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Acta de la CGGQ 

 

Núm. de sessió: 12/2022 
Data: 8 de juliol 2022 
Hora de començament: 09 h 
Hora d’acabament: 10h 15 min 
Lloc: sala virtual: https://meet.google.com/ick-cipn-gqe 
 

 

Membres 

 

Assistents:
1. Jordi Voltas – Sotsdirector de Qualitat i president de la CGGQ. 
2. Mélida Cáceres Paz -  Tècnica  d’ARESI i secretària de la CGGQ. 
3. Miguel Mudarra – Sotsdirector Cap d’Estudis de Graus. 
4. Daniel Garcia-Almiñana - Sotsdirector Cap d’Estudis de Màsters i Internacionalització. 
5. Alfredo Vellido - Professor Catedràtic. 
6. Eulalia Griful –  Coordinadora d’Estudis de màster. 
7. Montse Sánchez – Coordinadora de GRETI. 
8. Jordi Romeu Garbí - Professor Catedràtic. 
9. Alfredo Vellido - Professor Catedràtic. 

 
Convidats 

1.  Jorge Macanás – Secretari Acadèmic. 
2.  Jiahui Jin Chen - estudiant representat a en Jaume Asensio Bosch  – Estudiant Delegat.  

 
Excusats:     
 

1. Mercedes Jiménez – Cap UTG CT.  
 

 
Absents:   cap 
 
 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Sessió 11. 

2. Aprovació de l'Autoinforme per les Acreditacions de: GRETA, GREVA i MUEA.  

3. Validació Memòria i Informe de Gestió 2020-2021. 

4. Torn obert de paraula. 
 
 
 

Desenvolupament i acords 

En Jordi Voltas, Sotsdirector de Qualitat, obre la Sessió 12 i demana aprovació perquè s’accepti la proposta 
d’en Jaume Asensio, de delegar la seva representació en aquesta sessió a l'estudianta  Jiahui Jin Chen. Els 
membres presents de la CGGQ aproven le proposta.   

Es dóna  pas al desenvolupament dels punts de l'ordre del dia. 

https://meet.google.com/ick-cipn-gqe
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Punt 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la Sessió nº 11  per part dels presents.  Es dóna per aprovada l’Acta nº 
11. 

Punt 2- Aprovació de l'Autoinforme per les Acreditacions de: GRETA, GREVA i MUEA.   

En Jordi Voltas, explica la darrera fase de l’elaboració de l’Autoinforme des de les observacions que va fer 
GPAQ, la comunitat ESEIAAT durant la exposició pública i l’incorporació d’aquestes recomanacions per 
presentar-ho davant el CAI-AERO, i ara per obtenir el vist i plau per part de la CGGQ. Es va fer l’observació 
que durant l'exposició pública no es va rebre cap comentari o aportació. 

Eulalia Griful, va preguntar…¿com es va calcular la ràtio Alumnat/professorat, si era de tota l’escola o per 
titulació?.  En Jordi Voltas li va comentar que és per titulació. 

Es procedeix a l’aprovació del Punt 2. Es dóna per aprovat l’Autoinforme  per l’Acreditació de les titulacions 
GRETA, GREVA i MUEA per part dels presents. 

Punt 3 – Validació Memòria i Informe de Gestió (MIG) 2020-2021.  

En Jorge Macanás dóna pas a presentar la MIG - 2020-2021 i comenta que aquesta serà la darrera MIG que 
es presentarà en aquest format, que la propera es farà d’acord amb el que estableix  l’SGIQ. 

En Daniel García-Almiñana comenta que… actualment la MIG conté informació valuosa i fa les següents 
observacions a tenir en compte: 

● Annex 32 i 33, el nom de les comissions es repeteixen, pàgina 19. 
● Planteja la possibilitat d’incorporar el MUREM tot i que en aquest any no estava implantat però que 

durant aquest curs s’hi va dedicar esforços, pàgina 19. 

Eulalia Griful comenta sobre les figures: 

● 46-Resultats i participació sobre la satisfacció general amb la titulació de l’enquesta a titulats i 
titulades 2019/20,   

● 47-Resultats i participació a la pregunta “Triaria la mateixa titulació si tornés a començar?” de 
l’enquesta a titulats i titulades. Dades 2019/20 i   

● 48-Resultats i participació a la pregunta “Triaria la mateixa universitat si tornés a començar?” de 
l’enquesta a titulats i titulades. Dades 2019/20. 

● Puntualitza  la rellevància d’aquestes enquestes i planteja si es factible que l’Escola les faci als seus 
egressats. Jordi Romeu dóna suport a aquesta idea. 

En Jorge Macanás respondre que podria plantejar-se com un projecte a través d'Alumini i a això ho secunda 
Daniel García-Almiñana  dient que és un tema d’Escola per activar Alumni.  

Eulalia Griful pregunta, si… ¿es legal que l’Escola contacti als titulats per aquest tipus d’enquestes?, al que 
contesta en Jorge Macanás que un cop l’estudiantat ha acabat la seva relació acadèmica amb el centre, 
l’Escola no pot contactar amb ells. 

Al mateix temps fa l’observació que a les figures 45-Participació i valoració Assignatures i Professorat màsters 
(pàgina 82) , no hauria d'aparèixer el MUREM perquè en aquest any encara no s’havia implantat. S’acorda 
modificar aquesta figura. 

En Jorge Macanás sotmet a aprovació la MIG-2020-2021 i es comprometre ha introduir les observacions fetes 
en aquesta sessió per poder-la presentar a JE. Es dóna per aprovada la MIG per part dels presents. 
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Punt 4 – Torn obert de paraula.  

S’aixeca la sessió a les 10h i 15 min i perquè consti el que s’hi ha tractat i els acords presos, s’estén aquesta 

acta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Mélida Cáceres        Jordi Voltas 
Tècnica d’ARESI            Vist i plau 
       President de la Comissió de Gestió i Garantia de Qualitat 
 


