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ACTA de la reunió del Comitè de Qualitat de la UPC 

20 de maig de 2020 

 

Assistents: 

• Santi Silvestre, Vicerector d’Avaluació i Qualitat  
• Santi Gassó, Vicerector de Política Acadèmica  
• Núria Garrido, Vicerectora de Docència i Estudiantat 
• Luca Pelà, Vicerector de Política Científica  
• Xavier Massó, Gerent   
• Ricard Gonzalez Almuzara, membre del Consell Social   
• Xavier Roca, director de l’ESEIAAT  
• Jaume Pujol, director del departament d’Òptica i Optometria  
• Francesc Sepulcre, director de l'Escola de Doctorat 
• Jorge Macanás, sotsdirector de l’ESEIAAT 
• Mònica Blanco, sotsdirectora de l’EEABB 
• Álvaro Mellado, estudiant de l’EPSEM 
• Miquel Rodríguez, PAS de l’ETSECCPB 
• Santi Roca, director de l’Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals, que 

actua com a secretari  
• Dolors Álvarez, en qualitat d’adjunta al vicerectorat d’Avaluació i Qualitat (persona 

convidada) 
• Valentí Guasch, director de l’Àrea de Recerca i transferència (persona convidada) 
• Gema Diaz, cap del Servei de Gestió Acadèmica (persona convidada) 
• Esther Sans, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (persona convidada)  
• Ricard de la Vega, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (persona convidada) 

 

Excusen l’assistència: 

• Sara Peña, estudiant del Programa de Doctorat d’Enginyeria Òptica 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (15/11/2019) 
2. Informe del Vicerector d'Avaluació i Qualitat 
3. Estat de la revisió del SGIQ de l'Escola de Doctorat 
4. Informe sobre la qualitat de la recerca a la UPC 
5. Comitès d'ètica i d'integritat 
6. Torn obert de paraules 
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (15/11/2019) 

L’acta de la sessió del dia 15 de novembre de 2019 s’aprova per consens, amb l’única intervenció 
d’Àlvaro Mellado que posa de manifest que no l’ha rebuda i, per tant, que no tenia coneixement 
del seu contingut. 

 

2. Informe del Vicerector d'Avaluació i Qualitat 

El vicerector d’Avaluació i Qualitat, Santi Silvestre, en el seu informe posa de manifest 
l’aprovació, per part d’AQU CATALUNYA, d’un protocol d’actuació excepcional en els processos 
d’avaluació de la qualitat a institucions i programes per adaptar-se a la situació derivada pel 
COVID-19, que preveu que, tots els processos d’avaluació segueixen el seu curs normal, però 
que: 

• S’adapten tots els terminis de presentació i resolució de les sol·licituds dels diferents 
programes  i 

• S’adapten tots els processos perquè es puguin desenvolupar de forma no presencial, 
amb totes les garanties per a les institucions i tot assegurant la seva qualitat.  

I, a continuació, detalla l’afectació a la UPC pel que fa a les visites i avaluacions programades. 

A l’informe del vicerector, s’informa també: 

• Que el passat 11 de febrer, es va celebrar una jornada a la UPC amb l'objectiu de 
contextualitzar la Incorporació de la Perspectiva de Gènere en la Docència i de facilitar 
eines i recursos als centres docents de la UPC amb la participació del director d’AQU 
Martí Casadesús. Fruit d’aquesta Jornada, el Consell de Govern va aprovar una "Nova 
competència transversal de perspectiva de gènere". 

• Que s’han dissenyat dues noves consultes per copsar l’opinió en relació a la docència no 
presencial, que s’iniciaran al llarg dels mesos de maig i juny: 

1. Per conèixer l’opinió de l’estudiantat en la relació a la seva experiència 
educativa amb la posada en marxa de la docència no presencial durant el 
període excepcional de confinament pel COVID-19. 

2. Per conèixer l’opinió del PDI en l’ús dels recursos o serveis TIC i en la impartició 
de la docència d'aquest quadrimestre. 

Algunes de les intervencions van en la línia de demanar garanties sobre el funcionament i les 
exigències de les avaluacions via telemàtica. Des del vicerectorat es respon que AQU ha 
experimentat amb èxit aquest tipus d’avaluacions amb un parell de proves pilot, prèvies a les 
que es faran a la UPC, i que s’ha constatat que aquesta modalitat no ha anat en detriment dels 
objectius a cobrir ni de la qualitat de les avaluacions. 

El professor Jorge Macanàs demana que es facilitin a les unitats implicades, protocols i 
calendaris el més aviat possible. 
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3.  Estat de la revisió del SGIQ de l'Escola de Doctorat 

Dolors Álvarez, adjunta al vicerectorat d’Avaluació i Qualitat i Gema Díaz, cap del Servei de 
Gestió Acadèmica, presenten les tasques programades i els principals resultats, que s’han dut a 
terme per revisar i actualitzar, d’una banda el sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ) de 
l’Escola de Doctorat, i de l’altra, el disseny d’un nou web de l’Escola de Doctorat, per donar 
resposta als requeriments que figuraven a l’informe d’acreditació dels estàndards tranversals de 
l’Escola, comuns a tots els programes de doctorat. 

Es posa de manifest que el resultat de la revisió i actualització del SGIQ i del sistema d’informació 
de l’Escola de Doctorat, es sotmetrà a un nou procés de seguiment per part d’AQU durant la 
tardor del 2020. 

Diversos assistents a la reunió feliciten a les persones implicades per la feina realitzada. 

Álvaro Mellado pregunta com han intervingut els estudiants en tot aquest procés. Tant les 
ponents d’aquest punt com el director de l’Escola de Doctorat, responen que els estudiants han 
participat opinant a través de les enquestes efectuades durant aquest període, a través de la 
estudiant de doctorat que forma part del Comitè d’Avaluació Intern de l’Escola de Doctorat i a 
través del Consell de l’Estudiantat de Doctorat. 

 

4. Informe sobre la qualitat de la recerca a la UPC 

Ricard de la Vega, tècnic del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat presenta el projecte 
per implantar un sistema de garantia de la qualitat de la recerca aplicada a la UPC 

Aquest projecte, té com a objectiu dotar a la UPC i totes les unitats de recerca de la UPC d’un 
sistema per a l’assegurament de la qualitat de la recerca aplicada, per garantir la qualitat de la 
recerca i per maximitzar les opcions dels recercaires de la UPC d’obtenir finançament en 
dinàmiques competitives que exigeixen un sistema de garantia de la qualitat. 

Es presenta l’estat actual del projecte, els requeriments definits, el mapa de processos i una 
sèrie de protocols per afavorir el disseny i la implementació. 

Xavier Massó, gerent de la UPC, posa de manifest la importància de contrastar i de demanar 
feedback d’aquest projecte a l’entitat ACCIO. 

 

5.  Comitè d'ètica i d'integritat 

Luca Pelà, Vicerector de Política Científica presenta el Comitè d'ètica i d'integritat de la UPC que 
fou aprovat pel Consell de Govern a l’abril de 2020, com un òrgan consultiu i assessor del Consell 
de Govern, del Consell Social i de tota la comunitat universitària en matèria d’ètica. 

Luca Pelà explica a quin context i marc legal respon la creació d’aquest Comitè, quines són les 
seves funcions, la seva organització, i els seus objectius. 
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Jaume Pujol, felicita la iniciativa i demana que en aquest comitè estiguin representats els 
diferents àmbits de coneixement de la UPC, i en concret, l’àmbit de les ciències de la salut. 

El professor Macanàs i la professora Mònica Blanco validen la proposta mentre que Alvaro 
Mellado demana si està previst que els estudiants participin. Sobre aquesta qüestió Luca Pelà 
diu que sí en qualitat de convidats si se’ls requereix quan escaigui. 

Finalment, a la pregunta de Dolors Alvarez, Ricard de la Vega afirma que el sistema de qualitat 
de la recerca dissenyat té en compte el comitè d’ètica com un requeriment més. 

 

6. Precs i preguntes 

Ricard Gonzalez i Jorge Macanàs posen de nou de manifest la necessitat d’avaluar l’impacte 
pressupostari de totes les accions vinculades als sistemes de qualitat. S’acorda que aquest tema 
serà tractat en posteriors sessions del Comitè de Qualitat.  


