
Pla de millora SGIQ ESCSET 18/19 
 

Codi Nivell 
d'afectació 

Estat Termini Prioritat Responsable Requer
AQU 

Estàn
dard 

Problema detectat Acció proposada Objectiu a assolir Indicador Resultat Origen 
(informe) 

Implica modificació 
de la memòria? 

ESCSE-
T.0001 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

Tancada 30-06-
2020 

Alta Responsable de 
Qualitat 

No E3 No disposem de dades 
d’inserció laboral dels 
graduats a 1 any de la 
graduació. Tenim una 
enquesta que omplen quan 
es graduen però fins 
l’enquesta d’inserció 
laboral d’AQU ben bé 
passen uns 3 anys. 

Definir i incorporar al 
SGIQ una enquesta 
telefònica per tal 
d’obtenir aquestes 
dades, amb un interès 
especial en el tipus 
d’empresa/institució a 
la que treballen. 

Disposar de dades 
d’inserció laboral dels 
nostres graduats/des 
quan fa 1 any que han 
finalitzat els estudis. 

Enquesta 
telefònica al 
cap d'1 any de 
graduar-se.  

Assolit Revisió 
SGIQ 2017-
2018 (17-
11-2017) 

No 

ESCSE-
T.0002 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-06-
2020 

Alta Responsable 
d’innovació 
docent 

No E3 Durant el curs és habitual 
que el professorat, 
especialment el de nou 
ingrés, tingui dubtes en 
aspectes logístics de la 
tasca docent o trobi que no 
té accés a tots els recursos 
que pot necessitar. 

Incorporar al SGIQ un 
subprocés d’acollida 
del professorat, dins el 
procés de formació del 
PDI, que defineixi el 
protocol d’actuació de 
la institució quan 
accedeix un 
professor/a nou.  

Facilitar que tot el 
professorat conegui les 
eines i serveis que tè al 
seu abast per a dur a 
terme una docència de 
qualitat. 

 Parcialment 
assolit 

Revisió 
SGIQ 2017-
2018 (17-
11-2017) 

No 

ESCSE-
T.0003 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-06-
2020 

Alta Resp. innovació 
docent (PAT) / 
Resp. qualitat 
(altres) 

No E3 El SGIQ té definides una 
sèrie d’enquestes al grups 
d’interès però en algunes 
d’elles ens costa arribar a 
percentatges de 
participació representatius. 

Implicar als 
delegats/des en la 
campanya de les 
enquestes docents. / 
Revisar el protocol de 
les enquestes del 
TFG/TFM i del PAT. / 
Personalitzar les 
enquestes de 
satisfacció dels 
ocupadors. 

Millorar un 20% la 
participació a les 
enquestes de satisfacció 
dels estudiants amb la 
docència, amb el 
TFG/TFM, amb el pla 
d’acció tutorial (PAT) i la 
satisfacció dels ocupadors 
amb els graduats/des 

% participació a 
les enquestes 
esmentades 

Parcialment 
assolit 

Revisió 
SGIQ 2017-
2018 (17-
11-2017) 

No 

ESCSE-
T.0042 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

Tancada 30-03-
2020 

Alta Direcció 
ESCSET // Com. 
Qualitat 
ESCSET // Resp. 
qualitat 

No E3 Es disposa d’un SGIQ que 
es revisa anualment però 
es constata una escasa 
intervenció dels 
responsables dels 
processos en la seva 
revisió. 

Revisar el pla de 
millora del SGIQ 16/17 
a partir de les 
aportacions dels 
responsables de 
procés // Aprovar el 
pla de millora del SGIQ 
17/18 on els 
responsables de 
procés tinguin un rol 
fonamental 

Disposar d’un SGIQ 
actualitzat a partir de les 
aportacions dels 
responsables dels 
processos. 

Pla millora 
17/18 // 
Revisió pla 
millora 17/18 

Assolit Acreditació 
17-18 
(Autoinf, 
17-11-2017) 

No 

ESCSE-
T.0043 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-03-
2020 

Alta Direcció 
ESCSET // Com. 
Qualitat 
ESCSET // Resp. 
qualitat 

Sí E3 Cal consolidar la 
implantació dels processos 
del SGIQ 

Fer una campanya 
específica de difusió 
pública del SGIQ entre 
els grups d’interès, 
habilitant un espai 
web perquè puguin fer 
propostes de millora 
que es tindran en 
compte en la següent 
revisió. 

Involucrar d'una manera 
més estructurada en el 
SGIQ tant a ocupadors 
com a egressats i a 
estudiants // Fer palès el 
paper del SGIQ i dels 
agents implicats en la 
gestió del Centre. 

Propostes de 
millora dels 
grups d’interés 

- Acreditació 
17-18 (IDA, 
6/11/18) 

No 



Codi Nivell 
d'afectació 

Estat Termini Prioritat Responsable Requer
AQU 

Estàn
dard 

Problema detectat Acció proposada Objectiu a assolir Indicador Resultat Origen 
(informe) 

Implica modificació 
de la memòria? 

ESCSE-
T.0044 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-03-
2020 

Alta Responsable de 
Qualitat 

No E3 Tot I que els processos es 
revisen anualment i des del 
curs passat es disposa de 
registre de les revisions 
que fan els responsables, 
no es disposa de registre 
de les dates de revisió de 
cada procés 

Incorporar a cada 
procés l’històric de 
revisions. 

Disposar d’un historic de 
les revisions efectuades 
en els processos. 

Processos 
modificats 

- Revisió 
SGIQ 2018-
2019 (06-
03-2019) 

No 

ESCSE-
T.0040 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-03-
2020 

Alta Responsable de 
Qualitat 

No E3 En el manual del SGIQ 
tenim els processos 
classificats per estàndards 
de l’acreditació i en la guia 
AQU per a la certificació de 
la implantació es treballa 
per dimensions. 

Valorar la conveniència 
de canviar la 
classificació 
d’estàndards de 
l’acreditació a 
dimensions. 

Disposar d’una 
classificació dels 
processos que faciliti la 
certificació de la 
implantació. 

Manual revisat - Revisió 
SGIQ 2018-
2019 (06-
03-2019) 

No 

ESCSE-
T.0045 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
TecnoCampu
s 

En procés 2020-
03-30 

Alta Responsable de 
Qualitat 

No E3 En els processos 
s’enumeren els indicadors 
i es llisten els informes on 
es poden localitzar però 
l’accés no és intuïtiu. 

Incorporar els valors 
dels indicadors en els 
processos. 

Facilitar l’accés als 
indicadors de cada 
procés per tal de 
facilitar el seguiment i 
revisió dels processos. 

Processos 
revisats 

- Revisió 
SGIQ 
2018-2019 
(06-03-
2019) 

No 

ESCSE-
T.0039 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-03-
2020 

Alta Responsable de 
Qualitat 

No E3.2 Hi ha processos que 
defineixen algunes de les 
enquestes que tenim a 
l’Escola però no totes les 
enquestes queden 
recollides en algun procés 
del SGIQ. 

Crear nous processos 
per a la gestió de les 
enquestes no incloses 
a cap procés o 
modificar els processos 
existents per incloure-
les. 

Garantir que el SGIQ 
integra totes les 
enquestes que 
actualment es fan a 
l’Escola. 

Processos 
revisats 

- Revisió 
SGIQ 2018-
2019 (06-
03-2019) 

No 

ESCSE-
T.0041 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-03-
2020 

Alta Responsable de 
Qualitat 

No E3.2 El marc d’AQU de 
desembre de 2018 per a la 
incorporació de la 
perspectiva de gènere 
inclou indicadors als quals 
els informes que presentin 
les titulacions dins el cicle 
VSMA haurien de donar 
resposta. 

Modificar els sistemes 
de recollida de dades 
per incorporar la 
perspectiva de gènere 
a la docència. 

Garantir que els sistemes 
de recollida de dades del 
SGIQ incorporen els 
indicadors relacionats 
amb la perspectiva de 
gènere a la docència. 

Taula 
d’indicadors 
del SGIQ 
actualitzada 

- Revisió 
SGIQ 2018-
2019 (06-
03-2019) 

No 

 

 


