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1. LA GARANTIA DE LA QUALITAT A LA URV

 La URV ha apostat des dels seus inicis per la

qualitat i la millora contínua com a eixos

vertebradors de la seva estratègia, i com a

fet diferencial i característica comuna de

les seves activitats

 Per a promoure el desenvolupament d'una

cultura de la qualitat, la URV estableix

formalment la seva política de qualitat, que

està alineada amb la missió, la visió i els

valors de la institució recollits al seu Estatut.

 L'actual Política de Qualitat de la URV es va

aprovar al Claustre Universitari del

14/07/2020

El SIGQ de la Facultat de Lletres

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/qualitat/politica/Pol_qualitat_CAT (V_SG).pdf
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El SIGQ de la Facultat de Lletres

2. EVOLUCIÓ DEL DISSENY DEL SIGQ MARC DE LA URV



3. ORÍGENS DEL SIGQ DE LA FACULTAT DE LLETRES

Constitució d'una primera Comissió de qualitat 
(2004)

Definició i aprovació de la primera versió de la 
Política de qualitat (2009)

Disseny del SIGQ: elaboració del Manual de 
qualitat i els processos (2009-2010)

Avaluació positiva del disseny del SIGQ al 
programa AUDIT (2010)

IMPLANTACIÓ DEL SIGQ 
(Desplegament de processos / seguiment)

El SIGQ de la Facultat de Lletres

https://www.aqu.cat/ca/universitats/Avaluacio-d-institucions-i-centres/Certificacio-dels-SIGQ/audit


El SIGQ de la Facultat de Lletres

Junta de 
Facultat

Vicedegà/ana i 
coordinador/a 

del PAT
Secretari/ària

Degà/ana

Coordinadors/
es de grau i 

màster

➢ Comissió de qualitat
➢ Comissió acadèmica de 

màsters universitaris
➢ Comissió de pràctiques
➢ Comissió econòmica
➢ Comissió de promoció

➢ Comissió de comunicació
➢ Comissió electoral

Coordinador/a 
general de 
pràctiques

Coordinador/a 
general de 
TFG/TFM

Responsable 
d’igualtat

Responsable 
comunicació

Oficina de 
Suport al 
Deganat

Responsable 
del SIGQ

Equip
directiu

Equip
deganal

Comunitat 
universitària

(PDI, alumnat i PAS)

4. ORGANITZACIÓ DE LA FACULTAT DE LLETRES



5. ÒRGANS DE QUALITAT DE LA FACULTAT DE LLETRES

El SIGQ de la Facultat de Lletres

D
e
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à
/

a
n

a

Responsable del SIGQ

Garanteix la implantació, el manteniment i la

revisió periòdica del SIGQ

Assegura que s'estableixen, s'implanten i es

mantenen els processos necessaris per al

desenvolupament del SIGQ

Recull i analitza els resultats, fa propostes de

millora i rendeix comptes del desenvolupament

del SIGQ

Informa a la direcció del centre del compliment

del SIGQ i de tots els assumptes relacionats

amb la garantia de la qualitat



5. ÒRGANS DE QUALITAT DE LA FACULTAT DE LLETRES

El SIGQ de la Facultat de Lletres

Junta de Facultat

Comissió 
de 

qualitat

Responsable 
del SIGQ

Coordinador/a 
de grau

Coordinador/a 
de màster

Director/a de 
Departament

Alumne/aTècnic/a 
suport 
qualitat 
docent

Tècnic/a 
Oficina Suport 

Deganat

Secretari/ària 
del centre

Vicedegà/ana

Degà/ana

Vetlla pel seguiment i avaluació

de la implantació del SIGQ i la

millora contínua del seu

funcionament i rendiment

Fa el seguiment de l'eficàcia dels

processos

Supervisa els plans de millora del

SIGQ, així com la seva

implantació

Informa la comunitat universi-

tària sobre la política i els

objectius de qualitat del centre



6. ESTRUCTURA DEL SIGQ

El SIGQ de la Facultat de Lletres

POLÍTICA DE 
QUALITAT

MANUAL DE
QUALITAT

FITXES DE
PROCESSOS

Òrgans → Presa de decisions → Implicació dels grups d'interès → Recollida i anàlisi de la informació →
Seguiment, revisió i millora → Rendiment de comptes

https://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/politica_qualitat_FLL.pdf
https://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/manual_qualitat_FLL_2021.pdf
https://www.fll.urv.cat/media/upload/domain_680/arxius/Qualitat/Processos/Mapa-processos-SIGQ-FLL.pdf


7. POLÍTICA DE QUALITAT

El SIGQ de la Facultat de Lletres

Definició

Centre d'ensenyament superior, plural i dinàmic, sòlidament implantat i

que dona resposta a l'eix estratègic de patrimoni i cultura

Missió

Formar professionals de les branques d'arts i humanitats i ciències socials

i jurídiques en una institució de referència en l'àmbit de la creació i

transferència del coneixement

Visió

Esdevenir un centre d'excel·lència, tant a nivell nacional com

internacional, mitjançant la formació, la innovació, la divulgació i la millora

professional, contribuint al lideratge territorial

La Política de qualitat es va aprovar a la Junta de Facultat del 02/07/2009 i la darrera modificació data del

23/12/2020



8. OBJECTIUS DE QUALITAT

El SIGQ de la Facultat de Lletres

1. Oferir una formació acadèmica de qualitat acreditada, igualitària, inclusiva i ajustada a les

necessitats de la societat

2. Promoure la millora permanent de les instal·lacions i els serveis del centre i la seva

adequació a les necessitats formatives dels estudiants

3. Promoure la incorporació de la recerca del professorat en els programes formatius

4. Impulsar la internacionalització dels ensenyaments que ofereix la Facultat de Lletres

mitjançant la promoció de la mobilitat de professors, estudiants i personal d’administració i

serveis

5. Impulsar la societat del coneixement a través de l’oferta de cursos de formació

continuada, activitats de captació i divulgació, relació amb l’ensenyament preuniversitari i

relació amb les empreses de l’entorn

6. Esdevenir un agent significatiu en el desenvolupament territorial, de forma sostenible,

per mitjà de la formació, de la recerca i de la transferència de coneixement a la societat



Quadre

d'objectius i

subobjectius

de qualitat

1

Oferir una formació acadèmica 

de qualitat acreditada, 

igualitària, inclusiva i ajustada 

a les necessitats de la societat

2

Promoure la millora permanent 

de les instal·lacions i els 

serveis del centre i la seva 

adequació a les necessitats 

formatives dels estudiants

3

Promoure la incorporació de la 

recerca del professorat en els 

programes formatius.

4

Impulsar la internacionalització 

dels ensenyaments que ofereix 

la Facultat de Lletres 

mitjançant la promoció de la 

mobilitat de professors, 

estudiants i personal 

d’administració i serveis

5

Impulsar la societat del 

coneixement a través de 

l’oferta de cursos de formació 

continuada, activitats de 

captació i divulgació, relació 

amb l’ensenyament 

preuniversitari i relació amb 

les empreses de l’entorn

6

Esdevenir un agent significatiu 

en el desenvolupament 

territorial, de forma sostenible, 

per mitjà de la formació, de la 

recerca i de la transferència de 

coneixement a la societat

1.1  Acreditar el Centre 2.1

Revisar la idoneïtat de l'equipament 

de la Facultat de Lletres per al 

desenvolupament adequat de la 

docència

3.1 Visibilitzar la recerca del PDI 4.1

Promoure la mobilitat del PDI i PAS  

a través dels diferents programes 

de la URV

5.1

Promoure activitats externes a la 

URV, adreçades a la societat en 

general o a col·lectius particulars 

6.1

Impulsar la incorporació dels/les 

graduats/graduades al mercat 

laboral

1.2
Aprovar el Contracte Programa de 

la Facultat de Lletres
2.2 Ampliar aules informatitzades 3.2

Millorar i/o adequar els continguts 

de les assignatures a partir de la 

recerca efectuada pels/per les 

coordinadors/es d'aquestes

4.2

Potenciar la signatura de convenis 

internacionals per a alguns 

ensenyaments de la Facultat de 

Lletres

5.2

Promoure activitats internes a la 

URV adreçades al professorat i als 

alumnes de secundària en relació 

amb temàtiques i activitats 

formatives que vehiculin l’enllaç 

entre l’ensenyament preuniversitari i 

l’universitari

6.2
Fomentar la participació en la URV 

Ciutadana 

1.3
Crear comissions pròpies de la 

Facultat de Lletres
2.3

Millorar i/o actualitzar els equips 

informàtics de les aules (software i 

hardware)

3.3 Incentivar la recerca del PDI 4.3

Revisar i actualitzar el Pla 

Estratègic d'Internacionalització de 

la Facultat de Lletres (2015-2019)

5.3

Potenciar la realització d’activitats 

acadèmiques que puguin atraure 

l’atenció de professors i estudiants 

de secundària amb fins de captació

1.4

Comprometre al col·lectiu FLL (PDI, 

PAS i alumnat) en la qualitat 

formativa a través de la participació

4.4

Revisar i simplificar el protocol 

intern de mobilitat de la Facultat de 

Lletres

5.4

Estimular i enfortir relacions 

directes entre els responsables 

d’ensenyament i de captació de la 

Facultat de Lletres i els directors i 

professors d’instituts

1.5

Adaptar les competències i les 

metodologies i activitats formatives 

al nou model aprovat per la URV

4.5
Reconèixer la coordinació del 

programa SMILE
5.5

Comprometre els alumnes i/o 

titulats de la Facultat de Lletres en 

les accions de captació

1.6

Incrementar la semipresencialitat 

i/o virtualització de titulacions i/o 

assignatures 

4.6
Assignatura "Catalonia and Spain in 

a European Context"
5.6

Potenciar una informació detallada i 

efectiva (tant escrita com digital) de 

l’oferta formativa a la Facultat de 

Lletres i activitats amb ella 

relacionades

1.7
Revisar les normatives de la 

Facultat de Lletres
4.7

Incrementar la mobilitat d'alumnes 

OUT
5.7

Fomentar la signatura de  convenis 

amb empreses del territori per 

realitzar les pràctiques 

acadèmiques

1.8
Assegurar la presència del castellà i 

l'anglès en el web
4.8

Difondre a nivell internacional 

l'oferta formativa de la Facultat de 

Lletres

1.9

Optimitzar les condicions 

acadèmiques en les quals es 

desenvolupa la docència

4.9
Participar activament en les xarxes 

a les quals pertany la URV

1.10
Revisar l'oferta acadèmica de forma 

sistemàtica
procedència subobjectiu

1.11
Adequar la metodologia a les noves 

tecnologies i necessitats socials
DEMANDA INSTITUCIONAL

1.12

Implicar als agents socials en la 

definició de les necessitats 

formatives

CONTRACTE PROGRAMA 

1.13

Utilitzar el PAT per millorar l'atenció 

a l'alumnat i la disminució de 

l'abandonament

PLA DE MILLORA

OBJECTIUS DE QUALITAT

SUBOBJECTIUS



El SIGQ de la Facultat de Lletres

Alineació de la

política i els

objectius de

qualitat de la

Facultat de Lletres

amb la política i

els objectius de

qualitat de la URV

Objectius de la Política de qualitat de la URV

Oferir una formació acadèmica 

de qualitat acreditada, igualitària, 

inclusiva i ajustada a les 

necessitats de la societat.

Promoure la millora 

permanent de les 

instal·lacions i els serveis 

del centre i la seva 

adequació a les 

necessitats formatives 

dels estudiants.

Promoure la incorporació 

de la recerca del 

professorat en els 

programes formatius.

Impulsar la 

internacionalització dels 

ensenyaments que ofereix 

la Facultat de Lletres 

mitjançant la promoció de 

la mobilitat de professors, 

estudiants i personal 

d’administració i serveis.

Impulsar la societat del 

coneixement a través de 

l’oferta de cursos de 

formació continuada, 

activitats de captació i 

divulgació, relació amb 

l’ensenyament 

preuniversitari i relació amb 

les empreses de l’entorn. 

Esdevenir un agent 

significatiu en el 

desenvolupament territorial, 

de forma sostenible, per 

mitjà de la formació, de la 

recerca i de la transferència 

de coneixement a la 

societat.

Disposar d’una oferta acadèmica de qualitat, adaptable i 

innovadora, que cobreixi tots els cicles d’ensenyament 

superior, així com d’una formació contínua que garanteixi 

als estudiants la formació al llarg de la vida.

X X X X

Obtenir l’acreditació de les titulacions i dels centres docents 

per al reconeixement nacional i internacional de la qualitat 

de la docència de la URV.

X X X

Maximitzar la satisfacció de la comunitat universitària, dels 

ocupadors i dels col·laboradors externs de la Universitat.
X X X X

Desplegar mecanismes per fomentar l’ocupabilitat dels 

estudiants, enfortint vincles amb els diferents agents del 

territori.

X X

Obtenir el reconeixement nacional i internacional de la 

qualitat de la docència i la recerca de la URV.
X X X X

Afavorir la innovació en la docència i la recerca mitjançant 

una relació transversal i interdisciplinària.
X X X X X

Incorporar el coneixement que es genera en l’àmbit de la 

recerca en els programes formatius per dotar de qualitat la 

docència i fer-la més atractiva i actual.

X X

Atreure i retenir talent generant les condicions òptimes en 

tots els àmbits d’actuació de la Universitat.
X X

Desenvolupar projectes i accions per transferir el 

coneixement generat, facilitant la innovació de les 

empreses i el progrés de la societat.

X X

Establir principis ètics i bones pràctiques en el 

desenvolupament de l’activitat universitària.
X X

Dotar d’eines a tots els col·lectius que formen part de la 

Universitat per a la internacionalització de la institució.
X

Incloure de manera efectiva la perspectiva de gènere en 

tots els entorns de la docència, la recerca i la gestió 

universitària. 

X

Empoderar el personal de la Universitat per fer aflorar tot 

el seu potencial, posant en valor la seva participació i 

afavorint la promoció professional i la formació.

X X X X

Resoldre els conflictes a través del diàleg i l’escolta activa. X

Contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible 

2030.
X X

Optimitzar i modernitzar els processos de gestió. X X X

Gestionar de manera eficaç i eficient els recursos humans, 

materials i econòmics, per aconseguir els objectius amb al 

mínim cost possible.

X

Objectius de la Política de qualitat de la Facultat de Lletres



9. MANUAL DE QUALITAT I PROCESSOS

El SIGQ de la Facultat de Lletres

El Manual de qualitat és el document bàsic per a

descriure el SIGQ i definir-ne les línies mestres

Conté la presentació de la Facultat de Lletres i del SIGQ,

així com la seva organització, estructura i

responsabilitats

Especifica els processos que conformen el SIGQ, tant els

que són propietat del centre com els transversals de la

institució

La primera versió es va aprovar el 27/10/2010. El

23/12/2020 es va aprovar la revisió general del

document, amb la modificació de tots els apartats
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Gestió de la qualitat

▪ Control documental i registres

Elaboració i revisió de 

la política i els 
objectius de qualitat

▪ Elaboració i revisió de la 
política i els objectius de 
qualitat

Definició, revisió i 

millora del SIGQ

▪ Definició, revisió i 
millora del SIGQ

▪ Desenvolupament de 
l'ensenyament

▪ Gestió dels estudiants entrants
▪ Gestió dels estudiants sortints

Orientació a l'estudiant 
▪ Orientació a l’estudiant

Orientació professional

Consultes, queixes, reclamacions, 

suggeriments i felicitacions
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de personal
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▪ Gestió del TFG/TFM

Gestió de les pràctiques 

externes
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curriculars 
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Aprovació interna de titulacions
Concreció i implementació del model de 

docència no presencial de les titulacions 
▪ Seguiment i millora de titulacions
▪ Modificació de titulacions
▪ Suspensió de titulacions
▪ Acreditació de titulacions
▪ Publicació d’informació sobre titulacions

Accés, admissió i matrícula de 

l’estudiant

▪ Accés, admissió i matrícula  dels estudiants 
en màsters universitaris

▪ Definició del perfil d’ingrés, captació i
matriculació dels estudiants de grau

Planificació i organització de la matrícula
Execució de la matrícula
Difusió de la informació als estudiants
Avaluació de la satisfacció de l’usuari

Gestió dels recursos 

materials i serveis

▪ Gestió dels recursos materials i serveis (FLL)
Incidències gestió integral d’edificis
Incidències informàtiques

Gestió dels recursos docents

▪ Gestió dels recursos docents
Selecció, contractació i acollida del PDI
Vida laboral PDI
Avaluació i Promoció PDI
Gestió de nòmines
Gestió de la Seguretat Social
Gestió de la Salut
Gestió del Pla de Pensions
Difusió
Gestió de la formació del PDI
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9. MANUAL DE QUALITAT I PROCESSOS

El SIGQ de la Facultat de Lletres

 Des del curs 2015-16, els 18 processos del SIGQ que són propietat de la Facultat s'han revisat

en profunditat, la majoria més d'una vegada, tenint en compte les directrius actuals, el

funcionament, la Política i els objectius de qualitat del centre i les necessitats i les expectatives

dels agents d'interès

DATA 
D'APROVACIÓ 
DE LA REVISIÓ

PROCESSOS DEL SIGQ

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 013 014 015 016 017 019 020 021

16/12/2015 X X X

22/07/2020 X X X X X X X X X X X

23/12/2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X

21/07/2021 X X



10. EINES DE GESTIÓ DEL SIGQ

El SIGQ de la Facultat de Lletres

Quadre d’objectius i 
accions

Agrupa totes les accions de 
millora, que contribueixen a 

assolir els objectius de qualitat

PR-FLL-003 Seguiment i millora 
de titulacions

Quadre de comandament 
d’indicadors

Recull tots els indicadors que 
permeten avaluar el rendiment 

del sistema

PR-FLL-008 Definició, revisió i 
millora del SIGQ



10. EINES DE GESTIÓ DEL SIGQ: QUADRE D'OBJECTIUS

I ACCIONS

El SIGQ de la Facultat de Lletres

OBJECTIU 
I CODI

ACCIÓ DE MILLORA
RESPONSABLE DE 
L'ACOMPLIMENT I 

TERMINI

INDICADOR O EVIDÈNCIA 
D'ACOMPLIMENT

SEGUIMENT DE 
L'ACOMPLIMENT

MODIFICACIÓ DE 
L'ACCIÓ



10. EINES DE GESTIÓ DEL SIGQ: QUADRE DE

COMANDAMENT D'INDICADORS

El SIGQ de la Facultat de Lletres

INDICADOR DEL PROCÉSÀMBIT
INFORMACIÓ 

DE 
L'INDICADOR

OBJECTIU 
I 

LLINDAR
VALORS REALS

DES-
VIACIÓ

PLA DE MILLORA



11. EL PROCÉS DE REVISIÓ DEL SIGQ

El SIGQ de la Facultat de Lletres

 La revisió del SIGQ es duu a terme

seguint el procés PR-FLL-008

 Fins al curs 2019-20 la revisió es va

plasmar a l'estàndard 3.3 de

l'Informe de seguiment

 A partir del curs 2020-21, amb la

modificació del procés PR-FLL-008,

tindrà un caràcter més global i

sistematitzat:

▪ Preparació de la revisió a

mesura que es detecten els

aspectes: document “Pròxima

revisió del procés”

▪ Implantació d'una fitxa de

revisió de processos

Data de revisió: DD/MM/AAAA

Nom i codi del procés:

Versió i data en el moment de la revisió: Rev.: x.0  DD/MM/AAAA

Preguntes SÍ NO Observacions

S'han detectat canvis en les activitats o els agents implicats del procés?
 

Els resultats dels indicadors del procés indiquen que està funcionant adequadament?

(compliment de terminis, generació dels serveis o documents determinats, resultats del 

procés amb els criteris de qualitat establerts)

Les opinions dels diferents agents implicats indiquen que està funcionant 

adequadament?

(Si es reben opinions dels implicats dient que hi ha alguna mancança en el 

desenvolupament del procés s'indicarà que sí)

S'han detectat incidències relacionades amb el procés?

(Incidència: circumstància o anomalia que es produeix durant el desenvolupament del 

procés i s'ha de solucionar)

S'han rebut queixes relacionades amb el procés?

(Queixa: expressió d’insatisfacció amb motiu d’un succés negatiu per a l’interessat)

El procés segueix sent adequat pel seu objectiu?

Relació de les propostes de millora del procés

Revisió de processos del SIGQ de la Facultat de Lletres

Format orientatiu de la fitxa de revisió de processos

del SIGQ



El SIGQ de la Facultat de Lletres

 El procés de revisió anual del SIGQ tindrà els següents elements i participants:

Entrades

Estat de les revisions prèvies

Quadre d’objectius i accions

Canvis interns i externs

Desenvolupament del SIGQ

Fitxa de revisió de processos i satis-
facció dels grups d'interès

Quadre de comandament d’indica-
dors

Assoliment dels objectius de qualitat

Adequació dels recursos

Sortides

Necessitat de recursos

Modificació del SIGQ

Política i objectius de qualitat

Manual de qualitat

Mapa i fitxes de processos

Nou pla de millora

Informe de revisió del SIGQ

Agents

Responsable del SIGQ

Responsables processos

Equip directiu

Grups d’interès

Tècnic/a suport qualitat

Comissió de qualitat

Junta de Facultat

11. EL PROCÉS DE REVISIÓ DEL SIGQ

Instruccions de treball i altres



12. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ: SINIA

El SIGQ de la Facultat de Lletres

El SIGQ se sustenta en un sistema institucional de gestió i

anàlisi de la informació anomenat SINIA, que recopila, tracta i

valida informació rellevant de diverses fonts

SINIA produeix informes predefinits que inclouen la majoria dels

indicadors per al seguiment del centre i les titulacions



13. GESTIÓ DOCUMENTAL: EQUIP “C_FLL”

El SIGQ de la Facultat de Lletres

El sistema de gestió documental es basa en la

funció “equip” del Microsoft Teams

La gestió es realitza a través de canals privats

i s'assigna als usuaris diferents perfils segons

el seu grau de responsabilitat a l’”equip”

L'aplicació permet compartir informació i

organitzar la documentació entre els membres

del centre que estan involucrats en la gestió

Fins el moment, a la Facultat de Lletres s'han

creat tres canals privats



14. EINES DE GESTIÓ DOCUMENTAL

El SIGQ de la Facultat de Lletres

Relació de registres 
del SIGQ

Es relacionen les evidències 
de cada procés amb la seva 

ubicació

PR-FLL-016 Control 
documental i registres

Quadre d’acords de 
la Junta de Facultat

Es detallen els acords de la 
Junta de Facultat, així com la 

seva relació amb el SIGQ

PR-FLL-016 Control 
documental i registres



15. LA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL SIGQ

El SIGQ de la Facultat de Lletres

La documentació principal del SIGQ es troba a la

disposició de tots els grups d'interès a través de la

pàgina web del centre: https://www.fll.urv.cat/ca/

 Política de Qualitat de la URV i de la FLL

 Quadre d'objectius i subobjectius de qualitat

 Alineació de la política i els objectius de qualitat

de la URV amb els de la FLL

 Manual de qualitat

 Mapa i fitxes de processos

https://www.fll.urv.cat/ca/


16. LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES TITULACIONS:

VERIFICACIÓ I MODIFICACIÓ

El SIGQ de la Facultat de Lletres

A la pàgina web de la Facultat es publica la següent informació

relacionada amb els processos de verificació i modificació del

Marc VSMA:

 Memòries de verificació actualitzades

 Enllaç als informes d'avaluació (EUC Informes)

 Segells i certificats de qualitat i enllaços al RUCT



16. LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES TITULACIONS:

SEGUIMENT I ACREDITACIÓ

El SIGQ de la Facultat de Lletres

A la pàgina web de la

Facultat es publica la

següent informació

relacionada amb els

processos de segui-

ment i acreditació del

Marc VSMA :

 Informes de

seguiment

 Autoinformes de

acreditació

 Valors dels

indicadors més

rellevants



17. CONCLUSIONS

El SIGQ de la Facultat de Lletres

Quadre de 
comandament
d’indicadors

Informes de 
seguiment

Quadre d’objectius i accions

POLÍTICA DE QUALITAT DE LA FACULTAT DE LLETRES
OBJECTIUS I SUBOBJECTIUS DE QUALITAT

POLÍTICA DE QUALITAT DE LA URV

PROCESSOS
CENTRE I

TITULACIONS



El SIGQ de la Facultat de Lletres

REFORMA ESTRUCTURAL SIGQ
(2019-2021)

Comissió de 
qualitat

Estratègia de 
qualitat

Estructura 
del sistema

Eines del 
SIGQ

Gestió 
documental

Informació 
pública

Reinici dels 
seus treballs

17/07/2019

Adaptació de la 
seva 

composició

09/06/2021
03/11/2021

Modificació de 
la Política de 

qualitat

17/07/2019
23/12/2020

Establiment 
dels objectius 

de qualitat

22/07/2020
26/02/2021

Revisió del 
Manual de 
qualitat

23/12/2020
09/06/2021

Revisió dels 
processos del 

centre

22/07/2020
23/12/2020
21/07/2021

Implantació del 
quadre 

d’objectius i 
accions

Implantació del 
quadre de 

comandament 
d'indicadors

Trasllat de la 
documentació 

al Teams

Nou sistema de 
classificació 
documental

Implantació 
d'eines

Informe de 
seguiment
2019-20

09/06/2021

Reestructuració 
continguts del 

web

Accions de 
socialització del 

SIGQ



17. CONCLUSIONS

El SIGQ de la Facultat de Lletres

La Facultat de Lletres 

compta amb un SIGQ 

implantat:

Madur i amb un bagatge d'aplicació de més de 

deu anys

Que genera dinàmiques de millora contínua per 

assegurar-ne la validesa i l'eficàcia

Amb les responsabilitats i els grups d'interès 

definits

Amb una política i uns objectius de qualitat 

coneguts, accessibles i que guien la gestió 

estratègica del centre

Amb un mapa de processos actualitzat i que 

inclou totes les activitats de la Facultat, així com 

l'adequació dels programes formatius



17. CONCLUSIONS

El SIGQ de la Facultat de Lletres

El SIGQ de la Facultat de 

Lletres permet i garanteix:

El disseny, aprovació, desenvolupament i 

acreditació de les titulacions en el Marc VSMA

La recollida àgil d'informació rellevant, completa i 

fiable per a la presa de decisions

Un seguiment i anàlisi del centre i de les 

titulacions que condueix a l’elaboració i 

actualització d’un pla de millora

L'eficiència en la gestió documental, propiciant 

una accessibilitat total a la informació

La rendició de comptes a la comunitat 

universitària i a la societat



www.urv.cat
www.fll.urv.cat


