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POLÍTICA DE QUALITAT
DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT.
Marc General de la política
La URV ha elaborat un sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) genèric per a
tots els centres de la Universitat, basat en el cicle de millora contínua (planificar, fer,
avaluar, actuar en conseqüència i retre comptes). Tot i que aquest sistema és únic ,
cada centre l’ha adaptat introduint les seves especificitats.
La FMCS ha elaborat la seva pròpia política de qualitat, com a mostra del compromís
amb la qualitat dels serveis que ofereix als seus estudiants, al personal docent i
Investigador i al Personal d’Administració i Serveis vinculats al centre.
La Direcció de la Facultat de Medicina és conscient de la importància que té el
consolidar una cultura de la qualitat en l'àmbit universitari, de manera que la considera
com un factor estratègic per aconseguir que les competències, habilitats i aptituds tant
dels seus titulats, com dels seus estudiants siguin reconegudes pels empleadors i per la
societat en general.
La FMCS està plenament compromesa amb la renovació docent que exigeix la societat i
la nova implantació dels estudis de Grau, com ho manifesta en el fet de la participació
en projectes d’innovació docent.
L’any 2002 se li atorgà el Premi Consell Social URV a la Qualitat en la Docència en la
seva modalitat col·lectiva al “Models d’aprenentatge actiu a la Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut”. Aquest mateix treball va rebre la Distinció Jaume Vicens Vives a la
Qualitat Docent Universitària 2002 i el Premi que Concedeix el Consejo de Coordinación
Universitaria dins del II Plan de Calidad de las Universidades.
L’any 2009 la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut va merèixer el Premi del
Consell Social de la URV a la Qualitat Docent 2009 en la seva modalitat col·lectiva amb
el treball “Avaluació de competències transversals a l’ensenyament de medicina” .
Aquesta Direcció dirigeix els seus esforços cap a la plena consecució de la satisfacció
de les necessitats i expectatives de tots els grups d'interès que formen part de la
Facultat de Medicina. Per tal de satisfer-los, es compromet a utilitzar tots els recursos
tècnics, econòmics i humans a la seva disposició, sempre dins de l'estricte compliment
dels requisits legals aplicables, tant a nivell autonòmic com estatal i europeu.
Per tot això, la direcció de la Facultat de Medicina adquireix el compromís de garantir la
qualitat del Centre, basant les seves actuacions en l'anàlisi de les necessitats i
expectatives de tots els seus grups d'interès.
Missió
La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMCS) de la Universitat Rovira i
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Virgili, té com a missió avançar en el coneixement de les Ciències de la Salut i formar
professionals d’aquest àmbit en l’atenció dels problemes sanitaris que afecten a les
persones i a la comunitat i compromesos en la recerca.
És per això que formarà professionals superiors al mes alt nivell competencial, dotats
de capacitat de treball, humanitat, esperit d’anàlisi i de recerca, estimulats per
l’autoaprenentatge, la formació continuada, i el treball en equip,i facilitarà l’intercanvi
amb altres universitats i la participació en projectes col·laboratius d’àmbit estatal o
internacional.
Visió
La FMCS 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, universitats, especialment dins de l’Espai Europeu d’Educació
Superior.
-Una universitat capaç de retornar a la societat allò que com Universitat pública rep.
Objectius
Per tal d’aconseguir la visió esmentada, la Direcció de la FMCS estableix les següents
directrius generals per a la consecució
• Elaborar els plans d'estudi i els sistemes d'avaluació de manera que garanteixin
l'adquisició de la competència professional i els valors socials dels nostres titulats.
• Formar professionals de la salut, amb un perfil professional basat en
competències (coneixements, habilitats i actituds) mitjançant l’ensenyança actiuparticipativa. Amb esperit analític i crític per a crear les seves pròpies xarxes
conceptuals ensenyant-li a aprendre ,desenvolupar i facilitar l’esperit investigador.
• Promocionar als alumnes en la a formació contínua considerada com un procés
al llarg de tota la vida professional
• Oferir ensenyaments que familiaritzin als seus futurs estudiants en el treball en
equips interdisciplinaris i multidisciplinaris alhora que desenvolupin capacitat
d’iniciativa, pressa de decisions, responsabilitat, capacitat de relació i de
comunicació i la ètica de la professió.
• Facilitar el desenvolupament d’activitat de recerca per tal d’erigir-se com un
centre generador de coneixement
• Augmentar les oportunitats perquè l'aprenentatge, la recerca, i la pràctica, es
puguin realitzar col·laborativament amb altres professionals.
• Estimular la cooperació entre les autoritats sanitàries per elaborar una política
conjunta i una planificació, implantació i revisió dels programes d'educació.
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Propiciar la internacionalització, d’una banda, en la capacitat d’atracció dels
ensenyaments que ofereix la Facultat (grau, màster i doctorat) i, de l’altra, en la
promoció de la mobilitat del personal (estudiants, professors, i PAS).
Formar als professors com a educadors i premiar les qualitats docents tant com
les investigadores o assistencials.
Promoure la millora permanent de les instal·lacions i els serveis del centre i la
seva adequació a les necessitats formatives dels estudiants.
Aconseguir un compromís permanent de millora.

L’equip deganal de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut posa en coneixement
de tot el personal 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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