
      Fitxa del procés 
 
 

Nom Gestionar les activitats universitàries 

Codi E5_5 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Comunitat universitària  

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

Responsable Cap de Serveis Campus 

Unitat administrativa 
que en fa seguiment 

Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària (UACU) 

Objectiu Oferir a la comunitat universitària, i especialment als estudiants, la 
possibilitat de gaudir d’activitats universitàries que responguin a les seves 
necessitats individuals i col·lectives i vagin més enllà dels àmbits estrictes 
de la docència i la recerca, per afavorir la seva formació integral com a 
persones. 

Resultats del procés Activitats esportives 
Activitats culturals 
Activitats de voluntariat 
Representació dels estudiants 
Associació estudiants  

Documentació 
associada (entre 
parèntesi, ubicació de 
la documentació) 

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

Indicadors Activitats rellevants organitzades per l’Associació d’Estudiants 
Nombre de comissions de l’Associació d’Estudiants 
Participants en activitats esportives 
Participants en activitats culturals 
Participants en activitats de solidaritat 

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. Inclòs al programa 
AUDIT. Directriu 3. Desenvolupament de l’ensenyament i altres actuacions 
orientades als estudiants. El procés incorpora els mecanismes del cicle de 
qualitat. 

Normativa Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats (LOU).  
Llei Orgànica d’Universitats de Catalunya (LUC) 
Línies estratègiques TecnoCampus 
Estatut de l’associació d’estudiants 



      Fitxa del procés 
 

Aplicatius de gestió -- 

 Difusió http://www.tecnocampus.cat/ca/serveis-estudiants 
Xarxes socials en general, pantalles recinte universitari, moodle i cartelleria.  
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Associació d’estudiants Universitat Pompeu FabraComitè de Direcció 
TecnoCampus

Unitat d’Atenció a la 
Comunitat 

Universitària
Cap de Serveis CampusDiferents Òrgans i 

unitats

Estatuts 
TecnoCampus

Línies 
estratègiques 
TecnoCampus

Propostes de millora 
i anàlisi de resultats

inici

Normativa 
d’activitats 

universitàries

Identificar 
necessitats 
d’activitats 

universitàries   

Avaluar viabilitat 
activitats 

identificades

Planificar els 
serveis 

Prestar els serveis
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Identificar 
necessitats 
d’activitats 

universitàries   

Identificar 
necessitats 
d’activitats 

universitàries   

Decidir normatives 
activitats 

universitàries

Avaluar viabilitat 
activitats 

identificades

Decidir activitats  
a oferir 

Decidir activitats  
a oferir 

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

Informar les 
activitats obertes

Informar les 
activitats obertes

Suport informar 
les activitats 

obertes

Suport informar 
les activitats 

obertes

Decidir activitats  
a oferir 

Suport avaluar 
viabilitat activitats 

identificades
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Associació d’estudiants Universitat Pompeu FabraComitè de Direcció 
TecnoCampus

Unitat d’Atenció a la 
Comunitat UniversitàriaCap de Serveis CampusDiferents Òrgans i 

unitats

Pag.2

Informe 
d’avaluació

Informe 
d’avaluació

Modificar i millorar 
serveis

Modificar i millorar 
serveis

Modificar i millorar 
serveis

Incorporar millores

Fi

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

Incorporar millores Incorporar millores

Informe 
d’avaluació

Avaluar les 
activitats 

universitàries
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