
 
 
 

Fitxa de procés 

 

Nom Gestionar les enquestes de satisfacció de la docència 

Codi E6_3 

Versió/Data/Estat v01/07.04.15/ Validat 

Abast Personal docent i investigador 

Tipologia i ubicació 
al mapa de 
processos UPF 

( ) Estratègic     ( x ) Clau             ( ) De suport 
(  ) Procés  (  ) Subprocés  ( x ) Procediment 

Responsable Cap d'Estudis de l'Escola 

Unitat administrativa 
que en fa seguiment 

Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació (SQAI) 

Objectiu Obtenir informació dels estudiants de l'Escola, en finalitzar cada 
període docent, del seu grau de satisfacció amb la docència rebuda 
a les seves assignatures.  

Resultats del procés -Oferir als estudiants un canal per expressar les seves opinions. 
-Aconseguir informació que els responsables acadèmics utilitzen per 
a la valoració del desenvolupament de les assignatures i de la tasca 
dels professors. 

Mecanisme de 
qualitat del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la 
Docència. E6. Qualitat dels resultats dels programes formatius. 
El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa Llei d’Universitats de Catalunya (LUC)  
Ley de Universidades (LOU) 

Aplicatius de gestió SIGMA-Enquestes 

Difusió Els estudiants accedeixen a l’aplicació de les enquestes a través del 
seu Campus virtual. 
Els professors poden consultar els resultats generals de les 
enquestes a través de Sigma. 
Els resultats generals es publiquen: 



- Memòria de centre 
- Informe de seguiment de titulació 

Observacions El marc normatiu que estableixen la LOU i la LUC, fa que sigui una 
informació necessària en els processos d' acreditació promoguts 
tant per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU) com per l'Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) i s'integra també en processos 
avaluatius del professorat vinculats a l'atorgament de complements 
econòmics , com a requisit obligatori, segons protocol de 
desenvolupament professional de TecnoCampus. 
 
Facilita a la institució el rendiment de comptes, tant a nivell individual 
com col·lectiu (departament, centre, universitat). 
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Comunitat 
universitàriaEstudiantsProfessorsAltres agentsJunta de direccióCaps d’Estudis de les 3 

escolesSQAI

Estat: ( ) En elaboració ( x  ) Validat. Cap d’Estudis. Data: 07.04.15

Inici

Convoca als caps 
d’estudi per 
estableix el 
calendari 

trimestral de 
valoració de la 

docència

Estableix la data comptant 
10-12 dies abans dels 
exàmens trimestrals

Calendari 
enquestes 

valoració docència

Calendari 
enquestes 

valoració docència

Fi

Valida les 
assignatures i 

grups que han de 
tenir activada 

l’enquesta

Comprova que 
s’ha validat la 

informació

Activa l’enquesta 
de valoració de la 

docència

Comunica que les 
enquestes ja 

estan disponibles

Enquesta de 
valoració de la 

docència

Contesta 
enquesta

Fi

Pàg. 2

No

Si

(1) enquesta on line des del Campus Global i des de dispositius mòbils

Responsable 
Infraestructures: 
Planifica cartells 

informatius i 
avisos als 
ordinadors

Responsable de 
comunicació: 

Planifica vídeos a 
pantalles i 

informació a 
xarxes socials

Responsable 
Campus Virtual: 
Avisar estudiants 
al Campus Virtual

Calendari 
enquestes 

valoració docència

Motiven a la 
participació en els 

períodes 
d’enquestes

Seguiment de 
participació i 

accions 
correctores

Responsable 
Campus Virtual: 

Desactiva  avisos 
del Campus 

Virtual
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Comunitat universitàriaEstudiantsProfessorsAltres agentsJunta de direccióSQAI Caps d’Estudis de les 
3 escoles

Pàg
. 1

Activa la 
visualització de 

resultats 

Un cop s’han tancat les 
actes

Resultats 
publicats a 

memòria de centre 
i informes de 
seguiment

Informes 
disponibles 

aplicatiu segons 
perfil 

Informes 
disponibles 

aplicatiu segons 
perfil 

Analitza resultats 

Identifica/proposa 
accions de millora, 

si escau

Resultats 

Gestionar 
l’avaluació 
docent del 

PDI

Fer el 
seguiment de 
les titulacions

Fi

Fi

Estat: ( ) En elaboració ( x  ) Validat. Cap d’Estudis. Data: 07.04.15
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