
     Fitxa del procés 
 
 

Nom Gestionar l’orientació professional 

Codi E5_4 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Grau i màster 

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

Responsable Cap de Serveis Campus  

Unitat administrativa 
que en fa seguiment 

Servei de carreres professionals 

Objectiu El Tecnocampus, a traves del Servei de Carreres Professionals i el Programa 
Alumni,  vol ajudar als estudiants i graduats a adquirir i desenvolupar habilitats a 
través d’una programació de tallers i sessions pràctics impartits per professionals. 
L’objectiu és ajudar a:  

 Liderar la seva trajectòria professional, segons les seves competències i 
valors, i la realitat del mercat. Cap a on vull anar? 

 Millorar la seva empleabilitat, tant si busquen la seva primera feina com si 
volen donar un pas més endavant. Què he de fer?  

 Adquirir o potenciar noves eines i competències per tal de millorar la seva 
carrera professional. Com ho faig? 

Resultats del procés Estudiants i graduats que han adquirit la informació, coneixements i habilitats per 
millorar la seva capacitat de trobar feina a través dels serveis d’orientació. 

Documentació 
associada (entre 
parèntesi, ubicació de 
la documentació) 

Memòria de Serveis Campus (Sistema d’Informació a la Direccció) 

Indicadors Empreses participants al Fórum del Talent 
Estudiants participants al Fórum del Talent 
Estudiants participants al programa skills  de desenvolupament de competències 
Sessions d’orientació laboral per a estudiants i Alumni 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. 
Protocol E5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. Validat pel 
programa AUDIT. Directriu 3. Desenvolupament de l’ensenyament i altres 
actuacions orientades als estudiants. 
El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa -- 

Aplicatius de gestió www.tecnocampus.cat  
www.alumni.tecnocampus.cat 
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 Difusió Comunicació on/off (web, xarxes socials, correu electrònic, moodle, sessions 
informatives,...) 
http://tecnocampus.cat/ca/carreres-professionals/estudiants/programa-skills 
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Estudiants

Comitè de 
Direcció 

TecnoCampus i 
Direcció Escola

Coordinador de Grau
Servei de carreres 

professionals 
TecnoCampus

Diferents òrgans i 
unitats

Línies 
estratègiques 
TecnoCampus

Enquesta 
estudiants 
graduats

Contactes amb les 
empreses

Estudis AQU 
inserció laboral

Associacions 
professional

Analitzar el mercat 
laboral de le 
professions 

relacionades amb les 
titulacions impartides

Inici

Analitzar el mercat 
laboral de le 
professions 

relacionades amb les 
titulacions impartides

Elaborar  proposta 
programa anual 

d’orientació -skills 
TecnoCampus-

Proposta 
programa skills 
TecnoCampus

Proposta 
programa skills 
TecnoCampus

Valida

Aprova

Planifica 
actuacions anuals 

orientació 
professional

Difon programa 
skills 

TecnoCampus

Desenvolupa i fa 
seguiment 

programa skills 
TecnoCampus

Identifica i 
proposa millores

Identifica i 
proposa millores

Accions de 
millora/informe 

seguiment

Programa skills 
TecnoCampus

Programa skills 
TecnoCampus

Avaluar programa 
skills 

TecnoCampus

Decideix millores 
que cal incorporar

Incorpora millores 

Fi

SiNo

No

Si

Estat: ( ) En elaboració ( X ) Validat  .Cap de Serveis Campus.

Accions de millora
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