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INTRODUCCIÓ 
 

En data 15 de desembre de 2011, AQU Catalunya va atorgar una valoració positiva al 

disseny del sistema de garantia de la qualitat de l’Escola Universitària Politècnica de 

Mataró, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

Durant l’any 2014, l’Escola Universitària Politècnica de Mataró va signar el conveni 

d’adscripció a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) (20/2/2014) i va signar el de 

desadscripció de la UPC  (5/5/2014). Al mateix temps, es va crear l’Escola Superior 

Politècnica TecnoCampus (ESUPT), adscrita a la UPF. 

Durant l’any 2014 s’han verificat nous Graus i en tots ells es fa constar la validesa de 

l’SGQ però adaptant el manual de qualitat i els processos a la nova situació. 

La UPF disposa d'un disposa d'un sistema de garantia de la qualitat de tota la Universitat 

(centres adscrits inclosos) amb un disseny certificat per AUDIT el 21 de març de 2011. 

Per tant, l'Escola Superior Politècnica ha de seguir els processos definits en aquest 

sistema de garantia de la qualitat. A la següent taula figuren els processos del nou AUDIT 

amb els seus responsables a l'ESUPT: 

 

Processos Propietari 

1.01. Elaborar i revisar la política i objectius de qualitat de 

l'Escola 

1.02. Dissenyar, revisar i millorar el sistema intern de 

garantia de la qualitat 

Director (Faundez) 

2.01a. Garantir la qualitat dels seus programes formatius 

(grau) 

2.01b. Garantir la qualitat dels seus programes formatius 

(master) 

Cap d'Estudis (Gabriel) 

2.02a. Extingir o substituir la titulació de Grau 

2.02b. Extingir o substituir la titulació de Master 

Director (Faundez) 

3.01a. Gestionar l'admissió dels estudiants (grau) 

3.01b. Definir els perfils i gestionar l’admissió d'estudiants 

(màster) 

Responsable secretaria acadèmica 

ESUPT (Cano) 

3.02a. Orientar als futurs estudiants    Responsable de captació ESUPT 

(Monté) 
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Processos Propietari 

3.02b. Orientar a l’estudiant durant els estudis  

3.02c. Desenvolupar l’ensenyament (grau)  

3.02d. Desenvolupar l’ensenyament (màster) 

Cap d'Estudis (Gabriel) 

3.03. Gestió de la mobilitat de l’estudiant Responsable RRII TecnoCampus 

(Luz F.) 

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

empreses (Gabriel) 

3.05. Gestió de les pràctiques externes Responsable de relacions amb 

empreses (Gabriel) 

3.06. Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments Responsable Qualitat (Satué) 

4.01a. Definir la política del personal docent i investigador  

4.01b. Definir la política del personal d’administració i serveis   

President Comité i Cap RRHH TCM 

(Font i Alzaga) 

4.02a. Captar i seleccionar el personal docent i investigador   

4.02b. Captar i seleccionar el personal d’administració i 

serveis   

President Comité i Cap RRHH TCM 

(Font i Alzaga) 

4.03a. Gestionar la formació del personal docent i 

investigador  

4.03b. Formar el personal d’administració i serveis   

President Comité i Cap RRHH TCM 

(Font i Alzaga) 

4.04a. Assegurar la qualitat del procés d’avaluació del PDI  

4.04b. Avaluar les competències del PAS   

4.04c. Realitzar l’anàlisi organitzatiu i d’adequació dels llocs 

de treball    

President Comité i Cap RRHH TCM 

(Font i Alzaga) 

5.01. Gestionar els recursos materials: béns, espais i 

equipaments   

Director Infraestructures (Gil) 

5.02a. Gestionar els serveis complementaris  

5.02b Gestionar els serveis de suport a la docència, a 

l’aprenentatge, a la recerca i d’extensió universitària   

Director Infraestructures (Gil) 

6.01. Analitzar els resultats i millorar els programes formatius Responsable Qualitat (Satué) 

7.01. Publicar la informació sobre les titulacions Secretari (Torras) 
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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 ESUPT 

(Monté) 

840.3.1.2. Accés, admissió i matrícula Responsable secretaria acadèmica 

ESUPT (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 TecnoCampus 

(Luz F.) 

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 Responsable Qualitat (Satué) 

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

(Font i Alzaga) 

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

(Font i Alzaga) 

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

(Font i Alzaga) 

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

(Font i Alzaga) 

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 Responsable Qualitat (Satué) 

840.7.1. Publicació,  informació i rendició de comptes dels 

programes formatius 

Secretari (Torras) 
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1.1. POLÍTICA D’OBJECTIUS I DE QUALITAT DE LA FORMACIÓ 

Fruit de l’anàlisi d’indicadors s’ha detectat la necessitat de fer un seguiment dels casos 

d’estudiants que abandonen els seus estudis d’enginyeria. 

En el cas de la oferta d’assignatures optatives s’ha detectat que alguns estudiants 

trien assignatures i al cap d’un mes se n’adonen que no són del seu interès. Per a 

millorar aquesta situació, es proposa reprendre un costum que havíem fet fa anys 

consistent en fer una sessió pública de presentació d’optatives per part dels professors 

responsables, prèviament al període de matrícula. 

Amb els canvis de l’adscripció l’escola ha perdut llibertat i capacitat de maniobra en la 

organització d’alguns processos i regulacions, que ara seran unificats per a les tres 

escoles existents dins el Tecnocampus. Si l’any passat estàvem pendents del nou 

conveni col·lectiu que ha resolt el tema de les categories professionals i pot funcionar 

com a incentiu per a fomentar la recerca (juntament amb l’acord signat amb AQU 

Catalunya per a l’avaluació de sexennis de recerca), aquest any estem pendents de 

les normatives que regulen: 

 Tutories 

 Nou pla de recerca del Tecnocampus. 

 

2.1. GARANTIR LA QUALITAT DELS PROGRAMES FORMATIUS 

Cal continuar treballant per tal d’assolir a tots els cursos un rendiment acadèmic per 

sobre del 80% previst al pla d’estudis. Cal incrementar el grau de satisfacció dels titulats 

en Mitjans Audiovisuals 

 

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

El Programa LINNK  Universitat-Escoles que durant els darrers 12 anys  ha estat 

organitzat per l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, a partir del curs 2014/15 es 

reestructura  com una acció més de les diverses  campanyes de captació del 

Tecnocampus, amb una oferta d’activitats més àmplia relacionada amb tots els àmbits 
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de coneixement de la institució. Centralitzar l’oferta d’activitats LINNK,  es considera 

que afavorirà   la relació amb més centres de secundària. 

El Tecnocampus  remodelarà  durant el curs 2014/15 el departament de màrqueting i 

captació per fer-lo més  eficient. L’objectiu és ser més efectius  per donar a conèixer 

la nostra oferta educativa. Com a conseqüència  és vol  augmentar el territori 

d’actuació de les campanyes de captació,  també incrementar el nombre de visites al 

Saló de l’Ensenyament i a les Jornades de Portes Obertes; fer tallers Xnèrgic cada cop 

de nivell més alt i concentrats en períodes de vacances escolars i altres actuacions. 

El nombre d’estudiants graduats durant el curs 2014/15 serà superior  al del curs 

anterior (sobre tot en els graus d’enginyeria) i es creu que les enquestes reflectiran un 

grau de satisfacció superior gràcies  als esforços fets pel centre per ajustar la formació 

dels estudiants del Grau de Mitjans Audiovisuals a les seves expectatives  inicials i , 

també, per una inserció laboral més alta , sobre tot la dels estudiants d’enginyeria. 

 

3.1.2. ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA 

Cap. S'ha de tenir en compte que a partir del 14/15 no hi ha estudiants UPC de nou 

accés i per tant només es fa matrícula no presencial (automatrícula). 

 

3.2. SUPORT I ORIENTACIÓ ALS ESTUDIANTS 

Cal insistir en la difusió del servei de tutories entre els estudiants amb l’objectiu 

d’incrementar el seu ús.  

 

3.3. METODOLOGIA D'ENSENYAMENT I AVALUACIÓ 

Cal seguir treballant en les metodologies i en els continguts de les assignatures per tal 

de millorar la seva valoració i arribar a taxes de rendiment acadèmic del 80% en el 

primer curs dels estudis d’enginyeria. 

Cal potenciar el servei de tutories als nous estudiants per mirar de reduir el nombre 

d’estudiants afectats per la normativa de permanència. 
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3.4. GESTIÓ DE LA MOBILITAT DE L'ESTUDIANT 

Normalitzar els principals indicadors d’internacionalització acadèmica. 

 Mes intercanvi d’estudiants i professorat ( creixement qualitatiu de la 

xarxa internacional: més universitats i més reconegudes) 

Impulsar la internacionalització at Home 

 Incrementant la docència en angles  

 Aprenentatge d’idiomes 

 Incrementant el nombre de professorat visitant 

Aprovació d’una normativa per a la Convocatòria d’intercanvis internacionals amb 

l’objectiu de protocol·litzar tota la mobilitat internacionals a les diferents escoles . 

 

3.5. GESTIÓ DE L'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

Cal redissenyar les estratègies orientades a facilitar l’orientació professional. Cal 

planificar, difondre i promocionar accions específiques al final de cada quadrimestre 

adreçades principalment als alumnes que finalitzen els seus estudis.  

 

3.6. GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES 

Cal continuar treballant per incrementar l’índex de participació dels estudiants en les 

pràctiques externes tant d’àmbit nacional com internacional. 

 

3.7. GESTIO D'INCIDENCIES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 

Cal tornar a recordar als estudiants l'existència d'aquest sistema (a finals d'octubre, 

amb tots els alumnes nous matriculats). 

Es farà un seguiment especial de la satisfacció dels usuaris i del temps de resposta 

dels gestors. 

 

4.1. DEFINICIÓ DE LES POLITIQUES DE PDI I PAS 

No hi ha propostes de millora. 
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4.2. CAPTACIÓ I SELECCIO DE PDI I PAS 

No hi ha propostes de millora. 

 

4.3. FORMACIÓ DE PDI I PAS 

Escoltar activament les demandes reals de formació dels treballadors. Que la 

informació flueixi de baix cap a dalt, i per tant que tothom se senti partícip del Pla de 

Formació. 

Desenvolupar el pla de formació tenint present les demandes legítimes de la Fundació 

però amb la participació activa dels representants dels treballadors. 

Donar difusió i transparència a les despeses reals de totes les activitats de formació, 

juntament amb la valoració de les mateixes per part dels assistents. 

 

4.4. PROMOCIO I RECONEIXEMENT DE PDI I PAS 

El Comitè d’empresa sol·licita que s’incentivi el recolzament a l’obtenció del doctorat i de 

l’obtenció d’acreditacions. Per tant, es recomana posar-hi recursos. 

 

5.1 GESTIÓ I MILLORA DELS RECURSOS MATERIALS 

Fer les planificacions de les inversions per projectes d’estudis, intentant així donar 

més coherència a les demandes i centrar-les en els estudiants. 

 

5.2 GESTIÓ I MILLORA DEL SERVEIS 

Continuar reduint les sol·licituds dels estudiants, millorant i ampliant la informació i 

amb eines d’autogestió per que puguin resoldre de forma fàcil les necessitats 

bàsiques, com ara, recuperar una contrasenya perduda. 

Gestionar la implantació del nou sistema nou sistema de tiquets, pels estudiants. 
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6.1. RECOLLIDA I ANÀLISI DE RESULTATS 

Durant el proper curs volem tenir més informació de com els ocupadors veuen als 

nostres titulats/des. Per fer-ho, ens posarem en contacte amb les empreses on estan 

treballant. Aquesta informació esperem obtenir-la de les enquestes que els 

titulats/des fan quan venen a recollir el títol (pel cas dels estudis de Grau encara no 

s'ha emès cap títol).  

 

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

PROGRAMES FORMATIUS 

Caldria introduir nous mitjans en la difusió de coneixement com poden ser xarxes 

socials, blocs o eines més d’acord amb els temps actuals. També caldria millorar la 

visibilitat, i no tan sols la presència, de la recerca i transferència de coneixement en 

les plataformes oficials de difusió (web, cartelleres internes, etc.). En aquest sentit 

seria convenient la implementació d’un apartat web especialitzat en aquest àmbit que 

actués com a punt de difusió i trobada d’aquest tipus d’informació.  

Igualment, seria convenient l’assignació d’un becari o un responsable a la difusió de la 

recerca, programes formatius i transferència de coneixement, directament i exclusiva, 

sobretot per a fer incidència en els mitjans de comunicació externs i arribar més 

sovint a la població en general.  

Es faria necessària la concreció d’un protocol que coordinés i agrupés la difusió 

d’aquest tipus d’informació. 

 
 

Document aprovat per la Comissió Docent de l'ESUPT en data 26/11/2014. 
 


