
  

Política de Qualitat 
Aprovada la modificació per la Junta de Facultat de data 17 de juliol de 2018 

Ratificada per la Junta de Facultat de data 20 d’octubre de 2020 
 
Marc General 
 
L’equip de govern de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia és conscient de la 
importància de la qualitat com a factor estratègic per aconseguir la plena satisfacció de les 
necessitats i expectatives, raonables, de tota la comunitat universitària, així com de la 
societat que l’envolta. Fruit d’aquest compromís històric es va desenvolupar al gener del 
2010 la política de qualitat del centre. 
 
La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia va adaptar el Sistema Intern de Garantia 
de Qualitat (SIGQ) de la URV a la naturalesa pròpia del centre basant-se en el cicle de 
millora contínua o cicle de Deming.  
 
Després de l’experiència d’un període de 8 anys, el centre veu la necessitat d’actualitzar els 
seus objectius estratègics. 
 
Tal i com indica el procés PR-FCEP-001 Elaboració i Revisió de la Política i el Objectius de 
Qualitat, la Junta de Facultat, de data 20 d’octubre de 2020, ratifica la vigència d’aquesta 
Política i dels seus Objectius de Qualitat. 
 
 
Missió 
La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia compta amb una llarga tradició 
acadèmica a les comarques de Tarragona que l’ha portat a estar fortament compromesa 
amb la formació, la recerca i la transferència de coneixements en els àmbits de l’Educació i 
la Psicologia. Com a conseqüència d’aquest compromís, la FCEP té com a missió facilitar 
l’aprenentatge per part dels estudiants dels coneixements, habilitats i actituds pròpies de 
professionals de l’educació i de la psicologia. Aquests professionals han de ser capaços de 
donar resposta a les necessitats actuals i detectar les necessitats emergents de la societat, 
així com, d’actuar d’acord amb els principis ètics. 
 
La Facultat també assumeix, com a raó de ser, la formació de personal investigador i la 
generació i transferència de coneixements en els àmbits que li són propis. Així mateix, la 
FCEP es defineix com una institució orientada a donar resposta a les necessitats socials i a 
col·laborar estretament amb les empreses i les institucions dels àmbits afins.  
 
 
Visió 
La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia té com a visió esdevenir: 
 

 Un centre de referència al nostre territori, mitjançant la innovació docent, 
l’excel·lència en la recerca i la integració entre docència i recerca. 
 

 Una institució amb projecció internacional, amb fortes relacions de col·laboració 
amb altres institucions i universitats del món, especialment dins de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior. 

 



  

 
Objectius 
 

 Esdevenir un centre visible, interconnectat a nivell campus, universitat i SUC 
 

 Promoure i incentivar l'activitat investigadora del professorat, afavorint la 
participació en xarxes nacionals i internacionals i/o la seva creació, aprofundint 
en la transferència dels resultats cap el context proper com l'internacional 

 
 Revisió, actualització i diversificació de la nostra oferta acadèmica, millorant les 

condicions en que es desenvolupa des d'un punt de vista personal i material 
 

 Afavorir las sinèrgies entre docència i recerca 
 

 Impulsar les relacions internacionals per desenvolupar un procés 
d'internacionalització de la Facultat adequat a les nostres necessitats actuals i 
futures 
 

L’equip de govern de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia posa en 
coneixement de tots els col·lectius del centre (estudiants, PDI i PAS) aquesta Política de 
Qualitat i es compromet a facilitar els mitjans i a vetllar per tal que no existeixin 
inconvenients en el compliment del que es disposa al Manual de Qualitat del centre, així 
com en les seves successives revisions i de la resta de documents que d’ells se’n derivin. 
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