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Data de distribució: 

El present document forma part del Sistema de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears. 

 

Aquest document és propietat de la Universitat de les Illes Balears 



Amb aquesta declaració, l’equip de direcció de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia vol 

expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament 

de les seves actuacions. 

 
Es compromet a: 

a. Assumir la qualitat com a valor essencial i implantar la cultura de la millora 

contínua. Això vol dir vetllar, perquè els futurs professionals formats al Estudis de 

grau puguin proveir a la comunitat d’una atenció de salut de qualitat, basada en els 

coneixements científics i que tingui un impacte positiu a la seva qualitat de vida. 

Atenent al canvi sociocultural i les necessitats de la societat actual, en especial als 

reptes de la cronicitat. 

b. Desenvolupar la seva activitat d’acord amb els criteris i directrius per a la garantia 

de la qualitat de l’EEES i amb els principis de legalitat i seguretat jurídica. 

• Avaluar la eficiència i qualitat dels continguts i activitats per assolir 

les competències i de les estructures físiques o materials. 

• En aquesta tasca comptarem amb totes les persones implicades: 

professorat, personal d’administració i estudiants així com tots 

aquells professionals que des de l’àmbit assistencial vinculats a la 

docència puguin participar i aportar a aquest procés. 

• Impulsar noves metodologies d’aprenentatge com la simulació 

clínica. 

c. Garantir criteris de qualitat en els centres i professionals on els estudiants realitzen 

les seves pràctiques clíniques , assegurant a més que aquests centres prestin una 

atenció de qualitat a la comunitat. 

d. Promoure un ambient que tingui com a valors la tolerància, la responsabilitat i el 

reconeixement del altre.  

e. Garantir la mobilitat dels estudiants, nacional, internacional i en el marc de la 

Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) no només com un mecanisme 

docent sinó com un aprenentatge vital. 

• Afavorir la mobilitat externa dels estudiants amb la finalitat de generar noves 

sinèrgies 

• Impulsar línies de formació docent (internacionalització) amb la finalitat de poder 

acollir estudiants d'altres universitats europees i oferir una aprenentatge docent de 

qualitat i amb llengua anglesa. 



 

 

f. Establir mecanismes de comunicació amb els diferents agents i grups implicats. 

• Afavorir la participació de la societat civil com element clau per conèixer les 

necessitats de servei de la professió, amb el valor de l’autonomia i 

l’apoderament de la societat com a eina clau en una nova forma d’entendre 

la professió. 

• Informar als diferents col·lectius implicats en el procés: com són els 

empleadors i les diferents entitats de representació professional. 

 

g. Assegurar una docència de grau amb els perfils docents d'infermeria adients per 

assegurar una docència de qualitat i fidel a la correspondència de formació 

acadèmica i entorn laboral.  

h. Implantar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència a la 

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. 

Un element clau serà el recolzament a l’estudiant durant el seu procés formatiu per 

avaluar adequadament l’assoliment de les seves competències i garantir la seva 

participació en el procés de millora. 

i. Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB. 

 
L’ equip directiu de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia considera que el repte de la 

qualitat és un objectiu permanent i una tasca de tots i totes Per això, es compromet a 

comunicar aquest compromís a tota l’organització i a implantar les mesures necessàries 

per tal d’assegurar una gestió de qualitat. 

 
L’ equip directiu de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, juntament amb la Comissió de 

qualitat del Títol vetllarà pel compliment d’aquest compromís de qualitat i el revisarà 

regularment per assegurar la seva contínua adequació. 

 
 
 


