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REVISIÓ I PROPOSTES DE MILLORA DELS PROCESSOS 

 
Procés Propietari 

840.1.1.Definir política i objectius de qualitat de la formació Director (Faundez) 

840.2.1. Garantir la qualitat dels seus programes formatius Cap d'Estudis (Gabriel) 

840.3.1.1. Perfil d’ingrés/graduació i captació d’estudiants Responsable de captació (Monté) 

840.3.1.2. Accés, admissió i matrícula Cap de gestió acadèmica (Cano) 

840.3.2. Suport i orientació als estudiants Cap d'Estudis (Gabriel) 

840.3.3. Metodologia d’ensenyament i avaluació Cap d'Estudis (Gabriel) 

840.3.4. Gestió de la mobilitat de l’estudiant Responsable RRII (Garcia) 

840.3.5. Gestió de l’orientació professional Responsable de relacions amb 

empreses (Gabriel) 

840.3.6. Gestió de les pràctiques externes Responsable de relacions amb 

empreses (Gabriel) 

840.3.7. Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments Sots. Innov i Qualitat (Satué) 

840.4.1. Definició de les polítiques de PDI i PAS  President Comité i Cap RRHH TCM 

(Delós i Polo) 

840.4.2. Captació i selecció de PDI i PAS President Comité i Cap RRHH TCM 

(Delós i Polo) 

840.4.3. Formació de PDI i PAS President Comité i Cap RRHH TCM 

(Delós i Polo) 

840.4.4. Avaluació, promoció i reconeixement del PDI i PAS President Comité i Cap RRHH TCM 

(Delós i Polo) 

840.5.1. Gestió i millora dels recursos materials Director Infraestructures (Gil) 

840.5.2. Gestió i millora dels serveis Director Infraestructures (Gil) 

840.6.1. Recollida i anàlisi dels resultats Sots. Innov i Qualitat (Satué) 

840.7.1. Publicació,  informació i rendició de comptes dels 

programes formatius 

Secretari (Alepuz) 
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PROPOSTES DE MILLORA DELS PROCESSOS 
 
 
1.1. POLÍTICA D’OBJECTIUS I DE QUALITAT DE LA FORMACIÓ 

Referent a l’ Elaboració de la relació de necessitats docents i la proposta d’encàrrec 
docent s’ha detectat un problema de comunicació interna pel cas d’un col·laborador a 
temps parcial intern que es passava d’hores. Ni rrhh ni coordinació de grau va informar 
que es passava d’hores i se li havien retirat de l’encàrrec. 

 

2.1. GARANTIR LA QUALITAT DELS PROGRAMES FORMATIUS 

Per tal de conèixer millor el perfil d’entrada dels nostres estudiants s’aconsella tabular les 
enquestes del dia zero per titulacions. Atès l’ importància del web com a via de 
coneixement del centre és important un bon disseny i assolir un bon posicionament en 
els cercadors d’Internet. Finalment cal reconduir les taxes de rendiment acadèmic del 
primer curs per tal d’anivellar-los amb la resta de cursos i situar-los per sobre del 75% 

 

3.1.1. DEFINICIÓ DE PERFILS D’INGRÉS/GRADUACIÓ I ADMISSIÓ 

Durant el curs 2012/13   la Direcció General del Tecnocampus Mataró-Maresme vol 
intensificar els processos de captació de nous estudiant d’enginyeria. En aquest sentit els 
responsables dels estudis d’enginyeria de l’Escola  intentaran controlar la campanya de 
promoció d’aquests estudis,  coordinant l’estratègia a seguir  i augmentant els recursos 
humans  al respecte. 

La millora del procés de captació i promoció pot venir en l’augment del nombre 
d‘activitats realitzades perquè el nostre missatge pugui arribar a més estudiants de 
batxillerat i CFGS. Per exemple augmentar el radi d’acció a  centres d’altres comarques. 

La introducció de cursos d’anivellament previs al començament de les classes dirigits a 
estudiants que provenen de CFGS pot servir per igualar coneixements. 

 

3.1.2. ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA 

Matrícula per a estudiants nous: Un cop rebudes les llistes d’alumnes assignats al Centre, 
se’ls assigna dia i hora de matrícula a tots i se’ls informa depenen de la via d’accés de la 
documentació que han de portar via telèfon. El dia de la matrícula es condiciona un espai 
a on es revisa prèviament la documentació i se’ls informa en cas de dubtes. També 
aquests dies els coordinadors dels diferents graus estan disponibles per dubtes, sobre tot 
en el cas d’estudiants que han de sol·licitar convalidacions. 
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3.2. SUPORT I ORIENTACIÓ ALS ESTUDIANTS 

Cal potenciar les accions de captació per mantenir o augmentar el nombre de nous 
estudiants. Per tal de conèixer millor el perfil d’entrada dels nostres estudiants 
s’aconsella tabular les enquestes del dia zero per escoles. Atès l’ importància del web 
com a via de coneixement del centre és important mantenir actualitzats els seus 
continguts i assolir un bon posicionament en els cercadors d’Internet. Cal millorar la 
difusió del servei de tutories i promoure accions orientades a augmentar el seu ús entre 
els nous estudiants ja que faciliten el seu procés d’adaptació al centre 

 

3.3. METODOLOGIA D'ENSENYAMENT I AVALUACIÓ 

Cal seguir treballant en les metodologies docents per tal d’assolir el 7 como cota inferior 
de valoració tant en les assignatures com en els professors. 

Cal revisar els expedients dels estudiants desvinculats, analitzar les causes  i promoure 
accions dins del pla de tutories per reduir aquestes xifres. 

Cal analitzar les causes del baix rendiment en el primer curs de GEI i prendre accions 
encaminades a situar aquesta taxa al nivell de la resta de cursos 

 

3.4. GESTIÓ DE LA MOBIBLITAT DE L'ESTUDIANT 

 Incrementar la nostra oferta d’assignatures impartides en anglès per fer més 
atractiva l’EUPMT entre els estudiants d’altres universitats partners. 

 Participar en més Setmanes Internacionals organitzades per les universitats 
partners i donar a conèixer la nostra oferta de mobilitat. 

 Seguiment encara més acurat del rendiment acadèmic dels estudiants 
incoming i manteniment de converses amb els professors de les seves 
assignatures per tal de solucionar possibles problemes. 

 Revisió de l’acord existent amb Hogeschool Gent per tal que l’oferta de 
titulacions s’adeqüin millor als interessos dels nostres estudiants. 

 Comunicació més fluïda amb els responsables acadèmics de RRII de les 
universitats partners per tal de solucionar els problemes acadèmics dels 
nostres estudiants en el moment que aquests sorgeixin. 

 Coordinació amb els responsables acadèmics de RRII d’algunes universitats 
partners (Glyndwr University, Yasar University) per aconseguir tenir els 
certificats de notes dels estudiants outgoing més aviat. 
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3.5. GESTIÓ DE L'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

Cal fomentar l’ús del servei de tutories entre els estudiants incorporant indicadors que 
permetin discriminar les accions de tutories encaminades a la orientació professional. 

D’altre banda cal trobar mecanismes que incentivin la participació dels alumnes en les 
activitats específiques d’orientació professional. Si s’aconsegueix augmentar la 
participació dels estudiants en aquest tipus d’accions es podria estudiar la possibilitat 
de programar noves activitats repartides al llarg del curs. 

 

3.6. GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES 

Atés que el nombre d’estudiants en condicions de fer convenis anirà augmentant en 
els propers cursos caldria actuar en una doble direcció, incrementant el nombre 
d’empreses disposades a acollir estudiants en pràctiques i el nombre d’estudiants 
interessats en cursar una part de la seva optativitat,18 ECTS en el cas del GEEIA/GEM 
i 30 ECTS en el cas de GEI/GMA, fent pràctiques en empreses.  

 

3.7. GESTIO D'INCIDENCIES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 

Cal posar "La veu de l'estudiant" en un lloc més accessible del Campus. 

 

4.1. DEFINICIÓ DE LES POLITIQUES DE PDI I PAS 

Cal seguir atents a l'evolució dels percentatges de Doctors per assolir l'objectiu final 
del pla 50/60. 

 

4.2. CAPTACIÓ I SELECCIO DE PDI I PAS 

Cal revisar el procediment per evitar que el personal intern no superi el nombre 
d'hores de contracte. S'està finalitzant aquesta revisió. 

 

4.3. FORMACIÓ DE PDI I PAS 

No hi ha propostes. 

 

4.4. PROMOCIO I RECONEIXEMENT DE PDI I PAS 

No hi ha propostes. 
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5.1 GESTIÓ I MILLORA DELS RECURSOS MATERIALS 

De tot el procediment, caldria millorar el procés de valoració de les sol·licituds, atès 
que s’ha detectat en el procediment de compra unes diferència considerables entre la 
quantia sol·licitada i el cost, tant en positiu com en negatiu, que en tot cas ha permès 
equilibrar, però que podria haver descompensat les inversions de forma negativa. 

 

5.2 GESTIÓ I MILLORA DEL SERVEIS 

Per millorar els resultats, atès que moltes de les incidències es basen en un 
desconeixement dels recursos per part del usuaris, s’ha establer un sistema de 
documentació i informació per orientar en l’ús dels sistemes. 

Per reduir les incidències amb el Campus Virtual, s’està analitzant un nou programari, 
que ens permeti una millor sincronització entre els sistemes de matriculació i gestió 
acadèmica i el moodle. 

 

6.1. RECOLLIDA I ANÀLISI DE RESULTATS 

No hi ha propostes. 

 

7.1. PUBLICACIÓ D'INFORMACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES SOBRE ELS 
PROGRAMES FORMATIUS 

 Es proposa mantenir els indicadors actuals, com a llindar mínim per tenir 
informació sobre el procés. 

 De forma no prioritària, caldria estudiar la introducció de nous indicadors per 
obtenir una informació més profunda sobre el procés i els seus possibles punts 
febles. No obstant, la implementació de nous indicadors presenta dificultats 
pròpies del procés, atès que en un sistema d’informació l’èxit del procés depén 
d’una acció activa del receptor de la informació i/o missatge, apart de la seva 
percepció subjectiva. 

 

 


