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Tal i com s’estableix en els processos transversals de la URL per al seguiment de la
implementació dels SGIQs dissenyats pels Centres, la Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna (FCRIB) ha elaborat el present Informe de Seguiment del SGIQ del
Centre que es fa arribar al Vicerectorat de Política Acadèmica. Aquest procés es fa seguint,
també, els procediments dissenyats pel SGIQ de la FCRIB.
Aquest informe contempla els següents apartats:

I. Valoració del procés d’implantació del SGIQ i de la consecució d’objectius
En aquest apartat s’identifiquen els processos definits en el SGIQ del centre, valorant el seu
grau d’implementació i el grau d’acompliment dels objectius proposats, tenint en compte les
directrius bàsiques definides en el programa AUDIT:
-

Aspectes generals del Sistema de Garantia Interna de Qualitat

-

La política i objectius de qualitat

-

La garantia de qualitat dels programes formatius

-

El desenvolupament dels programes formatius per afavorir l’aprenentatge de
l’estudiant

-

La garantia de la qualitat del personal acadèmic i d’administració i serveis

-

La garantia de la qualitat dels recursos materials i dels serveis

-

La recollida i anàlisi dels resultats per a la millora dels programes formatius

-

La publicació de la informació i rendició de comptes sobre els programes formatius

II. Síntesi dels punts forts i punts dèbils
En aquest apartat s’identifiquen els aspectes positius que reforcen el model de SGIQ dissenyat
pel Centre així com les àrees que poden ser susceptibles de millora detectades durant el tercer
bienni d’implementació (curs 2012/2013 i 2013/2014).

III. Propostes de millora i/o propostes d’objectius per al proper bienni

En base als resultats obtinguts i per tal de millorar el SGIQ del Centre, en aquest apartat
s’indiquen de manera justificada les possibles modificacions aplicables al SGIQ del Centre així
com les propostes de millora i/o objectius del Centre de cara al proper bienni
d’implementació.
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0. Introducció
Al febrer de 2008, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (FCRIB),1
representada pel seu equip directiu i conscient del procés de canvi i transformació que estava
vivint en incorporar-se a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), adherida activament a la
Unitat de Qualitat i Innovació Acadèmic-Docent de la Universitat Ramon Llull (UQIAD-URL), va
considerar prioritari emprendre la iniciativa de dissenyar i implementar un Sistema de
Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que assegurés la posada en marxa i el seguiment en
matèria de polítiques, estratègies i plans d'acció i d'orientació a la qualitat i l'excel·lència per a
les seves titulacions, així com per a les seves activitats docents, de recerca i de gestió.

Aquest SGIQ es basa en les recomanacions per a la garantia de qualitat en les institucions
d'educació superior elaborades per l'European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA), en el seu document titulat Criteris i directrius per a la garantia de qualitat
en l'EEES. Al seu torn, per al disseny i desenvolupament del SGIQ, la FCRIB va comptar amb una
eina fonamental, el Programa AUDIT. Desenvolupat per ANECA, en col·laboració amb les
agències AQU i ACSUG, el Programa AUDIT (convocatòria 2007) ha proporcionat una bona
oportunitat a la FCRIB -i a la globalitat dels centres de la URL- per incorporar i consolidar
progressivament el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

El 23 de febrer de 2009, l’AQU feia constar que el disseny del SGIQ de la FCRIB, aplicable a les
seves titulacions oficials, havia rebut una valoració POSITIVA després de l’avaluació en el marc
del programa AUDIT, certificant, per tant, que el SGIQ de la FCRIB havia estat desenvolupat en
conformitat amb les directrius establertes. Sis anys després, representada per l’Equip Directiu
i amb el suport de l’Oficina de Qualitat, la FCRIB ha procedit a l’elaboració del tercer informe
de seguiment de la implementació del SGIQ del centre amb l’objectiu de valorar el procés
d’implementació i progressiva consolidació, analitzar la consecució dels objectius, sintetitzar
els punts forts i febles i concretar les principals propostes de millora i els objectius estratègics
de cara al proper bienni.

1

En aquell moment, Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna.
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I. Valoració del procés d’implantació del SGIQ i de la consecució d’objectius

D'acord amb les directius establertes per la Unitat de Qualitat i Innovació Acadèmic-Docent de
la Universitat Ramon Llull (UQIAD-URL), i tal com recull el manual AUDIT de la FCRIB, els
objectius específics del procés d'implantació del SGIQ del centre han estat, des de la seva
aprovació, els següents:

a) Dissenyar, proposar i coordinar la política bienal amb l'objectiu d'assegurar la qualitat de la
FCRIB.
b) Proporcionar suport tècnic en el desenvolupament de programes i processos d'avaluació,
acreditació i certificació de les diverses dimensions dels sistemes de qualitat
c) Proposar, analitzar, fer el seguiment i actualitzar els estàndards i indicadors de qualitat de
la FCRIB
d) Promoure i donar suport tècnic als programes d'innovació educativa que es duguin a terme
a la FCRIB
e) Promoure la realització d'estudis periòdics de valoració d'indicadors de satisfacció i
excel·lència dels diferents agents implicats en l'acció directa de la FCRIB.

Partint d'aquests objectius específics per al procés d'implementació del SGIQ del centre,
l'AUDIT, juntament amb la progressiva consolidació de l’Oficina de Qualitat de la FCRIB (OQFCRIB), esdevé un excel·lent punt de partida per a la consecució de polítiques de qualitat que
permetin definir, implementar, revisar i millorar els processos i procediments de la Facultat.
Des dels seus inicis, la OQ-FCRIB ha tingut entre els seus objectius prioritaris el d'establir
polítiques i estratègies de millora de la qualitat i de la innovació acadèmica, docent i
investigadora, així com dels serveis administratius i de suport a l'alumnat. Al seu torn, s'ha
considerat prioritari implementar sistemes eficaços de garantia interna de la qualitat que,
posteriorment, puguin ser objecte d'avaluació i auditoria per part de les corresponents
agències d'avaluació. Aquest objectiu deriva, en definitiva, en una voluntat i una consciència
per part de la FCRIB de la necessitat de consolidar sistemes de control intern i d'avaluació en
base a fórmules cimentades en el compromís i en la responsabilitat social.

En aquest punt, la OQ- FCRIB valora positivament la progressiva consolidació del seu SGIQ com
a principal eix de les polítiques de qualitat que sustenten el funcionament del centre. La
participació en el programa AUDIT ha estat clau per orientar el disseny del SGIQ i per integrar i
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consolidar totes les activitats relacionades amb la garantia de la qualitat dels diversos
processos i procediments desenvolupats en el centre. Així, des de la OQ-FCRIB es valora
positivament el SGIQ en la regulació i supervisió de les següents dimensions clau:

(0) Els aspectes generals del SGIQ (partint de la consideració que el disseny del SGIQ assegura
de forma global la qualitat dels programes formatius i facilita el seu seguiment, (1) La definició
de la política i els objectius de qualitat (sota la consideració que el centre està consolidant una
cultura de qualitat basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles
públicament), (2) la garantia de qualitat dels programes formatius (partint de la progressiva
implementació de mecanismes que permeten mantenir i renovar l'oferta formativa, així com
desenvolupar metodologies per a l'aprovació, el control i la revisió periòdica dels programes),
(3) l’orientació dels ensenyaments del centre als estudiants (entenent que les accions que
s'emprenen tenen com a finalitat última afavorir l'aprenentatge de l'estudiant), (4) la garantia
i millora de la qualitat del personal acadèmic (partint del progressiu disseny i consolidació de
mecanismes que asseguren l'accés, la gestió i la formació del personal acadèmic i de suport a
la docència amb l'objectiu que acompleixin les seves funcions amb les garanties adequades),
(5) la gestió i millora dels serveis i recursos materials (gràcies a mecanismes que permeten
dissenyar, gestionar i optimitzar els serveis i recursos materials per al desenvolupament
adequat de l'aprenentatge dels estudiants), (6) l'anàlisi dels resultats (gràcies a la progressiva
implementació de procediments que permeten garantir l'avaluació, anàlisi i difusió dels
resultats d'aprenentatge, inserció laboral i satisfacció dels grups d'interès amb l'objectiu de
vetllar per la millora continuada de la qualitat dels ensenyaments), i, finalment, (7) la
publicació de la informació sobre les titulacions (vetllant per la progressiva incorporació de
mecanismes que permetin garantir la publicació periòdica d'informació actualitzada relativa a
les titulacions i els programes).

A continuació detallarem les principals actuacions implementades amb l’objectiu de vetllar pel
seguiment, revisió i millora de les dimensions que configuren el SGIQ de la FCRIB, en
coherència amb els processos i procediments transversals recollits al Pla triennal de
seguiment i assegurament de la qualitat academicodocent a la URL (2011-2013) i el Pla
d’accions de qualitat i innovació academicodocent per al trienni 2014-2016.2

2

Vegeu els document als següents enllaços:
http://www.url.es/sites/default/files/Pla_accions_trienni_2011-2013_CATALA.pdf
http://www.url.edu/sites/default/files/Pla_qualitatinnovacioURL_2014-2016.pdf
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0. Els aspectes generals del SGIQ

Aquest tercer informe biennal de seguiment del SGIQ incorpora la informació relativa a la
directriu 0 del SGIQ del centre, que ha suposat com a principals novetats respecte els biennis
anteriors:

a) L’elaboració del mapa de processos definits pel SGIQ:

Que permet identificar la interrelació dels processos definits al SGIQ (vegeu Annex 1) i, al
mateix temps, establir una distinció entre tres tipologies de processos: estratègics, operatius i
de suport (vegeu Annex 2).

b) L’elaboració del procés de revisió global i implementació de les millores del SGIQ:

Que regula el seguiment, revisió i millora del SGIQ de centre; tot identificant els òrgans de
gestió que intervenen al llarg del procés, els sistemes de recollida d’informació, la descripció
del procés, els documents que es deriven de la seva implementació i, finalment, el fluxograma
que sintetitza tot el procés. (vegeu annex 3).

El procés de seguiment, revisió i millora del SGIQ de la FCRIB es fa tenint present dos principis
d’actuació clau: Legalitat: la revisió i millora dels processos i procediments del centre es fan
d’acord amb la legislació universitària vigent i tenint en compte els criteris per a la garantia de
la qualitat establerts en l’Espai europeu d’educació superior; Publicitat, transparència i
participació: el centre considera clau la difusió del procés d’elaboració, seguiment, revisió i
millora del seu SGIQ, facilitant l’accés a la informació i la participació de tots els grups d’interès
implicats.

D’altra banda, el procés de seguiment, revisió i millora del SGIQ implica un compromís del
centre per mantenir actualitzades les informacions relatives a: la interrelació dels processos
definits; l’explicitació dels responsables de cada procés; la definició dels indicadors; la gestió
de la documentació del SGIQ; i la implementació de les millores introduïdes.
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1. La definició de la política i els objectius de qualitat

Les principals actuacions pel que fa la definició de la política i els objectius de qualitat giren al
voltant del procés de consolidació i revisió del SGIQ, i responen a quatre línies o accions
estratègiques encaminades a la consolidació de la cultura de la qualitat del centre :

a) Actuacions destinades a donar a conèixer a la globalitat dels grups d’interès l’aprovació
i progressiu desplegament i consolidació del SGIQ, especialment, als responsables de
processos i procediments, al conjunt del PDI i PAS i als estudiants de la FCRIB;
b) Reunions de l’Oficina de Qualitat amb els principals responsables de processos i
procediments de l’AUDIT per valorar la seva consolidació i recollir propostes de
millora;
c) Revisió i adequació dels processos i procediments del SGIQ a la globalitat de les
titulacions oficials de Grau i Màster;
d) Consolidació dels processos i procediments derivats de la revisió de la globalitat del
SGIQ que va suposar, al llarg del bienni anterior, la progressiva simplificació del manual
AUDIT recomanada per les agències de qualitat.

Per desplegar aquestes quatre línies estratègies que permeten consolidar la cultura de la
qualitat al centre ha estat clau el paper de la OQ-FCRIB com a òrgan que vetlla per a la
coherència amb els processos i procediments transversals de la Universitat Ramon Llull (URL).
En aquest punt, el pla estratègic de qualitat (triennal) de la URL actua com a principal marc de
referència per a la definició de la política i els objectius de qualitat del centre.3

3

Vegeu els document als següents enllaços:
http://www.url.es/sites/default/files/Pla_accions_trienni_2011-2013_CATALA.pdf
http://www.url.edu/sites/default/files/Pla_qualitatinnovacioURL_2014-2016.pdf
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2. La garantia de qualitat dels programes formatius

Revisió global de les titulacions de Grau de Comunicació. Procés de reverificació:

Un cop desplegades en la seva totalitat les titulacions de Grau de Comunicació (Periodisme,
Cinema i Televisió i Publicitat i Relacions Públiques), el bienni 2012-2014 ha estat caracteritzat
per un procés de revisió global de les titulacions del qual es desprèn la (re)verificació dels
estudis.

Tal com es recollia a l’informe biennal 2010-2012, el segon bienni d’implementació del SGIQ va
estar marcat per la consolidació de les noves estructures organitzatives associades a Bolonya i
implementades al llarg del bienni 2008-2010. Aquesta consolidació venia de la mà del
desplegament dels mòduls, però també de la implementació del tercer i quart curs de titulació
de grau –que implicava la realització de les pràctiques obligatòries, les pràctiques optatives i el
Treball Final de Grau- però, sobretot, el tancament d’un primer cicle de les noves titulacions
adaptades a les directrius del Pla Bolonya, de la mà de la primera promoció de Graduats en
Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, i Cinema i Televisió.

És per això que el bienni 2012-2014 s’ha caracteritzat per una àmplia reflexió sobre les
titulacions de Comunicació de la FCRIB, com a conseqüència del procés de revisió global de la
implementació dels tres graus i la detecció de noves necessitats que implicaven canvis
substancials; tal com anunciaven els informes anuals de seguiment de les titulacions de
Comunicació en les edicions relatives als cursos 2012-2013 i 2013-2014.

Seguint les recomanacions de l’Avaluació d’AQU Catalunya dels IST 2009-10 així com de la Unitat de
Qualitat i Innovació Acadèmic-Docent de la URL (UQIAD) i de la Unitat de Qualitat de la Facultat de
Comunicació Blanquerna (UQ-FCCB), respecte al disseny d’un pla de millora del Grau, hem continuat el
procés de revisió de la implantació dels nous graus a la Facultat de Comunicació Blanquerna-URL
iniciat el curs passat. En reunions de directors de Grau, responsables de l’SGIQ i Equip Directiu, vam
elaborar el marc general d’un pla de millora destinat a fer una avaluació integral del grau un cop
hagués acabat el quart curs que, actualment, un cop assolit aquest primer objectiu, estem
perfeccionant, no només en relació a aquest darrer curs del grau, sinó al conjunt dels nostres estudis.

IST Grau en Periodisme relatiu al curs acadèmic 2012-2013
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La revisió global dels tres graus de Comunicació es va realitzar al llarg dels cursos 20122013 i 2013-2014 tenint present els següents objectius: (1) Comprovar l'efectivitat del
nou esquema docent a partir dels resultats d'aprenentatge dels estudiants; (2)
Detectar mancances formatives bàsiques, a partir dels compromisos adquirits en les
memòries de grau, per proposar reformes que les esmenin; (3) Revisar tot el procés
d'implantació del "pla Bolonya" per avaluar i calibrar problemes estructurals,
organitzatius, logístics, etc.; (4) Ajustar tot aquest procés de revisió a les exigències
marcades oficialment per al seguiment dels títols de grau.

En el procés de revisió global de les titulacions de Grau ha estat clau el correcte
desplegament dels procediments vinculats a l’acompanyament i orientació
professional a l’estudiant partint de la recollida i anàlisi d’evidències i indicadors
d’avaluació fonamentals; com els informes i memòries de pràctiques, les enquestes
de satisfacció, els estudis d’ocupació del Servei de Borsa de Treball o l’elaboració
d’Informes de Seguiment de Titulacions, entre altres.

El curs 2015-2016 serà el primer curs dels nous graus en comunicació; ja (re)verificats
(en el moment de redacció d’aquest informe) per l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Els nous graus passaran a anomenar-se:
Grau en Comunicació Audiovisual, Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa i
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting.

En els nous plans, fruit del procés de revisió de les titulacions que s’ha fet al llarg del
bienni 2012-2014, es mantindrà el tronc comú bàsic, on destaca la base que donen
les Humanitats, però hi guanya pes l'especialització. Així, al tradicional Grau
en Periodisme, s’hi ha afegit la Comunicació Corporativa, amb la intenció d’ajustar els
estudis a la creixent demanda de professionals de la comunicació per a empreses,
entitats i institucions. Aquest canvi s’ha dut a terme sense deixar de banda la
capacitació integral en l’àmbit del periodisme. D’altra banda, el Màrqueting s’ha
incorporat com a tercer element indispensable a l’anterior Grau en Publicitat i
Relacions Públiques, amb l’objectiu d’incrementar l’ocupabilitat dels futurs estudiants
en el camp del màrqueting estratègic, operacional i digital.
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Finalment, s’ha recuperat la denominació de Comunicació Audiovisual per designar uns
estudis que ja no es limiten al cinema i la televisió, sinó que exploren totes les
possibilitats comunicatives del segle XXI.

Implementació d’una nova titulació de Grau: Grau en Relacions Internacionals

En coherència amb la voluntat d’internacionalització dels estudis, al llarg del bienni
2010-2012 es va dissenyar i aprovar una nova titulació de Grau: el Grau en Relacions
Internacionals, implementat el curs 2012-2013 amb un pla d'estudis plenament
acreditat a nivell internacional, actualitzat i amb una clara orientació professional. El
Grau en Relacions Internacionals ofereix una sòlida formació en les àrees de les
relacions internacionals i la política exterior en el sentit clàssic, el comerç i l'economia
internacionals, la cooperació internacional i en qüestions relacionades amb la dinàmica
global de la comunicació.

En el moment de redacció d’aquest informe, la primera promoció del Grau en
Relacions Internacionals ja es troba a tercer curs, on realitzaran el primer contacte
amb el món professional.

Les Sortides Professionals del nou Grau en Relacions Internacionals són les següents:
Sector Públic: administracions públiques (sector foreign policy), carrera diplomàtica i al
servei exterior de la Unió Europea, funcionari en organitzacions internacionals, serveis
d'intel·ligència; Sector Privat: empreses dedicades al comerç internacional,
corporacions multinacionals, organitzacions econòmiques d'àmbit global, entitats
sense ànim de lucre, mitjans de comunicació, partits polítics, gabinets de consultoria
internacional, think tanks; Universitat: Docència i investigació en les diverses àrees de
les relacions internacionals.

Procés de (re)verificació dels màsters de la FCRIB:

Els estudis de Màster en el format ofert en l’actualitat s’implementen per primera
vegada el curs 2006-07, amb la creació del Màster Universitari en Ficció en Cinema i
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Televisió. Producció i realització. Posteriorment, el curs 2007-08, s’inicien el Màster en
Estratègia i Creativitat Publicitàries i el Màster en Periodisme Avançat (Reporterisme).
Aquests tres Màsters, considerats els “antics” del centre, han estat verificats el 2013.

Els altres tres Màsters oficials de la FCRIB (Màster Universitari en Producció i
Comunicació Cultural, Màster Universitari en Comunicació Política i Social i Màster
Universitari en Direcció d’Art en Publicitat) es van aprovar el 2010 però van ser
implantats el curs següent (2011-2012). Com en el cas dels tres graus de comunicació,
s’ha procedit a la verificació dels mateixos per arrencar amb un nou pla d’estudis el
proper curs 2015-16.

Preparació del procés d’acreditació del centre:

Inclou diverses actuacions:

a) Creació de la Comissió de Qualitat del Centre (23-01-2014):

L’organigrama de Qualitat del Centre parteix del deganat del centre com a màxim
òrgan responsable de la qualitat, que defineix la composició de l’Oficina de Qualitat,
amb un Director/a de Qualitat al capdavant. L’Oficina de Qualitat compta amb el
suport de la Comissió de Qualitat del Centre (CQC).

Seguint els requisits de les polítiques de qualitat, a la Comissió de Qualitat del centre
(CQC) hi ha representats tots els públics interns de la Facultat: Membres de l’equip
directiu, directors i professors de titulacions oficials, membres de l’Oficina de Qualitat,
PAS i alumnes. (vegeu annex 4).

La CQC neix amb dues funcions bàsiques:
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1. Seguiment del SGIQ (Sistema de Garantia Interna de la Qualitat).

La Comissió de Qualitat del centre tindrà, a partir d’ara, un paper clau en el procés de
seguiment t del SGIQ del centre. Per aquest motiu, una de les seves funcions és vetllar
per establir mecanismes que garanteixin un bon canal de comunicació dels diversos
serveis i titulacions del centre amb l’Oficina de Qualitat. Aquests canals de
comunicació han de garantir el seguiment i actualització dels processos i procediments
del SGIQ recollits al manual AUDIT; han de permetre satisfer les demandes
d’informació que es reben des de Qualitat; i, finalment, han de permetre donar
visibilitat –partint dels informes elaborats per l’Oficina de Qualitat- de les “bones
pràctiques” implementades satisfactòriament al centre.

La Comissió de Qualitat del centre, juntament amb l’Oficina de Qualitat, ha de vetllar
per una millora constant de les polítiques de qualitat de la Facultat. En aquest punt, el
manual del SGIQ esdevé el marc de referència per conèixer i desplegar els processos i
procediments del centre.

2. Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de les titulacions (marc VSMA).

La Comissió de Qualitat jugarà un paper clau en el marc del VSMA. De la Comissió de
Qualitat es derivarà el CAI (Comitè d’Avaluació Intern responsable de l’autoinforme).
La Comissió de Qualitat esdevindrà l’òrgan responsable de la validació de
l’autoinforme.
b) Disseny del procés de renovació de l’acreditació de les titulacions oficials de la
FCRIB en el marc del SGIQ del centre

Al llarg del bienni 2012-2014 s’ha començat a dissenyar el procés de renovació de
l’acreditació de les titulacions oficials per incloure’l al manual que recull el SGIQ del
centre. Aquest procés, amb codificació FT-D2-F17, permetrà identificar amb claredat
els grups d’interès, els responsables del procés i òrgans de gestió, el sistema de
recollida d’informació, la descripció del procés i els procediments vinculats –com és el
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cas del procediment de seguiment, revisió i millora del propi procés- i, finalment, el
fluxograma de síntesi.

c) Reunions amb els centres de la URL: preparació global del procés, indicacions
generals, acompanyament dels centres immersos en procés d’acreditació.

En el marc del procés transversal de la URL relatiu a la renovació de l’acreditació dels
centres que formen part de la Universitat, les oficines de qualitat dels centres de la
URL mantenen reunions periòdiques per establir sinèrgies i preparar conjuntament els
processos d’acreditació de les seves respectives titulacions. Un bon exemple del bon
funcionament del procés transversal es va produir en el marc de les II Jornades de les
unitats tècniques de qualitat CEI-Aristos Campus Mundus, que va tenir lloc el 4 de juliol
de 2014. En el marc d’aquestes jornades, es va celebrar una taula rodona dedicada als
processos d’acreditació; on els responsables acadèmics i/o els responsables de qualitat
dels centres amb experiència en l’acreditació recent de titulacions van posar de
manifest els principals reptes del procés.

Consolidació del procés de seguiment de les titulacions oficials partint dels Informes de
Seguiment de Titulacions oficials (IST):4

La redacció dels primers informes de seguiment de titulacions oficials, lliurats al 2011
que recollien els indicadors dels cursos acadèmics 2008-2009 i 2009-2010 van
constituir una prova de la voluntat de la FCRIB per definir i implementar estratègies
que permetin garantir la qualitat dels programes formatius. En aquest punt, després de
quatre convocatòries d’IST lliurades podem confirmar que s’han consolidat els
procediments relatius a l’obtenció, creuament i difusió dels principals indicadors que
permeten el seguiment i anàlisi de la qualitat dels programes formatius oficials de
Grau i Màster Universitari.

4

En el moment de redacció d’aquest document s’està procedint a l’elaboració del informes de seguiment de les
titulacions relatius al curs acadèmic 2013-2014. Enguany, aquests informes es presenten en un format diferent i un
document únic per a totes les titulacions que rep el nom d’Informe de Seguiment de Centre (ISC); que substitueix, a
partir d’ara, la realització dels antics IST.
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Al llarg del curs acadèmic 2014-2015 s’ha dut a terme la realització del primer Informe
de Seguiment de Centre (ISC) seguint les mateixes directrius i objectius dels Informes
de Seguiment de Titulacions prèviament realitzats. L’ISC del curs 2013-2014 ha estat
elaborat pels directors de titulació amb el suport i els indicadors facilitats per la
secretaria acadèmica, el Vicedeganat Acadèmic, la Borsa de Treball, la coordinació de
pràctiques i l'Oficina de Qualitat de la FCRIB al llarg del primer quadrimestre del 2015.
La rendició de comptes a les parts implicades es porta a terme a través de la publicació
de la informació sobre les titulacions, a càrrec del Gabinet de Comunicació i de l'OCFCRIB, que s'encarrega de bolcar els indicadors dels IST al web de seguiment de les
titulacions, d'accés públic. De fet, cal recordar que des de la realització dels primers
IST, el centre, paral·lelament a l’elaboració dels informes, ha introduït la informació
recopilada en aquest espai virtual (web de seguiment de les titulacions) desenvolupat
especialment com a mecanisme de recollida i anàlisi d'informació per al seguiment i
avaluació de les titulacions i alhora com a eina de difusió d'informació i de rendició de
comptes de la globalitat dels centres que conformen la Universitat Ramon Llull, tal i
com ja es recollia a l’Informe de Seguiment d’Universitat. Curs 2009-2010 (15 d’abril de
2011).

Consolidació dels procediments relatius al programa DOCENTIA:

El procés de consolidació del programa DOCENTIA s’ha fet en coherència amb les
polítiques de qualitat vehiculades per la Universitat Ramon Llull; tal i com es desprèn
de l’Informe d’Avaluació Externa de la Implantació del Disseny d’Avaluació de
l’Activitat Docent de la URL que data del 10 d’abril de 2012. 5
Al llarg del període 2012-2014, i com a resultat del seguiment periòdic de la
implantació del sistema informatitzat d'enquestes de satisfacció dels estudiants, s'han
continuat realitzant modificacions de programació per millorar i facilitar la
interpretació de les dades recollides per part dels responsables del procés.
5

Vegeu informe en el següent enllaç: http://www.url.edu/sites/default/files/InfSeguimentAQU2012.pdf
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Pel que fa a l’avaluació del professorat, al llarg del curs acadèmic 2013-2014, es va
avaluar la tasca docent d’un total de 32 professors (període d’avaluació: 2010/11 fins
al 2013/14). D’altra banda, durant el curs acadèmic 2014-2015 s’han avaluat 25
professors del període 2011/12 – 2013/14.

Cal recordar que el curs acadèmic 2011-2012 es va decidir, conjuntament amb la
Facultat de Psicologia, l'automatització dels processos que comporta el sistema
DOCENTIA (autoavaluació del professorat, avaluació dels responsables acadèmics,
informe global d'avaluació del professorat i informe global de centre). L’empresa
seleccionada va estar la consultora AUREN, que ja havia implementat el sistema a la
Facultat de Salut.

D’altra banda, el passat 21 de març de 2013 es va aprovar a la Junta de Govern de la
Universitat Ramon Llull l’actualització del Manual d’Avaluació de l’Activitat Docent del
Professorat de la Universitat Ramon Llull. En aquesta actualització es modifiquen els
pesos específics dels diferents instruments d'avaluació (45% per a l’informe del
responsable acadèmic, 35% per a l’autoinforme del professor/a i 20% per a l’enquesta
dels estudiants. També, s'ha inclòs una nova categoria (excel·lent), com a resultat de
l'Informe Global d'avaluació del professor.

Procés de seguiment i revisió dels procediments relatius a la publicació d’informació
sobre les titulacions:

Inclou diverses actuacions:

a) Periòdicament, des del Vicerectorat de Política Acadèmica de la URL es treballa en la
supervisió dels procediments transversals relatius a la publicació d’informació sobre les
titulacions. Així, al llarg del bienni 2012-2014 una de les línies estratègiques prioritàries
per a la FCRIB i la globalitat dels centres de la URL ha estat el fet de prioritzar la
visibilitat de l’accés i l’actualització de les dades a la web de seguiment de les
titulacions, que recull els principals indicadors que garanteixen la qualitat dels
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programes formatius i permeten la rendició de comptes als principals grups d’interès
del centre.

b) Actualització de l’espai de Garantia de Qualitat a la web del centre: Durant el
període indicat (2012-2014), s’ha continuat actualitzant i ampliant la informació sobre
les principals actuacions relatives a l’Oficina de Qualitat. En el moment de redacció
d’aquest informe, es pot accedir l’espai de Qualitat directament des de la pàgina
principal de la FCRIB. A l’espai de Garantia de Qualitat apareixen publicats, entre altres
aspectes, els objectius del SGIQ, l’enllaç a la informació relativa als indicadors de les
titulacions oficials (web de seguiment de la URL), l’organigrama de qualitat del centre,
el SGIQ del centre, el mapa de processos de la FCRIB, els processos transversals de la
URL, així com l’accés a documents relacionats (com el manual Docentia URL) i
informació relativa a enllaços d’interès.

c) Ampliació i millora continuada de la informació pública sobre les titulacions a la
web del centre amb dos objectius estratègics principals que es deriven de les febleses
detectades per AQU:

Tant en el cas dels graus com dels màsters, s’identifica un aspecte per a la millora
detectat en la majoria de les titulacions avaluades: falta informació sobre el Pla d’Acció
Tutorial i sobre el Treball Final de Grau/Màster, per tant es recomana que es publiqui
aquesta informació.

Informe de valoració del seguiment de la Universitat Ramon Llull. 31 de gener del 2012

c1) En primer lloc s’ha donat una major visibilitat als espais de la web dedicats als
futurs i nous estudiants, posant l’accés en les estratègies d’acció tutorial i
d’acompanyament a l’estudiant. En el moment de redacció d’aquest informe, el
document PAT es troba en la fase final de revisió. Aquest document recull els principals
procediments vinculats a l’acollida i tutorització dels estudiants de la FCRIB.

16

c2) En segon lloc, s’ha continuat millorant la informació relativa als programes
formatius de Graus; procedint a l’actualització constant del professorat que
l’imparteix; que incorpora en la majoria de casos un breu currículum i la informació de
contacte. També s’ha continuat incorporant a la web, progressivament, més
informació relativa a l’orientació dels estudiants de cara a l’elaboració dels Treballs de
Fi de Grau (TFG). En aquest punt, a la pàgina principal de l’espai web de cada titulació
de Grau s’ha generat una pestanya específica per a la informació relativa al TFG. En
conseqüència, visualment, s’atorga al TFG la mateixa categoria que a la resta
d’informació de rellevància per a la titulació: metodologia, pla d’estudis, pràctiques,
sortides professionals, professorat, etc.

c3) En tercer lloc, s’ha continuat millorant substancialment la informació relativa als
programes de Màsters Universitaris; posant l’accent en la millora de la informació
pública, la coherència en el format de publicació de les diverses titulacions dels
Màsters Universitaris i, finalment, l’orientació de l’estudiant (acollida i tutorització). En
el moment de redacció d’aquest informe, l’espai web de cada titulació de màster
inclou la informació principal relativa a l’accés als estudis, matrícula, pla docent,
planificació operativa del curs, professorat, pràctiques externes, programes de
mobilitat i TFM. Des de l’espai web de cada titulació de Màster oficial l’alumne també
pot accedir al Pla d’Acció Tutorial.

3. El desenvolupament dels programes formatius per afavorir l’aprenentatge de
l’estudiant

Seguiment i revisió dels procediments d’acompanyament i tutorització:

Tal com ja es destacava al segon informe de seguiment del SGIQ de la FCRIB (bienni
2010-2012) les actuacions relatives a l’activació de processos i procediments
d’acompanyament i tutorització dels estudiants de la FCRIB estan plenament
consolidades: des dels procediments d’orientació de possibles estudiants (sessions
informatives, formació del professorat que acull futurs estudiants, implicació de la
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secretaria acadèmica en la resolució de dubtes dels processos de preinscripció i
matrícula, etc.); passant per l’acompanyament d’estudiants de primer en el procés de
matriculació (són els únics que no poden fer la matrícula de forma virtual des de casa
per, precisament, garantir la qualitat del procés); passant per l’execució del procés
d’acollida dels estudiants de primer, desplegat al SGIQ del centre (actes de
benvinguda, reunions d’acollida del tutor, sessions informatives dels diversos serveis
de la Facultat com la biblioteca, informàtica, etc.); o, finalment, l’elaboració i accés
públic d’informació per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant: guies didàctiques de les
diferents matèries i assignatures; publicació de la informació principal de les
titulacions, la normativa acadèmica o la informació relativa al procés d’implementació
del sistema de presentació de queixes i suggeriments, entre altres procediments clau.

En aquest punt, al bienni 2012-2014 s’ha procedit a la revisió dels procediments; que
han quedat recollits en el document Pla d’Acció Tutorial (PAT); que inclou, també el
Pla d’Acollida (PA) del centre. En el moment de redacció d’aquest informe, el
document PAT es troba en la fase final de revisió. Al proper informe de seguiment del
SGIQ podrem donar més detalls sobre els procediments aplicats per a la seva
publicació i difusió als principals grups d’interès de la Facultat.

Activació, seguiment i avaluació dels procediments relatius a l’orientació professional
de l’estudiant:

Tal com ja es destacava al segon informe de seguiment del SGIQ de la FCRIB (bienni
2010-2012) les actuacions relatives a l’activació i seguiment dels procediments relatius
a l’orientació professional de l’estudiant estan plenament consolidades. En aquest
punt, a les estratègies i actuacions ja detallades en informes previs, cal sumar les
següents
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Procediments de formació complementària:

Al llarg del bienni 2012-2014, des de la FCRIB s’ha continuat vetllant per la consolidació
de processos i procediments relatius al disseny i planificació d’activitats periòdiques
per complementar els programes formatius. En són exemples:

a) Les Jornades formatives Blanquerna (de caràcter anual):

- 2012: XVIII Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 13-15 de març de 2012:
MÉS PER MENYS. Comunicar en un món low cost.
- 2013: XIX Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 05-07 de març de 2013:
Els valors de l’esport en la comunicació.
- 2014: XX Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 18-20 de març de 2014:
Comunicar l’invisible.

b) El Congrés Biennal Comunicació i Realitat (VII edició, Breaking de media value chain,
13 de juny – 14 de juny de 2013);6 que , juntament amb les jornades anuals, fan
possible vetllar per un contacte directe dels estudiants amb les especificitats de
l’entorn professional.
c) El Servei d’Acció Solidària; que s’ofereix a tota la comunitat educativa (estudiants,
professors i PAS) per informar i assessorar sobre qualsevol iniciativa en l'àmbit del
voluntariat i la solidaritat, així com per promoure la participació en diferents
projectes d'intervenció en el Tercer i Quart Món. A més, constitueix un complement
a la formació i/o ocupació professional dels estudiants i respon als ideals educatius
de Blanquerna: la solidaritat, la llibertat-responsabilitat, la dignitat humana i la
voluntat de servei. Aquest servei s’ha consolidat en els darrers anys i elabora
anualment una memòria amb les principals actuacions que giren al voltant d’accions
de sensibilització, campanyes de solidaritat, exposicions fotogràfiques i donació de
materials. Al llarg del bienni 2012-2014, en el marc del Servei d’Acció Solidària,

6

La informació i els programes de les tres edicions es poden consultar al següent enllaç:
http://cicr.blanquerna.url.edu/
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s’han dut a terme un total 2 campanyes informatives, 1 conferència, 1 taula rodona
i 5 exposicions fotogràfiques, entre altres actuacions que passem a detallar:
Campanyes informatives:
 16 i 22 d’octubre 2013: Campanyes informatives d’AFEV per tal de fomentar el
voluntariat social entre els estudiants universitaris.
 19 desembre 2013: Sessió informativa del programa de cooperació Índia 2014
coordinat per la Fundació Blanquerna i destinat a estudiants interessats en fer
cooperació a Calcuta al juliol del 2014.
Conferències i Taules rodones:


Taula rodona: “Cooperació en un món convuls” amb la participació de Marta
Farré, estudiant de 4rt i voluntària a Sonrisas de Bombay i al Casal dels Infants;
Maria Pujol, alumni 16a promoció i voluntària a Bolívia amb l’Escola Sant Ignasi;
Carlos Ram de Viu, estudiant de 1er, voluntari a Barcelona i cooperant a Nàpols; i
Camila Regalado, estudiant de 1er, voluntària al Casal dels Infants i cooperant a
Mèxic amb nens del carrer. Acte moderat per la professora Sandra Balsells, en el
marc de les XX Jornades de Comunicació Blanquerna. FCRIB, 18 de març de 2014.



Conferència “Projectes solidaris al servei dels més vulnerables: Mama Jane’s
Project” amb la participació d’Àngels Ferrarons, co-responsable de l’ONG Mama
Jane’s Project; Gemma García, co-responsable de l’ONG Mama Jane’s Project i
alumni 3a promoció; i Maritza García, voluntària de l’ONG Mama Jane’s Project i
estudiant de 3er. Acte moderat pel professor Aníbal Salazar, en el marc de les XX
Jornades de Comunicació Blanquerna. FCRIB, 19 de març de 2014.

Exposicions fotogràfiques:


“Ovo je Balkan: Es tracta dels Balcans”: exposició fotogràfica de Cristina Duarte,
Wayra Ficapal i Chiara Piazza, estudiants graduades a la FCB, sobre la situació
actual de l’antiga república iugoslava de Bòsnia-Herzegovina. FCRIB, del 30
d’octubre al 9 de desembre.



“Objetivo de déficit. Instagram, pobresa, política i llenguatge”: exposició
fotogràfica de Marta Martínez Carro, llicenciada en Periodisme a la FCB, sobre els
efectes de la crisi al llarg dels dos últims anys. Selecció de fotografies elaborades
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i difoses mitjançant l’aplicació Instagram. FCRIB, del 3 de febrer al 3 de març de
2014.


“El Jerusalem africà”: exposició fotogràfica d’Alba Losada, estudiant de 4rt curs
de Periodisme a la FCRIB, sobre Etiòpia. FCRIB, del 22 d’abril al 6 de maig de
2014.



“Buen día, Bolívia”: exposició fotogràfica de Maria Pujol Bremer, graduada en
periodisme a la FCB, sobre el projecte de cooperació desenvolupat a la petita
comunitat boliviana de Mercedes del Apere a l’estiu del 2013. FCRIB, del 7 al 31
de maig de 2014.



“La cura”: il·lustracions de Molly Yllom, estudiant del Màster en Direcció d’Art
Publicitària. FCRIB, del 17 de juny al 17 de juliol de 2014.

Col·laboracions amb ONGs:
Tasques d’enregistrament audiovisual del programa d’acompanyament d’AFEV, per
part de l’estudiant Laura Piqué.
Campanyes solidàries:


Campanya “Per a un Sant Jordi Solidari”: Recollida de llibres destinats a
l’organització Mama Jane’s Project, impulsora de diversos programes d’educació
infantil a Kenya. Donació de 288 llibres. FCRIB, Abril 2014
Projectes de cooperació:



Coordinat per la Fundació Blanquerna: Índia, Estiu 2014, amb la participació de 4
estudiants de Comunicació: Mariona Capdevila, Anna de Clemente, Marta Parejo
i Clara Tiffon.

d) Altres procediments formatius consolidats: com els sistemes d’autoaprenentatge
d’idiomes estrangers o els cursos de català i castellà que s’ofereixen als estudiants
de la FCRIB i als estudiants que formen part d’un programa de mobilitat i que
acollim quadrimestralment al centre.
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En aquest punt, són molt rellevants els cursos d’anglès per a PDI i PAS, que s’han
consolidat al llarg dels darrers anys i que s’imparteixen per a quatre nivells diferents
(Beginners, Pre-intermediate, Intermediate i Advanced). Com a novetat, des del 2013
s’ofereixen quadrimestralment cursos d’anglès especialitzats per al professorat que
imparteix (o es forma per impartir) classes en anglès (English for Teaching and
Professional Communication). Aquests cursos s’imparteixen per a diferents nivells de
domini de la llengua per garantir una formació d’excel·lència: Intermediate
Conversation - Topics and Cambridge First Certificate Exam Preparation; Advanced
Conversation - Topics and Cambridge Advanced Exam Preparation (Grup de nivell B2C1); Teaching In English: A course for teachers (Grup de nivell B2-C1).

Procediments de millora tecnològica de les aules:

MILLORES TECNOLÒGIQUES IMPLEMENTADES - BIENNI 2012 - 2014
Millora i Implementació

Curs

Creació d’una nova aula (Aula 305) a la tercera planta de l’edifici amb una
capacitat per a 40 persones.

2012 - 2013

Creació d’un nou espai d’autoaprenentatge online d’idiomes a la planta 2 de
l’edifici de la biblioteca.

2012 - 2013

Creació de dues noves aules de seminari (A0 i A1) a l’edifici de la biblioteca.

2012 - 2013

Reforma de l’aula 3 de l’edifici de la biblioteca, amb un disseny de sala de reunions
per a 20 persones.

2012 – 2013

Actualització dels ordinadors i sistemes de control de les aules 103,104 i 105.

2012 – 2013

Noves parets de chroma key per a produccions virtuals al Plató 2.

2012 – 2013

Nou sistema de control de realització digital al Plató 1.

2012 – 2013

Reformes a l’espai de secretaria amb la introducció de panels d’absorció acústica
per millorar les condicions laborals del personal de secretaria i el servei d’atenció
als estudiants.

2012 – 2013
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Reforma integral dels accessos a la Facultat. Se suprimeix l’accés des del carrer
Valldonzella i es construeix una accés únic per la Plaça Joaquim Coromines, en
coordinació amb la Regidoria de Ciutat Vella.

2013 - 2014

Reforma integral del hall de la Facultat amb el disseny d’un nou espai d’atenció als
estudiants amb sofàs, butaques i taules baixes.

2013 – 2014

Adquisició de nous equipaments amb tres càmeres i òptiques Canon EOS C100
35mm (digital) d’alta definició destinades a Treballs Finals de Màster (TFM) i
projectes d’especialització en producció cinematogràfica.

2013 – 2014

Adquisició de tres nous equips de càmera JVC –GY-HM750 destinades a
reportatges i treballs periodístics.

2013 – 2014

Creació d’un nou locutori de ràdio insonoritzat i substitució de totes les portes dels
locutoris i les sales d’edició de vídeo de la planta -1.

2013 – 2014

Renovació d’ordinadors: 50 nous Imac per a les sales d’informàtica.

2013 – 2014

Renovació de la sala de programació 7 amb pantalles 4K, sistemes de correcció de
color Da Vinci i instal·lació de Pro Tools.

2013 – 2014

Procés de seguiment i millora per al disseny i coordinació dels programes de mobilitat:

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, conscient de la
dimensió europea dels estudis que ofereix, ha presentat diversos projectes en l’àmbit
del Programa Erasmus des del curs 1997-1998, que inclouen el programa de mobilitat
d’estudiants de quart curs, el programa d’intercanvi de professors i el d’intercanvi
d’estudiants de doctorat. Les universitats i institucions amb les quals tenim establert
un conveni bilateral d’intercanvi d’estudiants i professors són les següents:

Europa
Programa Erasmus







Università di Bologna. Italia
Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM). Italia
Università degli Studi di Macerata. Italia
Katholieke Universiteit Leuven. Bélgica
Université Catholique Louvain. Bélgica
University of Antwerp. Bélgica
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Ecole Supérieure du Commerce Extérieur de Paris. Francia
Universidade Católica Portuguesa. Portugal
Escola Superior de Comunicaçâo Social. Portugal
Universidade de Coimbra, Coimbra. Portugal
Hanze University Groningen. Holanda
Erasmus University Rotterdam. Holanda
University of Ankara. Turquía
Izmir University of Economics. Turquia

Sicue Séneca
 Universidade de Santiago de Compostela
 Universidad del País Vasco
 Universidad Pontificia de Salamanca
 Universitat Jaume I
 Universidad de Castilla-La Mancha
Amèrica Llatina
 Pontificia Universidad Católica de Chile
 Universidad ORT Uruguay
 Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela
 Universidad Externado de Colombia
 Universidad La Salle Noroeste de México
 Instituto Tecnológico Autónomo de México
 Universidad Católica de Córdoba. Argentina
Estats Units
 Emerson College
 Fordham University
 American University
Canadà
 Université du Québec en Montréal
Àsia



Hubei University. China
Kyonggi University. Corea del Sur

Altres
 Institute for the International Education of Students. Estados Unidos
 National Broadcasting and Telecommunications Comission (NBTC), Bangkok.
Tailándia
 Fundación Global Democracia y Desarrollo de Santo Domingo. República
Dominicana
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Atès el model d’internacionalització de Blanquerna, els estudis de segon cicle
de Periodisme i Comunicació Corporativa; Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting,
i Comunicació Audiovisual ofereixen assignatures en anglès per als estudiants de cada
especialitat.
El claustre que conforma l’equip de professors de la Facultat de Comunicació i
Relacions Internacionals Blanquerna ha establert col·laboracions amb professors
convidats d’altres institucions, com ara el Dr. Michel Walrave, professor del
Departament de Comunicació de la University of Antwerp; el Dr. Gregory Payne,
professor del Departament de Comunicació de l’Emerson College, el Dr. Robert Brown,
professor de Extension School of Harvard i la Salem State University i el Dr. David Bell,
professor a la University of Leeds, entre d’altres.
En el moment de redacció d’aquest informe, es constata que tota la informació relativa
als processos de mobilitat d’estudiants (incoming i outgoing) es troba accessible des de
l’espai web d’International Affairs de la Facultat.

Activitats Àrea Alumni

Des de l’àrea d’Alumni s’han seguit impulsant tot un seguit de sessions informatives i
formatives per tots els alumnes i exalumnes de la Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna. A continuació, fem una síntesi de la memòria d’activitats de
l’àrea d’Alumni partint d’una tria de les activitats més destacades del període 20122014. Per veure’n la totalitat d’activitats i sessions, vegeu l’annex 5 d’aquest informe.

Activitat

Curs

Sessió Informativa Alumnes de 4t

2012/13
2013/14

Sessió Formativa Alumnes 3r: “Com fer un CV”

2012/13
2013/14
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Jornades de Comunicació Blanquerna

2012/13
2013/14

Sopar Celebració 10 anys 6a i 7a Promoció

2012/13
2013/14

Xerrada Google Alumnes 3r

2012/2013

Sessió informativa “Treballar en entorns internacionals”

2013/2014

Jornada “Alumni a les Aules” alumnes 2n

2013/2014

I Jornada d’ocupació laboral “Eines per trobar feina”

2013/2014

Consolidació i homogeneïtzació del procés de queixes i suggeriments per a la globalitat
de centres Blanquerna:

Tal com es detallava a l’informe de seguiment del SGIQ relatiu al bienni 2010-2012, el
curs 2011/2012 va entrar en funcionament el model de bústia de suggeriments comú a
tots els centres de la Fundació Blanquerna. Aquest nou model introdueix nous tipus de
sol·licituds (felicitació, incidència, millora, queixa i reclamació) que substitueixen les
dues que havíem fet servir fins llavors (queixes i suggeriments). En aquest punt, els
informes anuals del Vicedeganat de Professorat i Estudiants 7 ens permeten concretar
una visió panoràmica del nombre de sol·licituds dels darrers cursos, des que va entrar
en vigor el nou procediment de presentació de queixes. Aquests informes anuals
permeten l'estudi, seguiment i resolució de qualsevol incidència que es pugui detectar.

Mitjançant la intranet es recullen totes les sol·licituds (felicitacions, incidències,
millores, queixes i reclamacions) que poden interposar directament els alumnes, PAS i
el PDI del centre. Aquesta bústia de suggeriments complementa el procés de queixes
de tipus acadèmic que es recullen en la normativa de funcionament del centre.

7

A partir del curs acadèmic 2014-2015, passa a anomenar-se Vicedeganat Acadèmic.

26

Com es desprèn del quadre següent, el nombre de sol·licituds presentades a la bústia
de suggeriments durant el curs 2013/2014 va ser inferior a la del curs anterior,
confirmant una tendència a la baixa que es constata des del curs 2011/2012; quan va
entrar en funcionament el model de bústia de suggeriments comú a tots els centres de
Blanquerna:

Curs

2011/2012

2012/1013

2013/2014

Queixes

10

8

5

Suggeriments

—

—

—

Felicitació

—

—

—

Millora

2

7

1

Incidència

5

4

4

Reclamació

6

1

1

Total sol·licituds

23

20

11

El responsable de la Bústia de suggeriments, en el seu informe anual, recull que,
després de converses mantingudes amb els directors de Grau i amb el responsable del
departament de Comunicació, hi ha acord en atribuir aquest descens de les sol·licituds
a la feina que porten a terme els tutors, els directors i els coordinadors de Grau, que
gestionen amb encert moltes sol·licituds dels estudiants i que, per tant, s’acaben
resolent. És destacable també el paper dels diversos delegats a l’hora de transmetre a
aquests equips les seves preocupacions. Es considera que la proximitat d’aquestes
instàncies a l’estudiant contribueixen d’una manera molt efectiva a la resolució dels
problemes que es puguin plantejar en el dia a dia.

4. La garantia de la qualitat del personal acadèmic i d’administració i serveis

Implementació de les enquestes de satisfacció de PDI i PAS de la FCRIB

La FCRIB, amb l’objectiu de vetllar per la garantia de qualitat del personal acadèmic i
d’administració i serveis del centre, ha implementat, al llarg del curs acadèmic 20122013, les enquestes biennals de satisfacció per a PDI i PAS, respectivament. L’Oficina
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de Qualitat de la FCRIB és l’encarregada de recollir els resultats d’ambdues enquestes i
presentar els resultats al Decanat del centre.

Pla de formació PDI i PAS:

Al llarg del bienni 2012-2014 s’ha donat continuïtat a la implementació de diverses
actuacions destinades a vetllar per la garantia i millora de la qualitat del personal
acadèmic i d’administració i serveis; en el marc d’un pla de formació que inclou:

1. Jornades formatives anuals organitzades conjuntament pel Director del
Departament de Comunicació i el Vicedegà de Professorat i Estudiants:8

Aquestes jornades formatives docents, organitzades coincidint amb la finalització dels
cursos acadèmics s’han consolidat com una estratègia fonamental per a la recollida
d’informació i per al procés de seguiment i millora de la implementació de les
titulacions de Grau. Destaquen també, en aquest punt, les jornades formatives per a la
promoció d’activitats relacionades amb la promoció i de divulgació científica dels grups
de recerca i del PDI de la Facultat; com la Jornada de Formació del Professorat i de
Recerca que va tenir lloc el 9 de juliol de 2012 , i una darrera edició el 23 de juliol de
2013; on es van treballar, específicament les següents temàtiques: acreditació de
professors i trams de recerca; revistes d’impacte i estratègies de selecció i publicació; i,
en una sessió final, la gestió d’incidents a les aules.

- Cursos d’anglès per a PDI i PAS:

Al llarg del bienni 2012-2014, des de l’àrea d’idiomes de la FCRIB s’han continuat
organitzant cursos d’anglès per a PDI i PAS amb l’objectiu de millorar les competències
comunicatives en anglès del conjunt del personal acadèmic i d’administració i serveis
del centre. Aquests cursos, de caràcter anual i organitzats per nivells, permeten

8

A partir del curs acadèmic 2014-2015, el vicedeganat de professorat i estudiants passa a denominar-se
Vicedeganat Acadèmic; mentre que la direcció del Departament de Comunicació esdevé la Direcció de l’Àrea
d’Humanitats i Ciències Socials.
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millorar la comprensió i comunicació oral i escrita, i actuen com a complement i reforç
de les possibilitats formatives que ofereix l’aula d’autoaprenentatge d’idiomes del
centre.

Tal com hem detallat en apartats anteriors d’aquest informe, són molt rellevants els
cursos d’anglès per a PDI i PAS, que s’han consolidat al llarg dels darrers anys i que
s’imparteixen per a quatre nivells diferents (Beginners, Pre-intermediate,
Intermediate i Advanced).

D’altra banda, i com a novetat, des del 2013 s’ofereixen quadrimestralment cursos
d’anglès especialitzats per a professorat que imparteix (o es forma per impartir)
classes en anglès (English for Teaching and Professional Communication). Aquests
cursos s’imparteixen per a diferents nivells de domini de la llengua per garantir una
formació d’excel·lència: Intermediate Conversation - Topics and Cambridge First
Certificate Exam Preparation; Advanced Conversation - Topics and Cambridge
Advanced Exam Preparation (Grup de nivell B2-C1); Teaching In English: A course for
teachers (Grup de nivell B2-C1).

-Formació tècnica de recursos pedagògics i/o de gestió per a PDI i PAS, organitzades
des de l’àrea d’equipaments:

Al llarg del bienni 2012-2014, des de l’àrea d’equipaments de la FCRIB s’han continuat
organitzant cursos de formació i d’optimització de recursos pedagògics i/o de gestió
per a PDI i PAS (cursos d’innovació docent: recursos tecnològics a l’aula; eines per
elaborar presentacions; cursos d’optimització dels aplicatius informàtics: introducció
de notes, edició de la web, ús eficient del correu electrònic; cursos de formació:
programes d’edició, disseny, fotografia...). Aquests cursos, dissenyats com a
complements formatius per l’àrea d’equipaments o bé motivats per les pròpies
demandes del PDI o PAS, van destinats al conjunt de l’equip humà de la FCRIB i
permeten vetllar per la qualitat de la formació docent i de gestió del personal
acadèmic i d’administració i serveis. Al llarg del bienni 2012-2014 cal destacar els
següents:
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Programa Hermes 2012 (Formació per professors)


iPad Educació. Les virtuts d'un mòbil i les d'un portàtil (30 de maig de 2012)



UG Professors. Gestionant les notes (6 de juny de 2012)



Minicurs de captació de so. Tècniques i estratègies per a una correcta captació
sonora (8 i 11 de juny de 2012)



Factiva. La base de dades de premsa (13 de juny de 2012)



Prezi. Presentacions dinàmiques (20 de juny de 2012)



iTunes U. Una nova finestra de transmissió de coneixements (27 de juny de
2012)

Formació puntual per a professors


“Formació usuaris avançats Google” 4, 5 i 12 de juny de 9:30 a 14:00 2012



“Captació de So” 8 i 11 de juny de 11:00 a 13:00 2012



“Captació d’imatge” 12 de juny de 12:00 a 14:00



“Photoshop” 2 Sessions anuals (2012-2013)



“Final Cut Pro” 3 sessions anuals 2012-2013-2014

Programa TURING


Adobe After Effects - Programa TURING (Cursos avançats de formació en
tècniques de creació audiovisual) (14, 21, 28 novembre 2012)



Captació de so - Programa TURING (Cursos avançats de formació en tècniques
de creació audiovisual) (4, 11 i 18 de març 2012)



Protools - Programa TURING (Cursos avançats de formació en tècniques de
creació audiovisual) (8, 15 i 22 d'abril 2012)



After Effects - Programa TURING (Cursos avançats de formació en tècniques de
creació audiovisual) (8, 15 i 22 de març 2012)



Davinci - Programa TURING (Cursos avançats de formació en tècniques de
creació audiovisual) (5, 12 i 19 d'abril 2012)



Il·luminació amb pocs recursos - Programa TURING (Cursos avançats de
formació en tècniques de creació audiovisual) (15 I 22 de febrer 2012)



Càmeres HDSLR - Programa TURING (Cursos avançats de formació en tècniques
de creació audiovisual) (4, 11 i 18 de març 2012)
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After Effects Iniciació. Professor: Xavier Gómez -Realitzador i muntador
especialista en postproducció (18, 25 de novembre i 2 de desembre 2013).
Espai: Aula 2 informàtica

Jornades d’innovació docent anuals organitzades per la URL:

Les jornades d’innovació docent de la Universitat Ramon Llull tenen per objectiu crear
un espai de debat i de reflexió compartida entorn de la innovació docent i pedagògica
que està duent a terme el professorat dels centres que conformen la URL. Mitjançant
la presentació de comunicacions de bones pràctiques innovadores o l’organització de
tallers de caràcter més formatiu al voltant de temàtiques d’interès per al professorat,
aquestes jornades formatives anuals ofereixen als docents l’oportunitat d’aprofitar les
experiències comunes entorn de la innovació docent. Al llarg del bienni 2012-2014
s’ha organitzat la II Jornada d’Innovació Docent (24 de gener de 2013) que porta per
títol “Una reflexió sobre el procés de Bolonya, quatre anys després de la seva
implantació”.

Cal destacar, també, les Jornades Interuniversitàries d’Innovació Docent 2013 (4 i 5 de
juliol de 2013), organitzades en el marc del projecte Aristós Campus Mundus i
realitzades a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna 9
juntament amb la Universidad de Deusto i la Universidad Pontificia Comillas dedicades
a "El reto de la formación integral en la universidad del siglo XXI. Crecer en valores".

5. La garantia de la qualitat dels recursos materials i dels serveis

Com ja es va assenyalar al primer informe del SGIQ, relatiu al bienni 2008-2010, el
procés d’implementació de les directrius del Pla Bolonya ha comportat infinitat de
reptes per al centre. Un d’ells, i que es situa entre els més importants, és el de garantir
la qualitat dels recursos materials i serveis. L’aplicació de Bolonya ha suposat una

9

El programa de la jornada es troba disponible a:
http://www.aristoscampusmundus.net/ii-jornadas-interuniversitarias-de-innovacion-docente/programa/
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necessitat d’espais i dinàmiques concrets que han requerit, des del curs acadèmic
2008-2009, el disseny i consecució de projectes d’optimització dels espais i recursos de
la FCRIB. Com s’ha comentat en informes previs, ha estat cabdal el disseny i procés de
construcció del nou edifici de la Biblioteca, inaugurat el passat 15 de març de 2010, i
que significa alliberar espais a l’edifici principal; així com dissenyar nous àmbits de
treball per a desenvolupar amb millors condicions diverses activitats i serveis propis de
la vida quotidiana del centre: servei d’equipaments, antics estudiants, servei de
pràctiques i Borsa de Treball, sala de professors, despatxos de tutories i activitats de
suport i seguiment de l’estudiant, etc.
Servei de Biblioteca
Dins del procés de consolidació de la Biblioteca, s’ha treballat en el projecte
d’unificació i coordinació de les diferents biblioteques que integren la Universitat
Ramon Llull i en l’elaboració del seu catàleg col·lectiu. Un pas més en aquest sentit és
la posada en marxa del servei de “Fotocòpies Llull” que ofereix la reproducció
d’articles de revista entre les diferents biblioteques de la URL a partir del mes de
gener. D’altra banda, També en el marc de biblioteques de la URL, cal destacar el relleu
en la presidència de la Comissió de Biblioteques, on la Dra. Anna Berga ha substituït al
Dr. Jordi Riera. Finalment, i pel que fa a la incorporació de la biblioteca de Montserrat
s’ha començat a incloure el seu fons corrent en el catàleg de la URL.
Un altre canvi a destacar ha estat el del programa de gestió de referències
bibliogràfiques que s’ofereix des de la biblioteca. Fins el curs passat el programa que es
proporcionava des de les biblioteques era Refworks. Ara es canvia aquest programa
per la versió Premium de Mendeley que s’ha adquirit de forma consorciada amb la
resta de les biblioteques universitàries de Catalunya. Aquest fet ha suposat un treball
addicional de suport als nostres investigadors, docents i estudiants per tal de migrar
els registres de Refworks al nou programari i realitzar tallers de formació a Mendeley.
La millora més destacable que ofereix aquest nou gestor, és la possibilitat de treballar
amb les xarxes socials.
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Biblioteca: Dades d’Entrada, préstec, fons i consultes

ENTRADA D’USUARIS
2012 – 2013

90.151

2013 - 2014

94.600

Total

187.751
PRÉSTEC

2012 – 2013

10.011

2013 - 2014

9.405

Total

19.416

FONS
2012 – 2013

38.760

2013 - 2014

40.176

Total

78.936
CONSULTA SALA

2012 – 2013

6.249

2013 - 2014

5.285

Total

11.534

Formació d’Usuaris:

Cursos 2012 – 2013 – 2014

Sessions Assistents

Cursos d’iniciació a l’ús de la biblioteca als seminaris de
1r dels diferents graus

56

739

TFG 4t Publicitat i Relacions Públiques

2

167

33

Seminari 1r RI en Seguiment i Actualitat Internacional

5

57

Seminari 2n RI Anàlisi de Conflictes

2

39

Màster Internacional en Gestió Estratègica de la
Comunicació Global

1

5

Recercat i Orcid (Jornada Recerca 2014)

1

17

Mendeley

8

40

Formació de Factiva

1

42

Accés als recursos de la biblioteca

1

25

Refworks

3

8

Creació d’alertes i bases de dades

1

4

Web of Knowledge

3

6

TOTAL

84

1.149

Activitats, col·laboracions i altres:

El curs acadèmic 2012/2013 va ser el curs d’inici del Grau en Relacions Internacionals a
la Facultat, i s’hi va comprar fons bàsic relacionats amb aquests estudis. D’altra banda,
i amb la intenció de seguir adequant el fons a les necessitats actuals, es van iniciar
contactes amb els coordinadors de Grau per tal de saber si els recursos d’informació
que tenim a la biblioteca s’adeqüen a les necessitats dels estudiants i professors, fent
èmfasi especial en les necessitats que puguin tenir els estudiants que han de fer el
Treball de Final de Grau.

6. La recollida i anàlisi dels resultats per a la millora dels programes formatius

Des de l’Oficina de Qualitat considerem que aquesta dimensió juga un paper clau en la
garantia de les polítiques de qualitat del centre. En aquest punt, considerem que els
continguts relatius a aquesta dimensió són, principalment, aquells que fan referència a
la recollida d’indicadors que ens permeten du a terme el seguiment, revisió i millora
dels programes formatius partint dels Informes de Seguiment de Titulacions (IST) –en
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el moment de redacció d’aquest informe, ja organitzats en un únic Informe de
Seguiment de Centre (ISC)-; tal i com hem assenyalat en la dimensió “garantia de
qualitat dels programes formatius”.

Tal com vam posar de manifest a l’informe anterior de seguiment del SGIQ, el bienni
2010-2012 es va caracteritzar, en la FCRIB, per la posada en marxa dels dos darrers
cursos de les titulacions oficials de Grau del centre i, en conseqüència, per la sortida al
món laboral de la primera promoció de Graduats de la nostra Facultat.

El fet que això coincidís amb la progressiva implementació del SGIQ i amb la
participació activa de la FCRIB en el programa DOCENTIA va estar, sens dubte, un
factor de recolzament i garantia de la consolidació d’estratègies per vetllar per la
necessitat de recollir i analitzar els resultats de la implantació dels programes
formatius amb la voluntat d’iniciar un procés de millora continuada de la seva qualitat.

Fruit dels bons procediments establerts i consolidats al llarg del bienni 2012-2014, les
titulacions de Grau en Periodisme, Grau en Cinema i Televisió i Grau en Publicitat i
Relacions Públiques van engegar un exhaustiu procés de revisió de les titulacions que
va derivar en un pla de millora que implicava la introducció de modificacions
substancials en les titulacions i, en conseqüència, un procés de verificació que –en el
moment de redacció d’aquest informe- ha finalitzat satisfactòriament. El curs 20152016 serà, per tant, el primer curs dels nous graus en comunicació; ja (re)verificats (en
el moment de redacció d’aquest informe) per l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU).

Des de l’Oficina de Qualitat valorem molt positivament l’èxit d’aquest procés de
verificació i celebrem que hagi estat possible gràcies als processos i procediments de
qualitat establerts i consolidats en les titulacions de Grau. De la mateixa manera,
constatem bones pràctiques en el procés de seguiment i revisió periòdica de les
titulacions de Màsters Universitaris, que també han fet possible l’assoliment amb èxit
del processos de verificació en els títols de Màster Universitari en Producció i
Comunicació Cultural, Màster Universitari en Comunicació Política i Social i Màster
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Universitari en Direcció d’Art en Publicitat; tots tres aprovats el 2010, implementats el
curs acadèmic 2011-2012 i ja verificats en el moment de redacció d’aquest informe
(curs acadèmic 2014-2015).

7. La publicació de la informació i rendició de comptes sobre els programes
formatius

La descripció dels processos actualitzats de publicació de la informació (FT_D4_F16) i
anàlisi i utilització dels resultats (FT_D4_F15) es detallen, amb les codificacions
indicades, al SGIQ del centre, disponible a la web de la FCRIB (espai de ‘Garantia de
Qualitat’). En aquest punt, cal recordar que la difusió de la informació dels programes
formatius es porta a terme, majoritàriament, a través del Gabinet de Comunicació; que
dissenya les activitats de comunicació internes i externes. Per a la publicació
d'informació sobre les titulacions, compta amb el suport de l'Oficina de Qualitat, que
gestiona l’actualització de dades de la FCRIB al web de seguiment de les titulacions
dels centres de la URL, on hi ha recollida tota la informació que es desprèn del procés
anual de seguiment de les titulacions oficials.

Tal com es detalla al SGIQ, el Gabinet de Comunicació, l'equip directiu i l'Oficina de
Qualitat revisen periòdicament el procés de publicació d'informació per detectar i
implementar possibilitats de millora de la qualitat dels processos i procediments
executats.
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II. Síntesi dels punts forts i punts febles

Dedicarem la primera part de l'apartat a la síntesi dels punts forts:

1. Consolidació dels processos i procediments relatius al seguiment de les titulacions
oficials:

En primer lloc, la definició i sistematització dels diversos processos i procediments que
regulen i vetllen per la correcta consecució d'aquestes set dimensions clau en el SGIQ
ha estat fonamental en el procés d'adequació de les titulacions de la FCRIB als nous
requisits de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Prova d'això és l'òptim
desplegament dels Graus en Cinema i Televisió, Periodisme i Publicitat i Relacions
Públiques, que, en el 2011-2012, van fer possible la incorporació al mercat laboral de la
primera promoció d'estudiants graduats segons les exigències del Pla Bolonya. Aquest
procés es va realitzar garantint la qualitat dels programes formatius de Grau, tal com
es detalla als Informes anuals de Seguiment de Titulacions (IST) –ara, Informe de
Seguiment de Centre (ISC)-.

Aquests informes han estat clau per activar i garantir els mecanismes d’anàlisi i
seguiment implementats a les titulacions; i dels quals es deriva la introducció de les
modificacions –substancials o no substancials- necessàries per garantir l’excel·lència
dels estudis. De fet, d’aquest procés de seguiment i revisió anual de les titulacions
oficials es desprèn la recent verificació dels tres títols de Grau en Comunicació (Grau
en Comunicació Audiovisual, Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa i Grau en
Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting). En el moment de redacció d’aquest
informe, les titulacions verificades ja han estat aprovades per a la seva implementació
al curs 2015-2016.

La consolidació dels processos i procediments de seguiment de les titulacions oficials
també han fet possible, al llarg del bienni 2012-2014, la verificació del Màster en
Estratègia i Creativitat Publicitàries, el Màster Universitari en Ficció en Cinema i
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Televisió. Producció i realització i el Màster en Periodisme Avançat (Reporterisme).
Aquests tres Màsters han estat verificats el 2013.

Finalment, els altres tres Màsters oficials de la FCRIB (Màster Universitari en Producció
i Comunicació Cultural, Màster Universitari en Comunicació Política i Social i Màster
Universitari en Direcció d’Art en Publicitat), aprovats el 2010 però implantats el curs
següent (2011-2012), també han procedit a la verificació per arrencar amb un nou pla
d’estudis el proper curs 2015-16.

2. Voluntat d’internacionalització:

És recurrent, als Informes de Seguiment de Titulacions (IST -ara ISC-), destacar la
voluntat de la FCRIB per internacionalització dels estudis. En aquest punt, al llarg del
bienni 2010-2012 es va dissenyar i aprovar una nova titulació de Grau: el Grau en
Relacions Internacionals, implementat el curs 2012-2013 amb un pla d'estudis
plenament acreditat a nivell internacional, actualitzat i amb una clara orientació
professional. El Grau en Relacions Internacionals ofereix una sòlida formació en les
àrees de les relacions internacionals i la política exterior en el sentit clàssic, el comerç i
l'economia internacionals, la cooperació internacional i en qüestions relacionades amb
la dinàmica global de la comunicació. En el moment de redacció d’aquest informe, la
primera promoció del Grau en Relacions Internacionals ja es troba a tercer curs, on
realitzaran el primer contacte amb el món professional.

3. Recollida d’indicadors relatius a la satisfacció del Personal Docent Investigador (PDI)
i PAS:

Tal com ja vam destacar a l’informe anterior –relatiu al bienni 2010-2012-, la
participació en el programa DOCENTIA ha facilitat, progressivament, el disseny i
consolidació de models d'avaluació de l'activitat docent del professorat; un aspecte
que la FCRIB considera fonamental per a la garantia de la qualitat de les titulacions. Per
aquest motiu, al llarg del curs acadèmic 2011-2012 es va dissenyar una enquesta de
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satisfacció del professorat que –implementada biennalment- ens permet recollir i
processar informació sobre les titulacions i complementar, per tant, les dades
obtingudes pel programa DOCENTIA. Aquesta enquesta ens ha fet possible la recollida
d’un nou indicador rellevant per a l’elaboració dels IST –ara ISC-: la satisfacció del
professorat amb el programa formatiu. En el moment de redacció d’aquest informe, ja
disposem de les dades relatives a l’enquesta de satisfacció del PDI 2013 i hem procedit
a l’anàlisi de la segona edició de l’enquesta, implementada al llarg del curs acadèmic
2014-2015. D’altra banda, també s’ha dissenyat i implementat –en paral·lel- l’enquesta
de satisfacció del Personal d’Administració i Serveis (PAS).

4. Àmplia oferta formativa per als postgraduats

El compromís de la FCRIB per la garantia de qualitat de les seves titulacions ha fet
possible la consolidació d’una àmplia oferta formativa per als postgraduats que ha
comptat, en el bienni 2012-2014, amb un total de 6 Màsters Universitaris i un total de
8 Màsters i postgraus de títol propi, dirigits per prestigiosos professionals, professors i
investigadors. Cal sumar, també, el Programa de Doctorat en Comunicació, verificat
favorablement per AQU amb data 16 de maig de 2013.

5. Progressiva consolidació dels processos i procediments vinculats a la garantia de la
qualitat que són transversals als centres de la Fundació Blanquerna i la Universitat
Ramon Llull

En aquest punt, cal destacar els bons canals de comunicació establerts entre la
globalitat dels centres de la Fundació Blanquerna i la Universitat Ramon Llull i de les
seves respectives oficines de qualitat. Les reunions periòdiques entre els diversos
agents implicats en la garantia de qualitat dels centres Blanquerna i URL són
necessàries i imprescindibles per unificar criteris de qualitat i, en definitiva, establir
sinèrgies que ens permetin vetllar per garantir l’èxit dels processos que són
transversals als centres i titulacions que impartim.
39

6. Bons procediments relatius a la coordinació dels serveis de Borsa de Treball, Alumni,
Pràctiques i OQ-FCRIB:

Un altre dels aspectes destacats com a punt fort del SGIQ, i que ja recollia l’informe
anterior, és la comunicació constant entre el serveis de pràctiques, Borsa de Treball,
Alumni i OQ-FCRIB en el desenvolupament, coordinació, supervisió i execució d'accions
que permeten promoure la realització d'estudis periòdics de valoració d'indicadors de
satisfacció i excel·lència d'alguns dels agents implicats en l'acció directa de la FCRIB
(estudiants i antics alumnes, professors, investigadors, 'stakeholders', etc.). Aquestes
accions de recollida i anàlisi d’indicadors són fonamentals per dur a terme els Informes
de Seguiment de les Titulacions –ara recollits en un únic informe de seguiment de
centre (ISC)- i, en definitiva, per desenvolupar la globalitat dels processos relacionats
amb el seguiment i millora de les polítiques de qualitat de la FCRIB.

7. Una millora considerable en l’assoliment del llenguatge (i la cultura) que vehicula les
polítiques de qualitat acadèmic-docent: el fluxograma

Aquest punt, detectat com a debilitat en els dos informes anteriors (2008-2010 i 20102012), passa a considerar-se –gràcies a una millora constatable-, una oportunitat
important –i també una fortalesa- per al centre. Tanmateix, cal continuar vetllant per
conscienciar a la globalitat dels agents responsables de processos del centre de la
necessitat de garantir l’acompliment dels procediments establerts. Això implica un
esforç per continuar interioritzant el SGIQ i familiaritzar-se amb l’instrument principal
que vehicula les polítiques de qualitat: el fluxograma. De la mateixa manera, cal
continuar millorant els canals de comunicació oberts entre la OQ-FCRIB i els diversos
serveis de la Facultat per optimitzar recursos, aprofitar sinèrgies i, sobretot, detectar
àgilment els canvis en els processos i procediments que requereixen actualitzar el
manual que recull el SGIQ del centre.

Des de l’OQ-FCRIB considerem que són els processos i procediments descrits com a
punts forts els que ens permeten, també, detectar punts febles i, al nostre parer,
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oportunitats de millora de les polítiques de qualitat en el marc de la FCRIB. Aquestes
oportunitats de millora es desprenen de la consecució "pràctica" i "real" dels processos
i procediments descrits al manual AUDIT i implementats, així com del seu seguiment i
avaluació per part de l’OQ-FCRIB.

En aquest sentit, de la revisió dels processos i procediments recollits al manual AUDIT,
al llarg dels cursos acadèmics 2012-2013 i 2013-2014 es detecten les següents
debilitats:

1. Un desplegament operatiu de les polítiques de qualitat de la FCRIB produït, encara,
en excessiva dependència de l’Oficina de Qualitat:

En informes anteriors destacàvem com a debilitat el desplegament operatiu de les
polítiques de qualitat de la FCRIB produït, encara, de manera no homogènia. En aquest
punt, al llarg del bienni 2012-2014 es constata –tal com s’ha posat de manifest a
l’apartat anterior- una millora significativa en l’assimilació de la cultura de qualitat al
centre. Tanmateix, constatem que la prioritat ara –i per tant, no ho considerem tant
com a una debilitat sinó com a una oportunitat- és consolidar aquesta política de
qualitat per a que funcioni, cada vegada més, sense una excessiva dependència de
l’Oficina de Qualitat. Considerem que la maduresa del nostre SGIQ passa per garantir
que cada titulació i cada servei lideri la revisió i actualització dels processos i
procediments de qualitat establerts, mantenint una relació amb l’Oficina de Qualitat ja
no de dependència sinó de cooperació, de suport i, sobretot, d’assessorament.

2. Detecció de la necessitat de millorar la bidireccionalitat dels canals de comunicació
establerts entre OQ-FCRIB i les titulacions i serveis del centre:

Estretament vinculada al punt anterior, la necessitat de millorar la bidireccionalitat
dels canals de comunicació entre les titulacions i serveis del centre i l’Oficina de
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Qualitat és imprescindible per facilitar que l’Oficina de Qualitat no es converteixi en un
agent excessivament burocratitzador i exclusivament dedicat a recopilar la informació
necessària per a donar resposta a les demandes de les agències. Entenem que la
relació amb les titulacions i els serveis ens ha de permetre, també, continuar assolint
un dels objectius principals de l’Oficina de Qualitat: donar suport a les titulacions i
serveis per garantir, també, la innovació acadèmica, docent i investigadora.

3. Recollida formal d’evidències relatives a la participació i implicació dels stakeholders
en la definició, implantació i revisió de processos clau per a l’assoliment dels objectius
de qualitat del centre.

Ja en informes anteriors es constatava la dificultat per consolidar els procediments
que garanteixen el seguiment de les directrius establertes per les polítiques de qualitat
acadèmic-docent relacionades, principalment, amb la consciència de la necessitat de
recollir, formalment, les certificacions de processos i procediments implementats: les
evidències. En aquest punt, considerem que cal continuar treballant en la consolidació
formal d’actuacions que, tradicionalment, s’han realitzat sense recollir evidències, com
és el cas de la participació i implicació dels stakeholders en la definició, implantació i
revisió de processos clau per a l’assoliment dels objectius de qualitat del centre.
Aquesta tercera dimensió de feblesa, ja identificada en informes anteriors, es viscuda
com un repte i també com una oportunitat de millora: Es tracta de la necessitat de
contemplar i aplicar, progressivament, els mecanismes de concreció i certificació de la
participació dels grups d'interès en els processos i procediments del centre;
especialment, en els relacionats amb el disseny de noves actuacions de millora de la
qualitat, en els que s'ha de tenir present als stakeholders. La OQ-FCRIB continua oferint
suport i acompanyament per promoure l’assoliment progressiu d’aquests requisits.
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III. Propostes de millora i/o objectius per al proper bienni

Propostes de millora implementades al llarg del període 2012-2014:

1. Revisió i actualització del manual AUDIT: Des de finals de curs acadèmic 2012-2013
disposem de la nova versió del SGIQ, treballada amb l’assessorament del Vicerectorat
de Política Acadèmica de la URL; i que es manté actualitzada a la web del centre.

2. Implementació de l’enquesta de satisfacció del professorat: operativa des del curs
acadèmic 2012-2013.

3. Implementació de l’enquesta de satisfacció del PAS: operativa des del curs acadèmic
2012-2013.

4. Implementació de les adaptacions a l’enquesta de satisfacció de pràctiques:
operativa des del curs acadèmic 2012-2013.

5. Elaboració de documents estratègics que recullen les polítiques del centre en plans:
el Pla d’Acollida i el Pla de Tutorització recollits en el Pla d’Acció Tutorial (PAT).

6. Elaboració de documents estratègics que recullen els processos del SGIQ del centre:
mapa de processos i descripció del procés de seguiment, revisió i millora del SGIQ de la
FCRIB.

7. Concreció del marc general del Pla de Millores de les titulacions de Grau que es
desprenen dels Informes de Seguiment de Titulacions del bienni 2010-2012 i que ha
suposat la verificació dels títols.
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Propostes de millora i/o objectius per al bienni 2014-2016:

1. Revisió i actualització del SGIQ del centre.
 Disseny i preparació del procés d’acreditació:
En aquest punt, i més enllà de vetllar pel seguiment i revisió periòdica del SGIQ, al llarg
del bienni 2014-2016 considerem com a element clau el disseny i preparació del procés
d’acreditació del centre. En el moment de redacció d’aquest informe ja podem
confirmar que el curs acadèmic 2016-2017 la Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna activarà el procés d’acreditació de quatre de les titulacions
oficials ofertes: Màster Universitari en Estratègia i creativitat publicitàries, Màster
Universitari en Cinema i televisió. Producció, guió i realització, Màster Universitari en
Periodisme avançat. Reporterisme i Grau en Relacions Internacionals.

Tal com es detalla al llarg d’aquest informe, ja s’ha procedit a la constitució de la
Comissió de Qualitat del centre que, en col·laboració amb l’Oficina de Qualitat,
vetallarà pel seguiment del SGIQ del centre i jugarà un paper clau en el marc de la
Verificació, Seguiment, Modificació i sobretot Acreditació (marc VSMA) de les
titulacions del centre.

D’altra banda, al llarg del bienni 2012-2014 s’ha començat a dissenyar el procés de
renovació de l’acreditació de les titulacions oficials per incloure’l al SGIQ del centre.
Aquest procés, amb codificació FT-D2-F17, s’acabarà de dissenyar i articular amb el
procés transversal de la URL, al llarg del bienni 2014-2016, i permetrà identificar amb
claredat els grups d’interès, els responsables del procés i òrgans de gestió, el sistema
de recollida d’informació, la descripció del procés i els procediments vinculats.
 Millora de la gestió i visualització de la informació pública relativa a les titulacions
ofertes:
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Aquest objectiu, que sempre ha estat un punt clau per a l’Oficina de Qualitat i per al
conjunt de les titulacions del centre, ho és encara més de cara a la preparació del
procés d’acreditació. Considerem que implica, no només millorar la visualització de la
informació pública, també –i molt especialment- continuar millorant els canals de
comunicació que permeten la recollida i validació dels indicadors de les titulacions; un
procés que implica la gestió coordinada del centre, la Fundació Blanquerna i el conjunt
de la URL. En aquest sentit, considerem especialment rellevant la millora progressiva i
continuada pel que fa la participació dels principals grups d’interès en el procés de
recollida d’evidències que permeten fer el seguiment de les titulacions.

2. Actualització i millora del sistema de recollida d’indicadors: enquestes
 Validació de les adaptacions de l’enquesta de satisfacció dels estudiants:

Tal com es va detallar com a proposta de millora per al bienni 2012-2014 (i va quedar
recollida a l’informe del SGIQ relatiu al bienni 2010-2012), s’ha procedit al disseny d’un
nou qüestionari de l’enquesta de satisfacció dels estudiants més sintètic i precís.
Aquest qüestionari està pendent de la validació definitiva en coordinació amb el SGIQ
de la URL.
 Validació i implementació de les enquestes de satisfacció de Treball Final de Grau
(TFG):

Tal com es va detallar com a proposta de millora per al bienni 2012-2014 (i va quedar
recollida a l’informe del SGIQ relatiu al bienni 2010-2012), s’ha procedit al disseny d’un
nou qüestionari específic per recollir la satisfacció dels estudiants amb el TFG –tot i
que el centre ja disposa de mecanismes per a la recollida d’aquest indicador-. Aquest
qüestionari està pendent de la validació definitiva en coordinació amb el SGIQ de la
URL.
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 Disseny, validació i implementació d’una enquesta de satisfacció amb els serveis del
centre:

Com a proposta a treballar conjuntament a tots els centres de la URL. En aquest punt,
considerem imprescindible començar a recollir indicadors de satisfacció en relació a
serveis clau del centre, com ho és –molt especialment- el servei de Biblioteca.

Del conjunt de la informació que es desprèn d’aquest informe volem concloure que,
des de la OQ-FCRIB, valorem la idoneïtat del SGIQ per al seguiment de les titulacions i
per establir els processos de millora de qualitat del centre. Al llarg del bienni 20122014 i també de l'actual curs acadèmic 2014-2015 continuem vetllant pel seguiment i
millora de les polítiques de qualitat que ens han de permetre, també, establir
mecanismes per validar el correcte seguiment dels processos i procediments
implantats al centre i garantir la qualitat dels estudis oferts. Amb aquesta voluntat, a
llarg del primer bienni d'implementació del SGIQ (2008-2010) es van dissenyar diverses
línies de treball que havien de permetre assolir els següents objectius:

a) Garantir una millora continuada en la disponibilitat i accés a la informació pública
relativa a les titulacions i als processos i procediments que regulen el funcionament de
la FCRIB.

En aquest punt, la informació relativa al desenvolupament operatiu de l'ensenyament i
els indicadors derivats de tots els títols de la Universitat són d'accés públic a través de
l'espai de 'Garantia de Qualitat' del web del centre, on es disposa d'un enllaç a la web
de seguiment de les titulacions. També són d'accés públic el manual AUDIT, així com
l'actualització dels processos transversals de la URL que queden recollits en el SGIQ de
la FCRIB.
b) Millorar i actualitzar progressivament el nostre SGIQ amb l'objectiu d'establir
sistemes i canals de comunicació continus que permetin detectar els canvis dels
processos i procediments del centre, així com renovar-los i rendibilitzar-los.

Aquest objectiu s'ha aconseguit al llarg del bienni 2012-2014. Tanmateix, ens trobem
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immersos en un procés constant de millora progressiva i continuada de les polítiques
de qualitat del centre i, per tant, considerem que aquest objectiu continua formant
part de les propostes de millora de cara al proper bienni .

I així ho constata l’OQ-FCRIB en aquest Informe de Seguiment del SGIQ del Centre
2012-2014 que fem arribar, tal com estableixen els processos transversals per al
seguiment de la implementació dels SGIQs, al Vicerectorat de Política Acadèmica de la
URL.

A 17 de juliol de 2015

Dr. Alfons Medina
Director de la OQ-FCRIB.
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ANNEX 1. Mapa de processos de la FCRIB

REVISIÓ I MILLORA CONTÍNUA

ANNEX 2. Explicació del mapa de

-Orientació professional dels
estudiants: FT_D3_F7
-Revisió mobilitat
-Revisió
pràctiques
d’estudiants:
FT_D3_F5
d’estudiants: FT_D3_F6

processos de la FCRIB, segons la
tipologia de procés
-Ajuda i orientació als
estudiants sobre
ensenyaments, metodologia i
avaluació: FT_D3_F4

ESTRATÈGICS E01
ESTRATÈGICS
(DEFINEIXEN ESTRATÈGIAS)
- Definició de la política de PDI I PAS:
FT_D4_F9

DE SUPORT.
RELATIUS A
DE SUPORT
RECURSOS I SERVEIS (A01)
-Gestió de recursos materials i
serveis: FT_D5_F13y14

- Captació i selecció de PDI i PAS:
FT_D4_F10
ESTRATÈGICS E02
(COMUNIQUEN ESTRATÈGIAS)
- Publicació d’informació sobre les
titulacions: FT_D7_F16
ESTRATÈGICS E03
(GARANTEIXEN LA QUALITAT
DE LES ESTRATÈGIAS)
-Anàlisi i utilització dels resultats:
FT_D6_F15
-Política i objectius de qualitat:
FT_D1_F1
-Seguiment, revisió i millora del SGIQ:
FT_D0_F0
-Renovació acreditació titulacions:
FT_D2_F17
- Garantia de qualitat dels programes
formatius: FT_D2_F2

DE SUPORT. RELATIUS A
PDI I PAS (A02)
-Formació de PDI/PAS:
FT_D4_F11
-Avaluació, promoció i
reconeixement del PDI/PAS:
FT_D4_F12

DE SUPORT. RELATIUS A
CANALS DE COMUNICACIÓ
(A03)
-Gestió d’incidències,
reclamacions i suggerències:
FT_D3_F8

Estudiants formats, ensenyament de qualitat i excel·lència
universitària

-Perfils
i admisió
OPERATIUS
d’estudiants: FT_D3_F3

SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÉS

EEES / Legislació vigent / política de qualitat de la URL / Societat i
empresa

MARCS DE REFERÈNCIA

PROCESSOS CLAU

TIPOLOGIA DE PROCÉS

DEFINICIÓ DEL PROCÉS

IDENTIFICACIÓ DEL PROCÉS

ESTRATÈGICS E01
(DEFINEIXEN ESTRATÈGIES)

-Definició de la política de PDI i PAS.
……………………………………………

…………… FT_D4_F9

-Captació i selecció de PDI i PAS ...

…………... FT_D4_F10

- Publicació d’informació sobre les titulacions
………………………………

…………… FT_D7_F16

ESTRATÈGICS E02
(COMUNIQUEN ESTRATÈGIES)

ESTRATÈGICS E03
(GARANTEIXEN LA QUALITAT DE LES ESTRATÈGIES)

-- Anàlisis i utilització dels resultats
.……………………………………………………..

…………… FT_D6_F15

- Política i objectius de qualitat …………………

…………… FT_D1_F1

- Seguiment, revisió i millora del SGIQ ……

…………… FT_D0_F0

- Renovació de l’acreditació de les titulacions
………………………………………………………

…………….FT_D2_F17

- Garantia de qualitat dels programes formatius
……………………………………………………….

……………. FT_D2_F2
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OPERATIUS

- Perfils i admissió d’estudiants ……………..

……………. FT_D3_F3

- Orientació professional dels estudiants ……

……………. FT_D3_F7

- Revisió mobilitat d’estudiants …………….

……………. FT_D3_F5

- Revisió pràctiques d’estudiants …………….

……………. FT_D3_F6

- Ajuda i orientació als estudiants sobre ensenyaments,
metodologies i avaluació ………

…………….. FT_D3_F4

DE SUPORT. RELATIUS A RECURSOS I SERVEIS (A 01)

- Gestió de recursos materials i serveis ….

…………….. FT_D5_F13 y 14

DE SUPORT. RELATIUS A PDI I PAS (A 02)

- Formació de PDI/PAS ………………………..

……………… FT_D4_F11

- Avaluació, promoció y reconeixement del PDI/PAS
…………………………………………..

……………… FT_D4_F12

- Gestió d’incidències, reclamacions y suggeriments
……………………………………….

……………… FT_D3_F8

DE SUPORT. RELATIUS A CANALS DE COMUNICACIÓ
(A 03)
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ANNEX 3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL SGIQ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grupos de interés
Responsable del proceso y órganos de gestión
Sistemas de recogida de información
Descripción del proceso
Seguimiento, revisión y mejora
Flujograma

Grupos de interés:
Este proceso va dirigido a la totalidad de los grupos de interés de la Facultad de
Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna (FCRIB), y en particular a:


Equipo Directivo, profesorado, investigadores, personal no docente,
estudiantes.



Equipo de gestión de la Fundación Blanquerna, Rectorado de la URL y
órganos de gestión de calidad de la URL.



Antiguos y futuros estudiantes, empleadores, Asociaciones y Colegios
profesionales, Administraciones Públicas autonómicas, estatales e
internacionales, medios de comunicación, líderes de opinión y, en
definitiva, sociedad en general.

La responsable de liderar el proceso aquí descrito es la Oficina de Calidad de la
Facultad (OC-FCRIB).
Los órganos de gestión involucrados en el proceso son:
ORGANOS DE GESTIÓN

FUNCIONES

Unidad de Calidad e Innovación Establecer directrices, procesos y
Académico-docente de la URL (UQIAD- procedimientos transversales para el
URL)
seguimiento, revisión y mejora del SGIC
de los centros

Oficina de Calidad de la FCRIB

Llevar a cabo el proceso de seguimiento,
revisión y mejora del SGIC que incluye la
elaboración del informe bienal de
seguimiento del SGIC y, en consecuencia,
la detección de puntos fuertes y débiles
del SGIC del centro.

Comisión de Calidad de la FCRIB

Dar apoyo a la Oficina de Calidad en el
proceso de seguimiento, revisión y
mejora del SCIC del centro.

URL y, en concreto:
-

-

Recepción y difusión de los informes de
Unidad de Calidad e innovación seguimiento de centro a los grupos de
académico-docente de la URL interés implicados.
(UQIAD)
Elaborar el Plan de mejora del SGIC del
Vicerrectorado
de
Política centro junto con la Oficina de Calidad de
la FCRIB.
Académica de la URL
Prestar apoyo a los centros en el proceso
global de seguimiento, revisión y mejora
del SGIC.

Sistemas de recogida de información:
La información que permite analizar y realizar el seguimiento del SGIC parte, en primer
lugar, de un marco de referencia amplio que incluye: la legislación vigente; los
estándares y directrices de calidad del EEES; la política de calidad de la URL y del
centro; el manual del SGIC, los informes bienales de seguimiento del SGIC; los Informes
de Seguimiento de las Titulaciones (IST) –ahora Informes de Seguimiento de Centro
(ISC)- y su valoración por parte de las agencias de calidad.
Partiendo de este marco de referencia, son clave las informaciones recogidas en torno
a: incidencias y/o reclamaciones; resultados de encuestas de satisfacción; informes de
los servicios; informes de modificaciones en los procesos elaborados por los
propietarios y/o responsables de estos; así como toda aquella documentación que sea
considerada clave para el seguimiento, revisión y mejora del proceso como pueda ser,
en el caso del seguimiento de las titulaciones, la elaboración de los IST/ISC.
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Descripción proceso:
Este proceso hace referencia al seguimiento, revisión y mejora del SGIC del centro con
la periodicidad establecida (bienal) y, si se considera necesario, cuando se produzcan
cambios en la organización y/o actividades del centro, con el objetivo de mantener
permanentemente actualizado el SGIC de la Facultad.
La Oficina de Calidad (OC) de la Facultad revisa, periódicamente, el funcionamiento de
cada uno de los procesos que conforman el sistema de calidad del centro. Para ello, se
reúne periódicamente con los principales responsables de cada proceso; que, además,
mantienen informada a la OC de cualquier cambio que pudiese producirse. Dichos
cambios también pueden derivarse de la detección de necesidades o posibilidades de
mejora identificadas en el transcurso de las reuniones periódicas que mantienen los
miembros de la comisión de calidad del centro. Estos cambios o modificaciones
puntuales de procesos se incorporan periódicamente dando lugar a nuevas versiones
actualizadas de los documentos que recogen el SGIC del centro. Si en el transcurso de
esta revisión periódica la OC detecta la necesidad de realizar modificaciones
sustanciales en el SGIC, lo comunica a la UQIAD-URL enviando una propuesta de
modificación/revisión de la globalidad del SGIC para su valoración conjunta.
Bienalmente, la OC elabora el Informe de Seguimiento del SGIC del centro, en el que
recoge, tal y como establece el proceso transversal que define la URL, los siguientes
aspectos clave relativos al SGIC de la Facultad:
a) valoración del proceso de implantación del SGIC y de la consecución de objetivos.
b) síntesis de los puntos fuertes y puntos débiles.
c) oportunidades de mejora y/o propuesta de objetivos bienales.
Como en el caso anterior (procedimientos relativos a la revisión continua del SGIC), si
del Informe bienal de Seguimiento del SGIC se desprende la necesidad de llevar a cabo
modificaciones substanciales del manual de SGIC del centro, la UQIAD-URL y la OCFCRIB elaborarán conjuntamente un plan de mejora –a partir de reuniones de
valoración conjunta del SGIC del centro- que permitirá a la OC-FCRIB llevar a cabo la
planificación de las acciones de mejora; cuya principal evidencia es la publicación, en
última instancia, de una nueva versión del SGIC de la Facultad.
Los documentos que se derivan de la activación de dicho proceso son:
- Informe (bienal) de seguimiento del SGIC realizado por la Oficina de Calidad de la
Facultad [DC1/v1.proc D0_01]
- Plan de mejora del SGIC (Acta/resumen de la reunión OC-FCRIB y UQIAD-URL).
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- Nuevas versiones del SGIC del centro.
Seguimiento, revisión y mejora:
El seguimiento, revisión y mejora de la implementación del SGIC es llevado a cabo por
la Oficina de Calidad de la Facultad con el apoyo de la comisión de calidad del centro y
a partir de un marco de referencia amplio que incluye: la legislación vigente; los
estándares y directrices de calidad del EEES; la política de calidad de la URL y del
centro; el manual del SGIC, los informes bienales de seguimiento del SGIC; los Informes
de Seguimiento de las Titulaciones y su valoración por parte de las agencias de calidad.
Otros marcos de referencia clave para el seguimiento, revisión y mejora del SGIC se
derivan del análisis de indicadores tales como: incidencias y/o reclamaciones;
resultados de encuestas de satisfacción; informes de los servicios; informes de
modificaciones en los procesos elaborados por los propietarios y/o responsables de
estos; así como toda aquella documentación que sea considerada clave para el
seguimiento, revisión y mejora del proceso.
Como se ha descrito en apartados anteriores, bienalmente la Oficina de Calidad de la
FCRIB elabora el informe de seguimiento del SGIC del centro; de cuyas fortalezas y
debilidades pueden derivarse propuestas relativas a la mejora del SGIC o bien de los
procedimientos relativos al seguimiento, revisión y mejora de la globalidad del proceso
aquí descrito.
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F1. Política y objetivos de calidad de la FCRIB
INICIO

Definición del órgano,
unidades o personas
involucradas en el
seguimiento, revisión y
mejora del SGIC del centro
Equipo Directivo

Análisis de la información
sobre el SGIC
Comisión Calidad FCRIB
OC-FCRIB

Marcos de referencia:
- Marco legal vigente
- Estándares y directrices de
calidad del EEES
- Política de calidad de la URL y
del centro
- Manual de SGIC de centro
- Informes bienales de
seguimiento del SGIC del centro
- Informes de Seguimiento de las
titulaciones y valoraciones por
parte de las agencias de calidad
- otros

Seguimiento y evaluación de
la implementación del SGIC
del centro
OC-FCRIB

Evidencia:
Informe bienal de seguimiento
del SGIC del centro

¿Se requieren
modificaciones en el
manual de SGIC?

NO

OC-FCRIB
URL

FIN
SÍ
Análisis de las
modificaciones necesarias
en el SGIQ que se
desprenden del seguimiento
del SGIC de centro
OC-FCRIB
URL

Evidencia:
Reunión OC-FCRIB y URL
de la que se desprende un
plan de mejora

Planificación de las acciones
de mejora
OC-FCRIB

Publicación de las acciones
de mejora
OC-FCRIB
Gabinete de Comunicación

FIN
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Evidencia:
Nuevas versiones del
manual de SGIC de centro

ANNEX 4. Membres de la Comissió de Qualitat de Centre de la FCRIB

Degà

Dr. Josep Mª Carbonell

Vicedegà Acadèmic

Dr. Josep Lluís Micó

Vicedegà de Recerca i Postgrau/Professor

Dr. Pere Masip

Vicedegà de Tecnologia i equipaments

Dr. Josep Rom

Director de l'Àrea d'Humanitats i Ciències Socials

Dr. Ignasi Boada Sanmartín

Secretari Acadèmic/professor

Dr. Enric Xicoy

Director de l’Oficina de Qualitat

Dr. Alfons Medina

Oficina de Qualitat/professor

Dr. Jordi Jauset

Oficina de Qualitat/professora

Dra. Sònia Ballano

Director Grau Periodisme/professor

Dr. Marçal Sintes

Director Grau Cinema i Televisió/professor

Llic. Francesc Vilallonga

Director Grau Publicitat i Relacions Públiques/professor

Llic. Antonio Solanilla

Director Grau Relacions Internacionals/professor

Llic. Onno Seroo

PAS/Secretaria

Sra. Núria Pujol

PAS/Informàtica

Sr. Alfons Ventura

Alumne/Grau

Sr. Víctor Bas

Alumne Màsters i Doctorat

Sr. Santiago Justel
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ANNEX 6. Activitats de l’Àrea Alumni i Carreres Professionals
Curs Acadèmic 2012/2013


Chapters. Trobades d’exalumnes a:
o Madrid - L’activitat se celebrà amb la col·laboració de Caixa Fòrum i va reunir a una vintena
d’Alumni.
o Londres - L’activitat se celebrà a The Hoxton Hill, i va reunir 25 exalumnes que resideixen a la capital
anglesa.
o New York - La primera reunió d’Alumni a NY va comptar amb la presència del degà i va reunir a prop
de 25 exalumnes.
o Caracas - Arrel de la visita del Degà de la Facultat a aquesta ciutat, es va organitzar un còctel pels
exalumnes que resideixen en aquesta ciutat i altres periodistes catalans.

 Sessió informativa alumnes 4t de l’àrea de carreres professionals. L’objectiu d’aquesta sessió és informar
als alumnes que finalitzen els seus estudis dels serveis que trobaran a la Facultat com a exalumnes. A
banda de les activitats d’Alumni, els exalumnes reben informació completa sobre el funcionament de la
borsa de treball. (Públic assistent: 300)
 Sessió formativa alumnes 3r “com fer un CV”. Durant el primer semestre de tercer curs, se celebra una
sessió amb els alumnes de tercer curs de periodisme sobre com realitzar un bon cv. L’objectiu d’aquesta
sessió és que els alumnes puguin preparar-se per les seves primeres pràctiques professionals. (Públic
assistent: 60)
 Xerrada Google alumnes 3r: Helena Mcardle. Una de les responsables de l’equip de Recruitment de
l’empresa Google va fer un taller de 6h de durada sobre la creativitat i les carreres professionals. El
Públic destinatari eren alumnes de tercer curs, públic potencial pel programa de pràctiques de
l’empresa. (Públic assistent: 40)
 Jornades de comunicació Blanquerna. En cada edició de les Jornades, l’Àrea Alumni promou la
participació dels exalumnes com a ponents en alguna de les conferències que es duen a terme. En
aquesta edició participaren 15 alumni.
 Alumni als seminaris de 3r “Alumni a les aules”. Durant tot el curs una desena d’exalumnes assistiren
com a convidats a les classes de Seminari de tercer curs per presentar les seves carreres professionals.
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 Publicació anuari 2012/2013 (4000 exemplars). L’àrea Alumni publica un anuari resum de la seva
activitat anual, que es distribueix entre exalumnes, professors i futurs alumnes de la Facultat.
 Sopar celebració 10 anys 6a promoció. Celebració dels deu anys de finalització dels estudis. El sopar

reuneix a exalumnes i professors a la Facultat. (Públic assistent: 100)
 Estudi d’inserció Grau. L’àrea de Carreres Professionals realitza un estudi d’inserció entre tots els alumni

que fa un any que han finalitzat la seva titulació de Grau. Les dades es distribueixen entre l’equip
acadèmic.
 Estudi d’inserció Màsters i Postgrau. L’àrea de Carreres Professionals realitza un estudi d’inserció entre

tots els alumni que fa un any que han finalitzat la seva titulació de Postgrau o Màster. Les dades es
distribueixen entre l’equip acadèmic.
 Publicació Revista Feedback: anuari Alumni 2012-2013.

Curs acadèmic 2013/2014
 Chapters: Trobades d’exalumnes a:
o

Madrid - L’activitat se celebrà amb la col·laboració de Gómez, Acebo y Pombo Abogados i va
reunir a una vintena d’Alumni.

o

Londres - L’activitat se celebrà a la RoundHouse, i en nom de la Facultat hi assistí el Dr. Josep
Rom. L’activitat va reunir a més de vint alumni.

o

New York - La segona reunió d’Alumni a NY va comptar amb la presència del Dr. Enric Ordeix i
va reunir a prop de 25 exalumnes. L’acte tingué lloc a la seu de Qnary.

o

Hong Kong - La seu d’Apple va ser l’escenari per la primera trobada d’Alumni a NY, que va
reunir a 4 persones.

o

Paris - El Degà i el director del Grau de Relacions Internacionals, Onno Seroo, van ser els
amfitrions de la primera trobada d’Alumni a Paris, que va reunir a 10 persones.

o

Brusel.les - Una desena d’exalumnes van participar en la primera trobada d’Alumni a Brusel·les,
acompanyats pel degà de la Facultat, el Dr. Pere Franch i la professora Sònia de Jaime.



Sessió formativa alumnes 3r “com fer un CV”. Durant el primer semestre de tercer curs, se celebra
una sessió amb els alumnes de tercer curs de periodisme sobre com realitzar un bon cv. L’objectiu
d’aquesta sessió és que els alumnes puguin preparar-se per les seves primeres pràctiques
professionals. (Públic assistent: 60)
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Sessió informativa alumnes 4t de l’àrea de carreres professionals. L’objectiu d’aquesta sessió és
informar als alumnes que finalitzen els seus estudis dels serveis que trobaran a la Facultat com a
exalumnes. A banda de les activitats d’Alumni, els exalumnes reben informació completa sobre el
funcionament de la borsa de treball. (Públic assistent: 300)



Jornades de comunicació Blanquerna. En cada edició de les Jornades, l’Àrea Alumni promou la
participació dels exalumnes com a ponents en alguna de les conferències que es duen a terme. En
aquesta edició participaren 15 alumni.



Alumni als seminaris de 3r “Alumni a les aules”. Durant tot el curs una vintena d’exalumnes
assistiren com a convidats a les classes de Seminari de tercer curs per presentar les seves carreres
professionals.



Publicació anuari 2012/2013. L’àrea Alumni publica un anuari resum de la seva activitat anual, que
es distribueix entre exalumnes, professors i futurs alumnes de la Facultat.



Sopar celebració 10 anys 7a promoció. Celebració dels deu anys de finalització dels estudis. El sopar
reuniex a exalumnes i professors a la Facultat. (Públic assistent: 100)



Sessió informativa “Treballar en entorns internacionals” Cristina Ventura (Públic assistent: 25).
L’Alumni Cristina Ventura, resident a Hong-Kong va oferir una conferència sobre les competències
necessàries per treballar en entorns professionals internacionals.



Sessió informativa “Treballar en entorns internacionals” Gregory Payne (Públic assistent: 25). El
professor Payne, de l’Emerson College de Boston, va oferir una conferència sobre les competències
necessàries per treballar en entorns professionals internacionals.



Jornada “Alumni a les Aules” alumnes 2n (Públic assistent: 300). 12 exalumnes van presentar el seu
perfil professional als alumnes de segon curs, en una sessió celebrada a l’Auditori de la Facultat.



I Jornada d’ocupació laboral “Eines per trobar feina” (Públic assistent: 40). Els Alumni i Alumnes de
quart curs de la Facultat van poder assistir a una Jornada organitzada per Carreres Professionals per
treballar les diferents eines existents a l’hora de realitzar un procés de cerca de feina.



Estudi d’inserció Grau. L’àrea de Carreres Professionals realitza un estudi d’inserció entre tots els
alumni que fa un any que han finalitzat la seva titulació de Grau. Les dades es distribueixen entre
l’equip acadèmic.
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Estudi d’inserció Màsters i Postgrau. L’àrea de Carreres Professionals realitza un estudi d’inserció
entre tots els alumni que fa un any que han finalitzat la seva titulació de Postgrau o Màster. Les
dades es distribueixen entre l’equip acadèmic.



Posada marxa nou portal alumni -borsa de treball - Blanquerna publica el nou portal dedicat a tots
els Alumni de Blanquerna. En aquest portal els alumni poden accedir al director d’Alumni, les
ofertes de treball i les activitas que s’organitzen per aquest col·lectiu.
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