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Introducció 

 

Desprès  de cinc any d’activitat i creixement continu l’ESCST inicia el curs 2015- 2016 amb un 

tres titulacions de Grau i un Màster Universitari. Un total aproximat de XXX dels quals 215 

son de nou accés.  

Aquest creixement ha fet necessari un plantejament nou en la organització del centre.  Ens 

trobem amb la incorporació de nou PDI permanent, més tràfic d’estudiants, noves vies de 

comunicació, més departaments transversals... i nous projectes per tirar endavant. Tot això  

ha comportat un treball de reflexió  la Direcció del Centre i amb el consens de la Junta de 

Direcció de l’ESCST es presenta un document de normativa interna que ha de servir per 

unificar els mecanismes de funcionament de l’ESCST.  

Aquest document pretén donar claredat e informació en relació a la organització del centre. 

Està basat en el I Conveni col·lectiu Fundació TecnoCampus 2013-2017 signat el 19 de 

desembre del 2013 i en el Reglament de l’Escola  Superior de Ciències de la Salut aprovat per 

la Junta de Govern el 21 de juliol del 2015.  

Estic convençuda que amb aquest document millorarem la eficàcia del treball diari i ens 

facilitarem la feina tots plegats. 

 

Dra. E. Cabrera. 

Directora de l’ESCST 

Mataró 7 de setembre del 2015 

 

  



 

 

1. ESTRUCTURA I  GOVERNANÇA DEL CENTRE 

 

 

1.1 Direcció 

Son funcions de la direcció: 

a) Organitzar els ensenyaments d’acord amb les directrius que li siguin d’aplicació. 

b) Representar l’Escola tant a nivell intern com extern. 

c) Proposar al director general de Tecnocampus la designació dels càrrecs directius de 

l’Escola.  

d) Presidir la Junta de Direcció i el Claustre de l’Escola. 

a) Participar en els òrgans de govern que determinen els Estatuts i altres normes de 

funcionament intern de la Fundació Tecnocampus. 

e) Dotar l’Escola de les estructures organitzatives apropiades d’acord amb els criteris de la 

Fundació Tecnocampus. 

b) Elaborar la proposta de pressupost anual de l’Escola, que haurà de ser elevada a la 

Comissió de Govern i confeccionada d’acord amb els criteris generals fixats pel Patronat 

de la Fundació Tecnocampus.  

f) Organitzar, coordinar i supervisar la recerca i la transferència de coneixement de l’Escola, 

d’acord amb el pla de recerca dels Centres Universitaris Tecnocampus i els objectius 

estratègics de la Fundació. 

g) Coordinar i supervisar l’activitat docent que ofereix l’Escola, tot vetllant pel compliment 

de la programació, de la normativa acadèmica i per la qualitat de la docència. 

h) Responsabilitzar-se de la gestió acadèmica i administrativa per a l’expedició dels títols 

corresponents 

i) Supervisar la gestió acadèmica i administrativa derivada de l’activitat del centre. 

j) Resoldre les sol·licituds de convalidació d’estudis per part dels estudiants d’acord amb les 

normes aplicables 

k) Definir i gestionar l’estructura del personal del centre. 

Direcció

Esther Cabrera

Coordinadora Infermeria

Lorena Molina

Coordinadora CAFE

Marta Carrasco

Coordinadora Fisioteràpia

Luciana Moizé

Coordinadora Màster
Esther Cabrera 

Responsable CSIS          
Carol Chabrera

Cap d’Estudis

Carme Rosell



 

l) Intervenir en el procés de selecció, formació i promoció del personal docent propi, 

d'acord amb els criteris generals establerts per la Fundació Tecnocampus. 

m) Organitzar i gestionar programes de formació continuada, d’acord amb els criteris 

generals de la Fundació TECNOCAMPUS. 

n) Impulsar la participació del personal del centre en els programes i processos d’avaluació 

de la Qualitat d’acord amb els requisits imposats per la normativa vigent, la UPF i la 

Fundació TECNOCAMPUS 

o) Executar i fer complir els acords dels òrgans de govern de la Fundació TECNOCAMPUS que 

siguin de la seva competència 

p) Promoure i gestionar programes d’intercanvis i de mobilitat tant de professors com 

d’estudiants. 

q) Definir les necessitats d’espais i infraestructures del centre. 

r) Participar en l’avaluació de la qualitat dels ensenyaments i de la recerca. 

s) Promoure la implantació dels programes d’innovació docent. 

t) Fomentar la participació del personal en activitats de difusió del centre. 

u) Potenciar les relacions amb l’entorn social, cultural i empresarial. 

v) Coordinar i supervisar la confecció de la memòria del curs. 

w) Supervisar i formalitzar els convenis de cooperació educativa i altres que explícitament 

hagin delegat els òrgans de govern competents de la Fundació TECNOCAMPUS. 

x) Totes aquelles que figurin en els Estatuts i altres normes de règim intern de la Fundació 

Tecnocampus i li siguin delegades pels òrgans de govern. 

y)  Formar part del comitè de direcció i del consell acadèmic dels Centres Universitaris 

Tecnocampus 

 

1.2 Cap d’Estudis 

Són funcions del o la cap d'estudis: 

Atenció als estudiants i aplicació de normatives 

a) Ser l’interlocutor d’estudiants i professors en totes aquelles qüestions de caràcter 

acadèmic i organitzatiu que els afectin (atenció personal, resolució d’instàncies, 

canalització de queixes, etc.). 

b)  Vetllar pel compliment de la Normativa Acadèmica de l’Escola . 

Organització dels ensenyaments 

e) Vetllar pel desplegament del Pla d’Estudis d’acord amb les orientacions acordades per la 

Junta de Direcció; és a dir, coordinar les reunions amb els coordinadors o coordinadores 

de cada titulació per tal de donar-li i mantenir l’orientació formativa acordada per la 

Junta de Direcció, supervisar-ne els desplegaments, evitar solapaments de continguts, 

etc. 

f) Proposar a la Junta de Direcció l’oferta anual d’optativitat i d’acord amb els coordinadors 

o coordinadores de titulacions. 



 

g) Proposar anualment a la Junta de Direcció de l’Escola les instal·lacions i equipaments 

necessaris per a dur a terme les activitats docents en col·laboració amb els altres caps 

d’estudis dels centres universitaris de la Fundació Tecnocampus. 

h) Tenir cura de la confecció de la Guia de l’Estudiant dels diferents ensenyaments del 

centre. 

i) Tenir cura de la informació acadèmica que apareix a la web del centre pel que fa a Plans 

d’Estudis, professorat i gestió acadèmica, procurant una actualització puntual del seu 

contingut.  

j) Procurar que els canals de comunicació amb els estudiants (campus virtual i altres 

aplicacions tecnològiques) continguin la informació adequada i siguin eines de 

participació activa entre professorat i alumnat. 

k) Confeccionar els horaris de docència i d’exàmens i donar-los a conèixer amb la suficient 

antelació. 

l) Controlar les absències laborals i donar-hi solució acadèmica d’acord amb el coordinador 

de la titulació afectada. 

Avaluació docent 

k) Organitzar els programes de pràctiques, vetllar per la seva qualitat i presidir les sessions 

d’avaluació. 

Innovació docent 

l) Organitzar la implantació i el funcionament dels programes d’innovació docent. 

Tutorització 

m) Orientar els estudiants sobre el currículum a seguir, organitzar el sistema de tutories i 

vetllar perquè funcioni adequadament. 

Professorat 

n) Definir, conjuntament amb els coordinadors o coordinadores de titulació i el director o 

directora les necessitats de nova contractació per al correcte desplegament del Pla 

d’Estudis. 

o) Proposar a la Junta de Direcció, d'acord amb coordinadors o coordinadores de titulació, la 

distribució de docència entre el professorat de l’Escola. 

p) Vetllar per una distribució equilibrada de les tasques docents, de recerca, de 

transferència de coneixements i de gestió entre el professorat del centre. 

Avaluació de la qualitat 

q) Organitzar i participar en les accions d’avaluació de la qualitat. 

Altres 

r) Formar part del consell acadèmic dels Centres Universitaris TecnoCampus 

  



 

1.3 Coordinadors 

Són funcions dels coordinadors/es: 

Les funcions de coordinador o coordinadora de titulació es basen en la direcció docent de la 

titulació, la promoció de la innovació docent i de la recerca, així com la participació en els 

processos de selecció dels docents del Grau i d’avaluació de la qualitat dels estudis. 

Concretament, el o la coordinadora de Grau s’encarrega de:  

Direcció docent 

a) Organitzar la docència de les matèries adscrites a la titulació de manera que els 

continguts de les assignatures s’adaptin al perfil que l’Escola vol assolir per als seus 

titulats 

b) Procurar, en coordinació amb el cap d'estudis, que els continguts entre assignatures 

siguin coherents, no se solapin, s’adeqüin temporalment i es complementin quan sigui 

necessari. 

Organització de la docència 

c) Proposar a la Junta de Direcció, d'acord amb el o la cap d’estudis, la distribució de 

docència entre el professorat de la titulació. 

d) Vetllar per una distribució equilibrada de les tasques docents, de recerca, de 

transferència de coneixements i de gestió del professorat adscrit a la titulació. 

e) Proposar programes de formació continuada i participar activament en les propostes que 

puguin arribar per altres vies. 

Innovació docent 

g) Coordinar la implantació dels programes d’innovació docent en les matèries adscrites a la 

titulació d’acord amb les directrius de l’Escola i de la Fundació Tecnocampus. 

h) Dirigir la preparació dels materials didàctics per a la docència en qualsevol modalitat 

d’ensenyament. 

Estudi i recerca 

i) Impulsar la recerca i la transferència de coneixements, així com la participació del 

professorat en publicacions, en grups de recerca i en activitats congressuals. 

k) Organitzar la promoció externa de la titulació a través d’activitats complementàries: 

conferències, visites, seminaris… en coordinació amb la unitat de Comunicació de la 

Fundació Tecnocampus. 

Professorat 

m) Participar en la selecció del professorat de la titulació. 

Avaluació de la qualitat 

n) Vetllar per la qualitat de la docència del professorat de la seva titulació. 

o) Participar en les accions d’avaluació de la qualitat del centre. 

Activitat institucional 

p) Vetllar per la participació del professorat de la titulació en les activitats institucionals. 

Altres 



 

q) Formar part del consell acadèmic dels Centres Universitaris TecnoCampus 

 

1.4 Responsables 

La figura dels responsables es determina segons les necessitats del centre i la seva vinculació 

amb altres departaments transversals del TecnoCampus. 

 Responsable CSIS. El Centre de Simulació i innovació en Salut es un centre  propi de 

l’ESCST que té per objectiu impulsar la recerca, la docència i la innovació en  

simulació en salut. Té una projecció interna i externa i es finança mitjançant recursos 

propis obtinguts del lloguer d’espais, projectes de recerca i formació. 

 Responsable RRII. Es la persona responsable del Programa Erasmus de l’ESCST i de 

fomentar programes de mobilitat internacional  per estudiants i PDI al centre. Està en 

estreta connexió amb la Cap d’Estudis i les Coordinacions. Té una representativitat 

fonamental en el Departament de Relacions Internacionals TecnoCampus i treballa 

amb les línies estratègiques de la Direcció de l’ESCST en relació a la projecció 

internacional del centre.  

 Responsable del Practicum. Son les persones  encarregades de portar les pràctiques 

reglades de les titulacions de la Escola. Depenen de les coordinacions. S’ organitzen 

amb les institucions/ centres de pràctiques mitjançant convenis de col·laboració i 

comissions mixtes.  

 Responsables TFG. Son les persones encarregades de  organitzar i vetllar la a qualitat 

dels TFG de cada una de les titulacions de l’ESCST. Depenen de les coordinadores de 

Grau i s’ organitzen mitjançant les Comissions TFG on hi ha participació de docents 

del centre.  

 Tutores/ assessors CARME 

 

 

 

 
 

 

 

RESPONSABLE PRACTICUM

• Susana Santos (INF)

• Carol Chabrera (LBSI)

• Toni  Caparrós (CAFE)

• Luciana Moizé (FISIO)

RESPONSABLE TFG

• Carol Chabrera 
(INF)

• Juanjo Garcia 
(CAFE)

RESPONSABLE RRII

• Noemí Serra

TUTORS/ASSESSORS   
(2 per curs)

• 1er INF/ CAFE/ 
DOBLE

• 2n INF/CAFE

• 3er INF/CAFE

• 4t IF/CAFE



 

2. ÒRGANS COL.LEGIATS DE L’ESCST 

 

2.1 Comissió de Govern 

És l’òrgan superior de govern i administració de l’Escola. Són funcions de la Comissió de 

Govern :  

a) L’aprovació del Pla d’Actuació de l’Escola, que haurà definir-se en concordança  amb el 

Pla Estratègic i el Pla d’Actuació de la Fundació Tecnocampus 

b) L’aprovació de la proposta de pressupost del centre, que serà elevat al titular del centre 

per la seva aprovació definitiva. 

c) L’aprovació de la proposta de liquidació del pressupost de l’Escola, que serà elevat al 

Patronat de la Fundació per a la seva aprovació definitiva 

d) L’aprovació de les normes de funcionament acadèmic de l’Escola i normatives 

específiques necessàries per al desenvolupament de l’activitat de l’Escola, que seran 

ratificades i aprovades, si escau, pels òrgans competents de la Universitat Pompeu Fabra i 

pel Patronat de la Fundació Tecnocampus, un cop escoltat el Claustre de l’Escola i el Senat 

de la Fundació. 

e) L’aprovació del reglament de l’Escola, que serà ratificat i aprovat pels òrgans competents 

de la Universitat i de l’entitat titular. 

f) L’aprovació de les propostes de designació del professorat  

g) La designació dels càrrecs directius del centre, llevat del càrrec de director, a proposta del 

director general de la Fundació segons propostes del director o directora del centre. 

COMISSIÓ DE GOVERN

•2 vegades a l’any

JUNTA DE DIRECCIÓ

•1 vegada a la setmana

JUNTA DE CENTRE

•1 vegada al mes

JUNTA DE CENTRE AMB DELEGATS

•1 vegada al trimestre

JUNTA DE TITULACIÓ

•1 vegada al mes

CLAUSTRE

•2 vegades a l’any

CONSELL ASSESSOR

•1 vegada a l’any



 

h) L’aprovació de la Memòria anual del centre 

i) Totes aquelles funcions que no hagin estat atribuïdes als altres òrgans en el reglament de 

l‘Escola. 

  

2.2 Junta de Direcció de l’Escola 

Les funcions de la Junta de Direcció de l’Escola són: 

a) Elaborar les normatives específiques de l’Escola, i elevar-les, per a la seva aprovació, a la 

Comissió de Govern.  

b) Aprovar, per a cada curs acadèmic, l’organització de la docència, la recerca i la gestió del 

centre, d’acord amb les directrius generals aprovades per la Fundació TECNOCAMPUS. 

c) Proposar la implantació de nous ensenyaments i elaborar-ne els plans d’estudis i elevar 

les propostes als òrgans competents. 

d) Organitzar i regular la participació del personal acadèmic en el Pla de Recerca de la 

Fundació Tecnocampus. 

f) Elaborar el projecte anual d’activitats de l’Escola. 

h) Sol·licitar al director o directora general de la Fundació Tecnocampus la creació, 

modificació o supressió de llocs de treball i la dotació de recursos materials, d’acord amb 

les necessitats de l’Escola i de manera coordinada amb els altres centres de 

Tecnocampus.  

i) Nomenar les persones delegades o representants de l’Escola en els òrgans interns o 

externs on sigui pertinent 

j) Elaborar cada curs acadèmic la Memòria anual d’activitats que serà elevada a la Comissió 

de Govern. 

 

2.3 Junta de Centre 

 

 Una vegada al mes la Junta de Direcció s’amplia i dona veu i participació a tot el PDI de 

l’ESCST. En aquest òrgan es parlen temes vinculats a la recerca, la  docència i a la gestió 

del centre. També es posen en comú temes relacionats amb la promoció dels estudis i 

seguiment de les titulacions,. 

 

2.4 Junta de Titulació 

La Junta de titulació es configura com un òrgan de treball de les titulacions del Grau de 

l’ESCST. La presideix la coordinadora de la titulació. Una vegada al mes es posen en comú 

temes relacionats amb la docència, i els àmbits de coneixement de cada Grau. Funcions 

a) Treballar temes vinculats a la docència del Grau 

b) Proposar modificacions/millores en les PDA 

c) Treballar els àmbits de coneixement  

d) Detectar/ prevenir situacions complexes a l’aula 



 

e) Identificar alumnes amb problemes i fer seguiment amb els tutors 

f) Treballar la imatge i la promoció de la titulació al exterior 

g) Participar en esdeveniments vinculats al Grau ( congressos, simpòsiums..) 

h) Estar informats de les Conferències Nacionals de cada titulació 

i) Traslladar, mitjançant la coordinadora, les inquietuds o propostes de millora a la Direcció 

del Centre. 

 

2.5 Claustre 

El Claustre de l’Escola és l’òrgan de debat i participació sobre les línies generals d’actuació 

acadèmica de l’Escola. Presidit pel director o directora, té com a objectiu principal assegurar 

la informació i implicació del conjunt de membres de l’Escola en el seu procés de 

desenvolupament. 

Les funcions del Claustre de l’Escola són: 

a) Tractar els temes de l’ordre del dia, establerts pel director o directora de l’Escola. 

b) Debatre sobre els projectes i objectius anuals de l’Escola i de la Fundació TECNOCAMPUS. 

c) Manifestar l’opinió sobre temes que afectin l’Escola i proposar iniciatives per tal d’assolir 

i/o millorar els objectius acadèmics i de recerca que l’Escola hagi promogut a curt i mitjà 

termini. 

d) Proposar al director o directora la creació de comissions per tractar temes que afectin la 

bona marxa acadèmica de l’Escola. 

e)  Ésser informats sobre l’evolució i execució del pla d’actuació de l’Escola 

f)  Ésser escoltat en el procés de nomenament del director o directora de l’Escola 

g)  Qualsevol altre que li pugui ser atribuïda en el desplegament de les normatives 

específiques dels Centres Universitaris Tecnocampus  

  



 

3. ORGANITZACIÓ PRESÈNCIA DEL PDI PERMANENT A L’ESCST. 

 

Des de els seus inicis l’ESCST  ha mantingut un posicionament de flexibilitat envers a la 

presència del PDI permanent al centre,  respectant els acords establerts al conveni col·lectiu 

de la Fundació Tecnocampus. 

Amb la intenció de seguir mantenint aquesta flexibilitat, però també la de establir un 

sistema que permeti a la Direcció del centre conèixer les dinàmiques de treball dels PDI 

permanent  i les franges horàries en les que es troben present a la institució, s’ha elaborat 

aquest document. 

L’ESCST  ha crescut i segueix creixent de forma important , sorgint així la necessitat d’un 

millor seguiment de la  presència i de les absències  al centre dels PDI permanent. 

L’objectiu d’elaborar aquest document és assegurar que les necessitats de la Fundació 

Tecnocampus, del Centre i dels seus estudiants estaran ateses. 

La norma es basa en els acord establerts entre empresa i els treballadors en el  I Conveni 

col·lectiu fundació Tecnocampus 2013-2017.  Envers a això, la presència del PDI permanent 

de l’ESCST es regularà mitjançant les següent premisses: 

 

3.1 Responsabilitats PDI permanent: comunes per 24 ECTS i 30 ECTS 

Compromís acadèmic: docència, recerca i transferència tecnològica de coneixement.- 

 Activitat d’extensió universitària. 

 Participació en activitats de promoció. Saló de l’ensenyament, JPO, Tallers Link, altres. 

 Participació en activitats de seguiment de graus. 

 Participació en el desenvolupament de nous graus o adaptació als existents. 

Funcions pròpies del PDI permanent. 

 Atenció a l’estudiant. 

 Participació activa en comissions i grups de treball que estableixi l’escola. Juntes de 

titulació, Juntes de Centre, Claustre de professorat. 

 Participació en organització TFG. 

 Tutories d’estudi o  de pràctiques en empreses. 

 Disseny i evolució d’assignatures. Participació en Comissions Docents 

 Activitat de formació permanent. Propostes de formació de postgrau, cursos d’estiu, 

etc. 

 Acció de promoció d’estudis.  

 Impuls de la internacionalització. Mobilitat internacional, impartició assignatures en 

altres idiomes (de preferència anglès), propostes trobades internacionals científiques 

i/o professionals. 

 Creació de xarxes de relació amb l’empresa. Participació en grups  de treball 

d’empreneduria 



 

 Participació activa grups de recerca segons la categoria acadèmica. 

 

3.2 Presència del PDI permanent  al Centre. 

El PDI permanent a dedicació completa de 30 ECTS ha de dedicar un mínim de 30 h 

presencials setmanals al centre. 

El PDI permanent a dedicació plena a de dedicar presencialment al centre un total de 24 h 

setmanals. 

En període no lectiu no s’exigirà la presència del professorat, sempre i quan les activitats de 

l’Escola no ho facin necessari. Realitzarà igualment la seva jornada laboral no presencial, 

poden utilitzant E-treball si cal. 

Es respectaran el períodes de descans estipulats pel conveni col·lectiu, d’acord amb el PDI. 

 

Absències del centre. Permisos.- 

El creixement de l’Escola i  la seva estructura fa necessari establir uns sistemes de seguiment. 

Aquets mecanismes han de garantir la qualitat dels ensenyaments i de la resta d’activitats 

del Centre i de la Fundació. 

 El PDI es pot absentar  del seu lloc de treball de forma retribuïda prèvia petició i 

presentació del justificant corresponent, en els casos que estipula el conveni segons la 

regulació legal vigent, i que consten en el Capítol 5, Article 27 del conveni de la FTCM. 

 En casos excepcionals les absències poden ser autoritzades per la Direcció del centre. 

 La direcció valorarà les sol·licituds del PDI permanent de no presència al Centre que es 

justifiquin per la realització d’activitat científica que reverteixi en beneficis per l’Escola i 

el seu PDI. 

Horaris permanència presencial al Centre 

 El horaris establerts durant un període no suposen un dret. L’ESCST pot  modificar en 

funció de la seva activitat aquets horaris. La Direcció te la potestat de establir aquets 

horaris en cas de discrepàncies. 

 Es comunicaran aquets canvis amb 10 dies antelació. 

 Aquets horaris s’establiran en funció de l’activitat docent del professorat i de les 

indicacions de la direcció de l’Escola en funció de les necessitats de la mateixa en cada 

moment.  

 El PDI i la direcció tindran  en conta a l’hora de determinar aquets horaris  les obligacions 

establertes en el conveni pel PDI permanent.  

 Es sol·licitarà al PDI permanent que comuniqui de forma trimestral, amb l’elaboració 

d’un cronograma setmanal a la Cap d’Estudis la seva previsió, lo més aproximada 

possible, de presència al centre. Aquesta proposta de presència serà valorada per la 

Direcció de l’ESCST, que informarà al docent si es acceptada, o si sol·licita alguna 

modificació en la mateixa, així com del motiu que justifica la petició d’aquesta 



 

modificació. Aquesta planificació trimestral serà accessible per tota la plantilla de PDI 

permanent  de l’Escola en una carpeta específica a Intranet. 

 

Canals de comunicació 

 Les absències seran comunicades a la Cap d’Estudis, poden utilitzar el document elaborat 

per fer la sol·licitud de permisos, i per correu electrònic, trucada Telefónica o SMS, en cas 

que la notificació s’hagi de fer en menys de 24 h a que es produeixi l’absència. 

 Si la absència es produeix per un motiu establert al conveni col·lectiu, el PDI haurà de fer 

arribar una còpia d’aquesta sol·licitud al departament de RRHH. 

 El docent rebrà  una còpia del document, o confirmació per correu electrònic per tal que 

tingui una constància escrita de l’autorització. 

 

Faltes i sancions 

És una responsabilitat social de tots els professionals de l’ESCST vetllar per la qualitat que 

s’ofereix des de l’Escola a la comunitat en tos els àmbits, docència, recerca i gestió. 

Les faltes i sancions estan descrites i regulades per a tot el personal de Fundació en el 

conveni col·lectiu. L’ESCST aplicarà si s’escau aquesta normativa en situacions complexes 

que comportin algun tipus de perjudici a la Fundació,  a l’ESCST,  i/o als estudiants, i que 

siguin susceptibles de ser corregides. En cas de que així sigui i es detectin faltes tant lleus, 

com greus o molt greus per part de PDI o de PAS, s’aplicaran les sancions establertes al 

conveni col·lectiu per aquestes faltes. 

 

 

 

 

 

  

 

 


