
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOC – 7/4-2014 

 

PUNT 7 – INFORMACIÓ DE LA COMPOSICIÓ I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ 
DE QUALITAT  

 

• Document elaborat per  la Comissió de Qualitat 20/11/14 

• Document de la Comissió Permanent del 04/12/14 

  



 
 

Comissió de Qualitat 
 
L’Equip Directiu actual va assolir la direcció del Centre al 2012. Una de les tasques és impulsar 
l’àrea de qualitat  i amb aquesta finalitat s’ha definit la política de qualitat del Centre i es 
reconfigura la Comissió de Qualitat a partir de l’any 2013 amb l’entrada de la Sotsdirecció de 
Qualitat. 
 
La Comissió de Qualitat és una comissió subordinada a la Junta d’Escola i la Comissió 
Permanent amb la finalitat de donar suport a la presa de decisions a l’Equip Directiu, a les 
Comissions citades  i a la Comissió de Coordinació Docent.  
 
La Comissió de Qualitat supervisa i vetlla per: 

• Millora dels processos de la qualitat de la formació dins el Sistema de Garantia Interna 
de Qualitat SGIQ del Centre i implementació amb eina TOTQ amb coordinació amb la 
Unitat de Suport a la Docència i Qualitat USDQ  

• Estendre els cercles de qualitat més enllà dels òrgans de govern per tal de que sigui un 
procés dinàmic i participatiu per a tota la comunitat acadèmica i els agents externs. 

• Suport en l’execució del Pla Estratègic 2013-2016 del Centre 
• Suport en recollida de dades, evidències en col·laboració amb el Gabinet de 

Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC 
• Anàlisi d’indicadors i suport a la gestió de sistemes de la informació (eines de per a 

prospecció de dades i extracció de coneixement) 
• Elaboració i anàlisi d’enquestes de satisfacció per a PDI, PAS i Estudiantat 
• Impulsar la reflexió i l’execució de metodologies actives en la formació 
• Impulsar la innovació acadèmica (jornades, congressos, publicacions) 
• Suport a les Jornades d’Innovació, Qualitat i Emprenedoria 
• Preparació d’informes de treball per suport a la presa de decisions de l’Equip Directiu   

 
La Comissió de Qualitat està formada per: 

• Director del Centre 
• Administrador Campus UPC Vilanova 
• 2 Sotsdirectors 
• 1 PAS designat per Director 
• 2 PDI electes 
• 1 Estudiant electe 
• 1 PAS electe 

 
I en algunes comissions es disposa d’Agents convidats (en funció dels temes a tractar es 
convida a PDI, PAS, estudiantat o agents externs amb veu i sense vot)  
 
La Comissió de Qualitat es reuneix de forma periòdica 4 cops a l’any per a tractar els temes 
ordinaris a l’inici i a la fi de cada quadrimestre. 
 
Webs Sistema Qualitat EPSEVG 
https://espai.epsevg.upc.edu/sistema-de-qualitat-del-campus-upc-vilanova 
http://www.epsevg.upc.edu/coneix-lepsevg/sistema-de-qualitat 
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