
Comitè de Qualitat de la UPC

Reunió ordinària 20 de maig de 2020 

Vicerectorat d’Avaluació i Qualitat 



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 paraula

Ordre del dia



Funcionament

 El Comitè de Qualitat es reunirà en sessió ordinària almenys dues
vegades a l’any.

 El president o la presidenta podrà convidar a les reunions del Comitè
de Qualitat, a iniciativa pròpia o per acord del Comitè, persones
expertes o assessores.

 Persones convidades: Dolors Álvarez (ESEIAAT) en qualitat d’adjunta
al vicerectorat d’Avaluació i Qualitat

Gema Diaz, cap del Servei de Gestió Acadèmica

Ricard de la Vega, tècnic de Qualitat del GPAQ

Comitè de Qualitat de la UPC
Acord CG/2019/03/20, de 24 de maig de 2019



1. Informe del Vicerector d'Avaluació 
i Qualitat



• AQU CATALUNYA, ha aprovat un protocol d’actuació excepcional en
els processos d’avaluació de la qualitat a institucions i programes, que
preveu que, tots el processos d’avaluació segueixen el seu curs
normal, però

o S’adapten tots els terminis de presentació i resolució de les
sol·licituds dels diferents programes en funció de les indicacions
governamentals i la normativa que es vagi aprovant (mentre duri
l’estat d’alarma)

o 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.

o L’afectació a la UPC, pel que fa a les visites i avaluacions
programades, es recull a la taula següent

Informacions d’interès



Informacions d’interès



Informacions d’interès



• El dia 11 de febrer es va fer 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.

• Van assistir representants de totes les escoles (qualitat, caps
d’estudis o responsables d’inclusió) i va participar Martí Casadesús,
director d'AQU Catalunya, presentant el Marc general per a la
incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària.

• Fruit d’aquesta Jornada, el Consell de Govern va aprovar una "Nova
competència transversal de perspectiva de gènere"

• Aquesta perspectiva serà avaluada a les acreditacions previstes a
partir de l’any 2021.

Informacions d’interès



 S’han dissenyat dues noves consultes per copsar l’opinió en relació a la 
docència no presencial:

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 per el COVID-19. L’enquesta s’organitza en ...

a) Un bloc comú on es pregunta sobre 
o Les eines TIC; La comunicació / la informació; El suport rebut; Condicions 

de l’espai de treball ...

b) Un bloc específic per a cada assignatura on es pregunta sobre
o Metodologia docent; Avaluació; Recursos didàctics; Càrrega de treball
o Una pregunta de satisfacció global
o Un camp obert amb Observacions, comentaris i/o suggeriments

Aquesta enquesta ha començat dilluns 18 a Terrassa i dimecres 20 a la 
resta de centres

Informacions d’interès



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. L’enquesta s’organitza en ...

a) Un bloc comú on es preguntarà sobre 
o Condicions tecnològiques
o Plataformes/eines TIC
o Condicions de l’espai de treball

a) Un bloc específic per a cada assignatura on es preguntarà sobre
o Metodologia docent
o Avaluació
o Acció tutorial (resolució de dubtes, consultes ...)
o Un camp obert amb Observacions, comentaris i/o suggeriments

Aquesta enquesta s’iniciarà dilluns 25 a tots els centres docents

Informacions d’interès
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