
  Fitxa del procés 
 
 

Nom Gestionar els serveis de tecnologia i recursos de la informació de suport a la 
docència, aprenentatge, recerca i gestió 

Codi E5_15 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Tota la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS) 

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

Responsable Director/a del departament de serveis de base 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

Gestió econòmica de Tecnocampus 

Objectiu Oferir els serveis que contribueixin a la innovació i a l’excel·lència en la docència, 
l’aprenentatge, la recerca i la gestió de la Universitat i fer un control de la qualitat 
permanent per adaptar-los a les necessitats dels seus usuaris. 

Resultats del procés Serveis de Xarxes i Sistemes 
 HelpDesk 
 Correu: Bústies d'assignatura 
 Compra de material informàtic (maquinari i programari) 
 Pressuposts de material informàtic 
 Impressions i reprografia: fotocopiadores, impressores, escàners 
 Gestió del programari: programari d'ús general, programari lliure disponible 

(descàrregues), antivirus (PDI, PAS) 
 Telefonia i videoconferència 
 Xarxa informàtica: xarxa sense fils (WiFi), eduroam: guies de configuració, 

accés remot. 
 Seguretat i protecció de dades 

Serveis de Manteniment 
Serveis del CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Recerca) 

 Informació bibliogràfica 
 Correcció d'exàmens tipus test per lectura òptica 
 Compres i subscripcions bibliogràfiques 
 Espais de treball: sales de treball en grup i reserves de sales 
 Préstec: documents de TecnoCampus (llibres, revistes, etc.), documents 

d'altres universitats catalanes, préstec interbibliotecari 
 Suport a la recerca i a la publicació científica: 
 Publicació de documents a repositoris 
 Suport informàtic a la recerca 
 Visualització de la producció científica 

Serveis del PIE (Punt d'Informació a l'Estudiant) 
 Servei d’atenció telefònica (SAT) 
 Servei d'atenció personal 
 Suport a persones amb necessitats especials 
 Carnet TecnoCampus 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Memòria del PIE 
Memòria del CRAI 

Indicadors Nombre d’actuacions realitzades pel PIE 
Nombre de projectes informàtics desenvolupats 
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Percentatge d’execució anual dels projectes informàtics 
Pressupost de Biblioteca/CRAI per a publicacions 
Nombre de reserves d’espais d’estudi a la Biblioteca/CRAI 
Nombre de préstecs realitzats a la Biblioteca/CRAI 
Satisfacció dels estudiants amb el servei de préstec de material audiovisual 
Satisfacció dels estudiants amb la xarxa WiFi 
Satisfacció dels estudiants amb l’atenció a incidències informàtiques – Helpdesk 
Satisfacció dels estudiants amb la Biblioteca/CRAI 
Satisfacció dels estudiants amb el PIE 
Satisfacció del PDI amb les infraestructures i el manteniment 
Satisfacció del PDI amb la Biblioteca/CRAI 
Satisfacció del PAS amb les infraestructures i el manteniment 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la 
Docència. E5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. Validat pel 
programa AUDIT. Directriu 5. Serveis i recursos materials. 
recursos materials i dels serveis. Codi:5-02.b 
El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 
Funció d’avaluació dels serveis a la Comissió de Qualitat. 

Normativa  Estatuts i normes reglamentàries UPF 
 Estatuts i normes reglamentàries TecnoCampus 
 Reglament General de la Biblioteca 
 Carta de Serveis de Biblioteca i TIC 
 Carta de drets i deures dels usuaris de Biblioteca i TIC 
 Reglament del servei de préstec de documents 
 Reglament del servei de préstec interbibliotecari 
 Reglament del servei de préstec d'equipament audiovisual de 

suport a la docència 
 Normativa d'ús d'aules i equipaments informàtics d'ús comú 
 Normes d'ús del servei de correu electrònic 
 Normes d'ús del servei d'accés a la xarxa sense fils 
 Disposicions sobre l’accés a la Biblioteca 

Aplicatius de gestió Aplicatiu de gestió de la Biblioteca 
SharePoint 

 Difusió http://www.tecnocampus.cat/ca/serveis-estudiants/biblioteca 
http://www.tecnocampus.cat/ca/ecampus 

Observacions A l’apartat del CRAI, TecnoCampus inclou el seu  fons bibliogràfic. Aquest fons forma 
part del seu patrimoni i s’amplia constantment a través de les adquisicions 
(compra,donacions i cessions). Pel que fa a la compra, el pressupost de 
TecnoCampus conté una partida específica per a la compra de fons bibliogràfic. Les 
compres de material bibliogràfic també es poden finançar amb pressupost procedent 
d’ajuts de recerca. Tot el material bibliogràfic, amb independència del concepte 
pressupostari amb que s’adquireixi, passa a formar part de la col·lecció bibliogràfica 
de la Biblioteca, referenciada en el catàleg de la Biblioteca. 
També es gestiona l’accés als recursos d’informació electrònics (inclòs també en el 
pressupost de TecnoCampus). Per la seva naturalesa, aquests recursos no són 
inventariables i no formen part del patrimoni de TecnoCampus (sí que es referencien 
en el catàleg). 
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Comissió de Qualitat
Responsable de suport 

a l’aprenentatge 
(SQAI)

Cap de Xarxes i 
sistemes

Cap de Manteniment i 
serveis generalsCap del CRAIDirector/a de serveis 

de base
Diferents Òrgans i 

unitats

Legislació i 
normativa laboral 

vigent

Línies estratègiques 
TecnoCampus

Propostes de millora 
i anàlisi de resultats

inici

Polítiques 
adreçades al PAS

Identificar els 
serveis de suport 

necessaris  

Identificar els 
serveis de suport 

necessaris  

Identificar els 
serveis de suport 

necessaris  

Avaluar viabilitat 
dels serveis i 
decidir qui els 
porta a terme

Avaluar viabilitat 
dels serveis 
necessaris

Avaluar viabilitat 
dels serveis 
necessaris

Assignar la unitat 
que gestiona el 

servei

Decidir els serveis 
a oferir 

Planificar els 
serveis 

Prestar els serveis

Pag.2

Identificar els 
serveis de suport 

necessaris  

Identificar els 
serveis de suport 

necessaris  

Identificar els 
serveis de suport 

necessaris  

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat Director de serveis de base

Avaluar viabilitat 
dels serveis 
necessaris

Comitè de Direcció 
TecnoCampus

Identificar els 
serveis de suport 

necessaris  

Avaluar viabilitat 
dels serveis 
necessaris
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Comissió de QualitatResponsable de suport 
a l’aprenentatge (SQAI)

Cap de Manteniment i 
serveis generalsCap del CRAICap de Xarxes i 

sistemes
Director/a de serveis 

de base
Diferents Òrgans i 

unitats

Pàg. 1

Informe avaluació Informe avaluació

Avaluar els 
serveis

Informe avaluació

Modificar i 
millorar els serveis

Incorporar millores 

Fi

Modificar i 
millorar els serveis

Modificar i 
millorar els serveis

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat Director de serveis de base

Informe avaluació

Modificar i 
millorar els serveis

Informe de 
seguiment

Comitè de Direcció 
TecnoCampus

Informe avaluació

Informe de 
seguimentModificar i 

millorar els serveis
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