compartits; programes culturals rotatius; recursos compartits;
o Mantenir la presència activa a les comissions de funcionament de la
universitat.
o Mantenir i potenciar la presència de la Facultat en organismes externs:
conferència de degans i deganes de Catalunya i de l’Estat; Consell
escolar de Catalunya; Programes MIF i coordinació de secundària;
o Seguir amb el pla de millora de la xarxa de centres de pràctiques,
reduint –ne el nombre, fidelitzant els existents i buscant sinèrgies i
col·laboracions més enllà del pràcticum (recerca, formació permanent,
innovació) que ajudin a la qualitat;

o Gestionar suports per millores estructurals: accions per millorar el
reconeixement en hores del professorat dels pràcticums, millorar la
ràtio alumne-professor y el grau d’experimentalitat;
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Promoure el canvi en i amb les
persones
Impulsar polítiques positives
Desenvolupar la gestió de processos

Coordinació General
Coordinació de la Comissió d’Economia i Serveis
Relacions institucionals internes i externes
Plans estratègics i de desenvolupament

•
•
•
•

Coordinació Comissió d’Ordenació Acadèmica
Arquitectura dels nous estudis
Titulacions de grau i la seva innovació
Pla docent

•
•
•
•

Coordinació Subcomissió de Pràctiques
Vinculació i xarxes amb les escoles i institucions
Desenvolupament del projecte de pràctiques
(protocols i itineraris)
Secretari

Vicedegà de
qualitat i
innovació

•
•
•
•
•

Coordinació de la Comissió d’Innovació i Recerca
Acreditacions i projectes de millora
Titulacions de màsters i la seva innovació
Actualització i desenvolupament del professorat
Estudis per a la pressa de decisions

Vicedegana
d’Estudiants
i Mobilitat

•
•
•
•
•

Coordinació de la Comissió d’Estudiants i Mobilitat
Promoció
Mobilitat d’estudiants i professorat
Participació estudiantil
Dinamització i suport d’iniciatives.

ADMINISTRADOR

DEGÀ

Gestió de l’Administració
Reorganització d’estructures
d’Administració i Serveis
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d’Estudis

Vicedegà de
pràctiques i
Secretari

Aportar, compartir i desenvolupar idees i projectes
Dels projectes individuals ‘vs’ projectes col·lectius

Reforçar la qualitat formativa a les aules universitàries
Garantir pràctiques institucionals de qualitat
Enfortir la cultura institucional i implicació del personal

•
•
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