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1. Introducc
ció
Descripció
ó del centtre avaluaat
1.1 D
El ce
entre EDU, –España Deutschland
d University
y Studies, Institute of Mangementt and
Technology–, éss una entitatt dependentt de l’Asociación Hispa
ano-Alemanaa de Enseñanzas
d de col·labo
oració amb la
a Fachhochsc
chule Südweestfalen (FH SWF)
Técnicas (ASET) i té un acord
alent al que
e aquesta imparteix a la seva se
eu de
per iimpartir un grau univerrsitari equiva
au és un Bac
chelor of Artss Business Administratio
A
on que segueeix el pla d’estudis
Mescchede. El gra
de la
a FH SWF i es basa en
n el sistema
a dual alema
any d’aprene
entatge que combina classes
teòriq
ques amb esstades a emp
preses.

1.2. Composició del co
omitè i ag
genda de la
l visita
El Co
omitè d’Avalu
uació Externa
a (CAE) ha e
estat nomena
at per AQU Catalunya
C
i fo
format per:





Comptabilita
D
Dra. Immacullada Vilardell Presidentta CAE, Deptt. Economia Financera i C
at
Universita
at autònoma de Barcelon
na
S
Sr. Xavier Ga
arcia Marimon Expert en
n garantia de la qualitat, Dept.
D
de Com
mptabilitat
Universita
at de Barcelo
ona
S
Sr. Aleix Barrrera Coromin
nas Estudian
nt, Departame
ent de Pedag
gogia Aplicadda
Universita
at Autònoma de Barcelon
na
S
Sra. Eva Ben
nito
Observad
dora, Tècnica
a de AQU Ca
atalunya

La vissita al Centre
e va tenir lloc
c el dia 16 de
e maig de 20
011 amb l’agenda següennt:
8.30 a 9.30

P
Planificació
de la visita (se
essió de treb
ball del comittè)

9.30 a 11.30

Reunió amb la direcció d
R
del centre: Sr.
S Lothar Sp
prenzel, Direector i Sr. Th
homas
B
Blum,
gerent, a la qual ss’hi va incorrporar el Sr.. Lars Gerritt Leyman, Cònsol
C
G
General
Adjun
nt d’Alemanyya a Barcelona.

12.00
0 a 12.30 R
Reunió amb professoratt: Sra. Haza
ar Masmoud
di, Sr. Thom
mas Gollos, Sra.
K
Kristina
Schöne, Sra. Ulriccke Dicke i Sra.
S María Án
ngeles Cabaallero.
12.30
0 a 13.00 Visita
V
a les instal·lacions
13.00
0 a 13.30 R
Reunió amb estudiants:
e
S
Sr. Paul Adrian Katterbe, Sr. Dirk Noorbert Niehau
us, Sr.
T
Timon
Regas
s, Sra. Kath
harina Reich
hrath, Sra. Anabel Sim
mon, Sra. Cristina
P
Pochadt
i Sr. Daniel Roy L
Lanz.
13.30
0 a 14.00 R
Reunió amb personal
p
d’a dministració i serveis: Sra. Leonor M
Monje i Sra. Judith
Litzenburger
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1.3. Objectiu de l'inforrme
EDU ha demanatt a AQU Cata
alunya que sse l’avaluï en
n tant que ins
stitució doceent que ofereix uns
nyaments trransnacionalls conduentts a l’obtenció d’un títo
ol atorgat pper una ins
stitució
ensen
estrangera i no homologable als títols oficcials de Cata
alunya. L’ava
aluació s’ha fet prenent com
c
a
er a l’avaluacció dels centrres que ofere
eixen titulaciions estrange
eres a
marc de referència la Guia pe
U Catalunya del mes d’a
abril de 2011. L’objectiu de l’avalua ció ha estatt, com
Catallunya d’AQU
assen
nyala la Guia
a, determina
ar la potencia
alitat de la in
nstitució doce
ent establerta
ta a Cataluny
ya per
imparrtir adequadament el programa de fformació i els
e seus mec
canismes intterns i exterrns de
garan
ntia de la qua
alitat.
La m
metodologia recomanada
a per AQU Catalunya per
p dur a te
erme l’avaluuació consta
a d’un
proto
ocol, que inclou la visita presencial,
p
i que fa espe
ecial èmfasi en
e la informaació pública sobre
de l’activitat acadèmica, els recurssos i el sis
stema
el prrograma de formació, la gestió d
d’asssegurament de
d la qualitatt.
L’info
orme que tot seguit es pre
esenta és fru
uit de l’anàlis
si de les evidències preseentades per EDU i
de la visita al Cen
ntre realitzad
da pel Comitè
è d’Avaluació
ó Externa esmentat.
uació ha se
eguit la meto
odologia de la Guia i s’ha facilitat al Comitè tota la
El prrocés d’avalu
docum
mentació de recollida d’evidèncie
es, el qüestionari adrreçat a la Fachhochs
schule
Südw
westafalen1 i el qüestiona
ari complime
entat pel cen
ntre amb antterioritat a laa visita prese
encial.
Així mateix, s’ha
an mantingut reunions a
amb els gru
ups d’interès
s: equip direectiu, profes
ssorat,
diants/es i personal
p
d’ad
dministració i serveis. El
E Comitè vo
ol agrair a ttots ells la càlida
estud
acollida i les interressants converses manttingudes en el
e decurs de la visita.

2. Informac
ció públic
ca sobre
e el progrrama de formació
ó
El Ce
entre disposa d’una plan
na web, que
e encara no ha fet públic
ca, en la quaal hi figura tota
t
la
inform
mació sobre el programa
a d’estudis d
del BA Busin
ness Adminis
stration. Hem
m pogut con
nstatar
que a la plana essmentada hi ha la inform
mació suficien
nt per tal que
e l’estudiant pugui saber quins
són e
els seus dretss i deures.

1

Anne
ex I: qüestionarii adreçat a la institució estrang
gera que atorga els diplomes, en
e aquest cas laa FH SWF, perr recollir

evidèn
ncies sobre la se
eva potencialita
at acadèmica en
n la disciplina i els seus sistem
mes interns i extterns de garantia de la
qualita
at.
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La in
nformació de
e la plana web
w
inclou a
aspectes bà
àsics com le
es condicionns i vies d’a
accés,
l’estru
uctura del pla d’estudis i l’oferta
a de pràctiq
ques amb un llistat dde les emp
preses
col·la
aboradores, l’idioma
l
en el
e qual s’imp
parteixen les
s classes i es realitzen l es pràctique
es, les
comp
petències i le
es sortides professionalls. Pel que fa als aspec
ctes de norm
mativa acadèmica
(criteris de perma
anència, accés, etc.) es ffa referència
a explícita a les
l condicionnes establerttes en
alen.
la Fachhochschule Südwestfa

3. G
Gestió de
el progra
ama de fo
ormació a Catalu
unya
3.1. Activitat lectiva
El pro
ograma de fo
ormació es basa
b
en el sisstema dual alemany
a
que
e combina doocència pres
sencial
i no presencial (75/25)
(
amb
b formació p
pràctica en l’empresa. Aquesta
A
vesssant perme
et que
udiant adquirreixi durant els estudis experiència professiona
al, la qual coosa constitu
ueix el
l’estu
princiipal punt forrt del programa d’estudiss que ofereix
x EDU. El Centre
C
comptta amb una llarga
experriència en la impartició de cursos de formació em
mpresarial, el programa d els quals combina
teoria
a i pràctica en empres
ses. Aquesta
a tradició li permet disposar d’un nombrós co
onjunt
d’emp
a
estud
diants en prà
àctiques i qu
ue són asses
ssorades i tuutoritzades des del
preses que acullen
Centrre. Els estud
diants actuals
s del program
ma de forma
ació empresa
arial valoren molt positiva
ament
la sevva experiènccia de pràctiques a emp reses i l’aten
nció, suport i supervisió que es fa de
es del
Centrre amb la fiinalitat d’ass
solir l’objecti u que l’estu
udiant pugui tenir l’oporttunitat de fe
er una
estad
da en diferen
nts departaments i així fe r-se un idea global del qu
ue és una em
mpresa.
Les e
empreses esscullen els estudiants
e
qu
ue volen aco
ollir en pràctiques i, en ssituació norm
mal, hi
restaran durant els
e dos anys
s de durada dels estudis
s. Els estudiants tenen un contracte
e amb
presa i, en els casos en què
q això no é
és possible, s’estableix un
u conveni aamb el Centre
e. Les
l’emp
pràctiques no són
n avaluables, però el sisttema de sele
ecció dels candidats per ppart de l’emp
presa i
ncia garanteix la plena ssatisfacció de
e l’entitat amb la personaa. Si les emp
preses
la sevva permanèn
no esstan satisfetes del rendiment o l’acttitud dels es
studiants, l’an
ny següent no els renov
ven el
contrracte i han de buscar-se una altra en
ntitat que els
s aculli. En casos
c
molt ggreus, on l’ob
bjectiu
eguit en la re
ealització de
e les pràctiqu
ues no s’ass
soleixi per ca
auses atribuïïbles a l’alum
mne, li
perse
podria suposar la
a no obtenció
ó del títol. Aq
quest mecaniisme de realització de prààctiques és el
e que
eguirà en el títol de grau i es valorat molt positiv
vament pels estudiants
e
jaa que, a ban
nda de
se se
l’apre
enentatge ap
plicat que su
uposa l’esta da en les empreses,
e
en
n alguns cassos els oferreix la
possiibilitat d’establir una relac
ció laboral esstable futura amb l’entitat.
Per p
poder comb
binar adequa
adament teo
oria i pràctic
ca, en el decurs del ccurs acadèm
mic es
distrib
bueixen amb
bdues activita
ats en blocs d’entre 7 i 8 setmanes que
q alternen classes al Centre
C
24 de m
maig 2011 | Info
orme d’avaluació externa del ceentre EDU

5

amb estades a les emprese
es. Si bé e
en el qüestio
onari enviat pel Centree només hi figura
l’assignació d’horres a cada matèria, en la visita s’h
ha facilitat al Comitè un a agenda amb la
distrib
bució tempo
oral dels bloc
cs de teoria i pràctiques dels quatre primers sem
mestres, els quals
mantenen la disttribució glob
bal apuntada
a en el qüestionari entrre teoria i ppràctica. Entre els
diants entrevvistats hi hav
via discrepà
ància sobre la durada adient dels m
mòduls de te
eoria i
estud
pràctica. Mentre uns opinav
ven que la durada de 8 setmanes
s trenca el ritme, d’altrres la
ons sobre aqquest aspec
cte no
consiideraven adequada. En qualsevol ccas les diferents opinio
afecta
a l’elevada valoració
v
que
e fan de les p
pràctiques.
Els ccontinguts de
e cada matè
èria són els mateixos que
q
els que imparteix laa Fachhochs
schule
Südw
westfalen a la
a seva seu de
d Meschede
e, estan sup
pervisats perr un dels proofessors d’aq
questa
unive
ersitat i es basen en els materials d
d’estudi que emprats perr aquesta. T
Tot i seguir un
u pla
d’estu
udis vinculatt a la realitat alemanya, ttant les entre
evistes amb professorat
p
ccom amb alu
umnes
han p
permès aclarir que en aq
quells aspecctes en que hi pot haverr discrepànciies amb la realitat
de l’e
estat espanyyol (normativ
ves legals, e
especialmentt) s’expliquen les dues rrealitats, atè
ès que
l’estu
udiant fa les seves
s
pràctiq
ques en una empresa ub
bicada a l’Esttat espanyol..
El títo
ol de grau que es vol offerir permetrà
à l’especialittzació en log
gística o indúústria. No ob
bstant,
en la relació de matèries
m
no hi figuren ells mòduls op
ptatius del 4t, 5è i 6è seemestres atè
ès que
erminar-los en
e funció de la demanda
a dels estudiants, semprre i quan co
omptin
hom preveu dete
m
d’estu
udiants intere
essats. Els detalls
d
sobre el treball finnal de grau fiiguren
amb un nombre mínim
uació que ha emplenat el Centre.
especcificats en el qüestionari per a l’avalu

3.2. Avaluació
ó de l’alum
mnat
L’estu
udiant de EDU és un estudiant
e
de
e la Fachhoc
chschule Südwestfalen, per la qual cosa
gaudeix dels matteixos drets i té les mate
eixes obligacions que un estudiant a Alemanya. Així,
d l’alumna
at es mante
enen els mateixos
m
reqquisits que a la
doncss, per a l’’avaluació de
Fachhochschule Südwestfale
en per la qua
al cosa, la modalitat
m
i el contingut ddels exàmens
s, així
ó són dirigitts i supervis
sats des de
e la FH SW
WF. El proffessor
com els criteris d’avaluació
onsable de la
a universitat és qui té la darrera paraula pel que
e fa al continngut i a l’avaluació
respo
dels e
exàmens. Ells mecanism
mes d’interven
nció en els processos
p
de
e correcció i de supervis
sió del
procé
és d’avaluacció per part de la FH SW
WF són exp
posats en el qüestionari que ha env
viat el
Centrre. Aquests mecanismes
s garanteixen
n que el trac
cte que rep l’estudiant dde Barcelona
a sigui
idèntiic al que rep l’estudiant a Meschede.
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4. R
Recursos
s
4.1. Viabilitatt global deel projecte
El C
Centre EDU España Deutschland University Studies,
S
Ins
stitute of M
Managemente
e and
Technology aproffita l’experiència de méss de 30 anys
s en l’àmbit de
d la formacció de l’Asoc
ciación
ano-Alemana
a de Enseñanzas Técn
nicas (ASET
T) que imparteix prograames de forrmació
Hispa
emprresarial en el marc de la reglamentac
r
ció alemanya
a a Barcelona
a.
Atesa
a l’oferta acttual d’estudis que ofere ix ASET que
e abraça la preparació per a la formació
emprresarial –prog
grama de formació d’un curs a partirr de 4t d’ESO
O– i la formaació empresa
arial –
progrrama de form
mació de dos
s cursos dessprés del currs de prepara
ació o des ddel Batxilleratt–, els
estud
dis universita
aris de Busin
ness Admini stration com
mpletarien el programa dde formació global
del C
Centre. El títol universitari al qual dóna opció
ó el program
ma de form
mació univerrsitària
l’expe
edeix la Facchhochschule
e Südwestfa
alen amb seu
u a Mesched
de que, entrre els estudiis que
ofere
eix, hi figura el
e BA Busine
ess Administtration, per la
a qual cosa reuneix les ggaranties d’u
un títol
al alemany.
oficia
Tot i que la dimen
nsió actual del Centre, pe
el que fa a estudiants, és
s molt reduïdda, l’oferta de
el curs
q
en part, es preveueen cobrir am
mb els
2011-2012 per al títol univerrsitari és de 20 places que,
ment la form
mació empres
sarial. Tot i que al Com
mitè li sembla una
nes que currsen actualm
alumn
previssió optimista
a, els respon
nsables del C
Centre estan
n convençuts
s que aconsseguiran cob
brir les
place
es ofertes, attesa la dema
anda que acctualment ten
nen els seus
s ensenyameents situada entre
30 i 3
35 alumnes anuals
a
de no
ou ingrés.
Igualm
ment, les pre
evisions fina
anceres d’ing
gressos i des
speses semb
blen molt opptimistes, si bé
b cal
tenir en compte que
q el Centre
e compta am
mb el suport de
d l’estructurra d’ASET q ue, en els prrimers
st. Així, donccs, el cost del personal d’administraació, de la direcció
anys,, n’assumirà part del cos
general i part de
el cost del professorat
p
e
es compartirran amb AS
SET. Cal tennir present que
q
el
essorat no és
é a temps complet i, en general, mantenen activitats laaborals en altres
profe
nt al professo
orat associa
at de les univ
versitats púbbliques catala
anes).
emprreses (de forrma semblan
Amb el decurs de
el temps aqu
uesta situaciió es regularritzarà i el Centre assum
mirà la seva pròpia
p
ersones resp
ponsables am
mb les quals
s va parlar eel Comitè es
staven
planifficació financcera. Les pe
molt convençudes de les pre
evisions finan
nceres. De fe
et, el programa compta amb el supo
ort del
ern alemany tal com va ratificar
r
la pe
ersona del Consultat que
e va assistir a la reunió amb
a
la
Gove
direccció del Centrre.
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4.2. Qualitat del professsorat
La Fa
achhochschu
ule Südwesttfalen és quii controla la qualitat del professoratt i certifica si
s està
qualifficat i té les capacitats
s per ensen
nyar les ass
signatures corresponent
c
ts. A la carrta de
confirrmació dels docents
d
la FH SWF hi an
nnexa una re
elació del pro
ofessorat i dee les assigna
atures
a imp
partir per ca
ada un d’ells en cada semestre. Anualment
A
la
a FH SWF ha d’autoritzar el
profe
essorat. No hi ha cap altre
a
control de qualitat del professorat ja que només de forma
zat enqueste
es d’avaluacció per partt dels
esporràdica, punttual i no siistemàtica ss’han realitz
estud
diants. En aq
quest aspecte
e, la reduïda
a dimensió que actualment té el Centtre i l’access
sibilitat
als re
esponsabless faciliten la comunicaciió entre la direcció
d
i els estudiantss, fet que permet
p
detecctar qualsevo
ol incidència de forma ba
astant immed
diata.
El Ce
entre, en alg
gunes ocasio
ons ha facilittat la formac
ció del profes
ssorat, però no disposa d’una
pla esspecífic.
Quan
n tots els cu
ursos del no
ou estudi e stiguin impla
antat, la pre
evisió de la ràtio professor /
estud
diant és de 10, semblant a la que ten
nen els estud
dis que actua
alment imparrteix el Centrre. Tot
i aquesta molt bo
ona ràtio, i co
onsiderant la
a dedicació parcial
p
de la major part ddel professorrat, en
ó dels estud
diants, el Centre té po c marge de
e maniobra per resoldree imprevisto
os. No
opinió
obsta
ant, tant pro
ofessorat com estudiantts constaten el bon ambient i l’esttreta relació entre
ambd
dós col·lectiu
us afavorida per les dime
ensions del Centre,
C
fins el
e punt que nno sigui necessari
que e
el professora
at tingui un ho
orari fixat d’a
atenció als es
studiants.
Actua
alment, la majoria
m
del professorat tutoritza un
n grup de 10 alumnes de qui en fa un
seguiiment durant el curs acadèmic i, en
n cas de pro
oduir-se qua
alsevol incidèència, la com
menta
amb la resta de l’equip docent en les reun
nions paròdiq
ques que due
en a terme.
A banda del proffessorat con
ntractat, no e
es descarta la possibilita
at d’estadess temporals per la
na matèria, en
e especial le
es optatives, per part de professors dde la FH SW
WF.
imparrtició d’algun

4.3. Personal d’adminiistració i sserveis
Atès que el nomb
bre d’estudia
ants previst p
pel primer an
ny és de 20, sembla adieent la previsiió feta
Centre d’assiignar al grau
u una dedica
ació de mitja
a jornada d’una personaa d’administrració i
pel C
serve
eis per gestio
onar la matríícula i els exxpedients dels estudiants. No obstantt, encara no tenen
ben d
definits quinss seran es prrocessos adm
ministratius amb
a
la Fachh
hochschule S
Südwestfalen
n.
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4.4. Espais i equipame
e
ents
El Ce
entre compta amb espa
ais i equipam
ments suficie
ents per pod
der impartir el programa que
propo
osen. Hi ha previstes allgunes obress d’ampliació d’espais d’aules
d
i de connectivita
at a la
xarxa
a sense fils a totes les instal·lacionss per tal d’elliminar l’aula
a d’informàticca. Així mate
eix, la
direccció del Centrre informa que està tram
mitant amb un
na de les seves empresees col·labora
adores
l’adqu
uisició de Ne
etbooks per tal d’aconse
eguir que cad
da un dels seus estudiannts, quan iniciï els
estud
dis al Centre,, pugui dispo
osar d’un d’aq
quests apare
ells.
Atès que durantt una bona
a part dels quatre prim
mers semestres els esstudiants rea
alitzen
e
i que en el darrrer semestre
e la docència
a presencial éés molt redu
uïda fa
pràctiques a les empreses
que ssigui possible
e atendre la docència pre
esencial prev
vista quan to
ot el grau esttigui impleme
entat i
el con
njunt d’estud
diants sigui d’un màxim d
de 100 persones.
El Ce
entre dispossa d’una bib
blioteca am b molt poqu
ues places i poc equippada, però s’està
treba
allant per tal que els estudiants pug
guin tenir ac
ccés en línia
a a la bibliooteca virtual de la
Fachhochschule Südwestfale
S
n. El Centre compta amb
b un servei de
d borsa de ttreball, que és
é ben
valora
at per part dels i les estudiants,
e
p
però no com
mpta amb serveis
s
de rrestauració, ni de
repro
ografia, ni esportius, ni culturals, n
ni d’orientaciió i acollida
a per aquell es persones
s que
prove
enen de fora de Barcelon
na.
Pel q
que fa al compliment de la norm
mativa d'ac
ccessibilitat i de supresssió de barreres
arquittectòniques per a les pe
ersones amb
b mobilitat reduïda o qu
ualsevulla alttra limitació, resta
pendent l’informe
e de l’arquitec
cte del deparrtament corre
esponent de la Generalittat de Catalu
unya.

4.5. Relacions específiiques de ccol·laboraació en la docènciaa i la recerrca
La pràctica totalitat del proffessorat són
n profession
nals que treballen en aaltres empreses o
ats diferents del Centre. No realitze
en activitats de recerca i tampoc éés previst que en
entita
duguin a terme attès el perfil actual
a
del pro
ofessorat.

24 de m
maig 2011 | Info
orme d’avaluació externa del ceentre EDU

9

5. S
Sistema d’assegu
urament de la qu
ualitat
Tot e
el procés de selecció de
el professora
at, de superv
visió de les assignatures
a
s impartides i dels
exàm
mens es fa des
d
de la Fachhochsch
F
hule Südwes
stfalen que compta ambb l’acreditac
ció del
progrrama BA Business Administratio
A
on expedit per l’agèn
ncia alemannya Agentu
ur für
Qualiitätssicherun
ng durch Akk
kreditierung vvon Studieng
gängen (AQA
AS). És per aquest motiiu que
els re
equisits de se
elecció del professorat só
ón els mateix
xos que a la FH SWF.
Sego
ons l’acord de cooperació
ó entre la Fa
achhochschu
ule Südwestfalen i EDU el nivell qua
alitatiu
del g
grau ha de ser
s equivalen
nt al de l’ed ucació supe
erior alemany
ya, és a dir,, que els req
quisits
d’acccés exigits alss estudiants siguin els m
mateixos que els exigits als estudiantss d’economia
a de la
Fachhochschule Südwestfale
en i que la q ualificació de
el professora
at es corresppongui amb la del
onal docent de la FH SWF,
S
així co
om que el programa fo
ormatiu es ccorrespongui amb
perso
l’impa
artit a la FH SWF.
S
EDU ha
h de compli r tots els req
quisits que s’e
erigeixen a laa FH SWF.

6. V
Valoració
ó del Com
mitè
El Co
omitè d’avalluació del centre
c
EDU España Deutschland University
U
Stuudies, Institu
ute of
Mang
gement and Technology
y (EDU) con
nsidera que el Centre té
é la potenciialitat per im
mpartir
adequadament el
e programa BA Businesss Adminsitrration ja que
e té un acoord de coope
eració
blert amb Facchhochschulle Südwestfa
alen (FH SW
WF), institució que comptaa amb l’acred
ditació
estab
del programa esm
mentat expedida per l’ag
gència alema
anya Agentur für Qualitäätssicherung durch
Akkre
editierung von
v
Studieng
gängen (AQ
QAS). Aque
est acord obliga
o
EDU a respecta
ar les
normatives acadè
èmiques d’accés, de ma
atrícula i d’e
examen de grau
g
de la F
FH SWF, aix
xí com
os amb el ma
ateix concep
pte didàctic i nivell qualittatiu que la U
Universitat. La
L FH
imparrtir els curso
SWF assegurarà la qualitat docent del prrofessorat, la
a concordanç
ça entre el pprograma d’estudis
e
d
de qualitat en
n la preparac
ció dels exàm
mens.
d’EDU i els seus propis i els estàndards
A mé
és d’aquest sistema
s
de garantia
g
de q
qualitat, el Comitè
C
ha po
ogut comproovar que el Centre
C
comp
pta amb una programació
ó acadèmica
a i uns recurs
sos adients per
p a impartirr el programa, així
com a
amb un siste
ema d’informació als usua
aris satisfacttori.
amb profess
El Co
omitè vol fer esment de que
q els resu ltats de les entrevistes
e
mantingudes
m
sorat i
estud
diants tenen un caràcter limitat ja que
e no poden parlar
p
de la seva experiènncia en el gra
au BA
Busin
ness Adminisstration perq
què encara n
no s’ha començat a impartir. No obsstant, les op
pinions
d’estu
udiants i pro
ofessorat han
n servit al Co
omitè per copsar la cultura i atmosfe ra del Centre, així
com lla complicita
at entre tots els
e col·lectiuss, que se sup
posa mantind
dran en el fu tur.
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7. R
Recoman
nacions
El Co
omitè conside
era adient fe
er unes recom
manacions finals al Centre que pode n ajudar a millorar
m
la sevva qualitat, to
ot i que té prresent que allgunes d’elle
es ja estan prrevistes:


Tot i que el Centre és
s petit, però amb un creixement futur, seria recom
manable exp
plicitar
essos de treb
ball i coordin
nació per tal de facilitar l’acollida de nou persona
al, així
els proce
com expo
osar de cara a l’exterior la
a seva forma
a de funciona
ar.



Atès que
e el profes
ssorat prové
é principalm
ment de la pràctica prrofessional, seria
recomana
able establir des del Cen
ntre alguna formació
f
periòdica vincullada a la doc
cència
i la innova
ació docent.



En l’àmb
bit del profe
essorat i ten
nint en com
mpte el futurr creixemennt del nomb
bre de
professorrs, seria recomanable preveure algun mecan
nisme propi del Centre
e que
asseguri la qualitat de l’ensenya
ament ofert complemen
ntari als sisttemes d’ava
aluació
implantatts per la FH SWF.
S



Atès també el creixement futur e
en el nombre
e d’estudiantts, seria reccomanable establir
un mecan
nisme d’acollida als alum
mnes provine
ents de l’estra
anger, per taal d’assessorrar-los
i orientar--los en els tràmits necesssaris per a establir-se a Barcelona durant el pe
eríode
acadèmicc.



Per tal de
d garantir un majors serveis als
s estudiants, seria recoomanable establir
convenis de col·labo
oració amb altres centres o institucions per tal d’acons
seguir
es en l’accés
s a bibliotequ
ues, equipam
ments culturals i esportiu s, etc.
avantatge

elona, 24 de maig de 201
11
Barce
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