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Nom Definir la política i els objectius de qualitat en la docència i l’aprenentatge 

Codi E1_1 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Titulacions de grau i màster 

Tipologia ( X ) Estratègic     (  ) Clau             (  ) De suport 

Responsable Director/a de l'Escola 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

SQAI (Servei d'Aprenentatge, Qualitat i Innovació) 

Objectiu Definir, impulsar, avaluar i revisar la política i els objectius de qualitat de la docència 
i l’aprenentatge a la universitat. 

Resultats del procés Disposar dels instruments necessaris que ens permetin valorar l’assoliment dels 
objectius de qualitat en la docència i en l’aprenentatge.  
Això es tradueix en: 
- l’elaboració i revisió de documents on es concreten i s’estableixen els objectius i 
indicadors de qualitat (Manual SGIQ, Manual d’avaluació de la docència del 
professorat,...) ; 
- l’establiment i manteniment de processos i instruments que permetin la recollida 
d’informació (SID, enquestes de satisfacció amb la docència,…)    
- l’anàlisi dels elements obtinguts i proposta de millores que es fa periòdicament des 
de la Comissió de Qualitat Tecnocampus, des de la Comissió de Qualitat de l'Escola, 
des de les diferents unitats i serveis implicats en la docència i des dels responsables 
acadèmics i administratius. 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Documents on s’expliciten els objectius de Qualitat de TecnoCampus:  Línies 
estratègiques i Memòria de qualitat (Intranet del personal) 
Document on s’expliciten els objectius de Qualitat de l'Escola:  Memòria anual 
(Sistema d’Informació a la Direcció) 
Document on s’expliciten els objectius de Qualitat de les titulacions:  Informe de 
seguiment anual (Intranet del personal i web) 

Indicadors Grau d’assoliment del pla de millora anual 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. 
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu. Validat pel programa AUDIT. Directriu 
1. Política i objectius de qualitat.  

Normativa - Estatuts de TecnoCampus, aprovats pel Patronat el 30 de maig de 2013. 
- Marc del sistema de gestió de la qualitat al TecnoCampus, aprovat pel Patronat el 
16 d'octubre de 2014 i en el qual s’estableix la Comissió de Qualitat de 
TecnoCampus.  

  Aplicatius de gestió Intranet Tecnocampus 

  Difusió - Web de la universitat www.tecnocampus.cat 
- Intranet  
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Observacions El Director/a de l'Escola és el responsable  d’aquest procés, de forma coordinada 
amb l'Equip de Direcció de TecnoCampus, d’on sorgeixen les línies estratègiques 
de TecnoCampus, i amb la Comissió de Qualitat de l'Escola i la Comissió de 
Qualitat de TecnoCampus.  

 
 
 
 



E1_1 Definir la política i els objectius de qualitat en la docència i l’aprenentatge 

1/1

Responsables unitats 
acadèmiques i 
administratives

Comissió de 
qualitat de l’Escola 

i Comissió de 
qualitat de 

TecnoCampus

SQAI
Director/a de 

l’Escola

Diferents Òrgans i 
unitats 

administratives

Equip de Direcció 
de TecnoCampus

Estat: (  ) En elaboració ( x) Validat. Director/a de l’Escola

Manual 
d’avaluació docent 

del professorat

Línies 
estratègiques
TecnoCampus

Estatuts 
TecnoCampus

Informe seguiment 

Inici

Proposa objectius 
estratègics de 

qualitat

Proposa objectius 
estratègics de 

qualitat

Difón els objectius 
de qualitat i 

coordina el SID 
(sistema 

d’informació per a 
la direcció)

Implementa els 
objectius de 

qualitat en les 
activitats

Analitza els 
resultats obtinguts 
i proposa millores

Analitza els 
resultats obtinguts 
i proposa millores

Analitza els 
resultats obtinguts 
i proposa millores

Analitza els 
resultats obtinguts 
i proposa millores

Decideix les 
millores a 
incorporar 

Millores 
proposades

Fi

Proposa objectius 
estratègics de 

qualitat

Resultats Resultats Resultats

Recull les millores
Millores 

proposades

Fer el seguiment 
dels resultats dels  

objectius proposats
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