
 
Fitxa de procés 

 

Nom Programar, desenvolupar les titulacions i gestionar la docència 

Codi E1_12 

Versió/Data/Estat Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Grau i màster universitari  

Tipologia (  ) Estratègic     (  x ) Clau             (  ) De suport 

Responsable Director/a de l'Escola 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

Aquest és un procés de primer nivell que conté diferents 
subprocessos/procediments dels quals n’és responsable una unitat administrativa. 
Veure la fitxa de cadascun dels subprocessos/procediments en què es desglossa 
aquest procés. 

Objectiu Formar professionals d’acord amb el model singular de docència  i amb el conjunt 
de valors de la nostra Escola, compromesos com a ciutadans i amb capacitat 
d’adaptació a les necessitats canviants i demandes de l’entorn, en sintonia amb el 
context internacional, per mitjà d’un ensenyament innovador que consolidi la 
qualitat i la competitivitat de tota la seva oferta docent.  

Resultats del procés Estudiants titulats de grau i màster universitari.  
Titulacions acreditades  

Documentació 
associada (entre 
parèntesi, ubicació de 
la documentació) 

Normativa universitària (web) 
Memòries de verificació dels títols (gestió acadèmica) 

Indicadors Nombre de titulacions ofertades 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. Q2. 
Accés i matrícula. 
Inclòs en el programa AUDIT. Directriu 3. Desenvolupament dels programes 
formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant. 

Normativa Normatives d’activitat universitària vigents: 
https://www.tecnocampus.cat/ca/normativa  

Aplicacions de gestió Sigma, Campus Virtual i altres aplicacions corporatives. 

Difusió Aquest és un dels processos clau de l'Escola, de primer nivell i que justifica la seva 
raó de ser. Recull la informació dels subprocessos/procediments següents: 
Programar titulacions (Grau i Màster) 
Gestionar la promoció dels estudis 
Gestionar la informació pública de les titulacions 



Gestionar l’accés, admissió i matrícula dels estudiants 
Orientar a l'estudiant durant els estudis 
Desenvolupar l’activitat docent 
Gestionar la mobilitat de l’estudiant  
Gestionar les pràctiques externes,  
Gestionar el TFG 
Gestionar l’orientació professional, 
Gestionar les enquestes de satisfacció de la docència 
Gestionar l’avaluació de l’activitat docent, 
Fer el seguiment de les titulacions  
Acreditar les titulacions. 

Observacions El diagrama segueix un criteri cronològic aproximat per reflectir una realitat molt 
complexa i intenta plasmar els dos fluxos interrelacionats en les titulacions oficials: 
el flux dels estudiants que acaben titulats i el de l’aprovació de les titulacions 
oficials, aquest darrer com a requisit necessari perquè existeixi el primer.  
Cal, però, posar èmfasi en la part acadèmica de la qual n’és responsable el 
Director/a de l'Escola que, a partir d’un propi model de docència, fa possible que 
els estudiants adquireixen uns continguts, competències i valors que reverteixen 
en la societat. 
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Cap d’estudis

Servei de 
carreres 

professionals 
TecnoCampus

Professor Gestió 
acadèmica

Servei de 
Màrqueting 

TecnoCampus / 
Secretària de 

centre

CentreDirector/aAltres òrgans 
i unitats

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

Pàg. 2

Memòria del títol

E1_2, E1_3 
Programar 

les titulacions

E1_9, E1_10 
Gestionar l’accés,  

admissió i 
matrícula dels 

estudiants

inici

E1_11 
Gestionar la 

promoció dels 
estudis

Memòria del títol
Informació 

actualitzada 
titulacions

E5_1 Orientar 
l’estudiant 
durant els 

estudis

Fi

E2_1 Definir la 
informació 

pública de les 
titulacions

Gestionar l’expedient 
i vida acadèmica de 

l’estudiant

Programar la 
docència a 
l’aplicatiu 
informàtic

E1_15 
Desenvolupar 

l’activitat 
docent

Programar la 
docència a 
l’aplicatiu 
informàtic
(SIGMA)
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Gestió acadèmica

Servei de 
carreres 

professionals 
TecnoCampus

Professor Cap d’estudis

Servei de 
Màrqueting 

TecnoCampus / 
Secretària de 

centre

CentreDirector/aAltres òrgans 
i unitats

Pàg. 
2

E1_6 Fer el 
seguiment de 
les titulacions 

E1_7 
Acreditar les 

titulacions

E4_5 Gestionar 
l’avaluació de 

l’activitat docent

E5_2 Gestionar 
la mobilitat de 

l’estudiant

E6_3 Gestionar 
les enquestes de 
satisfacció de la 

docència

FI

FI

E5_3 
Gestionar les 

pràctiques 
externes

E5_4 
Gestionar 
l’orientació 

professional

Gestionar els ajuts 
a l’estudi

Gestionar el tancament 
de l’expedient i del títol 

universitari

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

E5_16 
Gestionar el 

TFG
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