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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 al SGIQ del centre, valorant el seu grau
d’implementació i el grau d’acompliment dels objectius proposats, tenint en compte les
directrius bàsiques definides pel programa AUDIT:
-

Aspectes generals del Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Política i objectius de qualitat
Garantia de qualitat dels programes formatius
Desenvolupament dels programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant
Garantia de la qualitat del personal acadèmic i d’administració i serveis
Garantia de la qualitat dels recursos materials i serveis
Recollida i anàlisi dels resultats per a la millora dels programes formatius
Publicació de la informació i rendició de comptes sobre els programes formatius

II. Síntesi dels punts forts i punts febles
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 cinquè
bienni d’implementació (cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-2018).
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 o actualitzacions aplicables al SGIQ
del centre així com les propostes de millora i/o objectius del centre de cara al proper bienni
d’implementació (18-20).
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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) va proporcionar una bona
oportunitat a la FCRIB -i a la globalitat dels centres de la URL- per a 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. Deu anys després, representada per l’Equip Directiu,
la Comissió de Qualitat del Centre i la gestió tècnica de l’Oficina de Qualitat, la FCRIB ha
procedit a l’elaboració del cinquè informe de seguiment de la implementació del SGIQ del
centre, relatiu al bienni 2016-2018, amb l’objectiu de valorar el seu procés de 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.
En aquest últim bienni hem pogut copsar la fortalesa del nostre SGIQ mitjançant el primer procés
d’acreditació de titulacions a la FCRIB. El 2017 es van acreditar el Grau en Relacions
Internacionals i els Màsters Universitaris en Ficció en Cine i Televisió. Producció, guió i
realització; en Estratègia i Creativitat Publicitàries; i en Periodisme Avançat. Reporterisme. Per
altra banda, s’ha portat a terme la verificació d’un nou Grau en Global Communication
Management (implementat el curs 2018-2019) i un nou Màster Universitari en Estudis Avançats
d’Afers Internacionals (que s’implementarà el curs 2019-2020).
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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 biennal 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 consolidació de l’Oficina de Qualitat de la FCRIB (OQ-FCRIB), esdevé un
excel·lent pilar 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, l’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'acreditació 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, l’OQ- FCRIB valora positivament la 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 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 ha
d’assegurar el seu procés de seguiment, revisió i millora per a garantir la qualitat acadèmica i
docent, (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 i consolidació 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
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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 i consolidació 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 millora continuada en el procés de
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 de Qualitat i Innovació
Academicodocent de la URL (2014-2016 i 2017-2019).2
0. Els aspectes generals del SGIQ
A l’informe biennal de seguiment del SGIQ relatiu al període 2012-2014 es va incorporar, per
primera vegada, la informació relativa a la directriu 0 del SGIQ del centre; que va suposar, com
a principals millores l’elaboració del mapa de processos definits pel SGIQ i l’elaboració del procés
de revisió global i d’implementació de millores del SGIQ. Aquest darrer procés esmentat,
implicava un compromís del centre per a 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, finalment, la implementació de les
millores introduïdes.
L’Informe biennal 2014-2016, va presentar com a principal novetat del SGIQ el disseny definitiu
dels procediments clau per a activar l’únic procés del SGIQ que encara no s’havia implementat
en la seva totalitat i que corresponia al procés de renovació de les acreditacions dels títols
oficials del centre. En aquest punt, i donat que la Facultat passaria el seu primer procés
d’acreditació al llarg del bienni 2016-2018,3 es va procedir a dissenyar i començar a implementar
un nou procés en el marc de la Directriu 2 del SGIQ, concretament del “Proceso de renovación
de la acreditación de las titulaciones oficiales”, amb codi FT_D2_F17.

L’informe biennal 2016-2018 presenta com a principal novetat del SGIQ la implementació
definitiva de totes les fases del procés de renovació de les titulacions oficials del centre. En
aquest punt, al llarg del curs acadèmic 2016-2017 es van acreditar favorablement quatre
titulacions oficials del centre: El Grau en Relacions Internacionals i tres màsters universitaris:
el Màster Universitari en Ficció en Cine i Televisió. Producció, guió i realització; el Màster
Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries; i el Màster Universitari en Periodisme
Avançat. Reporterisme, que havien estat re-verificats el 2013.

2
3

Vegeu el document al següent enllaç: http://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/pla-estrategic
Vegeu Annex 3. Calendari d’acreditació (provisional) de les titulacions oficials de la FCRIB.
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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 el
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 a 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 2010-2012, la simplificació del manual AUDIT
recomanada per les agències de qualitat.
Per a desplegar aquestes quatre línies estratègies que permeten consolidar la cultura de la
qualitat al centre ha estat clau el paper de l’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.4

4

Vegeu el document al següent enllaç: http://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/pla-estrategic
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2. La garantia de qualitat dels programes formatius
La garantia de qualitat dels programes formatius és un aspecte clau del SGIQ del centre, i és per
això que els processos i procediments vinculats queden regulats per la directriu 2 del SGIQ
(MSGIQ-D2). Concretament, el procés 2 del manual (FT_D2_F2) detalla les seves especificitats.
A continuació es detallen els aspectes més significatius relacionats amb aquesta dimensió pel
que fa el bienni 2016-2018:
Procés d’acreditació de quatre titulacions oficials de la FCRIB:
El resultat final del procés d’acreditació va ser molt positiu i es van acreditar les 4 titulacions.
Podem observar el resultat global de totes les dimensions de cadascun dels títols. Totes les
dimensions es van assolir, i fins i tot, moltes d’elles amb progrés vers l’excel·lència.
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Taula. Elements valorats satisfactòriament per AQU a l’avaluació de la sol·licitud dels títols
-

- Pertinença de la titulació, tant pel que fa la qualitat acadèmica de la proposta, com pel seu interès
social i per la potencialitat de la institució per al desenvolupament de la titulació.
- Perfil de formació (redactat en competències) adequat en estructura, contingut i nivell acadèmic.
- Valoració positiva de la informació pública sobre l’accés, vies i requisits d’accés, admissió,
procediments d’acollida i orientació als estudiants un cop matriculats, criteris i procediments de
transferència i reconeixement de crèdits, així com les condicions i proves d’accés especials.
- Coherència interna entre els resultats d’aprenentatge i els mètodes d’ensenyament, les activitats
formatives i les activitats d’avaluació dels mòduls o matèries.
- Bona justificació dels resultats previstos, així com de l’enfocament de la Universitat per a valorar
el progrés i els resultats d’aprenentatge dels estudiants.
- La planificació temporal i dedicació prevista per part dels estudiants es consideren satisfactòries,
com també ho són els mecanismes de coordinació docent i les accions de mobilitat.
- Els recursos materials i serveis disponibles tant de la Universitat com de les entitats
col·laboradores són suficients i apropiats al nombre d’estudiants i a les característiques de la
titulació.
- Disposició d’un Sistema de Garantia Interna de Qualitat avaluat favorablement per AQU
Catalunya.
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Procés de seguiment de la (re)verificació dels tres Graus en Comunicació que van implementar
nous plans d’estudi el curs acadèmic 2015-2016):
La implementació de les tres titulacions (re)verificades s’ha valorat com a molt satisfactori, tal
com es desprèn del procés de seguiment de les titulacions que recull l’Informe de Seguiment de
Centre del curs acadèmic 2016-2017 i 2017-2018. Com evidencien les memòries actualitzades,
les titulacions de Grau del centre disposen de mecanismes adequats de coordinació docent.
En aquest punt, l’estructura en mòduls dels plans d’estudis dóna coherència des del punt de
vista dels continguts; assegurant el desplegament progressiu dels objectius d’aprenentatge i les
competències, evitant solapaments, i erigint-se com a peça estratègica per assegurar la
coordinació entre tot el personal docent. En la planificació de cada curs acadèmic, i a través dels
corresponents mecanismes de coordinació, es decideix el nombre adequat de coordinadors i
professors, en relació als diferents mòduls, pràcticum, treball final de grau i pràctiques
curriculars. La coordinació interna s’assoleix mitjançant reunions i comunicacions entre els
professors i els responsables del Grau (director i coordinadors). Aquesta coordinació es dóna
també a nivell horitzontal entre professors i és un dels mecanismes fonamentals per assegurar
el nivell de qualitat establert dins les diferents titulacions.
En el marc del procés de seguiment de la implementació dels tres Graus es va detectar la
necessitat de du a terme una modificació substancial del Grau de Periodisme i Comunicació
Corporativa, tal com es detalla a la següent taula de modificacions substancials i no substancials
portades a terme l’últim bienni.

Modificacions substancials i no substancials de les titulacions oficials de Grau i Màster
dutes a terme el curs acadèmic 2016-2017 per a la seva implementació al 2017-2018
TÍTOL

CURS
D’IMPLEMEN
TA-CIÓ

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL

DATA
APROVACIÓ
JUNTA DE
GOVERN

Màster
Universitari
en
Comunicació
Política i
Social

2017-2018

Modificacions no substancials via ISC:
Al mòdul 1: Anàlisi de l’entorn polític i social: la comunicació política en les
democràcies actuals (20 crèdits): canvi en el creditatge de dues assignatures:
-“Democràcia participativa: partits, moviments socials, mitjans de comunicació
i ciutadania”: passa de 5 ECTS a 4 ECTS.
“Mitjans, xarxes i marques personals”: passa de 3 ECTS a 4 ECTS.

17/03/2017

Modificacions no substancials via ISC:
- MATÈRIA: La democràcia i la formació de l’opinió pública (11 ECTS):
Semestre 1: 11 ECTS passa a 7 ECTS
Semestre 2: 0 ECTS passa a 4 ECTS

18/05/2017

- MATÈRIA: Seminari de comunicació (6 ECTS)
Semestre 1: 6 ECTS passa a 3 ECTS
Semestre 2: 0 ECTS passa a 3 ECTS
- MATÈRIA: Estratègies, tècniques i eines a la pràctica dels mitjans de
comunicació (5 ECTS)
Semestre 1: 0 crèdits passa a 2 ECTS
Semestre 2: 5 crèdits passa a 3 ECTS
Màster
Universitari
en Producció

2017-2018

Modificacions no substancials via ISC:
MÀTERIA: Llenguatges de la cultura (6 ECTS)
Semestre 1: 6 ECTS passa a 3 ECTS
Semestre 2: 0 crèdits passa a 3 ECTS
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18/05/2017

i Comunicació
Cultural

MÀTERIA: “Anàlisi sectorial i estratègies de producció” (8 crèdits)
Semestre 1: 8 ECTS passa a 3 ECTS
Semestre 2: 0 crèdits passa a 5 ECTS
MATÈRIA: Seminari de comunicació (6 ECTS)
Semestre 1: 6 ECTS passa a 3 ECTS
Semestre 2: 0 ECTS passa a 3 ECTS

Màster
Universitari
en
Periodisme
Avançat.
Reporterisme

2017-2018

Modificacions no substancials via ISC:
MATÈRIA: Ètica periodística i reportatge (4 ECTS)

18/05/2017

Semestre 1: 4 ECTS passa a 0 ECTS
Semestre 2: 0 ECTS passa a 4 ECTS
MATÈRIA: Seminari de comunicació (6 ECTS)
Semestre 1: 6 crèdits passa a 3 ECTS
Semestre 2: 0 crèdits passa a 3 ECTS

Màster
Universitari
en Estratègia
i Creativitat
Publicitàries.

2017-2018

Modificacions no substancials via ISC:
MATÈRIA: Planificació de mitjans (3 ECTS)
Semestre 1: 0 ECTS passa a 3 ECTS
Semestre 2: 3 ECTS passa a 0 ECTS

18/05/2017

MATÈRIA: Estratègia de la marca (5 ECTS)
SEMESTRE 1: 5 ECTS passa a 2 ECTS
SEMESTRE 2: 0 ECTS passa a 3 ECTS
MATÈRIA: El discurs creatiu (9 ECTS)
SEMESTRE 1: 6 ECTS passa a 3 ECTS
SEMESTRE 2: 3 ECTS passa a 6 ECTS
MATÈRIA: La pràctica de la creativitat (5 ECTS)
SEMESTRE 1: 3 ECTS passa a 0 ECTS
SEMESTRE 2: 2 ECTS passa a 5 ECTS
MATÈRIA: Tècniques de retòrica i redacció (4 ECTS)
SEMESTRE 1: 0 ECTS passa a 2 ECTS
SEMESTRE 2: 4 ECTS passa a 2 ECTS
MATÈRIA: Seminari de comunicació (6 ECTS)
SEMESTRE 1: 6 ECTS passa a 3 ECTS
SEMESTRE 2: 0 ECTS passa a 3 ECTS
Màster
Universitari
en Ficció en
Cinema i
Televisió.
Producció,
guió i
realització

2017-2018

Modificacions no substancials via ISC:
MATÈRIA: Guió Aplicat (5 ECTS)
SEMESTRE 1: 5 ECTS passa a 2 ECTS
SEMESTRE 2: 0 ECTS passa a 3 ECTS

18/05/2017

MATÈRIA: Realització audiovisual (5 ECTS)
SEMESTRE 1: 5 ECTS passa a 1 ECTS
SEMESTRE 2: 0 ECTS passa a 4 ECTS
MATÈRIA: Creativitat audiovisual (4 ECTS)
SEMESTRE 1: 4 ECTS passa a 0 ECTS
SEMESTRE 2: 0 ECTS passa a 4 ECTS
MATÈRIA: Seminari de comunicació (6 ECTS)
SEMESTRE 1: 6 crèdits passa a 3 ECTS
SEMESTRE 2: 0 crèdits passa a 3 ECTS

Màster en
Direcció d’Art
en Publicitat

2017/2018

Modificacions no substancials via ISC:
MATÈRIA: Tècniques i eines de la direcció d’art (6 ECTS)
Semestre 1: 3 ETCS passa a 6 ECTS
Semestre 2: 3 ECTS passa a 0 ECTS
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18/05/2017

MATÈRIA: El procés projectual (9 ECTS)
Semestre 1: 3 ECTS passa a 0 ECTS
Semestre 2: 6 ECTS passa a 9 ECTS
MATÈRIA: Seminari de comunicació (6 ECTS)
Semestre 1: 6 ECTS passa a 3 ECTS
Semestre 2: 0 ECTS passa a 3 ECTS
Grau en
Periodisme i
Comunicació
Corporativa
Grau en
Comunicació
Audiovisual
Grau en
Publicitat,
Relacions
Públiques i
Màrketing
Grau en
Periodisme i
Comunicació
Corporativa

2017/2018

2017/2018

Modificacions no substancials via ISC:
MÒDUL: Bases interdisciplinàries de la comunicació
La titulació ofereix, en el marc d’aquest mòdul, una nova assignatura optativa:
“Periodisme Religiós”.

18/05/2017

Modificacions no substancials via ISC:
Apartat 5. Planificació dels ensenyaments: 5.5.1.8 Sistemes d’Avaluació
S’han modificat les ponderacions màximes i mínimes de les avaluacions de les
diferents matèries.

23/11/2017

Modificacions no substancials via ISC:
MATÈRIA: Mitjans informatius. L’assignatura ‘Informació Audiovisual’ crearà
una Unitat Formativa
MATÈRIA: Mitjans informatius. L’assignatura ‘Informació Radiofònica’ crearà
una Unitat Formativa
NOTA: S’afegeixen altres modificacions de caràcter substancial que passen per
la mateixa Junta de Govern i que queden explicitades a continuació.

18/05/2017

CURS
D’IMPLEMEN
TACIÓ

MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL

DATA
APROVACIÓ
JUNTA DE
GOVERN //
DATA
APROVACIÓ
AQU

En aquest punt, fruit de la implementació dels títols verificats, es va detectar la necessitat d’establir un procés de modificació
substancial (via tramitació Agència) al Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa, i relatiu exclusivament a l’apartat 10.2 de la
memòria verificada que (Procediment d’Adaptació - adaptació al pla vigent - passarel·les). Aquestes modificacions van ser aprovades
per Junta de Govern de la URL el 18 de maig de 2017 i per AQU el 22 de desembre del 2017. La implementació d’aquesta modificació
es va produir satisfactòriament el curs acadèmic 2017-2018.
Grau en
Periodisme i
Comunicació
Corporativa

Modificació substancial: via tramitació Agència
10.2 Procediment d’Adaptació - adaptació al pla vigent (passarel·les)
Degut a una errata, a l’apartat 10.2 de la memòria (taula d’adaptació al pla
vigent), l’assignatura "Lenguaje Periodístico: Radio I" (3 ECTS) apareixia
vinculada a l’assignatura-passarel·la "Géneros y formatos radiofónicos" (3
ETC). L’assignatura pasarel·la que havia de constar és una optativa
d’especialització interdisciplinar: "Información Radiofónica".
Modificació substancial: via tramitació Agència
10.2 Procediment d’Adaptació - adaptació al pla vigent (passarel·les)
Degut a una errata, a l’apartat 10.2 de la memòria (taula d’adaptació al pla
vigent), l’assignatura"Lenguaje Periodístico: Televisión I" (3 ECTS) apareixia
vinculada a l’assignatura-pasarel·la "Géneros y formatos audiovisuales" (3
ECTS). L’assignatura passarel·la que havia de constar és una optativa
d’especialització interdisciplinar: "Información Audiovisual".
Modificació substancial: via tramitació Agència
10.2 Procediment d’Adaptació - adaptació al pla vigent (passarel·les)
Degut a una errata, a l’apartat 10.2 de la memòria (taula d’adaptació al pla
vigent), l’assignatura "Lenguaje Periodístico: Radio II " (3 ECTS) apareixia
vinculada a una assignatura-passarel·la identificada com a "optativa de
especialización interdisciplinar". L’assignatura passarel·la que havia de constar
és l’assignatura obligatòria "Géneros y formatos radiofónicos".
Modificació substancial: via tramitació Agència
10.2 Procediment d’Adaptació - adaptació al pla vigent (passarel·les)
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Aprovat per
Junta de
Govern de la
URL:
18/05/2017
Aprovat per
AQU:
22/12/2017

Degut a una errata, a l’apartat 10.2 de la memòria (taula d’adaptació al pla
vigent), l’assignatura "Lenguaje Periodístico: Televisión II " (3 ECTS) apareixia
vinculada a una assignatura-passarel·la identificada com a "optativa de
especialización interdisciplinar". L’assignatura passarel·la que havia de constar
és l’assignatura obligatòria "Géneros y formatos audiovisuales".
Modificació substancial: via tramitació Agència
10.2 Procediment d’Adaptació - adaptació al pla vigent (passarel·les)
Degut a una errata, a l’apartat 10.2 de la memòria (taula d’adaptació al plan
vigent), no apareixia l’assignatura "Lenguaje Periodístico: Prensa II" (3 ECTS).
És per això que no apareixia l’assignatura-passarel·la que havia de constar.
Informació afegida a la memòria:
Columna "Plan Vigente": "Lenguaje Periodístico: Prensa II" (3 ECTS)"
Columna: "Adaptación del Plan Vigente": "Géneros y Formatos Escritos (3
ETCS)"
Modificació substancial: via tramitació Agència
10.2 Procediment d’Adaptació - adaptació al pla vigent (passarel·les)
Degut a una errata, a l’apartat 10.2 de la memòria (taula d’adaptació al pla
vigent), no apareixia l’assignatura "Periodismo Religioso" (3 ECTS). És per
això que no apareixia l’assignatura-passarel·la que havia de constar:
"Periodismo Religioso".
Modificació no substancial: via IST
Apartat 5. Planificació dels ensenyaments: 5.5.1.8. Sistemes d'avaluació
S'han modificat les ponderacions màximes i mínimes de les avaluacions de
diferents matèries.
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Procés de seguiment i revisió dels procediments relatius a la publicació d’informació sobre
les titulacions:
Inclou diverses actuacions:
a) Creació i consolidació de la web d’acreditació del centre:
Una de les línies estratègiques prioritàries per a la FCRIB i la globalitat dels centres de la URL ha
estat, en els darrers anys, el fet de prioritzar la visibilitat de l’accés i l’actualització de les dades
pròpies del seguiment de les titulacions. En aquest punt, al llarg del bienni 2016-2018, el
Vicerectorat de Política Acadèmica de la URL, ha sotmès a un procés de revisió l’instrument que
centralitzava en una única web el seguiment la totalitat de les titulacions de la URL, i que recollia
els principals indicadors que garanteixen la qualitat dels programes formatius permetent la
rendició de comptes als principals grups d’interès del centre.
Coincidint amb aquest procés de revisió dels instruments de seguiment transversal de
titulacions oficials de la URL -però també amb la preparació del procés d’acreditació de la FCRIB,
l’Oficina de Qualitat del centre ha donat suport al CAI en el disseny i implementació d’una web
d’acreditació del centre; que ha donat visibilitat als principals indicadors que es desprenen del
seguiment de les titulacions oficials i que permeten garantir la millora continuada en la qualitat
dels programes formatius. Aquesta web d’acreditació queda enllaçada, directament, des de la
web pròpia de cada titulació. Aquesta web va ser molt ben valorada en l’avaluació del procés
d’acreditació esmentat anteriorment (2017) i s’està utilitzant per al procés d’acreditació dels
Màsters Universitaris que s’acrediten el 2019.
b) Ampliació i millora continuada de la informació pública sobre les titulacions a la web del
centre
L’ampliació i millora continuada de la informació pública de les titulacions del centre se situa
com un objectiu estratègic per al centre. En aquest punt, i juntament amb la creació de la web
d’acreditació, esmentada en el punt anterior, al llarg del bienni 2016-2018 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.
Per a complir amb aquest objectiu estratègic en el marc del bienni que ens ocupa, des de
l’Oficina de Qualitat s’ha presentat als directors de les titulacions de Grau i Màster, una auditoria
web anual, coincidint amb l’inici del curs acadèmic, fent constar els punts forts i els elements de
millora relatius a la informació pública. És per això que estem en disposició de manifestar que,
en termes d’accessibilitat i usabilitat, tant la pàgina inicial com la de graus i màsters compleixen
els estàndards satisfactòriament i la informació de què es disposa es troba totalment
actualitzada.
Convé destacar especialment les millores introduïdes a les webs de les titulacions a petició del
seguiment fet per l’OQ en el bienni anterior; i entre les quals destaca el fet de posar a disposició
dels grups d’interès la informació relativa al Pla d’Acció Tutorial (PAT); millorar la informació
pública relativa al perfil d’ingrés i el perfil de sortida; donar visibilitat a la normativa sobre el
Treball Final de Grau (TFG) i Màster (TFM); i millorar la informació relativa a Pràctiques,
Mobilitat, Borsa de Treball (Carreres Professionals) i Alumni; serveis clau que alimenten la
Facultat de “bones pràctiques” que, en molts casos, no tenien, fins ara, suficient visibilitat a la
web del centre.
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En paral·lel, s’ha continuat millorant la informació relativa als programes formatius de Graus;
procedint a l’actualització constant del professorat que l’imparteix i incorporant en la majoria
de casos un breu currículum i informació de contacte.
Finalment, 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 prioritzant la
informació d’orientació de l’estudiant (acollida i tutorització).
c) Actualització de l’espai de Garantia de Qualitat a la web del centre: Durant el període indicat
(2016-2018), s’ha continuat actualitzant i ampliant la informació sobre les principals actuacions
relatives a l’Oficina de Qualitat. 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 (recollides a web d’acreditació); 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 la informació relativa a d’altres
enllaços d’interès.
3. El desenvolupament dels programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant
Seguiment i revisió dels procediments d’acompanyament i tutorització:
El SGIQ de la FCRIB té detallat en la seva directriu tres (FT_D3_F4), el procés de suport i
orientació als estudiants sobre el desenvolupament de l’ensenyament, metodologies
d’ensenyament i avaluació (Vegeu fluxgrama F.4.A I F.4.B).
Les actuacions relatives a l’activació de processos i procediments d’acompanyament i
tutorització dels estudiants de la FCRIB estan plenament consolidats: des dels procediments
d’orientació de possibles estudiants (sessions informatives, formació del professorat que acull
futurs estudiants, implicació de la 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. El document Pla d’Acció Tutorial (PAT) inclou el Pla d’Acollida (PA) del
centre, i es troba a disposició dels grups d’interès a la web del centre. De fet, per tal de garantir
l’accessibilitat al PAT, el document es troba enllaçat des de l’espai web de cada titulació del
centre.
Activació, seguiment i avaluació dels procediments relatius a l’orientació professional de
l’estudiant:
En aquest punt, al llarg del bienni 2016-2018 destaca la millora substancial del seguiment de la
gestió de les pràctiques externes partint de la creació d’un perfil responsable de la coordinació
de pràctiques a l’organigrama del centre que permet una millora substancial en la gestió de les
pràctiques externes. Per altra banda, s’han impulsat diferents instruments per a la recollida de
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satisfacció de les pràctiques, per exemple, un qüestionari de satisfacció a les empreses de
pràctiques i ocupadors.
Servei i gestió de les pràctiques externes: Segons es desprèn de la Memòria del Departament
de Pràctiques (curs 17-18) s’han tramitat 1.075 places de pràctiques, 116 places més que el curs
anterior. Els Graus han recuperat les xifres de fa dos cursos, després del descens del curs passat
i els màsters segueixen la seva tendència a l’alça. S’han signat 226 convenis nous amb
institucions i empreses, 78 més que el curs anterior. Al 2015 se’n van gestionar 161. Actualment,
hi ha un total de 1.176 convenis vigents que es van actualitzant de manera continuada.
Respecte a la internacionalització de les pràctiques, l’augment és gradual. Aquest curs s’han
gestionat 26 places a l’estranger: 23 han estat places de Grau (1 de Periodisme i 22 de Relacions
Internacionals), a les quals s’han d’afegir dues places de màster de Periodisme i Relacions
Internacionals i una del Màster de Relacions Internacionals.
Cal tenir present que tots els estudiants de Grau de la Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna passen almenys una vegada pel departament de Pràctiques, donat
que els plans d’estudis contemplen les pràctiques com una assignatura obligatòria i que molts
repeteixen amb les assignatures optatives i extracurriculars. Una part molt important dels
alumnes dels Màsters també passen per aquest departament, donat que la majoria dels
projectes formatius d’aquests estudis també contemplen les pràctiques com una assignatura
obligatòria per als seus itineraris professionals.
Durant el curs 2017-2018 s’han gestionat un total de 317 places de màsters. La tendència
segueix sent a l’alça. En tres anys ha crescut l’assignació en més d’un centenar de places. Durant
el curs 2014-15 es va tramitar 196 llocs de pràctiques. D’aquestes 317 places, 137 corresponents
a títols universitaris i 180 a títols propis. Els títols propis són els que oferten més places
globalment i els que experimenten major creixement, donat que cada any es va ampliant el
ventall de títols nous que s’ofereixen als alumnes. Els estudiants han realitzat una adaptació
progressiva de les expectatives a l’entorn laboral. Aquesta experiència els ha suposat uns
aprenentatges, més enllà de l’adquisició de noves competències tècniques.

Procediments de formació complementària:
Al llarg del bienni 2016-2018, 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):
-

2016/2017/2018: XXII-XXIII-XXIII Jornades de Comunicació Blanquerna-URL. Anualment,
la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals obre la porta al públic durant tres
dies consecutius amb la programació de diferents xerrades i conferències relacionades
amb el món de la comunicació. Aquestes vetllen per crear un contacte directe dels
estudiants amb les especificitats de l’entorn professional i coneguin diferents perfils
professionals relacionats amb les seves expectatives de futur. La programació compta
amb 8 conferències repartides al llarg del dia i distribuïdes en les instal·lacions, aules i
auditori de la Facultat. Les Jornades Formatives Blanquerna permeten arreplegar tant
els nostres estudiants, professors, Alumni com públics externs i interessats. Fins a dia
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d’avui, les Jornades Formatives Blanquerna tenen una mitjana d’assistència d’un
centenar de persones per acte, tenint en compte que algunes conferències es realitzen
en aules amb capacitat per a 80 persones mentre que les sessions a l’Auditori acullen
fins a més de 200 persones, com per exemple en l’acta de lliurament del Premi al Millor
Comunicador de l’Any i l’acte de clausura.
Edició

Data

XXII Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 2016: Storytelling

8 – 10 de març 2016

XXIII Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 2017: Per què Europa?

13 – 15 març 2017

XXIV Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 2018: La Postveritat

5 – 7 de març 2018

b) El Congrés Biennal de Comunicació i Realitat Trobada biennal de la comunitat científica
internacional, que se celebra a la Facultat, on es presenten les últimes investigacions en
l’àmbit de la comunicació. (IX edició, Reality and Screen, 8-9 juny de 2017); 5 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.
d) Servei de Borsa de Treball (Carreres Professionals) i Alumni:
La FCRIB disposa d’un pla d’acció institucional encaminat a facilitar la inserció laboral dels
estudiants. Aquestes accions estan recollides al SIGQ. En concret, els procediments del centre
relacionats amb la inserció laboral es detallen, principalment, al procés de gestió de
l’orientació professional als estudiants (FT_D3_F7), i es vehiculen, essencialment, des de la
Borsa de Treball de la FCRIB i el servei Alumni. Entre les accions que porta a terme la Borsa
de Treball -i així estan recollides en el procés del SGIQ-, destaquen les sessions formatives i
informatives, així com els cursos i les jornades organitzades anualment. Des del servei, i tal
com es detalla al Pla d’ocupació de la Borsa de Treball, es duen a terme formacions
específiques relacionades amb: lideratge, com afrontar una entrevista de treball, claus per
aconseguir un CV eficient, xarxes socials per trobar feines, competències professionals i com
potenciar-les, la marca personal, mobilitat professional internacional i activitats de
Networking, com la visita a centres de recursos, la participació en jornades de Potenciació
de la inserció laboral, organització de Jornades d’Ocupació Laboral o la organització del
Talent Day.
A continuació s’especifiquen les tasques del servei realitzades per cursos i semestres:

La informació i els programes de les tres edicions es poden consultar al següent enllaç:
http://cicr.blanquerna.edu/es/presentacion/
5
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Taula. Tasques Borsa de Treball
CURS
Primer curs

ACTIVITAT
• Acolliment general de la Facultat.
• Explicació dels serveis de l’àrea, entre d’altres

DATA
Setembre.
Primer semestre.

Segon curs

• Perfils Professionals.
• Formació en tendències i en les oportunitats
que ofereix el mercat.
• Competències professionals (pràctiques).
• Incidència en les actituds i aptituds
professionals, així com en la confecció d’un CV i
d’un argumentari propi (Grau en Periodisme).

Segon semestre

Quart curs

• Inserció. Connexions empresarials i tendències.
Jornades/Talent Day

Maig/Juny.
Segon semestre.

Alumni

• Formació especifica: CV, entrevista laboral,
internacionalització, Jornades/Talent Day.

Al llarg de tot el curs
acadèmic.

Tercer curs

Octubre.
Primer semestre.

A banda, d’aquestes activitats, programades i desplegades anualment des del servei, al llarg del
bienni es van realitzar altres activitats considerades com a bones pràctiques pel que fa
estratègies d’orientació professional que faciliten la incorporació al mercat laboral:
- Sessió informativa alumnes quart des de l’àrea de carreres professionals/Borsa de Treball:
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.
- Curs Tècniques de discurs i de llenguatge no verbal en les entrevistes professionals: La
professora i actriu Marieta Sánchez explica tècniques de discurs i de llenguatge no verbal en les
entrevistes professionals, aportant eines de comunicació que puguin servir en l'entorn
professional, com també en situacions socials en general. En finalitzar el curs tots els assistents
van enregistrar el seu vídeo currículum.
- Jornada d’orientació professional. Talent Day (6 i 13 de juny de 2018). Els Alumni i Alumnes de
quart curs de la Facultat van poder assistir a una Jornada organitzada pel vicedeganat d’empresa
i innovació per treballar les diferents eines existents a l’hora de realitzar un procés de cerca de
feina.
D’altra banda, el servei d’Alumni també activa tot un seguit d’activitats i jornades vinculades a
l’orientació professional amb l’objectiu de facilitar la incorporació al mercat laboral que es
poden considerar com a bona pràctica.
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⎯ Alumni a les Aules: activitat en la qual diversos ex alumnes venen a la Facultat per

explicar als estudiants actuals la seva experiència professional, per tal que aquests
puguin aprofundir en els perfils professionals del món de la comunicació. El novembre
de 2015, una dotzena d’exalumnes van reunir-se amb els alumnes de segon curs en
diverses sessions que van tenir lloc a l’Auditori de la Facultat.
⎯ Informe Alumni Beca a l’excel·lència. Responent a l’objectiu de generar informació

d’interès a altres departaments de la Facultat, aquest curs s’ha realitzat un informe de
seguiment dels exalumnes que en el seu moment van estudiar a la Facultat amb una
Beca a l’excel·lència.
⎯ Jornada Alumni: 20 anys.
⎯ Sopar 10 anys de la 10a promoció: celebració del desè aniversari de la novena promoció

de graduats de la Facultat.
⎯ Chapters: trobades anuals a diferents punts del món on hi ha exalumnes treballant.

Durant el curs 2017/18 s’ha dut a terme els chapter de New York.
⎯ Open Masterclass per Alumni: sessions on s’actualitzen coneixements vinculats a sis

màsters de la Facultat que s’han obert al col·lectiu Alumni.
⎯ Sessió “Benvinguts a Alumni”. Al mes d’abril es realitzà una sessió informativa als

alumnes de quarts curs per informar-los de les oportunitats que els hi ofereix la Facultat
com a futurs Alumni.
⎯ Jornades Blanquerna: Des de l’Àrea Alumni es va gestionar la participació de vint

exalumnes com a ponents en les conferències de les Jornades Blanquerna.
En aquest sentit, des del Departament de Borsa de Treball, Carreres Professionals, s’ha impulsat
una curs destinat als alumnes de màsters amb la voluntat d’oferir-los coneixements i habilitats
per optimitzar i millorar els seus CV i les entrevistes professionals.
Un altre servei d’acompanyament a l’estudiant és el Media Innovation Lab (Milab), una
plataforma que ofereix la facultat per a donar a conèixer el seu talent i connectar-lo amb el món
de la Comunicació i les Relacions Internacionals. Els projectes més innovadors dels estudiants
de la facultat i Alumni construeixen sinèrgies amb l’empresa, transformant idees i talent en
projectes viables.
El servei MILAB ofereix:
-

Jornades de divulgació sobre l’impuls tecnològic
Acompanyament i assessorament de projectes
Aparador de projectes i treballs d’estudiants i Alumni
Foment de sinèrgies entre universitat i empresa
Gestió de La Incubadora

En aquest punt, la Facultat du a terme una gran varietat d’activitats al llarg del curs acadèmic
destinades a establir sinèrgies entre Universitat i Empresa. Un exemple considerat com a bona
pràctica és l’èxit dels nostres alumnes en el Pitching Audiovisual Universitat-Indústria.
e) Cursos de formació i aprenentatge gestionats des de la Biblioteca:
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La biblioteca de la FCRIB ofereix diferents serveis als estudiants, professorat, PAS i Alumni:
obtenció i préstec de documents, guies de lectura i recursos, sessions de formació als estudiants
de primer, al professorat i a l’alumnat de doctorat. Durant el curs 2017-2018 s’han realitzat 13
sessions programades i 49 sessions ad hoc. El catàleg de les Biblioteques està integrat al CCUC.
Segons la Memòria de Biblioteques Blanquerna del curs 2017-2018 la FCRIB disposa d’un fons
de 46.301, aquest curs s’han matriculat 3.345 usuaris (265 professors/PAS; 2.178 alumnes; 413
Alumni) i s’han produït 100.452 entrades.
Taula. Cursos a mida

Taula. Cursos programats

En aquest punt, es detecta l’acompanyament personalitzat pel que fa els cursos programats des
del servei de Biblioteca; que responen, en molts casos, a una formació programada “a la carta”,
partint de demandes puntuals de PDI, PAS i alumnat, tal com es desprèn del nombre d’assistents
a les sessions programades.
f)

Programes de mobilitat:

L’Oficina de Relacions Internacionals és, també, un dels serveis d’orientació acadèmica que
suporta adequadament el procés d’aprenentatge i d’orientació professional dels estudiants. En
aquest punt, la FCRIB, conscient de la importància de la internacionalització de la Universitat en
totes les seves activitats, promou, des dels seus inicis, l’intercanvi d’estudiants, professors i
personal no docent amb universitats estrangeres: si la Universitat és una institució a la recerca
del coneixement universal, per força la internacionalització ha de ser un dels seus principals
objectius. La Facultat va iniciar els intercanvis internacionals el curs 1997-1998, dins del marc
del programa Erasmus. Vàrem començar amb una oferta de 15 places per a estudiants en 7
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universitats estrangeres. La Facultat ha crescut, i també la seva dimensió internacional:
enguany, el programa Erasmus ofereix més de 61 places en 18 universitats europees. La
Facultat ha signat en els darrers anys més de 25 convenis amb universitats de fora d’Europa,
ampliant així la seva oferta de col·laboració amb universitats nord-americanes, sud-americanes,
xineses i coreanes, no subjectes a cap programa oficial concret, però amb les que s’han establert
diversos acords de col·laboració conjunta en l’àmbit acadèmic i que ofereixen, ara com ara i amb
la intenció de continuar creixent i ampliant el nombre d’universitats partner, fins a 56 places
d’intercanvi.
Com a bona pràctica a destacar, val a dir que la Facultat assisteix anualment a la NAFSA
(Association of International Education) per tal de conèixer nous partners, mirar d’establir nous
convenis bilaterals de col·laboració i enfortir els lligams amb aquelles institucions que ja són
col·laboradores en el nostre projecte educatiu. La NAFSA, que té lloc cada any a una ciutat
diferent dels EUA la darrera setmana de maig, és la fira d’educació més important del món, amb
més de 9.000 assistents registrats de més de 100 països d’arreu del món.
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.
g) Millora tecnològica constant de les aules i els espais d’aprenentatge virtual per afavorir
l’aprenentatge dels estudiants: SCALA-EVA
Els procediments que garanteixen la millora tecnològica constant en les aules per afavorir
l’aprenentatge dels estudiants es troben recollits en el SGIQ de la FCRIB, concretament en el
procés sobre la “Gestió dels recursos materials i serveis”.
En el marc d’aquest bienni, destaquen especialment les actuacions dutes a terme el curs
acadèmic 2016-2018, consistents en la migració progressiva de les dades al nou sistema de
gestió acadèmica. Durant el curs 16-17 i 17-18 es va portar a terme a la FCRIB la migració
progressiva de les dades relatives a la Gestió Acadèmica. La complexitat d’aquest procés ha
impossibilitat participar dins del procés transversal de l’avaluació del professorat a la URL. A
més, durant el curs passat es va prioritzar establir un mecanisme totalment digitalitzat i
mecanitzat de tot el procés que es posarà en marxa durant el 2019. Però durant aquests dos
cursos s’ha continuat amb el procés d’avaluació intern del professorat a partir dels indicadors
de les enquestes semestrals de satisfacció dels alumnes i dels mecanismes de coordinació de
l’activitat docent així com d’altres instruments de recollida d’indicadors de satisfacció amb la
docència que queden recollits al SGIQ.
Al llarg del bienni 2016-2018 s’ha fet un esforç substancial per a donar visibilitat als equipaments
tecnològics i audiovisuals, també, a la web del centre. En aquest punt, el curs acadèmic 20152016, concretament el mes de febrer de 2016, es va implementat una nova web d’equipaments.
h) Entre els procediments formatius consolidats amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge dels
estudiants convé destacar, també, 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.
i) Consolidació i homogeneïtzació del procés de queixes i suggeriments per a la globalitat de
centres Blanquerna:
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Taula. Evolució quantitativa del nombre de queixes, suggeriments, felicitacions, millores,
incidències i reclamacions
Curs

2011/2012

2012/1013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Queixes

10

8

5

17

3

—

Suggeriments
Felicitació
Millora
Incidència
Reclamació

—
—
2
5
6

—
—
7
4
1

—
—
1
4
1

—
—
6
4
3

—
—
—
2
—

—
—
1
—
1

5

2

Total
sol·licituds

23

20

11

30

21

2017/2018
Veure
informe
17/18

4. La garantia de la qualitat del personal acadèmic i d’administració i serveis
Consolidació 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, va implementar, al llarg del curs acadèmic 2012-2013, les
enquestes biennals de satisfacció per a PDI i PAS, respectivament. L’Oficina 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 2016-2018 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:
Corresponen a activitats de millora, actualització i innovació de metodologies docents en el marc
de la URL, de la Fundació Blanquerna o bé específicament dels centres que en formen part. En
són exemples rellevants d’aquest bienni:
Les Jornades anuals d’innovació docent: 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.
En el moment de redacció d’aquest informe, les més recents són les VIII-Jornada
d’Innovació Docent de la URL, que van tenir lloc el passat 27 de juny de 2018 a l’Auditori
“Cardenal Jubany” de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport BlanquernaURL. Tota la informació i el programa està disponible a la web de les jornades. Enguany, un dels
aspectes destacables és la reflexió dels degans dels centres URL sobre “Experiències entron
l’avaluació dels estudiants”.
Projecte Aristos Campus Mundus 2015: impulsat per les universitats Ramon Llull, Deusto i
Comillas, ha obtingut la qualificació de Campus d' Excel·lència Internacional en la categoria
d'àmbit regional europeu en la convocatòria de Campus d'Excel·lència 2011 del Ministeri
d'Educació. Al maig de 2010 aquestes universitats es van agregar per constituir el projecte
Aristos Campus Mundus 2015, que té subscrit un acord de cooperació estratègica avançada amb
les universitats nord-americanes de Georgetown, Boston College i Fordham. L'objectiu d'ACM
2015 ha estat potenciar l'excel·lència acadèmica, docent i investigadora i la plena glocalització
dels seus projectes universitaris que impliquen l'aposta conjunta per la innovació social,
responsable i sostenible. En el marc d’aquest projecte, també s’incorporen accions formatives
ACM on es convida al PAS vinculats amb la recerca dels centres. Un exemple recent és la Jornada
de Qualitat de les Universitats ACM, que va tenir lloc el passat 7 de febrer de 2019 a la sala de
conferències de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Jornades o sessions de capacitació específica per al personal mitjançant cursos de formació
continuada a les Facultats que formen part de la URL. Un exemple que evidencia aquesta
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tipologia d’activitats formatives ha estat la sessió formativa: aplicacions de gestió acadèmica,
que va tenir lloc el 7 de juliol de 2016.
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 consecució d’activitats relacionades
amb la promoció, internacionalització i divulgació científica dels grups de recerca i del PDI de
la Facultat; com la Jornada d’Internacionalització de la Recerca que es va dur a terme 26 d'abril
de 2016 a les 16h, on es va convidar a representants de la Conselleria d'Afers Exteriors i d'Acció
que gestionen temes relacionats amb els projectes de recerca de la UE. L’objectiu de la jornada
formativa era conèixer amb més aprofundiment les convocatòries que s'ajusten a les línies de
recerca de la Facultat i que permeten establir sinèrgies amb els interessos de la Facultat i la UE.
- Cursos d’anglès per a PDI i PAS:
Al llarg del bienni 2016-2018, 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 millorar la comprensió i comunicació oral i
escrita, i actuen com a complement i reforç de les possibilitats formatives que ofereix l’aula
virtual d’autoaprenentatge d’idiomes del centre.
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, Preintermediate, Intermediate i Advanced).
D’altra banda, 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 2016-2018, 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.
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5. La garantia de la qualitat dels recursos materials i dels serveis
La FCRIB garanteix la qualitat dels seus recursos materials i serveis. Els recursos materials
disponibles al centre són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació
i se segueixen adequadament els processos i procediments definits al SGIQ. Tal i com es detalla
en la descripció dels processos, els coordinadors de serveis són els responsables de portar a
terme el seguiment dels processos relacionats amb els recursos materials. A la vegada, la
Comissió de Gestió d’Equipaments analitza els resultats i porta a terme les propostes de millora
que siguin considerades oportunes. El PDI, PAS i estudiants del centre fan arribar les seves
sol·licituds, queixes i propostes de millora als diferents serveis i als responsables de les
titulacions a través de mitjans formals (fulls d’incidències, reclamacions i suggeriments o a partir
de les enquestes de satisfacció) o informals (comunicació directa amb els responsables dels
serveis).
Dins del procés de garantia de qualitat dels recursos materials, es tenen en consideració els
indicadors recollits a través de la participació dels grups d’interès: bústia de queixes,
suggeriments i felicitacions; enquestes de satisfacció (PDI, PAS, estudiants), documents de
previsió de necessitats materials i de recursos humans per als serveis, informes sobre recursos
materials i serveis, així com les propostes de millora fruït del seguiment de les tendències,
innovacions i solucions que aporta el mercat professional (en el cas dels recursos materials); a
més d’altres processos d’obtenció d’informació dels responsables de serveis del centre.

Millores continuades en el servei de Biblioteca
Segons la Memòria de Biblioteques Blanquerna del curs 2017-2018, la FCRIB disposa d’un fons
de 46.301 recursos documentals, aquest curs s’han matriculat 3.345 usuaris (265
professors/PAS; 2.178 alumnes; 413 Alumni) i s’han produït 100.452 entrades.

Consolidació d’indicadors per al seguiment de la Garantia de Qualitat dels recursos materials i
Serveis
Per a valorar correctament aquest estàndard (Garantia de la qualitat dels recursos materials i
dels serveis) és imprescindible tenir presents com a indicadors de referència els resultats
obtinguts de diverses enquestes amb relació amb la satisfacció dels estudiants, professorat i
personal d’administració i serveis (PAS). Els instruments utilitzats han estat els següents:

Satisfacció titulats enquesta AQU 2019: Satisfacció amb les instal·lacions i recursos facilitats pels serveis
de la biblioteca i de suport a la docència
Titulació

Grau en Cinema i
Televisió
Grau en Periodisme

Item12 - Les instal·lacions (aules i espais
docents) han estat adequades per afavorir el
meu aprenentatge

Ítem 13- Els recursos facilitats pel serveis
de biblioteca i de suport a la docència
han respost a les meves necessitats

Escala: 1-5
4,56

Escala: 1-5
4,30

4,64

4,14

24

Grau en Publicitat i
Relacions Públiques
Grau en Relacions
Internacionals

4,65

4,26

4,62

4,14

Per altra banda aquest resultats de valoració excel·lents dels serveis i recursos materials els
podem observar també en les altres enquestes que s’han realitzat durant els últims anys a la
FCRIB.
ENQUESTES COMPARATIVA
SERVEIS
Serveis de comunicació
Recepció
Secretaria acadèmica

URL-4rt (2015)

Blanquerna (2015)

81,81%

7,02

No se valora

6,65

78,75%

6,8

75%

5,91

Pràctiques externes

78,48%

5,62

Borsa de Treball

55,00%

5,01

Informació i orientació a l’estudiant

Biblioteca

80,49%

7,24

No se valora

7,12

Campus virtual

77,50%

5,6

Infraestructures

91,95%

7,64

Aula d’autoaprenentatge

No se valora

6,8

Servei d’audiovisuals

No se valora

6,93

7,01 (7,7)*

6,93

Informàtica

Valoració global del centre
Nota: els % indiquen la suma de bastant, molt i totalment d’acord

L’enquesta que ha realitzat AQU aquest any encara corrobora la satisfacció general molt elevada
que existeix entre els alumnes en relació a les infraestructures i els serveis en general. Hi ha
coincidència amb una bona valoració en quan a les infraestructures generals de la facultat
(91,95% i 7,64). La biblioteca i els serveis de comunicació també obtenen bones puntuacions
(80,49%, 81,81%; 7,24, 7,02) que mostren la satisfacció dels seus usuaris. El campus virtual és
millor valorat per l’enquesta de la URL (77,50%) que per la de Blanquerna (5,6). En aquest punt
s’han de citar les innovacions ja iniciades en el campus virtual (Scala-EVA) que aportaran nous i
millors serveis a tota la comunitat del centre, en substitució de l’anterior campus virtual (bLink)
que ja s’havia demanava una actualització. Els serveis millor valorats (puntuació superior a 7)
són els de Biblioteca, infraestructures generals, Informàtica i els serveis de comunicació. Per
altra part, els estudiants del grau de Relacions Internacionals valoren més l’aula
d’autoaprenentatge, el servei d’audiovisuals i el campus virtual. Els serveis d’audiovisuals,
valorats pels alumnes de 2on i 4rt obtenen quasi un notable (6,93), espais on també hi ha hagut
recentment importants renovacions i actualització d’equipament.
S’observa que les valoracions en les diferents enquestes són bastant similars i les puntuacions
mitjanes freguen el notable (7 punts).
La Facultat manté al dia les instal·lacions, tant generals com docents, amb la planificació de les
inversions econòmiques necessàries. Durant l’elaboració d’aquest autoinforme s’ha ampliat
l’aulari, s’han fet millores en el sistema d’aire refrigerat, en els equipaments docents i d’altres,
amb la finalitat de que siguin còmodes per a tots aquells que les utilitzen i facilitin al màxim
l’aprenentatge. Aquestes millores es veuran valorades a les properes enquestes. A fi de conèixer
l’opinió de l’alumnat i el conjunt del personal (professors, administració i serveis i estudiants) es
duen a terme diverses enquestes de valoració de tots els serveis que ofereix la facultat. Una es
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centralitza des de la Universitat Ramon Llull –adreçada als estudiants de 1er i 4rt curs de la
FCRIB- , i l’altra des de Blanquerna, que s’implementa de manera biennal als alumnes de 2on i
4rt, així com els alumnes de màsters universitaris.
Taula 59. Satisfacció serveis enquesta URL-alumnes 4rt FCRIB- Any 2015
Ítem Qüestió
2

FCRIB

L'estructura del pla d'estudis ha permès una progressió adequada del meu
aprenentatge
Les instal·lacions del centre són adequades

63,21%

5.1

Valoració Borsa de treball

55%

5.2

Relacions internacionals

32,60%

5.3

Secretaria acadèmica

78,75%

5.4

Serveis d'informació i orientació

75%

5.5

Biblioteca

80,49%

5.7

Campus virtual

77,50%

6

La informació referent a la titulació al web és accessible i m'ha resultat útil

81,81%

9

Satisfacció amb el professorat de la titulació

81,25%

18

Les pràctiques externes m'ha permès aplicar els coneixements adquirits durant la
titulació
Les tutories i l'atenció personalitzada rebuda han estat útils i han contribuït
suficientment al desenvolupament del meu aprenentatge

78,48%

22

En termes generals, estic satisfet amb la titulació

69,62%

23

Valoració global del teu centre on has cursat els estudis (0 a 10)

7,01

3

19

91,95%

84,41%

Instal·lacions/Infraestructures:
Taula 60. Enquesta satisfacció de l’alumnat amb els serveis de la Facultat (2015)
Respostes alumnes
FCRIB
Enquestes
Blanquerna (0-10)
L’estat en què es troben les instal·lacions de la Facultat és:

7,73

L’accessibilitat als espais de la Facultat per a tothom és:
Habitualment, la netedat i endreç de les instal·lacions de la
Facultat és:

7,27

26

7,92

% Participació

21,26%
21,26%
21,26%

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 de
l’Informe de Seguiment de Centre (ISC); tal i com hem assenyalat en la dimensió “garantia de
qualitat dels programes formatius”.
A més de la participació activa en els processos transversals generals i comuns al conjunt de la
URL, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ha desenvolupat, també,
un conjunt de processos i procediments específics destinats al seguiment del progrés i dels
resultats d'aprenentatge dels estudiants; adaptant per això directrius generals de la
Universitat, en uns casos, i creant mecanismes propis, en altres casos. En concret, cal destacar
els processos recollits en les directrius 2 i 6 del SGIQ del centre.
• Directriu 2. Com la FCRIB garanteix la qualitat dels seus programes formatius. Codificació:
MSGIQ-D2, fitxa tècnica directriu 2_fluxgrama 2: FT_D2_F2.
• Directriu 6. Com la FCRIB analitza i té en consideració els resultats obtinguts per a la millora
dels seus programes formatius. Codificació: MSGIQ-D6, fitxa tècnica directriu 6_fluxgrama 15:
FT_D6_F15.
En el marc d'aquests processos, considerem oportú enumerar diferents procediments i
indicadors que té sistematitzats la nostra facultat i que es deriven de les dues directrius
anteriors:
Resum instruments per a la recollida d’indicadors de satisfacció
Nº

Instrument

Tipologia

1

Qüestionari

Satisfacció alumnes de
GRAUS amb la docència:
Assignatura, seminari,
pràctiques i TFG.
Satisfacció alumnes amb
la docència global
assignatures MÀSTERS
Universitaris
Satisfacció global amb
l’activitat docent, de
coordinació, de gestió i
els serveis
Satisfacció amb les
tasques i serveis

2

Qüestionari

3

Qüestionari

4

Qüestionari

5

Qüestionari

Satisfacció dels alumnes
de segon i quart amb els
serveis de la Facultat

6

Qüestionari

Enquesta d’opinió i
satisfacció

7

Qüestionari

8

Qüestionari

Satisfacció dels titulats a
Grau i Màster
Inserció professional dels
titulats a Grau i Màster

Responsable

Població/Mostra

Periodicitat

Oficina de
Qualitat-FCRIB

Conjunt dels alumnes de
Graus

Semestral

Oficina de
Qualitat-FCRIB

Conjunt dels alumnes de
Màsters Universitaris

Anual

Oficina de
Qualitat-FCRIB/
UQBlanquerna

Conjunt del professorat

Triennal

Oficina de
Qualitat-FCRIB/
UQBlanquerna
Oficina de
QualitatFCRIB/UQ
Blanquerna
URL/Unitat de
Qualitat FCRIB

Conjunt del PAS

Triennal

Conjunt dels alumnes de
segon i quart de la FCRIB

Quatriennal

Alumnes de primer i quart
curs de totes les
titulacions
Egresats (Graus i Màsters)

Variable

Egresats (Graus i Màsters)

Triennal

AQU
Carreres
professionals/In
formàtica/AQU
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Triennal

9

Qüestionari
Alumni

10

Qüestionari

11

Qüestionari

12

Qüestionari

1.

Satisfacció, ocupació i
adequació de la feina als
estudis, dels titulats a
Grau i Màster
Satisfacció de les
empreses amb els
alumnes de pràctiques
Enquesta Outlook
Blanquerna d’opinió i
tendències del sector de
la comunicació
Enquesta de mobilitat
Erasmus

Carreres
professionals
FCRIB

Egresats (Graus i Màsters)

Anual

Pràctiques/Unit
at de Qualitat
FCRIB
Unitat de
Qualitat FCRIB
Institut de
Recerca FCRIB
Oficina
Relacions
Internacionals
/FCRIB

Ocupadors i empreses
amb conveni de
pràctiques
Alumni/ocupadors/grups
d’interès externs
(stakeholders)

Anual

Estudiants Incoming

Semestral

Anual

Satisfacció alumnes de Graus amb la docència (qüestionari): Els estudiants dels Graus
i Màsters oficials responen una enquesta de valoració de cadascuna de les assignatures
en què estan matriculats. Les enquestes es responen via web i el nivell de resposta és
molt elevat si tenim en compte que es fan de manera digital al llarg de dues setmanes.
Durant aquest bienni s’ha implementat la possibilitat de contestar l’enquesta també
mitjançant una app. L’App Blanquerna Sigma, pensada per als alumnes, es pot
descarregar a les botigues d'App cercant "Blanquerna" conté les Qualificacions finals i
les Enquestes. Aquesta App està creada per l'empresa Sigma, que és la responsable del
programa de gestió acadèmica. En aquest sentit, els resultats de les enquestes són un
element fonamental per valorar el progrés i els resultats d'aprenentatge en termes de
competències; al mateix temps, són un indicador clau per a l’avaluació de l’activitat
docent. El desenvolupament de l’app és una de les accions que s’han dut a terme per
augmentar la participació de l’estudiant.
Imatge 2. App Academic Mobile Blanquerna.
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A continuació podem observar una taula amb les dades de participació global dels alumnes de
Màsters i Graus des del curs 2016-2017. Tot i que les dades de participació són força
satisfactòries, des de l’Oficina de Qualitat de la FCRIB, juntament amb els membres de l’equip
directiu del centre, es fa un seguiment periòdic per tal de pujar encara més aquest percentatge.
Taula 25. Participació global dels alumnes de Grau i Màster. Enquestes FCRIB
Títols FCRIB

Participació (%)

Màsters Universitaris 2016-2017

59,02

Màsters Universitaris 2017-2018

55,28

Graus 2016-17

63,22

Graus 2017-18

61,40

Graus 2018-19 (1er semestre)

55,07

2. Satisfacció alumnes amb la docència global assignatures Màsters Universitaris (FCRIB):
El qüestionari de satisfacció dels alumnes de màster s’ha modificat a partir del curs
acadèmic 2018-2019 augmentant el nombre de preguntes a 11, fent-ho coincidir amb
el qüestionari de Grau. Podem veure a la següent imatge el qüestionari antic en
l’informe que es generava per assignatura.

Imatge 3. Aplicatiu satisfacció alumnes de Graus amb la docència

A més, s’han portat a terme diferents accions per millorar el percentatge de resposta
de l’enquesta. A l’apartat de l’estàndard 6 d’aquest autoinforme presentem el
percentatge de participació a les enquestes de cadascuna de les assignatures que
han servit de mostra.
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3. Enquestes de satisfacció global amb l’activitat docent, coordinació i de gestió del PDI:
Satisfacció global per part del conjunt del professorat amb l’activitat docent, la gestió i
els serveis. Aquesta enquesta es realitza de manera triennal 6. En el moment
d’elaboració d’aquest autoinforme s’han començat a analitzar les primeres dades
relatives a la II Edició d’aquesta enquesta. Com es pot observar als resultats de
participació entre el conjunt del professorat de la FCRIB les dades de participació són
molt satisfactòries. En el cas dels Màsters Universitats més d’un 80% del professorat ha
contestat l’enquesta aquest curs 18-19. Per altra banda, el fet de tenir dades de 3
edicions fa que disposem d’un indicador molt interessant per percebre la satisfacció del
PDI.
4. Enquestes de satisfacció amb les tasques i serveis del PAS: L’enquesta de satisfacció
del PAS es realitza amb caràcter triennal 7 per al conjunt de les Facultats Blanquerna.
Permeten obtenir una radiografia molt acurada dels principals punts forts i febles
detectats pel conjunt del PAS. En el moment d’elaboració d’aquest autoinforme s’han
començat a analitzar les primeres dades relatives a la II Edició d’aquesta enquesta.
5. Enquestes de satisfacció dels alumnes amb els serveis de la Facultat: El curs 15-16 es
va implementar la primera enquesta de satisfacció amb els serveis dels alumnes en dos
dels quatre cursos de les titulacions de Grau. Aquesta enquesta, per al conjunt de les
Facultats Blanquerna, permet obtenir un nou indicador d’interès en relació a l’estat de
la qüestió dels principals serveis que han de garantir la qualitat i l’excel·lència del centre
i de les titulacions que imparteix. Està previst realitzar la segona edició d’aquesta
enquesta de serveis durant el curs 19-20. D’aquesta manera sempre tindrem informació
dels serveis per part de l’alumnat cada quatre anys.
6. Enquestes a estudiants de primer i quart (URL): Des de l’any 1995, la Universitat Ramon
Llull està aplicant amb periodicitat variable una enquesta d’opinió́ dels alumnes de
primer curs. Concretament, s’han realitzat estudis al llarg dels cursos: 95/96, 96/97,
97/98, 98/99, 99/00, 00/01, 04/05, 09/10 i 14/15. Des de l’any 2001, la Universitat
Ramon Llull està aplicant cada 3 anys aproximadament una enquesta de satisfacció́ dels
alumnes de quart curs (alumnes que finalitzen els nostres estudis a la URL). L’última
aplicació́ d’aquesta enquesta, realitzada al 2015, permet ja una visió́ i anàlisi comparatiu
que considerem pot aportar dades i noves informacions des d’una perspectiva global
com a Universitat i per tots els Centres que hi han participat.
7.

Enquesta de satisfacció dels titulats a Graus i Màsters (AQU) 2019: Les 3 facultats de
Blanquerna han participat aquest curs com a centres pilot de la URL en l’enquesta de
satisfacció dels titulats de Grau i Màsters.

Com es pot observar, tot i ser la primera participació i haver estat triat uns mesos després del
període normal per poder fer les enquestes, els resultats de resposta es troben entre els més
alts de resposta que s’obtenen habitualment entre els egressats del conjunt d’universitats.
Satisfacció dels graduats i graduades de les universitats catalanes 2017.

Aquesta enquesta va iniciar-se de manera biennal i posteriorment s’ha passat a fer de manera triennal.
S’han realitzat enquestes de satisfacció del PDI els cursos 13-14, 15-16 i 18-19.
7
Aquesta enquesta va iniciar-se de manera biennal i posteriorment s’ha passat a fer de manera triennal,
com la del PDI. S’han realitzat enquestes de satisfacció del PAS els cursos 13-14, 15-16 i 18-19.
6
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8. Enquestes d’Inserció professional dels titulats a Grau i Màster (AQU): La URL ha
participat a l’enquesta d’inserció professional de títols oficials durant les últimes 3
edicions. La participació dels nostres titulats als Graus ha estat sempre força
satisfactòria, assolint nivells de resposta força representatius, prova d’això és que l’error
mostral de les dades desagregades per títols i universitats sempre ha estat per sota del
10% i gairebé sempre el millor resultat en comparació amb les altres universitats. També
succeeix en el cas dels Màsters, que es troben agrupats dins de l’àmbit “comunicació”
tal i com queda reflectit a la taula següent:
Imatge 5. Inserció laboral dels titulats de màsters de les universitats catalanes 2017.

9. Enquestes de satisfacció, ocupació i adequació de la feina als estudis dels titulats de
Grau i Màster a la FCRIB: El servei Borsa de Treball/Carreres Professionals duu a terme
anualment una enquesta als titulats on es valora la satisfacció amb la formació rebuda,
l’ocupació i l’adequació de la feina als estudis cursats. Les dades aportades sobre
ocupació, nous perfils i entorns professionals ens donen un coneixement proper i
exhaustiu de la inserció professional i de la satisfacció amb la formació rebuda dels
estudiants que han passat per la nostra facultat.
10. Satisfacció de les empreses amb els alumnes de pràctiques: Aquesta enquesta anual
recull els resultats d’un qüestionari realitzat a 561 persones que van exercir com a tutors
dels nostres alumnes de grau i màsters a les principals empreses i institucions durant el
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curs acadèmic 2017-2018. Els resultats aporten la valoració de 150 tutors de pràctiques
i/o ocupadors, que representen un 26,7% del total. Aquesta enquesta no només aporta
la satisfacció amb els alumnes de pràctiques sinó que sondeja les necessitats del sector,
nous perfils i la intenció i possibilitats d’ocupació prevista.
11. Enquesta Outlook Blanquera d’opinió i tendències del sector de la comunicació:
L’enquesta anual Outlook Blanquerna és un estudi estratègic que busca obtenir les claus
de futur per a les empreses del sector de la comunicació. L’enquesta recull els resultats
de més de 400 professionals del sector de la Comunicació (publicitat, màrqueting,
comunicació corporativa, periodisme i comunicació audiovisual), que treballen a les
principals empreses del país.
12. Enquestes de mobilitat ERASMUS: A partir del segon semestre d’aquest curs 18-19,
l'Oficina de Relacions Internacionals de la FCRIB implementarà semestralment una
enquesta online per als seus estudiants incoming, que inclourà no només una valoració
de la seva estada a la Facultat com a alumnes d'intercanvi, sinó que també recollirà les
seves opinions sobre el servei de l'Oficina, les assignatures de la Facultat, el seminari
Welcome per a estudiants Incoming i altres serveis de la Facultat.

Altres instruments que permeten garantir la recollida d’indicadors per a la millora de
les titulacions:
⎯ Informes relatius als processos de mobilitat i de pràctiques en empreses per part
d'estudiants. Els coordinadors de pràctiques recullen les diferents evidències sobre els
índexs de satisfacció per part dels alumnes, els informes dels tutors de les empreses, i dels
propis tutors de la Facultat. D'altra banda, des de l'oficina de relacions internacionals es
sistematitza la recollida d'informació sobre els processos de mobilitat. Tota la informació
relativa als processos de mobilitats i pràctiques es troba recollida al SGIQ; concretament a
les fitxes FT_D3_F5 i FT_D3_F6, respectivament.
⎯ Informes que es desprenen de l'elaboració dels TFG/TFM. Els TFG són una eina vital per
valorar l'adquisició de les competències que es defineixen al llarg del pla d'estudis dels
Graus. Per això, dins de la Directriu 3 ("Com la FCRIB orienta els seus ensenyaments cap
als estudiants") s'ha dissenyat un procés de Gestió de l'orientació professional als
estudiants que inclou l'orientació a l'estudiant en el desenvolupament del TFG/TFM. Els
professionals i experts, sovint procedents de l'exterior de la Facultat, s'integren en els
tribunals que avaluen, en acabar el curs, el resultat final d'aquests treballs. Les opinions i
les valoracions d'aquests professionals/experts queden recollides en els informes finals
que elaboren els tribunals, i formen part substancial de la nota final de l'estudiant en el
seu Treball de Fi de Grau.
⎯ Reunions de l’alumnat amb el tutor i a través del Consell de Delegats, on els estudiants
exposen els seus suggeriments, que són tinguts en compte pels Directors de
Grau/Postgrau i els coordinadors de mòdul (Grau) o titulació (Postgrau). En aquest punt,
de la mateixa manera, en els informes de seguiment es pot donar per consolidada una
bona pràctica, dins del procés d’acompanyament i millora dels canals de comunicació de
l’alumne, relativa a la normalització de l'elecció d'un/a estudiant delegat en representació
de tots els màsters per a tenir-hi una interlocució directa.
⎯ Informe anual del sistema de bústia i suggeriments del centre, que permet l'estudi,
seguiment i resolució de qualsevol incidència que pugui detectar. Mitjançant el campus
virtual del centre, es recullen totes les sol·licituds (felicitacions, incidències, millores,
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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. La taula següent
mostra l’evolució quantitativa pel que fa el nombre de queixes, suggeriments, felicitacions,
millores, incidències i reclamacions dels darrers cinc cursos acadèmics.
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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, el Gabinet
de Comunicació compta amb el suport de l'Oficina de Qualitat, que vetlla per l’obtenció i
validació de dades i indicadors de la FCRIB en el marc del SGIQ del centre, així com per
l’actualització de la web d’acreditació de les titulacions del centre on, entre d’altra
documentació, 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.
El web de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals – Blanquerna disposa de tota la
informació general sobre la Facultat, la seva organització interna, les titulacions ofertes, els
serveis, la investigació, les relacions internacionals amb universitats i empreses, i tot un apartat
específic per als futurs estudiants on es troba tot el contingut necessari sobre el procés
d’admissió, el procediment i procés de preinscripció, les vies d’accés, el perfil de l’estudiant, les
diferents sessions informatives, les condicions de la matrícula i les acreditacions de terceres
llengües. A la informació sobre les característiques de cada ensenyament i el seu
desenvolupament operatiu s’accedeix a través dels diferents desplegables de l’apartat de cada
Grau. A més, el web ofereix tota la informació ja esmentada tant en català com en castellà i
anglès íntegrament per facilitar l’accessibilitat dels usuaris. L’any 2014 es va crear el web Alumni,
que comprèn els apartats Activitats, Borsa de treball, Directori d’empreses i Formulari d’ofertes
de treball per a les empreses i manté un perfil molt actiu en les xarxes socials.
En termes generals la institució informa de manera adequada a tots els grups d’interès sobre les
característiques del programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat,
partint de la informació publicada al seu web (també mitjançant altres procediments detallats
al SGIQ; concretament a la Directriu 7: “Com la FCRIB publica la informació sobre les titulacions”:
FT_D7_F16). De la mateixa manera, el SGIQ també es troba disponible a la web del centre;
concretament, a l’espai de Garantia de Qualitat, d’accés directe des de la pàgina d’inici.
En aquest punt, tal com s’ha detallat al llarg d’aquest informe, aprofitant el desplegament del
procés d’acreditació del centre, en el marc del SGIQ, l’Oficina de Qualitat de la FCRIB ha donat
suport en el disseny i implementació d’una web d’acreditació del centre, ubicada en l’espai de
Garantia de Qualitat de la web, que donarà encara més visibilitat als principals indicadors que
es desprenen del seguiment de les titulacions oficials i que permeten garantir la millora
continuada en la qualitat dels programes formatius. Aquesta web d’acreditació queda enllaçada,
directament, des de la web pròpia de cada titulació.
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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 marc VSMA (Verificació, Seguiment,
Modificació i Acreditació) de les titulacions del centre:
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 continua esdevenir
una peça clau en el procés d'adequació de les titulacions de la FCRIB als nous requisits de l'Espai
Europeu d'Educació Superior (EEES). De fet, els processos i procediments desplegats en relació
al Marc VSMA al llarg del bienni 2016-2018, en són una clara evidència. Al llarg d’aquest bienni,
s’han acreditat favorablement 4 titulacions oficials: el Grau en Relacions Internacionals i 3
Màsters Universitaris: el Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries, el Màster
Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció i realització i el Màster en Periodisme
Avançat (Reporterisme). En el marc del procés d’acreditació, totes les dimensions es van assolir,
i fins i tot, moltes d’elles amb progrés vers l’excel·lència.
D’altra banda, al llarg d’aquest bienni es continua constatant el desplegament òptim dels Graus
de Comunicació verificats implementats el curs 2015-2016 i que, al llarg del 2018-2019
graduaran a la seva primera promoció. Aquest desplegament òptim queda reflectit als Informes
anuals de Seguiment de Titulacions que queden recollits anualment a l’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, que han quedat recollits al llarg d’aquest informe.
Convé destacar també el procés de disseny d’una nova titulació de Grau, al llarg del bienni
2016-2018, que s’ha assolit amb èxit i ha comportat la implementació del nou Grau en Global
Communication Management el curs 2018-2019 amb una oferta de 60 places.
Finalment, i pel que fa la consolidació dels processos i procediments relatius al marc VSMA, cal
destacar l’activació dels procediments per a preparar la futura acreditació dels 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, implementats el curs 2011-2012, verificats arrencant amb un nou pla d’estudis
el curs 2015-16 i que passaran procés d’acreditació el curs 2018-2019.
2. Millora en els procediments relatius a la recollida formal d’evidències en el marc del SGIQ:
En informes anteriors es constatava la dificultat per consolidar els procediments que
garanteixen el seguiment de les directrius establertes per les polítiques de qualitat acadèmicdocent 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 el bienni 2016-2018, que coincideix amb el tancament del procés d’acreditació
de les primeres acreditacions de títols oficials del centre, ha consolidat definitivament els
procediments per a la recollida formal de les evidències del SGIQ. Tanmateix, tot i com
s’assenyalava a l’informe biennal 2014-2016, el desplegament operatiu de les polítiques de
qualitat de la FCRIB es produeix, encara, amb una certa dependència de l’Oficina de Qualitat.
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3. Voluntat d’internacionalització dels estudis i de la política de recerca del centre:
Als Informes de Seguiment de Centre, és recurrent destacar la voluntat de la FCRIB per la
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 procés d’acreditació favorable d’aquesta titulació ha estat una
clara evidència de la progressiva consolidació d’aquesta estratègia d’internacionalització dels
estudis.
El procés de disseny d’una nova titulació de Grau, al llarg del bienni 2016-2018, que s’ha assolit
amb èxit i ha comportat la implementació del nou Grau en Global Communication
Management el curs 2018-2019 amb una oferta de 60 places és, també, un indicador clau de la
voluntat d’internacionalització de la FCRIB; vinculada, al mateix temps, a la voluntat de
consolidar la política de recerca del centre.
Un dels aspectes valorats molt favorablement en el marc del primer procés d’acreditació del
centre (curs acadèmic 2016-2017) ha estat, precisament, la proposta de creació d’un Institut de
Recerca de la FCRIB; que s’ha consolidat el curs 2017-2018, i que va ser un indicador clau per a
assolir amb excel·lència la dimensió 4.3:

Aquesta voluntat d’internacionalització dels estudis i de consolidació de la recerca es produeix
en coherència amb el Pla de Recerca de la FCRIB; on la internacionalització de la Recerca esdevé
un objectiu estratègic consolidat. Al llarg del bienni 2016-2018 els plans de recerca de la FCRIB
han donat suport a:

Taula. Resultats Recerca FCRIB 2016-2018
Ajuts de Recerca
Projectes de recerca
Semestres sabàtics
Becaris de recerca
Estades de recerca
Mobilitat a congressos

Nombre
31
0
4
5
88

Gestiona
443.774,04€
0€
89.529,36€
38.573,38€
124.736,26€
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La FCRIB –en el marc de la Fundació Blanquerna i la Universitat Ramon Llull-, vetlla per la
formació continuada docent i investigadora del seu professorat mitjançant diverses estratègies
ja citades: les convocatòries d’Ajuts a la intensificació de l’activitat investigadora URL i
Blanquerna, amb un cost total de 65.749,42 euros al llarg del cursos acadèmics 2017-2018 i
2018-2019; les jornades d’innovació docent a la URL, el Projecte Aristos Campus Mundus 2015;
les Jornades de recerca de la FCRIB, el Congrés Internacional Comunicació i Realitat, les Jornades
Blanquerna, el Pla de carrera professional són algunes de les principals accions descrites que
justifiquen una formació docent i investigadora del professorat que garanteix l’excel·lència.
Els sis grups de recerca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna han
estat reconeguts com a grups de recerca per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i
de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. Concretament, 3 dels grups van rebre el
reconeixement com a grups consolidats i 2 com a grups emergents. Els projectes competitius
derivats d’aquests grups de recerca, en tota la seva durada, suposen un total de 548.091,53
euros captats per a la investigació al llarg del bienni 16-18.
4. 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 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 del Centre i, en definitiva, per desenvolupar la globalitat dels processos
relacionats amb el seguiment i millora de les polítiques de qualitat de la FCRIB.
Al llarg del bienni 2016-2018, es constata el reconeixement –no només intern, sinó també per
part de les agències de qualitat- dels bons procediments establerts per a la recollida sistemàtica
d’indicadors que han permès evidenciar, en el marc del procés d’acreditació del bienni 20162018, del funcionament d’aquests serveis com a “bones pràctiques” del centre.

5. Una millora considerable en l’assoliment de la “cultura de qualitat” del centre:
Aquest punt, detectat com a debilitat en els primers informes biennals del SGIQ (2008-2010 i
2010-2012), ha passat a considerar-se, progressivament –i gràcies a una millora constatable-,
primer com a una oportunitat i, cada cop més, com a una fortalesa, per al centre. És així com
s’ha evidenciat en el procés d’acreditació de quatre de les titulacions oficials del centre al llarg
del bienni 2016-2018.
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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 els processos i
procediments del SGIQ, com a instrument principal que vehicula les polítiques de qualitat del
centre. 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.
6. 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.
Des de l’OQ-FCRIB considerem que són aquests mateixos processos i procediments descrits com
a punts forts al llarg de l’apartat anterior els que ens permeten, també, detectar punts febles i,
al nostre parer, oportunitats de millora de les polítiques de qualitat del centre.
En aquest sentit, de la revisió dels processos i procediments recollits al manual AUDIT, al llarg
dels cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-2018 es detecten les següents febleses:
1. Un desplegament operatiu de les polítiques de qualitat de la FCRIB produït, encara, amb una
certa dependència de l’Oficina de Qualitat:
Els primers informes de seguiment del SGIQ evidenciaven 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 2014-2016 es constatava una millora significativa en l’assimilació
de la cultura de qualitat al centre. Al llarg del bienni 2016-2018, un cop assolits favorablement
els primers processos de renovació d’acreditacions oficials del centre, continuem considerant
que la prioritat passa, encara, per a consolidar aquesta política de qualitat sense dependència
de l’Oficina de Qualitat. Continuem constatant 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 Qualitat és imprescindible
per facilitar que l’Oficina de Qualitat no es converteixi en un agent burocratitzador. Entenem
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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.
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III. Valoració de les propostes de millora implementades al bienni anterior i objectius per al
proper bienni
Valoració de les propostes de millora implementades al llarg del període 2016-2018:

1. Desplegament de la globalitat del procés de renovació de les acreditacions de les titulacions
oficials del centre:
El curs acadèmic 2016-2017 la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna
ha assolit amb èxit el procés d’acreditació de les quatre de les titulacions oficials que havien de
renovar l’acreditació: el Grau en Relacions Internacionals, el Màster Universitari en Estratègia i
creativitat publicitàries, Màster Universitari en Cinema i televisió. Producció, guió i realització,
Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme. Aquest era el primer dels punts
recollits com a objectius estratègics pel que fa el seguiment i millora continuada del SGIQ per al
bienni 16-18, tal com quedava recollit a l’Informe biennal anterior.
2. Substitució definitiva del programa de gestió acadèmica (UG) per SIGMA:
Tot i que la preparació de la substitució del programa de gestió acadèmica es va fer al llarg del
bienni 2014-2016, el curs acadèmic 2016-2017 va consolidar, definitivament, aquest canvi
rellevant per a la institució, el SGIQ i, molt especialment, per a la secretaria acadèmica del
centre, coincidint amb la seva implementació en el procés de matriculació dels estudiants. L’OQFCRIB valora com a molt satisfactòria la implementació d’aquest punt del pla de millora anterior.
3. Validació de les adaptacions de les enquestes de satisfacció dels estudiants:
Tal com ja es detallava en informes biennals anteriors, s’havia començat a treballar en el disseny
de nous qüestionaris pel que fa les enquestes de satisfacció dels estudiants, amb l’objectiu de
fer-los més aplicats, sintètics i precisos. Aquesta validació i implementació s’ha produït amb èxit
i es valora com a molt satisfactòria.
4. Recollida d’indicadors pel que fa la satisfacció de les empreses de pràctiques i altres grups
d’interès externs que esdevenen potencials ocupadors per als graduats del centre:
Des del servei de coordinació de pràctiques s’havia posat de manifest, tal com quedava recollit
a l’informe biennal 14-16, la voluntat de treballar en el disseny d’una enquesta de satisfacció de
les empreses de pràctiques que pogués dotar, sistemàticament i periòdicament, d’aquest
indicador clau per a la millora continuada de la qualitat del servei. Aquesta enquesta s’ha
implementat de manera satisfactòria al llarg del bienni 2016-2018. En paral·lel, amb una
enquesta liderada per l’Institut de la Recerca, l’Informe Outlook sobre tendències del sector de
la comunicació. La recollida dels indicadors partint d’aquestes dues enquestes es valora com a
molt satisfactòria.
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Propostes de millora i/o objectius per al bienni 2018-2020:
1. Desplegament del procés de renovació de les acreditacions de tres titulacions oficials del
centre: Màster Universitari en Direcció d’Art en Publicitat, Màster Universitari en Comunicació
Política i Social, i Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural.
Aquestes tres titulacions oficials de màster passaran procés d’acreditació al llarg del curs 20182019. En aquest punt, en la preparació del procés d’acreditació cal destacar tres accions
estratègiques clau: La constitució del Comitè d’Avaluació Intern (CAI), la recollida sistemàtica
d’evidències per a l’acreditació de les titulacions; i l’actualització de la web d’acreditació. Aquest
últim element s’emmarca, també, en una segona proposta de millora i objectiu de cara al bienni
2018-2020.
2. Millora de la gestió i visualització de la informació pública relativa a les titulacions ofertes:
Tal com es detallava a l’informe anterior, aquest objectiu estratègic, que sempre ha estat un
element clau per a l’Oficina de Qualitat i per al conjunt de les titulacions del centre, ho ha estat
encara més coincidint amb l’activació del primer del procés de renovació d’acreditació de les
titulacions del centre. En aquest punt, considerem que ha estat una molt bona pràctica la creació
de la web d’acreditació del centre com a instrument per a prioritzar la visibilitat de l’accés i
l’actualització de les dades i evidències pròpies del seguiment de les titulacions. De fet, ha estat
un element valorat satisfactòriament en el procés d’acreditació del 16-17. En aquest punt, de
cara al proper bienni es proposa continuar millorant la gestió i visualització de la informació
pública nodrint aquesta web d’acreditació per a què continuï funcionant com un canal més per
a la rendició de comptes amb els principals grups d’interès; i, facilitant, al mateix temps, la
implementació dels processos d’acreditació de la resta de titulacions oficials del centre.
3. Revisió i actualització del SGIQ del centre.
Un cop implementats tots els processos i procediments del centre (recordem que al bienni
anterior faltava implementar globalment el procés de renovació d’acreditacions), l’OQ-FCRIB
constata la necessitat de du a terme una nova revisió i actualització global del seu SGIQ; per
garantir que continuï constituint una eina eficaç en la millora continuada de la qualitat
acadèmic-docent.
4. Prioritzar el suport de l’OQ-FCRIB a la innovació acadèmica, docent i investigadora del
centre
L’assoliment dels processos d’acreditació de les titulacions, la consolidació de l’OQ-FCRIB i el
funcionament del SGIQ del centre i, en definitiva, la consolidació d’una cultura de la qualitat al
centre han de ser elements que facilitin una OQ-FCRIB que pugui prioritzar el suport a la
innovació acadèmica, docent i investigadora del centre, evitant constituir-se com a un agent
excessivament burocratitzador.
Considerem que les propostes de millora presentades per al proper bienni, 2016-2018,
juntament amb altres objectius estratègics que puguin derivar-se dels processos i procediments
desplegats al centre amb el suport de l’OQ-FCRIB, ens permetran continuar treballant per a
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garantir la millora constant de la qualitat acadèmica i docent del centre. Per a fer-ho,
continuarem partint dels objectius estratègics que vam identificar al llarg del primer bienni
d’implementació del SGIQ (2008-2010) i que considerem, encara, com línies de treball
prioritàries:
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.
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.
I així ho constata l’OQ-FCRIB en aquest Informe de Seguiment del SGIQ del Centre 2016-2018.

A 24 d’abril de 2019
Dr. Alfons Medina
Director de la OQ-FCRIB.
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