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Capítol I.   Comissió de Qualitat de l’EETAC 

Acord de creació de la Comissió de Qualitat 

La Junta d’Escola de l’EETAC, reunida en sessió ordinària el dia 04/11/2020, atenent l’Article 5.1 
del Reglament de l’Escola, acorda crear la Comissió de Qualitat. 

Naturalesa 

La  Comissió  de  Qualitat  és  l’òrgan  col·legiat  de  caràcter  consultiu  que  s’encarrega  de  
vetllar per la qualitat i la millora contínua de les titulacions de l’EETAC. En particular, realitza el 
seguiment del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat (SGIQ) de l’Escola, n’assegura 
l’adequació i l’eficàcia, i el manté actualitzat.  

Mandat 

El mandat de la Comissió de Qualitat està supeditat a l’aplicació de l’Article 5 d’aquest document. 

Composició 

La Comissió de Qualitat de l’EETAC té la composició següent:  

a) El sotsdirector o la sotsdirectora de Qualitat, que la presidirà 
b) Un o una representant del PDI vinculat a l’Escola 
c) Un o una representant dels i les estudiants de l’Escola 
d) Un o una representant del PAS en qualitat de tècnic o tècnica de qualitat, que farà les 

tasques de secretari o secretària de la comissió 
e) El o la cap de la UTG del CBL o aquella persona en qui delegui 
f) Addicionalment, es podrà afegir un assessor extern o una assessora externa a l’Escola 

com a expert o experta en qualitat 

Nomenament 

El director o directora, atesa la Junta d’Escola, nomena i destitueix els membres de la Comissió. 

Funcions 

Són funcions de la Comissió de Qualitat: 

a) Fer el seguiment, anàlisi, i revisió del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat (SGIQ), 
així com dels processos associats.  

b) Avaluar la idoneïtat del SGIQ per a la verificació, seguiment, modificació i acreditació 
de les titulacions de l’Escola, i proposar accions de millora. 

c) Altres funcions pròpies del seu àmbit d’actuació que li assignin la Junta de l’Escola i la 
Comissió Permanent. 
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Funcionament 

La Comissió de Qualitat es reuneix com a mínim en una sessió ordinària cada quadrimestre.  
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