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1. Política de Qualitat
El Grau de Disseny i el Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny
(MURAD), titulacions plenament inscrites en l’Espai Europeu d’Educació
Superior (EEES), comprometen la formulació d’uns objectius i el
plantejament d’uns processos de treball que permetin presentar uns
resultats contrastables i avaluables, tant internament com externament,
amb pautes objectives.
EINA s’ha dotat amb un Sistema Intern de Qualitat (SIGQ) seguint les pautes
de la UAB i de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU), que permet desenvolupar mecanismes d’obtenció de
dades, documentar els resultats, diagnosticar-los i incorporar-los a la presa
de decisions. Tots aquests són procediments necessaris per garantir la
qualitat de la formació universitària i facilitar la seva avaluació per part de la
UAB o de l’AQU.
La qualitat de l’ensenyament ha estat una aspiració permanent d’EINA. Des
de la seva fundació, l’any 1967, el centre ha mantingut el doble objectiu
d’adaptar els processos d’aprenentatge del disseny als requeriments de
l’ensenyament superior i de crear un entorn en què la pràctica del disseny
incorporés les novetats teòriques i s’interrelacionés amb altres disciplines
de la imatge (motius pels quals fou guardonada amb la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat de Catalunya l’any 1987 i amb el Premio Nacional de
Diseño concedit pel Ministeri d’Indústria per “mèrits docents” l’any 2000).
El conveni de vinculació a la Universitat Autònoma de Barcelona, signat el
1994, i el desenvolupament del Graduat Superior en Disseny (títol propi de
la UAB) van impulsar l’adopció de mesures orientades a millorar l’eficàcia i
l’eficiència en la gestió de recursos així com el compromís amb la qualitat i
la millora continuada.
La cultura de la qualitat a EINA es concreta en tres àmbits:
1. Recursos físics per a l’aprenentatge: creació d’una biblioteca
especialitzada, un taller de maquetes i prototips, un taller de creació
gràfica, una sala d’exposicions i un pla de renovació i millora anual
dels recursos informàtics a disposició dels estudiants.
2. Recursos humans per a l’aprenentatge: designació d’un subdirector
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responsable de la implantació del Sistema Intern de Qualitat, així
com de coordinadors de titulació i de mobilitat, i desenvolupament
d’un Pla d’Acció Tutorial.
3. Recursos de gestió i administració: creació del servei de Gestió i
difusió de dades i d’informació, adaptació i desenvolupament
d’aplicacions informàtiques de gestió i implantació d’un servei propi
de publicacions (impreses i electròniques). És, al cap i la fi, l’èpica
burocràtica.
Amb l’adscripció del centre a la UAB i el desenvolupament del Grau de
Disseny com a grau europeu així com l’obtenció de la titulació d’un Màster
oficial de Recerca, s’ha donat un nou impuls a la incorporació de la cultura
de la qualitat a EINA.
Aquest document adapta el model del manual del Sistema Intern de
Qualitat de la UAB, a les particularitats del Centre i de la titulació. En aquest
sentit, el SIGQ parteix de l’experiència de pràctiques ja instaurades al centre
(programes de pràctiques, de mobilitat, seguiment de la inserció
professional dels graduats, enquestes de satisfacció, treballs de fi d’estudis,
etc.) per plantejar millores en la coordinació, l’atribució de funcions, la
documentació i la informació pública.
Són objectius del SIGQ:
1. Crear uns processos sistemàtics de recollida i anàlisi d’informació
que permetin establir l’estat de l’activitat del centre (taxes de
matriculació, d’eficiència, grau de satisfacció dels agents, etc.), i en
funció dels resultats, adoptar mesures de millora i correcció de les
disfuncions.
2. Publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva,
tant quantitativa com qualitativa, sobre els programes i les
titulacions. EINA disposa d’una xarxa d’informació (servei propi de
publicacions, web pròpia, intranet, etc.) que s’ha de potenciar des del
SIGQ, per tal de garantir la difusió de dades que donin la informació
necessària sobre el títol (objectius, perfils, inserció professional de
graduats) i la implicació d’EINA amb la societat en què s’insereix
(programes d’investigació i transferència). Procediments d’avaluació
i millora de la qualitat de l’ensenyament i del professorat.
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2. Estructures i òrgans del centre
2.1. El Patronat de la Fundació EINA
PATRONAT
EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de
Barcelona, és una activitat de la Fundació
Privada EINA (constituïda el 24 d'octubre de
1990, acollida a la Llei del Parlament de
Catalunya 49-2002 del 23 de desembre
Naturalesa

"Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats
Lucratives" i registrada amb el núm. 529 en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya) i com a tal, el Patronat és el màxim
òrgan de govern, administració i
representació del centre.
El Patronat es compon d'un mínim de nou

Composició

persones físiques i jurídiques que seran
designades d'acord amb l'article 17 dels
Estatuts.
1. Elaborar i presentar els pressupostos
anuals.
2. Nomenar i cessar els càrrecs de gerent,
personal directiu, docent, facultatiu,
administratiu, auxiliar; establir els salaris,

Competències

honoraris i gratificacions corresponents.
3. Exercir les funcions d'administració,
conservació, custodia i defensa dels béns.
4. Organitzar i dirigir el funcionament intern i
extern del centre i establir els Reglaments que
consideri convenients.
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PATRONAT
5. Aprovar les polítiques d'actuació del centre.
6. Conèixer i supervisar l'actuació de la
Direcció i l'equip del centre.
7. Aprovar les propostes de Plans d'Estudis.
Les reunions del Patronat poden ser
ordinàries o extraordinàries. El Patronat es
reunirà amb caràcter ordinari un cop a l'any
Funcionament i
adopcions
d’acords

(Art. 27 y 28) i amb caràcter extraordinari a
requeriment de dos terços dels seus
membres (Art. 32). Els acords s’adoptaran per
majoria simple i el vot serà personal i no
delegable; a fi de poder adoptar un acord han
d'estar físicament presents com a mínim la
meitat més un dels Patrons (Art. 29).

2.2. La Junta de centre
JUNTA DE CENTRE
La Junta de Centre es l’òrgan col·legiat de
Naturalesa

govern d’EINA, Centre universitari de
disseny i art de Barcelona.
La Junta de Centre està formada per:
•

Composició

El Director, que la presideix; pels
membres de l'equip de direcció.

•

Dos representants del patronat de la
Fundació Eina.

•

Un representant del personal acadèmic.

•

Un representant dels estudiants.
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JUNTA DE CENTRE
•

Un representant del personal
d'administració i serveis.

•

Tres representant de la Universitat
Autònoma de Barcelona, un dels quals
serà designat pel rector com a delegat
de la Universitat al Centre.

1. L'aprovació i liquidació del pressupost
del Centre.
2. El coneixement periòdic de l'estat de
comptes de l'exercici pressupostari i la
supervisió de la situació patrimonial i de
la gestió dels recursos econòmics.
3. L'aprovació de les propostes de
designació del professorat.
4. L'aprovació del reglament i la normativa
Competències

interna del Centre.
5. El nomenament dels càrrecs directius
del Centre, a proposta del patronat de la
Fundació Eina, tret del càrrec de
director/a.
6. Aprovació de la memòria d'activitats
anual.
7. En general totes les funcions que no
hagin estat atribuïdes en les normes
d'organització i funcionament
expressament a altres òrgans.

Funcionament i

Les reunions de la Junta de Centre poden

adopcions

ser ordinàries o extraordinàries i no poden

d’acords

tenir lloc durant el període no lectiu,
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JUNTA DE CENTRE
excepte en circumstàncies excepcionals
que s'han de justificar.
La Junta de Centre s'ha de reunir en sessió
ordinària, com a mínim, dos cops l'any i en
sessió extraordinària, quan
la convoqui el director o a sol·licitud d'un
terç dels seus membres.
La convocatòria s'ha de fer per escrit, com
a mínim deu dies hàbils abans que tingui
lloc la reunió de la Junta de Centre. El
director ha de garantir, amb el procediment
que es consideri més adequat, que tots els
membres rebin puntualment l'ordre del dia
i la documentació pertinent.
La petició de convocatòria a instància d'un
terç dels membres de la Junta s'ha
d'adreçar per escrit al director i ha d'estar
signada per tots els sol·licitants. L'escrit ha
de contenir una justificació de la petició i la
indicació dels assumptes que es proposen
per a ser incorporats a l'ordre del dia. El
director ha de convocar la sessió en els
deu dies hàbils següents al de la petició.
Els acords poden adoptar-se per
assentiment o per votació ordinària,
d'acord amb el reglament que aprovi la
Junta.

11

2.3. La Junta Permanent
JUNTA PERMANENT
La Junta Permanent, amb competències

Naturalesa

delegades del Patronat de la Fundació, és
l'òrgan de govern ordinari del centre.
La Junta Permanent està formada pel President

Composició

del Patronat (que la presideix), el Director i els
membres de l'Equip de Direcció, i el Gerent.
La Junta Permanent té delegades les

Competències

competències 3 i 4 del Patronat especificades
en aquest document.
Les reunions de la Junta Permanent poden ser
ordinàries o extraordinàries. La Junta permanent
es reunirà en sessió ordinària com a mínim un
cop al mes i en sessió extraordinària quan la
convoqui el president del Patronat o un terç dels
seus membres. Segons l'afer que s'hagi de
tractar, el president del Patronat pot convidar-hi
un membre del Centre o més o persones alienes

Funcionament i

que tinguin relació amb punts concrets de

adopcions d’acords

l'ordre del dia. Les convocatòries de Junta
permanent es faran públiques amb l'ordre del
dia, el lloc, la data i l'hora de reunió amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores. Els
acords es poden adoptar per assentiment o per
majoria pública, tret de l'aprovació de les
propostes dels plans d'estudis i dels
pressupostos, que necessiten el vot favorable
de la meitat més un dels presents.
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2.4. La Directora o el Director
DIRECTOR/A
El director exerceix les funcions de direcció

Naturalesa

ordinària i té la representació del Centre. És
contractat pel Patronat entre el professorat del
Centre.
1. Representar d’EINA, Centre universitari de
disseny i art de Barcelona.
2. Dirigir, coordinar i supervisar les activitats
del centre.
3. Dirigir els serveis i vetllar perquè disposin
dels mitjans necessaris.
4. Executar les partides pressupostàries
entre els departaments i serveis del
centre.
5. Proposar al Patronat la contractació dels
coordinadors d'estudis i la creació de
comissions.

Competències

6. Executar els acords del Patronat i de la
Junta Permanent.
7. Vetllar perquè els membres del centre
compleixin els seus deures i perquè es
respectin els seus drets, d'acord amb les
normes específiques que els regulen.
8. Resoldre els expedients de convalidació a
proposta del coordinador de la titulació.
9. Assumir qualsevol competència establerta
en els Estatuts de la UAB i les seves
normes de desenvolupament i també les
delegades pel Patronat i que no hagin
estat assignades expressament a altres
òrgans del centre.
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2.5. L’Equip de Direcció
EQUIP DE DIRECCIÓ
El director compta amb l'assistència de la
sotsdirectora o sotsdirector i de la secretària
o secretari del centre, ambdós contractats
pel Patronat. El sotsdirector exerceix les
funcions del director en cas d'absència o
Naturalesa i

baixa, assumeix les competències

funcions

delegades del director i és el responsable de
la qualitat de la docència del centre. La
secretària és la persona fedatària dels actes
o acords que emanen dels òrgans del centre
i, com a tal, estén acta de les sessions i
custodia la documentació del centre.

2.6. La Comissió de Docència
COMISSIÓ DE DOCÈNCIA
La Comissió de Docència, és l'òrgan ordinari
de gestió acadèmica del centre. Es compon

Naturalesa

pel director, que la presideix, el sotsdirector,
els coordinadors de titulació i mobilitat i el
responsable de gestió acadèmica.
1. Participar en tots els aspectes relacionats
amb la docència del centre.

Funcions

2. Elevar propostes a altres òrgans superiors.
3. Coordinar la qualitat de la docència.
4. Qualsevol funció que es derivi d'altres
òrgans superiors.
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2.7. Les Coordinadores o Coordinadors
COORDINADOR/A
Els coordinadors són les persones
encarregades d'organitzar i coordinar els
Naturalesa

ensenyaments de cadascuna de les
titulacions per delegació de l'Equip de
Direcció. Els coordinadors són contractats
pel Patronat a proposta del Director/a.
1. Tenir cura de la realització dels plans
docents i de la qualitat docent.
2. Procurar la coordinació entre els
continguts dels diferents programes.
3. Escoltar els alumnes en els temes
referents al desenvolupament dels
continguts dels programes i a la

Funcions

realització dels plans docents.
4. Preparar els plans docents amb el
suport administratiu adequat.
5. Impulsar projectes i activitats que
contribueixin a millorar la qualitat dels
estudis.
6. Qualsevol altra funció que els sigui
atribuïda pels òrgans superiors de
govern.
1. Coordinar els programes d'intercanvi de

Funcions de la
Coordinació
d'Intercanvis

les titulacions del Centre.
2. Impulsar i vetllar pels acords bilaterals
entre la UAB i altres universitats pel que
fa a les titulacions del Centre.
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3. Fer la selecció de les sol·licituds
presentades pels estudiants del Centre
d'una manera objectiva i pública.
4. Establir els acords acadèmics que
afectin els estudiants del Centre en els
intercanvis amb les altres universitats i
resoldre els conflictes que puguin sorgir
de l'aplicació d'aquests acords.
5. Exercir qualsevol altra funció derivada
de l'aplicació dels programes
d'intercanvis.

2.8. La Comissió de Qualitat
COMISSIÓ DE QUALITAT
La Comissió de Qualitat és l'òrgan de suport
acadèmic del Sistema Intern de Qualitat. Es
Naturalesa

compon pel sotsdirector i un mínim de dos
membres del personal docent i investigador
designats per la Comissió de Docència.
Interpretar i avaluar els indicadors del
desenvolupament de la titulació.
Participar en l'elaboració de l'Informe anual
de seguiment de les titulacions assistint a la
Sotsdirecció.

Competències

Realitzar, amb caràcter no vinculant,
informes i propostes de resolució dels
assumptes que li hagin estat sotmesos.
Contactar i consultar a agents externs
(representants d'associacions professionals,
d'empreses contractants de serveis de
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disseny, graduats, etc.) per a demanar
característiques i tendències del sector
professional del disseny rellevants pel
desenvolupament de la titulació.
La Comissió de Qualitat es reunirà en sessió
ordinària semestralment, i en convocatòria
Funcionament

extraordinària quan la convoqui el director a
sol·licitud d'un terç dels seus membres.
L'ordre del dia de les sessions de la
Comissió serà fixat pel director.

3. Organització del Sistema Intern
de Garantia de la Qualitat
Es considera que el disseny del SIGQ és un element essencial en la política
i les activitats formatives del centre, i es fixen per endavant els objectius
següents que es pretenen assolir com a resultat de la seva implantació:
1. Garantir la qualitat de tots els programes formatius que s’imparteixin
en aquest centre Docent.
2. Revisar i millorar els programes formatius, basant-se sempre en les
necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, mantenir-los
puntualment informats.
3. Actualitzar permanentment el SIGQ.
Amb aquests objectius s’espera respondre al compromís de satisfacció de
les necessitats i expectatives generades per la societat ordenant les
iniciatives docents de manera sistemàtica i així contribuir eficaçment a la
garantia de qualitat. Es vol oferir la transparència exigida en el marc de
l’EEES, incorporar estratègies de millora contínua i així facilitar el procés
d’acreditació de les titulacions implantades al Centre.

3.1. Abast del SIGQ
En conjunt, el SIGQ del Centre contempla la planificació de l'oferta
formativa, l'avaluació i revisió del seu desenvolupament, així com la presa
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de decisions per a la millora de la formació, conformant d'aquesta manera
l'anomenat "Cicle de millora contínua de la formació universitària" (AQU
Catalunya. PROGRAMA AUDIT. Guia per al disseny de sistemes de garantia
interna de qualitat de la formació universitària. Figura 2, pàg. 13 V. 1.021/06/07).

"Cicle de millora contínua de la formació universitària", PROGRAMA AUDIT: guia per

al disseny de sistemes de garantia interna de qualitat de la formació universitària, V.
1.0, p. 13.

Atenent tot l'anterior i de conformitat amb les "Directrius, definició i
documentació dels Sistemes de Garantia Interna de Qualitat de la formació
Universitària (Document 02 - Programa AUDIT)", aquest centre Docent ha
elaborat el mapa dels processos del SIGQ en concordança amb els que
defineix el SIG-Marc de la UAB, que s'especifica en l'apartat 6 d'aquest
capítol del MSIGQ.
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3.2. Grups d’interès
3.2.1. Identificació dels grups d’interès
Per grup d'interès s'entén tota aquella persona, grup o institució que té
interès en el centre, en l'ensenyament o en els resultats obtinguts. EINA, en
implantar el SIGQ, ha tingut en consideració els requisits de qualitat
explícits o implícits dels diferents grups d'interès en relació a la formació
que s'imparteix en ells, amb especial atenció als estudiants.
L'anàlisi de les seves necessitats i expectatives representen el punt de
partida per l'establiment del SIGQ.
Es poden considerar els grups d'interès següents:
•

Els estudiants

•

El professorat (PDI).

•

El personal d’administració i serveis (PAS).

•

Els agents socials: representants dels sectors productius, col·legis
professionals i institucions públiques.

•

Els titulats.

•

La societat en general.

Cada un d'aquests grups té el seu curs natural de participació en la vida de
les activitats del centre, en els debats i en les decisions que s'hi prenen.

3.2.2. Vies de participació dels grups d’interès
Grups d’interès

Vies de participació
Selecció i admissió d’estudiants, perfil de formació,
organització i desenvolupament de l’ensenyament,
sistemes de suport a l’aprenentatge, resultats de la
formació i la inserció laboral. Prenen part dels

Estudiants

processos de presa de decisió de la Universitat i del
Centre, ja que estan representats, o formen part en
la seva totalitat dels òrgans col·legiats: la Junta de
Centre (JdC) i les diferents comissions derivades
d’aquesta.
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Grups d’interès

Vies de participació
Prenen part dels processos de presa de decisió
de la Universitat i del Centre, ja que estan
representats, o formen part en la seva totalitat

Professorat

dels òrgans col·legiats: la Junta de Centre (JdC) i
les diferents comissions derivades d’aquesta. Són
coordinadors, fan activitats acadèmiques, són
tutors, esta integrats dins de les estructures
universitàries i participen en múltiples aspectes.
Prenen part dels processos de presa de decisió
de la Universitat i del Centre, ja que estan

Personal de suport

representats, o formen part en la seva totalitat

(PAS)

dels òrgans col·legiats: la Junta de Centre (JdC) i
les diferents comissions derivades d’aquesta, la
Comissió de Docència i la Comissió de Qualitat.
Donat que els estudiants realitzen pràctiques
externes, aquesta relació és molt fluida, tant amb
els representants directes dels organismes o
empreses on es fan com amb les persones

Entitats i empreses

encarregades de tutoritzar aquestes activitats

amb convenis de

dels estudiants. A través d'aquests contactes,

pràctiques

l'Equip de Coordinació de la Titulació rep
informació referida a l'adequació de la formació
de l'estudiant amb les tasques encomanades. En
concret els professionals i les empreses fan un
informe un cop les pràctiques acabades.

Col·legis
professionals
Associacions

Els Col·legis Professionals poden participar en
aspectes consultius quan es tracten propostes de
noves titulacions. Les administracions públiques
participen mitjançant l'elaboració dels marcs
normatius i de referència en què són competents.
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Grups d’interès

Vies de participació
Així les Agències d'Avaluació incideixen en la
planificació, avaluació i revisió de les activitats
acadèmiques amb els seus programes de
seguiment i avaluació. La UAB està representada
dins de l'estructura del centre a través de la Junta
de Centre, i són consultats pel centre quan es
considera fonamental la seva opinió, mitjançant
reunions amb l'Equip de direcció.
Graduats a través de la realització d'enquestes
sobre Inserció Laboral, assistència a Jornades

Titulats

organitzades pel propi centre, participació en
activitats de formació continuada, integració en
l’associació d’exalumnes, Alumni.
Mitjançant tots els sistemes d'informació pública
(pàgina Web, mitjans de comunicació,

Societat en general

participació en fires i/o salons, etc.). Mitjançant
algunes activitats que indirectament arriben a ells
com les fires o els concursos de disseny de
producte. Això implica sempre un feedback
valuós.

3.2.3. Mapa de processos del SIGQ
Tot seguit es mostren els processos classificats per la tipologia que
representen, segons siguin:
PEQ
Els processos estratègics són els que proporcionen directrius per a la resta
de processos, guiant l'Escola cap a la consecució de la seva missió.
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POQ
Els processos operatius són aquells directament vinculats al procés
educatiu i són, per tant, els processos que tenen un impacte més significatiu
en els estudiants. S'hi inclouen també els processos orientats al seguiment
del SIGQ.
PSQ
Els processos de suport donen suport als processos clau o estratègics,
facilitant la consecució dels seus objectius.

Processos estratègics
PEQ1

PEQ2

PEQ3

Definició,

Establiment de

Creació i disseny de

desplegament i

mecanismes per

noves titulacions

seguiment de la política

assegurar la informació i

de qualitat

la rendició de comptes
(antic Procés H en el
SGIQ d’EINA, 2013)
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Processos operatius

POQ1

POQ2

POQ3

Seguiment, avaluació i

Sistema per a la

Sistema per a la

millora de les titulacions

modificació de títols

supressió de títols

(antic Procés A en el

(antic Procés G en el

(antic Procés G en el

SGIQ d’EINA, 2013)

SGIQ d’EINA, 2013)

SGIQ d’EINA, 2013)

POQ4

POQ5

POQ6

Programació docent de

Avaluació de l’actuació

Avaluació del nivell de

les assignatures. Guies

docent per part de

satisfacció del

docents.

l’estudiant

professorat, el PAS i els

(antic Procés C, D i

estudiants

Procés F en el SGIQ

(antic Procés B i

d’EINA, 2013)

Procés F en el SGIQ
d’EINA, 2013)

POQ7

POQ8

POQ9

Gestió de les

Seguiment del Treball

Acció tutorial

Pràctiques Externes

de Fi de Grau (TFG) i del

curriculars

Treball de Fi de Màster
(TFG)

Processos de suport

PSQ1
Gestió documental
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3.2.4. Directrius AUDIT
El fil conductor a l'hora de definir l'estructura de processos han estat les
directrius del programa AUDIT La taula següent mostra quins són els
processos que donen resposta a cada una de les 7 directrius AUDIT, així
com els indicadors que permeten el seu seguiment.
AUDIT 1
Política i objectius de qualitat
El centre ha de consolidar una cultura de la qualitat basada en una
política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i
també en els responsables del SGIQ del pla d'estudis.
PEQ1
Definició,
desplegament i
seguiment de la
política de qualitat
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AUDIT 2
Disseny de l’oferta formativa
El centre ha de disposar de mecanismes que li permetin mantenir i
renovar la seva oferta formativa, tot desenvolupant metodologies per a
l'aprovació, el control, l'avaluació i la millora periòdica de la qualitat dels
seus ensenyaments. Aquests mecanismes preveuran addicionalment
l'eventual suspensió del títol, i també l'atenció als suggeriments i les
reclamacions.
PEQ3
Creació i disseny de
noves titulacions.
POQ1

POQ2

POQ3

Seguiment,

Sistema per a la

Sistema per a la

avaluació i millora

modificació de títols

supressió de títols

de les titulacions
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AUDIT 3
Desenvolupament de l’ensenyament i altres actuacions orientades als
estudiants
El centre s'ha de dotar de procediments que li permetin comprovar que
les accions que emprèn, incloent-hi les pràctiques externes i la
mobilitat, tenen com a finalitat essencial afavorir l'aprenentatge de
l'estudiant.
POQ1

POQ4

POQ5

Seguiment, avaluació

Programació docent

Avaluació de

i millora de les

de les assignatures.

l’estudiant i anàlisi de

titulacions

Guies docents.

satisfacció

POQ6

PSQ1

POQ9

Avaluació del nivell

Organització

Acció tutorial

de satisfacció del

documental

professorat, el PAS i
els estudiants
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AUDIT 4
Personal acadèmic i de suport a la docència
El centre ha de disposar de mecanismes que assegurin que l'accés, la
gestió i la formació del seu professorat i del personal de suport a la
docència es realitza amb les garanties adequades per tal que
compleixin les funcions que els són pròpies.

POQ5

POQ6

Avaluació de

Avaluació del nivell de

l’actuació docent per

satisfacció del

part de l’estudiant

professorat, el PAS i
els estudiants

PSQ1
Gestió documental
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AUDIT 5
Serveis i recursos materials
El centre s'ha de dotar de mecanismes que li permetin dissenyar,
gestionar i millorar els seus serveis i recursos materials per al
desenvolupament adequat de l'aprenentatge dels estudiants.
POQ5

POQ6

PSQ1

Avaluació de

Avaluació del nivell de

Gestió documental

l’actuació docent

satisfacció del

per part de

professorat, el PAS i

l’estudiant

els estudiants

AUDIT 6
Resultats de la formació
El centre s'ha de dotar de procediments que li permetin garantir que es
mesuren, s'analitzen i es fan servir els resultats (de l'aprenentatge, de la
inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d'interès) per a la
presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments.
POQ1

POQ7

POQ8

Seguiment,

Gestió de les

Seguiment del Treball

avaluació i millora

Pràctiques Externes

de Fi de Grau (TFG) i

de les titulacions

curriculars

del Treball de Fi de
Màster (TFG)
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AUDIT 7
Informació pública
El centre s'ha de dotar de mecanismes que li permetin garantir la
publicació periòdica d'informació actualitzada relativa a les titulacions i
als programes.
PEQ2

POQ1

PSQ1

Establiment de

Seguiment, avaluació

Gestió documental

mecanismes per

i millora de les

assegurar la

titulacions

informació i la
rendició de comptes

4. Processos estratègics
Tot seguit es mostren els processos que fan referència a com es duu a
terme el control i seguiment del propi SIGQ, com s'executen les polítiques
de difusió d'informació i rendició de comptes i com s'estableix el
procediment per a la creació de noves ofertes formatives.

4.1. PEQ1 Definició, desplegament i seguiment del SIGQ
4.1.1. Objectiu
L'objecte d'aquest procés és determinar com el centre defineix i aprova en
primera instància, i revisa i actualitza de forma sistemàtica, la seva política i
objectius generals de qualitat, com a part substancial del Pla Estratègic del
centre. Alhora s'estipula com es difonen a tot el personal docent, PAS,
estudiants i d'altres grups d'interès (Institucions, administracions
educatives, titulats, ocupadors, societat en general, etc.).

4.1.2. Responsable
Director/a
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4.1.3. Participants
Equip directiu
Comissió de Qualitat
Junta de centre
OQD/UAB
AQU

4.1.4. Desenvolupament
L’Equip de direcció, d'acord amb la seva visió estratègica, amb el
seguiment dels programes formatius i mitjançant reunions periòdiques
(amb professorat, estudiants, PAS i agents socials), elabora una proposta de
Política i objectius de qualitat del centre que presenta a la Comissió de
Qualitat per a la seva valoració i aprovació.

4.1.5. Calendari
L’Equip de direcció valora i revisa periòdicament, d'acord amb el calendari
aprovat, l'execució de les actuacions del Pla Estratègic a través dels
quadres d'indicadors i responsables definits pel seu seguiment. Els
objectius especificats en el Pla Estratègic s'analitzen amb una periodicitat
anual seguint les indicacions de la UAB. L’Equip de direcció elabora un
informe del seguiment anual d'aquests objectius fonamentat en els
indicadors definits a l'efecte i proposa, si és el cas, les accions a
desenvolupar pel seu assoliment. Cada quatre anys revisarà en profunditat
el Pla Estratègic.

4.1.6. Documentació associada
Reglament intern de l’Escola
Pla estratègic
Documents Programa AUDIT d’Implantació de Sistemes de Garanties de
Qualitat en la formació universitària.
Criteris i Directrius per la Garantia de Qualitat en l'EEES (ENQA-ANECAAQU)

30

4.1.7. Documentació generada
SIGQ
Actes de la Junta de Centre
Actes de la Comissió de Qualitat
Informe de verificació AQU
Informe de seguiment de la Comissió de Qualitat

4.1.8. Indicadors
No es generen indicadors quantitatius d’aquest procés. En l’epígraf 11
d'aquest SIGQ, se sotmeten a revisions anuals els indicadors generals per
tal d’actualitzar-ne cada directriu, si cal. Hi consten les anàlisis dels
indicadors de tots els processos del SIGQ, del seguiment i la millora del
SIGQ que hagin formulat els agents implicats en aquest procés, a més del
marc normatiu i del seguiment del sistema universitari impulsat pel propi
centre.

4.1.9. Diagrama de fluxos
Vegeu l’annex al final del document

4.2. PEQ2 Establiment de mecanismes per assegurar la informació
i la rendició de comptes
4.2.1. Objectiu
Definir i organitzar les accions necessàries per garantir l'accés públic a la
informació sobre els programes formatius oficials que s'imparteixen al
Centre, assumint així el compromís de rendició de comptes als diferents
grups d'interès i de la societat.

4.2.2. Responsable
Sotsdirector/a

4.2.3. Participants
Equip directiu
Comunicació
Comissió de Qualitat.
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4.2.4. Desenvolupament
Definir en quins mitjans es realitza la difusió:
Definir persones responsables per a cada un dels mitjans de comunicació.
Definir un calendari de com i on es realitza la difusió de comunicació.
Comprovar periòdicament que els diferents canals de comunicació són
efectius i responen a la seva necessitat.
Efectuar la rendició de comptes amb la direcció del Centre
Publicar els resultats sobre les informacions pertinents en la difusió
d’informació pública i la rendició de comptes.

4.2.5. Calendari
En finalitzar cada activitat, es realitza una reunió amb els agents de l'acció
formativa per tal d'efectuar la rendició de comptes i el seu seguiment i
millora periòdica.

4.2.6. Documentació associada
Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
Recomanacions per al seguiment dels títols oficials. Document elaborat per
la REACU.
Memòria de les titulacions acreditades.
Informació acadèmica i de satisfacció per a cada activitat formativa.

4.2.7. Documentació generada
Document de política de rendició de comptes.
Calendari de publicacions.
Publicacions en paper i espais de difusió online.

4.2.8. Indicadors
Nombre de visites a la pàgina web d’informació sobre les titulacions.
Nombre de presentacions, sessions informatives i assistència.
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Percentatge de continguts d'informació sobre titulacions actualitzats en tots
els canals de comunicació del centre.
Queixes i suggeriments rebuts.

4.3. PEQ3 Creació i disseny de noves titulacions
4.3.1. Objectiu
L'objectiu d'aquest procés és definir el sistema que el centre farà servir per
establir la seva oferta formativa, prenent com a punt de partida la situació
actual per dissenyar progressivament, i en funció de les necessitats dels
grups d'interès, nous programes formatius per a la seva posterior
acreditació oficial.

4.3.2. Responsable
Director/a.

4.3.3. Participants
Equip directiu
Junta de Centre.
OQD/UAB
AQU/ANECA

4.3.4. Desenvolupament
Definició de l'oferta de titulacions.
Propostes de nous títols de grau i de màster.
Elaboració de proposta de nova titulació
Aprovació de la proposta per la Junta de Centre
Enviament de la proposta a l’OQD
Elaboració de la memòria de la titulació
Aprovació de la memòria per la Junta de Centre
Enviament de la memòria de titulació a l’OQD
Enviament de la memòria a l’AQU
Difusió de l'oferta de titulacions.
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4.3.5. Calendari
Reunió d'anàlisi de la nova proposta.
Planificar el procés per dissenyar la memòria de la titulació.
Convocatòria oberta per a propostes de noves titulacions de la UAB.

4.3.6. Documentació associada
Text refós del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableix
l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pels RD
861/2010, RD 99/2011, RD 534/2013 i RD 96/2014: text inicial RD 1393/2007,
modificació RD 861/2010, modificació RD 99/2011, modificació RD
534/2013, modificació RD 96/2014 .
RD 1393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
RD 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el RD 1393/2007, de 29 d'octubre,
d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).
Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre d'universitats (LOMLOU).
Criteris per elaborar la programació universitària de Catalunya (Junta del
Consell Interuniversitari de Catalunya. 12 de novembre de 2007).
Normativa per a l'elaboració dels plans d'estudi dels títols de grau (Acord
del Consell de Govern de la UAB de 19 de desembre de 2007).
Marc per a l'elaboració dels plans d'estudi de màster (Acord de la Comissió
d'Ordenació Acadèmica de la UAB de 21 de març de 2006, modificat per
acord de la Comissió d'Assumptes Acadèmics de la UAB de 12 de
novembre de 2008).
Conveni d'adscripció entre el centre i la UAB.
Política i objectius generals de la qualitat del centre.
Llibres Blancs ANECA.
Documents i programes de les agències de qualitat (ANECA-AQU).
Informe seguiment i millora de Titulacions del centre.
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Pla estratègic del centre.

4.3.7. Documentació generada
Proposta de nova titulació
Memòria de nova titulació
Actes de la Junta de Centre
Document d'aprovació de la UAB de la Memòria de la Titulació.
Informe de verificació AQU de la Titulació.
Resolució del Consell d'Universitats.

4.3.8. Indicadors
Oferta total de programes de Grau (implantats).
Oferta total de programes de Màster (implantats).
Total de titulacions ofertes en l’àmbit de la titulació.
Total de titulacions presentades a AQU-ANECA (noves propostes).
Total de titulacions amb informe d'avaluació favorable AQU-ANECA (noves
propostes).
Total de titulacions del centre.

4.3.9. Diagrama de fluxos
Veure annex al final del document.

5. Processos operatius
Tot seguit es mostren els processos que fan referència a com es duu a
terme el control i seguiment del propi SIGQ, com s'executen les polítiques
de difusió d'informació i rendició de comptes i com s'estableix el
procediment per a la creació de noves ofertes formatives.

5.1. POQ1 Seguiment, avaluació i millora de les titulacions
5.1.1. Objectiu
Aquest procés marca la sistemàtica que s'ha d'aplicar en el seguiment dels
plans d'estudi. L'esmentat seguiment ha d'analitzar si les titulacions s'estan
realitzant d'acord amb les condicions establertes a les memòries, detectar
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eventuals desviacions, identificar pràctiques bones i dolentes, analitzar els
resultats acadèmics i proposar accions de millora que garanteixin la qualitat
dels estudis.

5.1.2. Responsable
Sotsdirector/a.

5.1.3. Participants
Equip directiu
Comissió de qualitat.
Coordinació de titulació.

5.1.4. Desenvolupament
Recollida de les informacions necessàries per a l'anàlisi i l'avaluació a través
d’enquestes i reunions amb els coordinadors.
Es redacta l’informe estadístic.
S’implanten les mesures correctores

5.1.5. Calendari
A final de curs.

5.1.6. Documentació associada
Dades d'accés i de matrícula.
Dades sobre rendiment acadèmic: distribució de notes, taxes
d'abandonament, taxes de graduació, taxa d'eficiència.
Estadístiques sobre participació en programes de mobilitat i
intercanvi i en programes de pràctiques externes.
Estudis sobre la inserció laboral.
Enquestes de satisfacció dels diferents agents.
Resultats de reunions amb agents externs.
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5.1.7. Documentació generada
Enquestes.
Anàlisi estadístic de les enquestes per part de la Comissió de qualitat.
Informe de les propostes de revisions i canvis en la memòria per part de
Coordinació de la titulació.
Informe bianual de seguiment.

5.1.8. Indicadors
Nombre i percentatge d'informes de seguiment presentats en les dates
previstes.
Nombre d'accions de millora proposades.
Nombre d'accions de millora proposades en informes anteriors que s'han
portat a la pràctica l'any en curs.
Taxa de graduació del programa formatiu.

5.2. POQ2 Sistema per a la modificació
5.2.1. Objectiu
L'objectiu d'aquest procés és organitzar les activitats que requereixen la
modificació d'un programa formatiu oficial.

5.2.2. Responsable
Director/a.

5.2.3. Participants
Junta de Centre.
Equip Directiu.
OQD/UAB.
AQU/ANECA.

5.2.4. Desenvolupament
Definir els criteris per a l'eventual supressió de títols a partir dels supòsits
següents:
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No obtenir un informe d'acreditació positiu. Quan, després de modificar els
plans d'estudi i comunicar- ho al Consell d'Universitats per a la seva
valoració, aquest consideri que tals modificacions suposen un canvi
apreciable a la naturalesa i objectius del títol prèviament inscrit al RUCT.
Quan, per decisió raonada del centre responsable de la titulació, previ
acord del Patronat, ho proposi a la consideració del Consell de Govern de la
UAB o la Generalitat de Catalunya.
Per decisions que concerneixen la normativa sobre programació
universitària emanada del Consell Interuniversitari de Catalunya o del
Consell de Coordinació Universitària.
En el cas que el grau obtingués un accés inferior a 30 estudiants, la UAB
procedirà a l'estudi de viabilitat de la titulació, proposant la configuració de
titulacions generalistes que agrupin titulacions d’un mateix àmbit que
tinguin una baixa demanda, o bé la transformació en una titulació conjunta
dins el marc de col·laboració interuniversitària, o bé la seva extinció.
Establir mecanismes de supressió de títols: repercussió i garanties sobre els
estudiants matriculats. Això comporta posar en marxa una normativa que
reculli les garanties de continuïtat dels estudiants matriculats que contingui,
entre d'altres, els punts següents:
No admetre matrícules de nou ingrés a la titulació.
Calendari de supressió gradual de la titulació.
La implementació, en el seu cas, d'accions tutorials i d'orientació específica
als estudiants.

5.2.5. Calendari
En finalitzar l'activitat formativa és necessària una reunió on es comuniqui a
la direcció del centre i al Coordinador de la titulació les diferents accions a
emprendre ja sigui per una modificació, o per una supressió d’aquesta.

5.2.6. Documentació associada
Resultats del procés de revisió de l’oferta de títols del centre.
Resultats del procés de verificació i d'acreditació per part d'agències
externes.
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RD 1393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
RD 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el RD 1393/2007, de 29 d'octubre,
d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
Criteris per elaborar la programació universitària de Catalunya (Junta del
Consell Interuniversitari de Catalunya. 12 de novembre de 2007).
Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 29 de juny
de 2012 sobre criteris específics per a la incorporació i/o continuïtat d'un
estudi de grau o de màster universitari a la programació universitària de
Catalunya.
Normativa sobre l'extinció de plans d'estudi de programes estructurats
segons ordenacions anteriors al RD 1391/2007 (Acord de la Comissió
d'Assumptes Acadèmics de 28 de juliol de 2009).
Marc per a l'elaboració dels plans d'estudi de màster (Acord de la Comissió
d'Ordenació Acadèmica de la UAB de 21 de març de 2006, modificat per
acord de la Comissió d'Assumptes Acadèmics de la UAB de 12 de
novembre de 2008).
Normativa de permanència dels estudiants de la UAB.
Conveni d'adscripció entre el centre i la UAB.
Memòries de les titulacions.
Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels
títols oficials (MVSMA) AQU.
Pla estratègic del centre.

5.2.7. Documentació generada
Actes de la Junta de Centre
Informe bianual de titulació
Canvis en la memòria de titulació
Informe OQD
Informe AQU
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5.2.8. Indicadors
Nombre de modificacions comunicades al Consejo de Universidades.
Nombre de modificacions comunicades al Consejo de Universidades i que
són considerades com a "substancials".
Nombre de titulacions l'extinció de les quals ha estat aprovada pel Comitè
de Direcció el curs actual.
Temps mitjà que transcorre entre la identificació per part del Director d'una
proposta d'extinció de títol i l'aprovació de l'esmentada extinció per part de
la Junta de centre.

5.2.9. Diagrama de fluxos
Vegeu l’annex al final del document

5.3. POQ3 Sistema per a la supressió de títols
5.3.1. Objectiu
L'objectiu d'aquest procés és organitzar les activitats que requereixen
l’extinció d'un programa formatiu oficial i la manera en la qual el centre
garanteix a l’estudiant matriculat en una Titulació el desenvolupament
efectiu fins al seu acabament.

5.3.2. Responsable
Director/a.

5.3.3. Participants
Junta de Centre.
Equip Directiu.
OQD/UAB.
AQU/ANECA.

5.3.4. Desenvolupament
Definir els criteris per a l'eventual supressió de títols a partir dels supòsits
següents:
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No obtenir un informe d'acreditació positiu. Quan, després de modificar els
plans d'estudi i comunicar- ho al Consell d'Universitats per a la seva
valoració, aquest consideri que tals modificacions suposen un canvi
apreciable a la naturalesa i objectius del títol prèviament inscrit al RUCT.
Quan, per decisió raonada del centre responsable de la titulació, previ
acord del Patronat, ho proposi a la consideració del Consell de Govern de la
UAB o la Generalitat de Catalunya.
Per decisions que concerneixen la normativa sobre programació
universitària emanada del Consell Interuniversitari de Catalunya o del
Consell de Coordinació Universitària.
En el cas que el grau obtingués un accés inferior a 30 estudiants, la UAB
procedirà a l'estudi de viabilitat de la titulació, proposant la configuració de
titulacions generalistes que agrupin titulacions d’un mateix àmbit que
tinguin una baixa demanda, o bé la transformació en una titulació conjunta
dins el marc de col·laboració interuniversitària, o bé la seva extinció.
Establir mecanismes de supressió de títols: repercussió i garanties sobre els
estudiants matriculats. Això comporta posar en marxa una normativa que
reculli les garanties de continuïtat dels estudiants matriculats que contingui,
entre d'altres, els punts següents:
No admetre matrícules de nou ingrés a la titulació.
Calendari de supressió gradual de la titulació.
La implementació, en el seu cas, d'accions tutorials i d'orientació específica
als estudiants.

5.3.5. Calendari
Al finalitzar l'activitat formativa és necessària una reunió on es comuniqui al
Coordinador de la titulació les diferents accions a emprendre per una
supressió d’aquesta.

5.3.6. Documentació associada
Resultats del procés de revisió de l’oferta de títols del centre.
Resultats del procés de verificació i d'acreditació per part d'agències
externes.
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RD 1393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
RD 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el RD 1393/2007, de 29 d'octubre,
d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
Criteris per elaborar la programació universitària de Catalunya (Junta del
Consell Interuniversitari de Catalunya. 12 de novembre de 2007).
Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 29 de juny
de 2012 sobre criteris específics per a la incorporació i/o continuïtat d'un
estudi de grau o de màster universitari a la programació universitària de
Catalunya.
Normativa sobre l'extinció de plans d'estudi de programes estructurats
segons ordenacions anteriors al RD 1391/2007 (Acord de la Comissió
d'Assumptes Acadèmics de 28 de juliol de 2009).
Marc per a l'elaboració dels plans d'estudi de màster (Acord de la Comissió
d'Ordenació Acadèmica de la UAB de 21 de març de 2006, modificat per
acord de la Comissió d'Assumptes Acadèmics de la UAB de 12 de
novembre de 2008).
Normativa de permanència dels estudiants de la UAB.
Conveni d'adscripció entre el centre i la UAB.
Memòries de les titulacions (PE03).
Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels
títols oficials (MVSMA) AQU.
Pla estratègic del centre.

5.3.7. Documentació generada
Proposta de supressió de títol
Actes de la Junta de Centre
Informe d’extinció
Resolució del Consell d'Universitats /AQU.
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5.3.8. Indicadors
Nombre de modificacions comunicades al Consejo de Universidades.
Nombre de modificacions comunicades al Consejo de Universidades i que
són considerades com a "substancials".
Nombre de titulacions l'extinció de les quals ha estat aprovada pel Comitè
de Direcció el curs actual.
Temps mitjà que transcorre entre la identificació per part del Director d'una
proposta d'extinció de títol i l'aprovació de l'esmentada extinció per part de
la Junta de centre.

5.3.9. Diagrama de fluxos
Veure Annex al final del document

5.4. POQ4 Programació docent de les assignatures. Guies
docents
5.4.1. Objectiu
Establir com es dissenya la programació docent anual de les assignatures i
els mòduls de les diferents titulacions, i com s'elaboren, revisen i aproven
les Guies Docents de les titulacions.

5.4.2. Responsable
Coordinador/a de Titulació

5.4.3. Participants
Sotsdirector/a.
Coordinadors/es de titulació.
Coordinadors/es de les assignatures.

5.4.4. Desenvolupament
El Coordinador/a de la titulació Confecciona l’esquema que estructurarà el
contingut de les Guies Docents.
El Coordinador/a de l’assignatura redacta la Guia Docent (formula els
objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura; determina la
metodologia docent a través de la qual es pretenen assolir els objectius
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esmentats; determina els continguts o temari; planifica activitats, identificant
la seva vinculació amb els continguts i els objectius d’aprenentatge;
determina el sistema d’avaluació).
El Coordinador/a de la titulació supervisa les Guies Docents.
El Coordinador/a de la titulació Fa publicar les Guies Docents a la web.

5.4.5. Calendari
Els diversos apartats d'aquest procés es revisen amb una periodicitat anual
en les reunions de coordinació de cada titulació, i també en el procés
d'elaboració dels informes de seguiment anual de les titulacions.
S'especifiquen en el Calendari Acadèmic Administratiu del centre les dates
en les quals les guies docents han d'estar públicament disponibles.

5.4.6. Documentació associada
RD 1393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.
RD 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el RD 1393/2007, de 29 d'octubre,
d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
Recomanacions per al seguiment dels títols oficials. (REACU)
Memòries de les titulacions.
Informe de seguiment de les titulacions.

5.4.7. Documentació generada
Acta d'aprovació de la Plantilla de Guia Docent i el Manual d'elaboració
(CGQ).
Plantilla de la Guia Docent.
Guies Docents de les assignatures de Grau.
Guies Docents dels mòduls de Màster.

5.4.8. Indicadors
Percentatge de Guies Docents publicades.
Percentatge de Guies Docents completes.
Percentatge de Guies Docents actualitzades.
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5.5. POQ5 Avaluació de l’actuació docent per part de
l’estudiant
5.5.1. Objectiu
Establir els mecanismes a través dels quals es recullen evidències sobre el
grau de satisfacció dels estudiants, com s'analitzen i com s'utilitzen en el
procés de millora contínua de les activitats formatives.

5.5.2. Responsable
Coordinador/a de Titulació.

5.5.3. Participants
Equip directiu.
Comissió de qualitat.
Coordinador/a de la titulació.

5.5.4. Desenvolupament
La Comissió de qualitat defineix els indicadors i dissenya l’enquesta de
satisfacció dels estudiants.
Coordinació de titulació fa la planificació de l’aplicació de les enquestes.
La comissió de qualitat fa un buidat i anàlisi de les dades obtingudes a
través de les enquestes.
L’equip directiu avalua l’informe estadístic, envia el resultat propi a
cadascun dels professors, fa públiques les dades, implementa mesures
correctores i inclou els resultats i mesures a l’Informe de seguiment de
Centre i de Titulació.

5.5.5. Calendari
A final de curs.

5.5.6. Documentació associada
Enquesta de satisfacció a recents graduats.
Satisfacció dels estudiants que participen en programes de mobilitat i en
programes de pràctiques externes.
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Pla Estratègic del centre.
Informe anual de seguiment i millora de les titulacions.

5.5.7. Documentació generada
Enquesta estudiants sobre l’activitat docent.
Enquesta sobre les pràctiques.
Enquesta sobre els programes de mobilitat.
Enquesta sobre el treball fi d'estudis.
Informe estadístic dels resultats de les enquestes.
Informe de seguiment de centre.
Informe de seguiment de titulació.
Actes de la Comissió de Qualitat.

5.5.8. Indicadors
Percentatge d'activitats on es realitzen enquestes als estudiants sobre el
total d'activitats realitzades de l'any en curs.
Percentatge de resposta dels estudiants a les enquestes de satisfacció per
curs.
Nombre total de possibles millores identificades per activitat als estudiants.

5.5.9. Diagrama de fluxos
Veure Annex al final del document

5.6. POQ6 Avaluació del nivell de satisfacció del
professorat, el PAS i els estudiants
5.6.1. Objectiu
Establir els mecanismes a través dels quals es recullen evidències sobre el
grau de satisfacció del Professorat i del PAS, com s'analitzen i com
s'utilitzen en el procés de millora contínua.

5.6.2. Responsable
Director/a
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5.6.3. Participants
Equip directiu.
Comissió de qualitat.

5.6.4. Desenvolupament
La Comissió de qualitat defineix els indicadors i dissenya l’enquesta de
satisfacció del Professorat i la del PAS.
La Comissió de qualitat fa la planificació de l’aplicació de les enquestes.
La comissió de qualitat fa un buidat i anàlisi de les dades obtingudes a
través de les enquestes.
L’equip directiu avalua l’informe estadístic, implementa mesures correctores
i inclou els resultats i mesures a l’Informe de seguiment de Centre.

5.6.5. Calendari
Al final de l’any acadèmic.

5.6.6. Documentació associada
Pla Estratègic del centre.
Informe anual de seguiment del centre.

5.6.7. Documentació generada
Enquestes PDI i PAS.
Informe estadístic dels resultats de les enquestes.
Informe de seguiment de centre.

5.6.8. Indicadors
Percentatge de resposta dels professors i PAS a les enquestes de
satisfacció per any acadèmic.
Nombre total de possibles millores identificades.
Nombre total de possibles millores realitzades.
Evolució del grau de satisfacció.

5.6.9. Diagrama de fluxos
Veure Annex al final del document
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5.7. POQ7 Gestió de les Pràctiques Externes curriculars
5.7.1. Objectiu
L’objectiu d’aquest procés és descriure les activitats necessàries per a la
realització de les estades de pràctiques en empreses o altres
organitzacions externes a EINA per part dels estudiants.

5.7.2. Responsable
La propietat del procés és de l'equip de direcció i la seva gestió es delega
en el coordinador/a de pràctiques d'empresa. L'equip de direcció vetlla per
la supervisió i el seguiment del desenvolupament del procés i proposa
accions de millora als coordinadors/es de titulació.

5.7.3. Participants
Equip de Direcció.
Coordinadors/es de la titulació.
Equip administratiu.
Coordinador/a de Pràctiques d’empresa
President/a de la Fundació
Gerència

5.7.4. Desenvolupament
El coordinador/a de pràctiques externes cerca i rep les propostes de noves
entitats col·laboradores
Els mateixos estudiants també poden establir contactes amb empreses per
tal d’iniciar una nova col·laboració amb EINA. En aquest cas, el
coordinador/a de pràctiques externes i els coordinadors/es de titulació
poden valorar la conveniència o no d’aquesta nova entitat col·laboradora,
prenent en consideració que el seu projecte formatiu i tasques a
desenvolupar per l’estudiant coincideixin.
La Gerència fa la preparació dels convenis marc i específics i la renovació
dels convenis signats, el lliurament i recollida dels convenis signats, i el
President/a de la Fundació signa els convenis marc de col·laboració.
La gestió acadèmica supervisa la gestió de les pràctiques professionals.
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El coordinador/a de pràctiques externes assigna el destí de les pràctiques
dels estudiants i els posa sota la tutoria d’algú de l’entitat de destí.
Els tutors/es acadèmics orienten a l’estudiant en l’elecció de la plaça de
pràctiques i vetllen pel correcte desenvolupament del seu període de
pràctiques.
El tutor/a de l’entitat de destí supervisa les pràctiques de l’estudiant i fa un
informe valoratiu. L’estudiant també fa un informe valoratiu.
Al final del període el coordinador/a de pràctiques externes fa la recollida i
avaluació dels informes i dóna la qualificació total de les pràctiques de
l’estudiant.

5.7.5. Calendari
1. 1Inici de curs: proposta d’entitats col·laboradores per realitzar
pràctiques externes curriculars per part del Coordinador/a de
pràctiques.
2. Inici de curs: Redacció dels convenis marc amb les empreses o
altres organitzacions per part de Gerència i signats pel President de
la Fundació
3. Inici de curs: Assignació dels estudiants a les empreses.
4. Inici de curs: Assignació dels professors tutors de l’empresa on es
realitzen les pràctiques.
5. Durant el curs: Seguiment de les pràctiques a través de l’acció
tutorial.
6. Final de curs: Avaluació de les pràctiques un cop finalitzades.
7. Final de curs: Detecció de millores aplicables i preparació per a la
seva implementació.
8. Final de curs: Manteniment actualitzat de l’apartat web d’EINA relatiu
a les pràctiques externes.

5.7.6. Documentació associada
Reial decret 1393/2007 de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris i modificacions posteriors.
Reial decret 1497/81, modificat pel Reial decret 1854/1994 sobre
programes de cooperació educativa.
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Reial decret 592/2014 pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques
externes.
Text refós de la Normativa acadèmica aplicable als estudis universitaris
d’acord amb el RD 1393/2007.
Models d’informes de l’estudiant i de la persona tutora de l’entitat
col·laboradora.
Model de conveni marc i específic de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques externes en entitats col·laboradores.
Memòries de les titulacions acreditades.
Pla d’Estudis.
Perfil d’ingrés.
Perfil d’egrés.
Entorn professional.
Convenis existents.

5.77. Documentació generada
Convenis marcs subscrits amb empreses o altres organitzacions.
Convenis específics subscrits amb empreses o altres organitzacions.
Informes de les pràctiques externes.
Guies docents de l'assignatura de Pràctiques d'Empresa.

5.7.8. Indicadors
Nombre de convenis marcs i específics signats.
Nombre de places de pràctiques externes curriculars ofertes per curs i
titulació.
Percentatge d’estudiants participants en les pràctiques externes curriculars
que continuen la seva vinculació a l’empresa o altra organització mitjançant
un contracte de treball.

5.7.9. Diagrama de fluxos
Veure Annex al final del document
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5.8. POQ8 Seguiment del Treball de Fi de Grau (TFG) i del
Treball de Fi de Màster (TFM)
5.8.1. Objectiu
L’objectiu d’aquest procés és detallar i sistematitzar les activitats que
regulen i organitzen la realització dels Treballs de Fi d’Estudis (TFE), que
comprèn els Treballs de Fi de Grau (TFG) i els Treballs de Fi de Màster (TFM).

5.8.2. Responsable
Sotsdirector/a

5.8.3. Participants
Equip de Direcció.
Coordinació de la titulació.
Professors tutor.

5.8.4. Desenvolupament
El professor tutor de TFG o TFM fa l’encàrrec acadèmic a l’estudiant i fa el
seguiment de l’elaboració del treball. Coordinació de titulació confecciona
les comissions avaluadores i el calendari de les defenses públiques.
Després de la defensa el TFG o TFM per part de l’estudiant es publiquen les
notes i les dates de revisió. El professor tutor de TFG o TFM fa una selecció
de TFG de TFM per difondre’ls en accés obert en el repositori institucional.
Tots els TFG o TFM són enviats al Servei d’Arxiu per al seu arxiu definitiu.

5.8.5. Calendari
El procés es revisa al setembre, abans de l’inici del curs, en vista dels
resultats obtinguts en cada etapa de recollida d'informació.

5.8.6. Documentació associada
Guia del TFG i del TFM

5.8.7. Documentació generada
TFM i TFG.
Calendari de defenses públiques.
Actes d’avaluació.
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Enquestes de satisfacció dels estudiants.

5.8.8. Indicadors
Percentatge d’estudiants que completen el TFG i TFM, respecte al
total d’estudiants matriculats en el TFG i TFM, desglossat per titulacions.
Grau de satisfacció dels participants en TFG i TFM: resultat de
l’enquesta de
satisfacció als estudiants.

5.9. POQ9 Acció tutorial
5.9.1. Objectiu
L’objectiu d’aquest procés és descriure les activitats necessàries per a
l’orientació, assessorament i donar suport a l'estudiant en el seu procés de
formació personal, acadèmica i professional.

5.9.2. Responsable
La propietat del procés és dels tutors.

5.9.3. Participants
Coordinadors/es de la titulació.
Professors/es tutors
Comissió de Qualitat
Equip directiu.

5.9.4. Desenvolupament
A principis del primer semestre, als estudiants del centre se’ls assigna un
tutor/a acadèmic. Aquesta assignació es comunica al conjunt dels
estudiants via correu electrònic i aula virtual. Durant el primer semestre es
realitzarà una primera tutoria dels diferents tutors/es amb els seus
respectius grups. Aquesta primera reunió serà de tipus grupal, amb els 1520 estudiants presents alhora. L’objectiu principal serà la posada en
contacte tutor-estudiant i tractar les qüestions que es preveuen d’interès. El
tutor/a programarà tutories individualitzades amb els diferents estudiants al
llarg del semestre. En aquestes tutories s’efectua el seguiment de l’evolució
acadèmica dels estudiants i se’ls orienta. La Comissió de Qualitat realitza un
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informe anual segons cohorts d’estudiants amb els resultats i observacions
derivades de l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial.

5.9.5. Calendari
1r Assignació del tutor/a als estudiants.
Setembre-Octubre
2n Primera tutoria amb els estudiants.
Octubre-Novembre
3r Reunions periòdiques amb el tutor/a.
Al llarg del recorregut acadèmic.
4t. Redacció de l’Informe del Pla d’Acció Tutorial.
Juny-Juliol

5.9.6. Documentació associada
Memòries de les titulacions acreditades.
Pla d’Acció Tutorial.

5.9.7. Documentació generada
Informe del Pla d’Acció Tutorial.

5.9.8. Indicadors
Percentatge d’estudiants participants en les tutories.

5.9.9. Diagrama de fluxos
Veure Annex al final del document

6. Processos de suport
Tot seguit es mostren els processos que fan referència a com es duu a
terme el control i seguiment del propi SIGQ, com s'executen les polítiques
de difusió d'informació i rendició de comptes i com s'estableix el
procediment per a la creació de noves ofertes formatives.
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6.1. PSQ1 Gestió documental
6.1.1. Objectiu
La gestió documental és un procés de suport al sistema de garantia intern
de la qualitat encarregat d’organitzar la gestió de la documentació i la
informació disponible en el sí d’EINA. Es tracta d’un procés fonamental en
tant que encarregat de recopilar la informació derivada de tots els
processos 
estratègics, operatius i de suport
, i de subministrar dades i
indicadors per realitzar l’anàlisi i el seguiment de cadascun d’ells, inclòs el
propi SIGQ.
En el punt 7 es detallen els mecanismes amb els que compte el Centre per
a l’emmagatzemament, descripció, tractament i difusió de la informació i la
documentació.
Són objectius de la gestió documental:
1. Definir la informació i documentació relativa als processos descrits
en el SIGQ que formarà part del sistema d’informació i gestió de la
documentació.
2. Definir les accions necessàries per portar un control eficaç i
sistemàtic en la producció (creació i recepció) de documents per
part d’EINA en l’exercici de les seves activitats i funcions, amb
independència del seu suport o format físic.
3. Definir una política de gestió de documents, assignar les
responsabilitats respecte les evidències derivades dels processos,
establir procediments i dissenyar, implementar i administrar un
sistema de gestió de documents.
4. Definir les accions necessàries per gestionar la documentació i la
seva utilització per a l’anàlisi, la revisió i la millora del funcionament
del SIGQ.
5. Dotar de dades i informació a la resta de processos del SIGQ.
6. Definir una política de gestió de documents en la qual s’estableixin
les responsabilitats dels participants i els procediments propis del
sistema.
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7. Integrar la gestió documental amb la resta de processos i sistemes
d’informació d’EINA.
Per assolir els objectius anteriors el sistema de gestió documental ha de
permetre:
1. Determinar quins documents s’han de crear en cada procés i quina
informació han de contenir, tant pel que fa al contingut, com a la
informació la versió i la vigència d’aquest.
2. Decidir la forma i l’estructura de cada tipologia documental, així com
les tecnologies aplicables.
3. Determinar les metadades que s’han d’incorporar als documents al
llarg dels processos.
4. Establir un sistema d’organització dels documents que faciliti l’accés
i l’ús.
5. Avaluar els riscos que pot comportar el fet de no disposar de
documents que evidenciïn les activitats realitzades.
6. Definir els diferents perfils d’usuari i els nivells d’accés.
7. Determinar el moment de tancament de cada expedient.
8. Establir criteris per a la conservació i eliminació de documents.
Tot això és possible gràcies a:
1. El quadre de classificació dels documents.
2. El calendari de conservació.
3. El manual del sistema de gestió documental.

6.1.2. Responsable
Responsable d’Arxiu.

6.1.3. Participants
Equip de direcció.
Coordinador/a de la titulació.
Responsable del Servei d’Arxiu
Responsable dels Serveis Informàtics.
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Equip docent.
Equip administratiu.

6.1.4. Desenvolupament
Tota la documentació relacionada amb el SIGQ, tant la que fa referència als
processos com la informació necessària per realitzar el seguiment dels
programes formatius, es guarda a l’Arxiu del centre. La missió del Servei
d’Arxiu és la de planificar, implantar i avaluar el sistema de gestió de la
documentació administrativa i d’arxiu d’EINA, així com conservar, preservar,
organitzar, descriure, i fer accessible tots els fons documentals,
administratius i històrics del centre.
L’objectiu del Servei d’Arxiu és esdevenir una unitat bàsica d’informació que
contribueixi a millorar l’eficàcia i eficiència de la gestió administrativa, així
com a difondre el patrimoni documental d’EINA, tot garantint les condicions
adients per a la seva conservació i preservació.
Conceptualment s'ha de distingir entre:
•

La documentació directament associada al SIGQ.

•

Els indicadors de caràcter acadèmic necessaris per valorar els
resultats obtinguts en les titulacions.

En tots els casos, quan un document es modifica, deixa de ser vigent, o es
crea un nou document, s'avisen els col·lectius afectats a través dels seus
representants en les Comissions que han aprovat la modificació o la
creació.

6.1.5. Calendari
El procés es revisa periòdicament en vista dels resultats obtinguts en cada
curs acadèmic. Es revisen fonamentalment els aspectes següents:
Funcionament de l'aplicació de gestió de la informació del SIGQ.
Validació i fiabilitat de les dades.
Compliment dels calendaris de lliurament d'informes i memòries.

6.1.6. Documentació associada
Manual del SIGQ del Centre.
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SIQ de la UAB.
Directrius del programa AUDIT.
Dades i indicadors requerits a la Guia per al seguiment de les titulacions
oficials de grau i màster, d’AQU Catalunya.
Dades i indicadors requerits a la Guia per a l’acreditació de les titulacions
oficials de grau i màster, d’AQU Catalunya.

6.1.7. Documentació generada
Versions del Manual del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ).
Evidències del processos definits al SIGQ.
Memòria anual del SIGQ.
Manual del Sistema de Gestió Documental d’EINA.
Informes de la Comissió de Qualitat sobre la gestió documental del SIGQ.
Control de versions del Manual del Sistema de Gestió documental d’EINA

6.1.8. Indicadors
Incidències recollides en les aplicacions informàtiques que donen suport al
sistema de gestió documental d’EINA.
Nombre de memòries i informes presentats.
Taxa de compliment dels terminis de lliurament d'informes i memòries.

7. Sistema d’informació i gestió
de la documentació (SIGD)
El Sistema d’informació i gestió de la documentació (SIGD) defineix les
regles i principis rectors encarregats de gestionar tota la informació
necessària per al funcionament d’EINA i del SIGQ. El seu objectiu, en el
marc del SGIQ, és proporcionar criteris per a la recopilació,
emmagatzematge i difusió de tota la informació necessària per a l’anàlisi
dels processos estratègics, operatius i de suport definits.
L’anàlisi dels circuits administratius dels diferents processos contemplats en
aquest manual i la documentació que en deriva es descriu en el procés
PSQ1. Gestió documental. A continuació, es descriuen les eines amb les
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que compta EINA per a l’emmagatzematge, tractament i difusió de la
informació i la documentació necessària per al correcte funcionament del
SIGQ.
Emmagatzemament d’informació
EINA compta amb diversos sistemes per a la gestió i seguiment dels
diferents processos administratius qui li són propis. El sistema SIGMA EINA
dona suport als processos de gestió acadèmica i administrativa de les
activitats docents. En aquest sentit, facilita tota la informació referent a les
dades dels estudiants, tant les acadèmiques (preinscripció, matrícula,
rendiment acadèmic...), com administratives (documentació d’accés,
certificats, títols...) necessàries per al seguiment del SIGQ i l’anàlisi del
seguiment dels ensenyaments i el Centre.
Les dades contingudes al SIGMA EINA s’exploten mitjançant l’eina SIGMA
Open Analytics, una solució de business analytics que permet fer seguiment
de les mètriques i dels indicadors clau de rendiment (KPI) definits en el
SIGQ.
Com a centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, una part de
les dades anteriors es troben duplicades al sistema SIGMA UAB, per a la
gestió de diferents tràmits administratius com la sol·licituds de títols o
beques.
EINA també compta amb un servidor accessible des de la xarxa
d’ordinadors del Centre amb unitats de disc compartides en les quals
s’emmagatzema la documentació produïda per les diferents àrees
acadèmiques i els serveis.
Finalment, EINA compta amb l’Alfresco, un sistema ECM (Enterprise Content
Management) amb la finalitat de capturar, emmagatzemat, preservar i donar
accés als documents associats als diferents processos administratius.
Les dades i els documents disponibles en les aplicacions anteriorment
descrites són accessibles als diferents agents participants dels processos
descrits en aquest manual. El Centre s’assegura que tots els agents
implicats hi poden accedir, així com de garantir el compliment de la
legislació vigent en matèria de protecció de dades.
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Informació de difusió i promoció dels programes formatius
EINA utilitza diferents canals per a informar i difondre els ensenyaments que
imparteix, i els registra segons les seves característiques en suport analògic
en l’arxiu físic del centre i, en suport digital, en una unitat dedicada al
servidor web del Centre i a l’Alfresco EINA.
Els canals de comunicació i difusió de les titulacions són:
1. Lloc web institucional d’EINA.
2. Lloc web de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3. Newsletters.
4. Material en paper: fullets, fulls volanders, targetes postals...
5. Sessions informatives presencials.
Informació del professorat
La coordinació de titulació i la gerència del Centre arxiva tota la
documentació necessària de cada docent, ja sigui la informació de caràcter
personal, contractual, com la acadèmica, així com les valoracions rebudes
per part dels estudiants una vegada finalitzada la docència.
Informació de l’alumnat
La secretaria acadèmica del centre emmagatzema tota la informació i
documentació que l’alumne genera durant el seu pas pel Centre
(matriculacions, estudis cursats, etc.)
Satisfacció dels agents
Per a cada edició i assignatura de cada ensenyament s’analitza la
satisfacció dels agents implicats mitjançant diferents enquestes pròpies o
de tercers que permeten valorar les assignatures i els docents, la realització
de pràctiques, els serveis del Centre i les instal·lacions, o la inserció
professional un cop finalitzats els estudis. Els informes estadístics resultats
s’emmagatzemen en els repositoris documentals del Centre.
Gestió de les incidències, les reclamacions i els suggeriments
Cada vegada que existeix alguna incidència relacionada amb les activitats
formatives o els serveis i les instal·lacions, es resol i se’n guarda registre. En
el marc del procés de seguiment i avaluació dels programes formatius,
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s’analitzen les queixes, suggeriments de millora i reclamacions rebudes
durant el període analitzat amb l’objectiu d’aplicar les mesures correctores
oportunes.
Documentació sobre la LODP i el RGPD
La documentació necessària per complir amb la normativa aplicable en
matèria de protecció de dades i els processos que se’n deriven queden
explicitats en els document de seguretat.
Informació acadèmica
Una vegada finalitzat el curs, es realitza la corresponent memòria i els
informes de seguiment de les titulacions on s’exposen les activitats
realitzades, el perfil de l’alumne, la titulació de procedència, etc.
Informació econòmica
El seguiment de l’evolució econòmica del Centre es considera juntament
amb la gerència del Centre. El balanç econòmic serveix per analitzar quines
són les àrees acadèmiques del Centre més rendibles i quines necessiten
una revisió.
Informe de seguiment del SIGQ
Mitjançant els informes d’avaluació del SIGQ es detecten els principals
punts febles del sistema i, per tant, en quins aspectes dels diferents
processos contemplats s’ha de prestar una especial atenció.

8. Els informes anuals de seguiment de les
titulacions
En l’àmbit de Cntre, la Comissió de Docència és l'òrgan responsable de
l'organització de les diferents activitats que conflueixen en la redacció dels
informes anuals de seguiment de titulacions:
•

Recollida de les informacions necessàries en diferents processos.

•

Ordenació del calendari de reunions on s'abordaran les avaluacions
de diferents aspectes del desenvolupament en curs.

•

Organització i manteniment d'un sistema que reculli la
documentació (outputs) que genera cada un dels processos.
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•

Presentació d'un informe de seguiment.

•

Definició d'una proposta de millora.

El procés anual d'avaluació que conflueix en la presentació d’un informe
anual de seguiment facilita l'anàlisi del desenvolupament d'un curs
acadèmic i la possibilitat de corregir les possibles disfuncions que es
puguin presentar al llarg del mateix, mitjançant la definició d'un pla de
millores. Avançar en aquesta línia d'avaluació temporal permet organitzar,
d'una manera més efectiva, els tràmits per als processos d'acreditació.
En l’àmbit central, l'Oficina de Qualitat Docent (OQD) de la UAB assessora el
centre en l'organització del sistema d'avaluació dels informes de seguiment
presentats per les titulacions i els centres.

9. Oficines i unitats relacionades amb els diferents
procediments del Sistema Intern de Qualitat
En l’àmbit central (UAB), les oficines i unitats que assessoren i assisteixen en
el desenvolupament del Sistema Intern de Qualitat són:
ARI: Àrea de Relacions Internacionals
Gestiona els diferents programes i les accions dirigides a afavorir la
mobilitat de l'alumnat, del PDI i del PAS.
IDES: La Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Impulsa i vertebra les diverses iniciatives d'optimització de la docència i
aporta noves propostes de suport, d'innovació, de formació continuada, etc.
Els objectius i les accions de TIDES s'enquadren en el marc de les noves
exigències de 1'European Credit Transfer System (ECTS). La unitat DDES
organitza l'oferta de cursos de formació per a professors de la UAB i
incentiva i supervisa la participació en projectes d'innovació docent.
OQD: Oficina de Qualitat Docent
Actua com a coordinadora de la implantació i del seguiment del SIC als
diferents nivells de la UAB, sota les directrius del Vicerectorat d'Estudis i de
Qualitat i de la Comissió d'Avaluació i de Qualitat.
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Síndic de Greuges de la UAB
El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona té la funció
de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament
de la Universitat, de garantir el compliment de tot allò que disposen els
Estatuts de la UAB i de realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els
òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que li hagin
estat sotmesos.
A nivell de centre:
Servei d’Arxiu.
Comissió de Qualitat.
Comissió de Docència.

10. Llista d’indicadors (Política de rendició de
comtes)
Calendari
1

Febrer

2

Febrer

Indicador
Nombre de memòries i
informes presentats.
Nombre d'accions de millora
identificades i proposades

Responsable
Direcció

Direcció

Font
EINA SGD
Informes de
seguiment

Nombre de modificacions
comunicades al Consejo de
3

Febrer

Universidades i que són

Direcció

EINA

Direcció

EINA

Direcció

EINA

considerades com a
"substancials".
Nombre de modificacions
4

Febrer

comunicades al Consejo de
Universidades.
Nombre de titulacions

5

Febrer

l'extinció de les quals ha
estat aprovada per la
direcció del curs actual.
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Calendari

Indicador

Responsable

Font

Nombre i percentatge
6

Febrer

d'informes de seguiment
presentats en les dates

Direcció

EINA

Direcció

EINA

Direcció

EINA

Direcció

EINA

previstes.
Taxa de compliment dels
7

Febrer

terminis de lliurament
d'informes i memòries.

8

Març

9

Març

Oferta total de programes de
Grau (implantats).
Oferta total de programes de
Màster (implantats).

Coordinació
10

Octubre

Percentatge de Guies
Docents actualitzades.

de Grau i
Coordinació

EINA CMS

de Màsters i
Postgraus
Coordinació

11

Octubre

Percentatge de Guies
Docents completes.

de Grau i
Coordinació

EINA CMS

de Màsters i
Postgraus
Coordinació

12

Octubre

Percentatge de Guies
Docents publicades.

de Grau i
Coordinació

EINA CMS

de Màsters i
Postgraus

Incidències recollides en el
13

Juliol

gestor del Sistema de Gestió
per a Documents.

14

Juliol

Resultats acadèmics per
assignatura i curs

Responsable

Gestor del

d’Arxiu

SGD

Direcció

Open
Analytics
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Calendari
15

Juliol

Indicador
Taxa de rendiment el primer
curs

Responsable
Direcció

Percentatge
16

Juliol

d’abandonament a primer

Direcció

curs.

Font
Open
Analytics
Open
Analytics

Mitjana de valoració de la
17

Juliol

docència per part dels

Responsable

estudiants del Grau de

de Qualitat

EINA

Disseny i MURAD
Coordinació
18

Juliol

Percentatge de resposta dels

de Grau i

estudiants a les enquestes

Coordinació

de satisfacció per curs.

de Màsters i

Informe
estadístic

Postgraus
Nombre d'accions de millora
19

Juliol

proposades en informes
anteriors que s'han portat a

Direcció

Informes de
seguiment

la pràctica l'any en curs.
20

Juliol

Nombre de convenis marcs i
específics signats.
Nombre de places de

21

Juliol

pràctiques externes
curriculars ofertes per curs i
titulació.

Gerència

Coordinació
de
pràctiques

Nombre de presentacions,
22

Juliol

sessions informatives i

Comunicació

assistència.
23

Juliol

Percentatge d’estudiants
participants en les tutories.

Tutors

EINA

Open
Analytics

Informe
estadístic
Informe
tutories

64

24

Juliol

Percentatge d'activitats on es

Coordinació

realitzen enquestes als

de Grau i

estudiants sobre el total

Coordinació

d'activitats realitzades de

de Màsters i

l'any en curs.

Postgraus

Informe
estadístic i
Programa
d’activitats

Percentatge de continguts
d'informació sobre
25

Juliol

Comunicació

EINA CMS

professors i PAS a les

Responsable

Informe

enquestes de satisfacció per

de Qualitat

estadístic

titulacions actualitzats en tots
els canals de comunicació
del centre.
Percentatge de resposta dels

26

Juliol

any acadèmic.
27

Juliol

28

Setembre

29

Setembre

Queixes i suggeriments

Responsable

rebuts.

de Qualitat

Nombre d’alumnes titulats
per gènere
Taxa de graduació del
programa

Direcció

Direcció

EINA
Open
Analytics
Open
Analytics

Percentatge d’estudiants
participants en les pràctiques
30

Setembre

externes curriculars que

Coordinació

continuen la seva vinculació

de

a l’empresa o altra

pràctiques

SIGMA
EINA

organització mitjançant un
contracte de treball.
31

Octubre

Nombre total de possibles
millores realitzades.

Direcció

Informes de
seguiment
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Percentatge d’estudiants
que completen el TFG i
32

Octubre

TFM, respecte al total
d’estudiants matriculats en el
TFG i TFM, desglossat per
titulacions.

Coordinació
de Grau i
Coordinació
de Màsters i

Open
Analytics

Postgraus
Coordinació

33

Novembre

Grau de satisfacció dels

de Grau i

estudiants matriculats a les

Coordinació

assignatures TFG i TFM

de Màsters i

Informe
estadístic

Postgraus
34

Novembre

35

Novembre

36

Novembre

37

Novembre

38

Novembre

Evolució de les vies d’accés
al Grau de Disseny
Nombre d’alumnes de nou
ingrés per gènere.
Nombre d’alumnes
matriculats per gènere.
Percentatge d’alumnes
matriculats per via d’accés.
Mitjana de crèdits matriculats
per alumne.

Direcció

Direcció

Direcció

Direcció

Direcció

Nombre d’estudiants de nou
39

Novembre

ingrés per sistema d’origen

Direcció

de l’estudiant

Open
Analytics
Open
Analytics
Open
Analytics
Open
Analytics
Open
Analytics
Open
Analytics

Titulacions de procedència
40

Novembre

dels alumnes del Màster
Universitari de Recerca en

Direcció

Open
Analytics

Art i Disseny
Nombre de visites a la
41

Novembre

pàgina web d’informació
sobre les titulacions

Responsable
de

Google

Publicacions

Analytics

online
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12. Quadre de comandament
Calendari
1

Gener

Evidència
Reunions de menció i de curs
Aplicació de l’enquesta

2

Gener

d’avaluació de l’actuació docent
per part de l’estudiant

Responsable
Coordinació de
titulació
Coordinació de
titulació

Informe de valoració per part de
3

Gener

l’empresa de les pràctiques

Empresa

externes de l’estudiant
4

Gener

5

Gener

Memòria de les pràctiques
externes
Redacció d’un informe de les
tutories

Estudiant

professor tutor

Informe estadístic dels resultats
6

Febrer

de l’enquesta d’avaluació de
l’actuació docent per part de

Comissió de Qualitat

l’estudiant
Informe estadístic dels resultats
7

Febrer

de l’enquesta d’avaluació de les
pràctiques externes per part de

Comissió de Qualitat

l’estudiant
Disseny de l’enquesta d’avaluació
8

Maig

de l’actuació docent per part de

Comissió de Qualitat

l’estudiant
Disseny de l’enquesta d’avaluació
9

Maig

de les pràctiques externes per

Comissió de Qualitat

part de l’estudiant
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Calendari
10

Maig

11

Maig

Evidència

Responsable

Confecció del calendari de

Coordinació de

presentació del TFG

titulació

Confecció de la Guia de

Coordinació de

presentació del TFG

titulació

Pla de Treball per part de
12

Març

l’empresa de les pràctiques

Empresa

externes de l’estudiant
13

Juny

Reunions de menció i de curs
Aplicació de l’enquesta

14

Juny

d’avaluació de l’actuació docent
per part de l’estudiant

15

Maig

Aplicació de les enquestes de
satisfacció a estudiants, PDI i PAS

Coordinació de
titulació
Coordinació de
titulació

Comissió de Qualitat

Informe de valoració per part de
16

Juny

l’empresa de les pràctiques

Empresa

externes de l’estudiant
17

Juny

18

Juny

19

Juny

Memòria de les pràctiques

Coordinador de

externes

Pràctiques

Confecció del calendari de

Coordinació de

presentació del TFM

titulació

Redacció d’un informe de les
tutories

Professor tutor

Informe estadístic dels resultats
20

Juliol

de l’enquesta d’avaluació de
l’actuació docent per part de

Comissió de Qualitat

l’estudiant
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Calendari

Evidència

Responsable

Propostes de nous indicadors pel
21

Juliol

seguiment del SIGQ (Política de

Direcció

rendició de comptes)
22

Juliol

23

Juliol

Propostes de millores docents
Propostes de millores de serveis
a la comunitat EINA

Direcció
Direcció

Informe estadístic de les
24

Maig

enquestes de satisfacció

Comissió de Qualitat

d’estudiants, PDI i PAS
25

Juliol

Confecció de les Guies Docents

Coordinació de
titulació

Informe estadístic dels resultats
26

Juliol

de l’enquesta d’avaluació de les
pràctiques externes per part de

Comissió de Qualitat

l’estudiant
27

Juliol

28

Juliol

29

Juliol

Publicació dels canvis en les

Servei de

Guies Docents de Grau

Publicacions online

Informe anual del Pla d’Acció
Tutorial
Revisió del Pla d’Acció Tutorial
Presentació de la Borsa

30

Setembre

d’empreses per a la realització de
pràctiques externes

31

Setembre

32

Setembre

33

Setembre

Confecció de la Guia de
presentació del TFG

Direcció
Comissió de Qualitat
Coordinador de
pràctiques externes

Professor tutor

Arxiu definitiu de tots els TFG

Servei d’Arxiu

Publicació dels canvis en les

Servei de

Guies Docents de Postgraus

Publicacions online
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Calendari

Evidència

34

Setembre

Llistat de tutors de Grau

35

Octubre

Propostes de Noves titulacions

Responsable
Coordinació de
titulació
Direcció

Propostes de modificació de la
36

Octubre

memòria de titulacions ja

Direcció

existents
37

Octubre

Propostes de supressió de títols

Direcció

Pla de Treball per part de
38

Octubre

l’empresa de les pràctiques

Empresa

externes de l’estudiant
39

Octubre

40

Octubre

41

Octubre

42

Octubre

43

Octubre

44

Octubre

45

Octubre

46

Novembre

Confecció de la Guia de
presentació del TFM

Professor tutor

Arxiu definitiu de tots els TFM

Servei d’Arxiu

Actualització de “El Grau en

Servei de

xifres”

Publicacions online

Actualització de “El MURAD en

Servei de

xifres”

Publicacions online

Revisió del Quadre de
Comandament
Anàlisi i Revisió del Sistema de
Gestió Documental
Informe del Sistema de Gestió
Documental
Informe de seguiment d’aplicació
del SIGQ

Comissió de Qualitat
Responsable d’Arxiu,
Serveis Informàtics i
Comissió de Qualitat
Direcció

Comissió de Qualitat
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47

48

Novembre
(bianual)

Informe de seguiment de Centre

Novembre

Informes de seguiment de

(bianual)

Titulacions

Direcció

Direcció

Disseny de l’enquesta d’avaluació
49

Desembre

de l’actuació docent per part de

Comissió de Qualitat

l’estudiant
Disseny de l’enquesta d’avaluació
50

Desembre

de les pràctiques externes per

Comissió de Qualitat

part de l’estudiant.
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Annex
PEQ4 Procés Acreditació de les Titulacions
Objectiu
L'objectiu d'aquest procés és definir el procediment per a l’acreditació de les titulacions.

Responsable
Director/a

Participants
Equip directiu
Coordinadors/res de les titulacions oficials
Comissió de Qualitat
Oficina de Qualitat Docent de la UAB (OQD)

Desenvolupament
El procés s’inicia una vegada rebuda la notificació de l’inici del procés d’acreditació per
part de l’AQU/UAB. El procés segueix les directriu de la guia per a l’acreditació de les
titulacions de l’AQU.
En primer lloc es constituirà la Comissió d’Avaluació Interna (CAI) format per
representants dels diferents grups d’interès del centre: equip directiu, responsables
acadèmics, professorat, personal administratiu i estudiants.
Una vegada constituïda, s’establirà un calendari de treball intern de la CAI per a la
recollida i valoració d’informació i l’elaboració de l’autoinforme d’acreditació. La CAI
nomenarà un Comitè de Redacció de l’Autoinforme format pels coordinadors de les
titulacions a acreditar i membres de l’equip directiu.
Un cop elaborat l’autoinforme es presentarà per a l’aprovació per part del CAI i,
posteriorment s’obrirà un període d’exposició pública per a la seva validació per part de
la comunitat universitària. Finalment, s’aprovarà per part de la Junta de Centre.
Una vegada aprovat, l’autoinforme es remetrà a la OQD per a la seva revisió final i
tramesa a l’AQU.
AQU Catalunya informarà a EINA de la composició del Comitè d’avaluació Externa (CAE) i
del calendari de visites.
Tal i com indica la Guia per a l’acreditació de les titulacions de grau i màster (AQU), el
president i el secretari del CAE podran fer una visita preliminar a la titulació o titulacions.

En aquesta visita hauran de tenir a l’abast diversa documentació que s’haurà demanat
amb antelació.
Basant-se en aquesta visita podran donar un vistiplau a alguns aspectes de l’avaluació
per tal que en la visita final el CAE complet pugui incidir en aquells aspectes que hagin
quedat menys clars.
Al final d’aquesta visita prèvia, el CAE donarà al CAI una sèrie d’indicacions sobre el que
cal preparar per a la visita final.
La CAI prepararà la visita segons aquestes consideracions i donarà resposta als dubtes
que s’hagin plantejat.
El CAE portarà a terme la visita i redactarà el seu informe preliminar, que enviarà al CAI.
Posteriorment, s’obrirà un període d’al·legacions i finalment el CAE farà un informe
definitiu que enviarà a la Comissió d’acreditació de l’AQU i aquesta a l’OQD. L’OQD
l’enviarà, finalment, a la CAI d’EINA.
Finalment, la Comissió d’acreditació de l’AQU emetrà l’informe d’acreditació definitiu i
l’enviarà a la Generalitat, al Ministeri d’Educació i al Consell d’Universitats (CU). Aquest
últim emetrà una resolució sobre la qual es podrà presentar un recurs. Un cop feta la
resolució definitiva el Ministeri d’Educació la comunicarà al Registre de Universitats
Centres i Títols (RUCT) per a la seva actualització.

Calendari
Segons el calendari d’acreditacions de l’AQU.

Documentació associada
Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions oficials
(AQU)
Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (AQU)
Directrius per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (AQU)
Guia per a la Certificació de la implantació del sistema de garantia interna de qualitat
(AQU)

Documentació generada
Actes de constitució del Comitè d’Avaluació Interna (CAI)
Autoinformes d’acreditació
Actes d’aprovació de l’autoinforme per part de la Junta de Centre
Informes d’avaluació externa

Resolució Consell d’Universitats (CU)

Inscripció en el Registre de Títols – Registro de Universitats Centres i Títols (RUCT)
BOE amb la publicació de l’acreditació de la Titulació

Indicadors
Nombre i percentatge de Titulacions acreditades
Nombre d’accions de millora proposades
Nombre d’accions de millora proposades en informes anteriors que s’han dut a terme en
l’any en curs i percentatge d’acompliment.

