COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
a) Degà/degana o director/directora de la unitat estructural, que la presideix,
Montserrat Vilà
b) La persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ), que serà proposat i
nomenat pel degà/a o director/a.
Beatriu Caparrós
c) La vicedegana de Pràcticum i Mobilitat
Carme Montserrat
d) Els coordinadors/ores de tots els estudis de grau del centre docent
Anna Planas, coordinadora grau en Educació Social
Sara Malo, coordinadora del grau en Psicologia
Josan Langarita, coordinador del grau en Treball Social
Sílvia Mayoral, coordinadora del grau en Pedagogia
Francesc Sidera, coordinador del grau en Mestre d’Educació Infantil
Juan González, coordinador del grau en Mestre d’Educació Primària
e) Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de màster adscrits al centre docent
Jesús Granados, director del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d'Idiomes
Mònica González, directora del Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
Judit Fullana, directora del Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Marta Sadurní, directora del Màster en Psicologia General Sanitaria
Pere Soler, director del Màster en Joventut i Societat
f) Un professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis de
centre
Meritxell Estebanell, Departament de Pedagogia
Moisès Esteban, Departament de Psicologia
Jordi Cicres, Departament de Didàctiques Específiques

g) 1 estudiants de cada grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel
Consell d’Estudiants i designat pel degà/degana o director/director
Irune Déu, Grau doble titulació MEI i MEP
Edi López, Grau MEP
Arnau Raya, Grau Psicologia – (Suplent - Laia Gasull)
Sandra Castillejos, Grau Educació Social
Xevi Solench, Grau Treball Social
Juan José Caliz, Grau Pedagogia
h) 1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de
la docència del centre
Víctor Chaparro
i) Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis
de grau i de màster del centre docent, a proposta del degà o director del centre docent
1 representant àmbit educatiu/formal – Montserrat Bertran, Departament d’Ensenyament
1 representant àmbit socioeducatiu – Lluís Puigdemont, Fundació SER.GI
1 representant àmbit de la salut – Laura Masferrer, IAS
j)

L’administrador/a de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari

Lourdes Soldevila
Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) nomenat pel Cap del Gabinet que
assistirà a les reunions amb veu però sense vot.
Pilar del Acebo

