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II. LÍNIES I OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
1. DOCÈNCIA: ADEQUACIÓ I QUALITAT DE L’OFERTA DELS ESTUDIS 

 

 

La Facultat de Filosofia i Lletres ha de garantir l’acompliment dels seus 
objectius: una oferta docent pròpia d’estudis d’humanitats i de ciències 
socials adequada  a les necessitats canviants de formació de les ciutadanes 
i dels ciutadans del s. XXI. La flexibilitat, la multidisciplinarietat, el 
multilingüisme i la capacitació professional han de ser eixos vertebradors 
dels nostres estudis, que han d’implementar-se en base a models 
pedagògics innovadors que integrin els avenços en la recerca de les 
diverses disciplines i àrees de coneixement.  

Ens comprometem, doncs, a consolidar l’oferta de titulacions, garantir-ne 
la seva qualitat docent i assegurar la idoneïtat de les infraestructures que 
requereixen2: 

1.1. Consolidació de l’oferta de titulacions 

1.1.1 Graus: 

• Reverificar els graus en què les Comissions de Docència i/o el Deganat 
detectin la necessitat de renovació de continguts, a fi d’assegurar una 
formació que integri els avenços acadèmics en cadascuna de les 
disciplines i que faciliti la inserció laboral. Caldrà dur a terme una 

 
2 Les fites descrites en aquesta línia estratègica de la Facultat desenvolupen al Centre les línies 

estratègiques 1, Qualitat Docent, i 6, Campus, de la UAB. 
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Planificació continguda (màxim 1-2 graus per curs) on es  prioritzin els 
graus en què les Comissions de Docència hagin fet una reflexió prèvia.  

• Incloure les competències generals de la UAB a fi d’integrar la 
perspectiva de gènere en totes les disciplines de coneixement i de 
potenciar les capacitats de l’alumnat per aportar solucions als reptes 
actuals de la societat, per valorar l’impacte social de les seves 
propostes i per aprofundir en el seu compromís ètic. 

• Vetllar pel correcte funcionament dels graus, especialment dels graus 
nous o reverificats i afavorir la coordinació dels graus 
interdepartamentals i interfacultatius. 

1.1.2 Màsters: 

• Amb la implicació de les coordinacions dels màsters, elaborar un pla 
estratègic, per tal de detectar els punts forts i febles de la seva oferta 
actual.  

• Implementar mesures de correcció que puguin permetre una 
programació eficient dels màsters de la Facultat a través de diferents 
modalitats: programació biennal, programació híbrida/bimodal, 
reverificació (virtualització, promoció de màsters interdepartamentals 
i interuniversitaris).  

1.1.3. Mínors:  

• Reivindicar l’oferta de mínors com una oferta de Campus que rebi una 
difusió centralitzada.  

• Vetllar per la coherència de l’oferta de mínors en funció de la qualitat i 
la demanda. 
 

1.2. Potenciar la innovació docent  

1.2.1. Propostes i projectes d’innovació 

• Incentivar la creació de projectes d’innovació docent que donin 
resposta a necessitats docents del Centre: aportar un cofinançament 
a projectes estratègics per a la Facultat. 

• Promoure els punts  de trobada per a l’intercanvi de bones pràctiques 
docents. 

• Impulsar l’aprenentatge per reptes i la introducció de la metodologia 
d’Aprenentatge-Servei. 

• Vetllar per la implementació transversal de les competències generals 
de la UAB. 
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1.2.2. Formació docent: plans i formació 

• Elaborar un pla de formació de cursos amb especial atenció a:  
- la intensificació dels coneixements i habilitats per a la creació 

de materials per a la docència en format virtual; 
- la introducció de la perspectiva de gènere; 
- la introducció de metodologies destinades a potenciar 

l’aprenentatge per reptes i l’Aprenentatge-Servei. 

1.3. Garantir la qualitat docent 

1.3.1. Incrementar l’èxit acadèmic 

• Intensificar les mesures per a reduir la taxa d’abandonament i 
augmentar la taxa de graduació dels estudis. 

• Establir un sistema de seguiment de la docència dels cursos de primer 
i segon, on es concentra l’abandonament. 

• Millorar els mecanismes i protocols de les enquestes docents a fi  de 
maximitzar la participació i posterior anàlisi. 

1.3.2. Millorar la gestió de les pràctiques i el seguiment de la inserció laboral 

• Recuperar la figura de Coordinador/a de Pràctiques i Intercanvis de la 
Facultat 

• Augmentar els convenis marc de Pràctiques Externes. 
• Potenciar els convenis de mobilitat per als nous graus 

interdepartamentals i interfacultatius.  
• Analitzar les dades de l’evolució de les enquestes d’AQU d’inserció 

laboral i extreure’n conclusions per a la millora dels graus i màsters.  

1.3.3. Millorar les infraestructures de docència 

• Establir una convocatòria anual per a la millora dels recursos materials 
docents amb cofinançament al 50% entre la Facultat i els 
Departaments.  

• Assegurar el correcte funcionament a la Facultat del material 
audiovisual instal·lat gràcies als ajuts Covid-19 i fomentar-ne el seu ús 
per a la docència.  

• Fer el seguiment del Model de Biblioteques. 
• Col·laborar amb l’Open Lab ubicat a la Sala de Revistes per a enfortir 

el desplegament de projectes, en què s’integri el professorat de la 
Facultat. 
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1.4. Millorar el sistema de gestió de la qualitat 

1.4.1. En relació al Sistema de Garantia Interna de la Facultat (SGIQ-FFiL): 

• Millorar el coneixement dels processos de gestió entre el professorat, 
alumnat i PAS del Centre, i afavorir la participació de tots els 
col·lectius. 

• Incrementar el seguiment dels plans de millora de les titulacions i del 
Centre, així com el retiment de comptes.  

• Completar el desplegament de la Comissió de Qualitat de la Facultat. 
• Presentar anualment a la Junta Permanent els objectius de qualitat del 

Centre i sotmetre’ls a discussió.  
• Assegurar la revisió anual del SGIQ. 
• Revisar el nombre i la tipologia dels indicadors estratègics per al 

seguiment de les titulacions. 
• Adaptar les plantilles de l’Informe de Seguiment de Centre a les 

necessitats de la Facultat. 
• Consolidar l’Arxiu digital de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

 

1.4.2. En relació al Sistema de Garantia Interna de la UAB (SIGQ-UAB): 

• Reclamar a l’equip de govern de la UAB una major coordinació entre 
les polítiques de Qualitat de la Universitat i de la Facultat. 

• Reclamar el desplegament de la Comissió de Qualitat de la UAB i 
participar-hi de forma activa per tal de millorar la coordinació del SGIQ 
transversal amb el SGIQ de la Facultat. 

• Reclamar eines de gestió centralitzades que facilitin el seguiment de 
la Qualitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


