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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 Responsable Qualitat (Satué) 

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

(Delós i Alzaga) 

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

(Delós i Alzaga) 

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

(Delós i Alzaga) 

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

(Delós 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 

Està en negociació un nou conveni laboral que entrarà en vigor l’1/1/2014. Això té 

implicacions en tant en quant es modifica l’encàrrec docent dels professors i 

s’amplia el número de categories professionals vigents. Les propostes de millora 

seran molt necessàries durant aquest curs, un cop es compti l’encàrrec docent 

amb els nous criteris. 

 

2.1. GARANTIR LA QUALITAT DELS PROGRAMES FORMATIUS 

Cal continuar treballant per incrementar les valoracions que fan els estudiants de 

les assignatures i, en particular, cal revisar el pla docent (continguts i 

metodologies) de les assignatures de l’1A de Mecatrònica (GEEIA i GEM) i del 

primer curs (1A i 1B) del GEI per tal d’assolir un rendiment acadèmic per sobre del 

80% previst al pla d’estudis. 

 

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

 Durant el curs 2013/14 la Direcció General del Tecnocampus Mataró  vol 

mantenir  i intensificar els processos de captació de nous estudiants realitzats 

durant el curs 2012/13, intentant ampliar a altres comarques veïnes les 

accions.   

 Continuar i consolidar els campus d’entrenament Xnèrgic, ampliant el seu abast 

territorial i ampliant l’oferta noves disciplines. 

 La introducció de cursos d’anivellament previs al començament de les classes, 

especialment dirigits  a estudiants que provenen de CFGS,  ha de consolidar-se 

com una activitat facilitadora d’atracció a nous estudiants de CFGS, ja que 

aquests són un percentatge significatiu dels alumnes de nou ingrés als estudis 

de l’EUPMT  

 

3.1.2. ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA 

No hi ha propostes de millora. 
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3.2. SUPORT I ORIENTACIÓ ALS ESTUDIANTS 

El manteniment de l’entrada de nous estudiants és un objectiu estratègic de 

l’escola i cal continuar assignant recursos al pla de promoció dels nostres estudis i 

de captació de nous estudiants, amb l’objectiu d’assegurar l’entrada mínima de 40 

estudiants per titulació. Cal insistir en la difusió del servei de tutories entre els 

estudiants amb el doble objectiu de reduir el nombre d’abandonaments i de 

millorar el rendiment acadèmic. 

 

3.3. METODOLOGIA D'ENSENYAMENT I AVALUACIÓ 

 Cal seguir treballant en les metodologies docents per tal de augmentar les 

valoracions que fan els estudiants de les assignatures amb l’objectiu de situar-

les per sobre del 7 tant de les assignatures com dels professors. 

 Cal seguir treballant per situar la taxa de rendiment acadèmic del primer curs  

d’informàtica per sobre del 80%. 

 

3.4. GESTIÓ DE LA MOBILITAT 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. 

 Aconseguir un reconeixement acadèmic de tots aquells docents que fan un 

esforç extra per atendre les consultes dels estudiants incoming en anglès i 

facilitar-les el seguiment de les assignatures en anglès.  

 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 dels acords existents amb Hogeschool Gent  i Brno University of 

Technology 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. 
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 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. 

 Formalitzar nous acords pel Grau en Mitjans Audiovisuals i Enginyeria Mecànica 

 

3.5. GESTIÓ DE L'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

Cal redissenyar les estratègies orientades a facilitar l’inserció laboral involucrant 

altres agents territorials. S’han iniciat contactes amb el SOM de l’Ajuntament de 

Mataró per potenciar l’organització de tallers orientats a la redacció de currículums 

així com a la preparació d’entrevistes de feina. 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 

En el curs 2013-2014 ja estaran implantats la totalitat de cursos en tots els graus, 

amb el conseqüent augment del nombre d’estudiants. Cal continuar treballant per 

mantenir i a ser possible incrementar l’índex de participació dels estudiants en les 

pràctiques externes. Un altre eix d’actuació és la difusió i promoció dels programes 

de pràctiques internacionals, bàsicament Erasmus Practiques i IAESTE. 

 

3.7. GESTIO D'INCIDENCIES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 

Cal finalitzar el procés de posar "La veu de l'estudiant" en un lloc més accessible 

del Campus i definir bé els perfils d’entrada al portal i els gestors als que van 

adreçats. 

 

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 

El Comitè d'Empresa davant l’elevat nombre de crèdits que estan realitzant els 

professors associats, equiparable en molts casos als dels professors permanents, 
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proposarà que en un termini raonable de temps es regularitzi aquesta situació 

creant places de professorat permanent allà on manquin professors especialistes 

en la matèria docent específica de cada carrera.  

 

4.3. FORMACIÓ DE PDI I PAS 

De cara a la formació de l’any 2013 es va valorar la possibilitat d’organitzar algun 

curs a mida per cobrir necessitats específiques del professorat com per exemple el 

curs d’Android que es va realitzar al mes de juny de 2013 on hi van participar 15 

professors de l’EUPMT. 

En els temes tractats en la reunió de la comissió paritària sobre el Pla de Formació 

Interna arran de l’informe desfavorable a aquest pla per part del Comitè 

d'Empresa, al no estar subvencionats al 100% els cursos destinats a l’obtenció del 

doctorat,  s’acorda que la Fundació es compromet a bonificar els plans de formació 

individuals per sobre del topall que fixa el Protocol de la concessió d’ajuts, en el 

cas que les direccions de les escoles ho autoritzin.  

En el nou conveni TCM que està en fase d’aprovació es preveu una dotació 

econòmica de 20.000 € addicionals als fons de la Fundació Tripartita, que arribarà 

a l’1% del salari base total en el cas d’un escenari igual o superior al de 2.500 

estudiants. 

 

4.4. PROMOCIO I RECONEIXEMENT DE PDI I PAS 

Actualment el nou conveni del TCM està en fase d’aprovació i reconeix els grups 

professionals de PDI Doctors i PDI acreditats. 

En el cas de que s’aprovi el nou conveni, es procedirà a la reclassificació del 

personal segons el seu grup professional.  

Cal la definició d’un protocol de promoció professional i establir els criteris de 

creació de places de professorat permanent. 

 

5.1 GESTIÓ I MILLORA DELS RECURSOS MATERIALS 

Revisar el procediment de sol·licituds d’inversions per reduir la manca de previsió i 

garantir un pressupost més semblant a les necessitats reals finals. 
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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. 

 Implantar el nou sistema de tiquets, també pels estudiants. 

 

6.1. RECOLLIDA I ANÀLISI DE RESULTATS 

No hi ha propostes de millora. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


