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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

SISTEMA INTERN DE GARANTIA DE LA QUALITAT

OBJECTIUS DE QUALITAT

SUBOBJECTIUS


