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POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT DE L’ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR D’ARQUITECTURA1
Prenen com a base els continguts del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ),
elaborat per la URV, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura ha adaptat el model a la
situació específica del centre i a les característiques de l’ensenyament d’arquitectura,
amb l’objectiu d’avançar en la millora continua de la qualitat dels serveis que ofereix
als seus estudiants, al Personal Docent i Investigador i al Personal d’Administració i
Serveis vinculat a l’Escola. Aquest compromís amb la qualitat és fonamenta en el cicle
de millora contínua: planificar, fer, avaluar o revisar i actuar en conseqüència, és a dir,
millorar la qualitat de la formació universitària.

La nostra MISSIÓ
L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, implantada l’any 2005, ha nascut amb la
vocació de ser una institució de referència en l’àmbit de la creació i transmissió del
coneixement i la formació en el sector de l’arquitectura. La seva missió és impulsar un
espai innovador en l’àmbit de la formació, amb la finalitat que la seva proposta docent
permeti als seus estudiants assolir els objectius de coneixement i adquirir les
competències requerides per a l’exercici de la professió d’arquitecte, mantenint sempre
el compromís amb el desenvolupament humà i professional dels seus alumnes.
L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura està plenament compromesa amb el seu entorn
territorial, en les accions de millora de totes les àrees relacionades amb els fonaments
científics, la teoria i la pràctica de l’arquitectura, amb la missió de ser un centre de
referència en l’àmbit de la creació i transmissió de coneixement i en la formació
d’arquitectes.
La nostra VISIÓ
La visió de futur de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura és la d’esdevenir un centre
de referència en el seu àmbit territorial. A la vegada, assolir una projecció internacional
mitjançant la qualitat en la formació, la recerca i la transferència de tecnologia. Són
d’especial rellevància per al centre les activitats de foment i divulgació de la cultura
arquitectònica, les aportacions a l’urbanisme i projectes arquitectònics, així com a la
protecció del patrimoni arquitectònic.
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Els nostres VALORS
Els valors bàsics propugnats per la Direcció del Centre per assolir la visió esmentada
són:
-

Qualitat

-

Compromís

-

Enfocament integral

-

Creativitat

-

Orientació local i global

-

Cooperació

-

Sostenibilitat

Principis per assolir els nostres OBJECTIUS:
Per a poder assolir la visió de futur de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura la
nostra política de qualitat és regirà pels principis següents:
1. Proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència tant a nivell nacional com
internacional, garantint una oferta acadèmica d’acord a les necessitats i expectatives
dels nostres estudiants, així com de la societat i el territori.
2. 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.
3. Fomentar la vocació per l’arquitectura i la visibilitat de l’ETSA, a través de la
divulgació, la transferència i les activitats de formació, posicionant-la com a referent
tant a nivell territorial com a nivell internacional.
4. 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 tant en el context proper com en l’internacional.
5. Desenvolupar el compromís amb la societat a través d’accions vinculades amb la
igualtat de gènere, la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
6. Implicar, motivar i comprometre el personal (estudiants, PDI i PAS) en la missió de
l’ETSA, així com en la gestió, desenvolupament i aplicació del SIGQ.

L’equip de direcció de l’ETSA 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 a 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.

