
PLA DE MILLORA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT CURS 17/18 

Aprovat per la Comissió de Qualitat de l’ESCST el 17 de novembre de 2017 

Diagnóstic Objectius Accions proposades Prioritat Responsable Termini 

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

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

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. 

Alta Responsable 
Qualitat 

Febrer 2018 

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

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

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.  

Alta Cap d’SQAI, 
com a 
responsable del 
procés 

Juny 2018 

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. 

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

Implicar als delegats/des en la 
campanya d’informació de les 
enquestes docents. 

Revisar el protocol de les enquestes 
de satisfacció amb el TFG/TFM. 

Revisar el protocol de les enquestes 
de satisfacció amb el PAT. 

Personalitzar les enquestes de 
satisfacció dels ocupadors amb els 
graduats/des. 

Alta Cap d’SQAI (pel 
cas del PAT i el 
TFG/TFM) 

Responsable de 
qualitat (pel cas 
de la docència i 
els ocupadors) 

Juny 2018 

 


