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INFORME DE REVISIÓ DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT 

DE L’ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L’EMPRESA 

TECNOCAMPUS 

 

0. DADES IDENTIFICATIVES DEL SGIQ DEL CENTRE 

Universitat Universitat Pompeu Fabra 

Centre Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa (ESCSET) 

Responsable de l’elaboració de 
l’informe 

Responsable de qualitat 

Comissió responsable de 
l’aprovació de l’informe 

Comissió de Qualitat de l’ESCSET 

Versió del SGIQ analitzada 8 

Web de qualitat http://www.tecnocampus.cat/ca/qualitat-eum  

 

1. INFORMACIÓ PRÈVIA 

Aquest informe ha estat elaborat pel Responsable de Qualitat de TecnoCampus per portar-ho a 

la Comissió de Qualitat de l’Escola del dia 6/3/2019. 

En els següents punts s'analitzen els diferents apartats del manual del nostre Sistema de 

Garantia Interna de Qualitat i, si cal, es fan propostes de modificació.  

En aquesta revisió adeqüem l’estructura del nostre manual del SGIQ a la que va aprovar la 

Comissió de Qualitat UPF al gener de 2017. 

 

2. VALORACIÓ DEL MANUAL DEL SGIQ DEL CENTRE 

0. DADES IDENTIFICATIVES 

Durant el curs passat va haver un relleu en la Direcció de l’Escola, que actualitzem. Amb aquest 

canvi, la informació que apareix al Manual és adequada. 

1. PRESENTACIÓ DEL CENTRE 

Aquesta informació no constava en l’anterior Manual. S’ha afegit.  

2. ORGANITZACIÓ I RESPONSABLES DEL CENTRE 

Aquesta informació estava en els apartats 2.1 i 3.1 de l’anterior Manual. S’ha afegit un petit 

paràgraf per fer esment a les comissions de qualitat de les que es parlarà amb més detall en un 

apartat posterior del manual. La resta d’informació es considera adequada i actualitzada. 

 

http://www.tecnocampus.cat/ca/qualitat-eum
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3. SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT 

3.1. Marc del SGIQ-UPF i òrgan central responsable del SGIQ UPF 

Aquesta informació no hi era en l’anterior versió, i s’ha afegit. S’ha posat el text recomanat per 

l’Oficina Tècnica de Qualitat. 

3.2. Política i objectius de qualitat del centre 

En l’anterior versió del Manual, en aquest apartat es parlava dels eixos del model educatiu de 

TecnoCampus. Ara es concreten més els objectius i la política de qualitat en base al pla 

estratègic. 

3.3. Abast del SGIQ del Centre 

Aquesta informació estava en l’apartat 1.3 de l’anterior Manual. La informació està actualitzada. 

3.4. Responsables del SGIQ del Centre. 

Aquesta informació estava en els apartats 2.3, 2.3.1 i 2.3.2 de l’anterior Manual i en una part del 

3.1 (la que fa referència a la comissió responsable del SGIQ, que es considera adequada, i 

l’organigrama). La única excepció és que no constava la composició del Comitè d’Avaluació 

Interna de les acreditacions, que s’ha afegit al final de l’apartat.  

3.5. Seguiment i millora contínua  

Aquesta informació estava en els apartats 1.2, 5.2, 6, 6.1, 6.2 i 6.3. S’ha afegit un paràgraf per a 

fer esment a l’ús d’un nou aplicatiu per a la gestió dels plans de millora. També es fa esment a 

l’informe de revisió del SGIQ, que des d’aquest curs es fa amb un format unificat a tota la 

Universitat i que agafa les dades de l’aplicatiu per a la gestió dels plans de millora. Amb aquests 

afegits, es considera que la informació és adequada i està actualitzada. 

3.6. Participació dels grups d’interès  

Aquesta informació estava en l’apartat 6.4 de l’anterior Manual. Només s’ha afegit una línia per 

a deixar constància de que la direcció de l’Escola es reuneix de manera periòdica amb els 

estudiants. No s’ha afegit cap altra informació doncs aquesta és adequada i està actualitzada. 

Destaquem alguns aspectes relacionats amb la participació dels grups d’interès que tenen el seu 

reflex en algunes accions del pla de millora del SGIQ: 

- El curs passat es va crear una enquesta telefònica als graduats (acció 0001) que ens permet 

obtenir informació de la inserció laboral a 1 any de la graduació. També aquest any hem 

participat en l’enquesta de satisfacció dels graduats i graduades recents que fa AQU 

Catalunya i que per primera vegada ha obert als centres adscrits. Considerem que  els 

sistemes de participació dels grups d'interès són adequats. 

- Considerem que la participació en algunes enquestes ha de millorar, i en aquest sentit l’any 

passat es va definir l’acció 0003 que aquest proper curs tindrà continuïtat. Les enquestes 

amb participacions més baixes son les de satisfacció dels estudiants amb la docència (28% 
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el curs 17/18), la de satisfacció dels estudiants amb el TFG (entre l’11% i el 27% el curs 17/18) 

i la de satisfacció dels estudiants amb el pla d’acció tutorial (inferior al 20% el curs 17/18). 

- Algunes de les enquestes no es troben recollides a cap procés i cal valorar la seva 

incorporació a processos o creació de nous processos. Per aquest motiu definim l’acció 

0039. 

- Per tal de consolidar la implantació dels processos del SGIQ, es proposa fer una campanya 

de difusió i participació dels grups d'interès sobre el SGIQ (proposta 0043). 

3.7. Informació pública 

Aquesta informació estava en l’apartat 4.2 de l’anterior Manual. No s’ha afegit cap informació 

doncs aquesta és adequada i està actualitzada. 

3.8. Mapa de processos 

Aquesta informació estava en l’apartat 3.3 de l’anterior Manual. No s’ha afegit cap informació 

doncs aquesta és adequada i està actualitzada. 

3.9. Processos 

S’ha afegit un procés E1.15 Desenvolupar l’activitat docent, que recull amb més extensió una 

part del contingut del procés E1.12. S’ha actualitzat el mapa de processos atenent a aquest 

canvi. 

Els altres processos son adequats tot i que, a partir de la revisió realitzada pels responsables dels 

processos, s’han proposat petites modificacions en alguns d’ells, que no afecten al seu objectiu 

final. Destaquem: 

- Major concreció en el procés E5.3, en el sentit que el fluxgrama detalla les funcions 

realitzades per cada agent, amb especial atenció als rols dels responsables de pràctiques 

de cada Grau i el servei de carreres professionals de TecnoCampus. 

- Major concreció en el procés E5.1, en el sentit que s’explicita que és el tutor/a la persona 

que té la funció de facilitar la relació entre el professorat i els estudiants amb necessitats 

específiques d’aprenentatge, a través d’un protocol d’actuació específic. 

- Major concreció en el procés E3.1, en el sentit que s’explicita el rol dels responsables de 

procés en la revisió del SGIQ i l’ús d’un aplicatiu informàtic centralitzat a la UPF. 

- Major concreció en el procés E1.6, en el sentit que s’incorpora el rol de la comissió de 

qualitat i s’explicita l’ús d’un aplicatiu informàtic centralitzat a la UPF.  

Per tal de facilitar el control de les revisions dels processos, es proposa una millora (acció 0044) 

que consisteix en incorporar a cada procés l’històric de les dates de revisió. 

També es proposa una millora per revisar l’encaix de les enquestes de satisfacció en els 

processos (acció 0039) que és possible que porti a la definició de nous processos relacionats amb 

les enquestes. 

En els processos s’especifiquen els indicadors relacionats i els documents en què es podien 

localitzar però no els seus valors. Es proposa una millora (acció 0045) consistent en incorporar 

els valors dels indicadors a cada procés. 
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En l’anterior Manual havia una taula de processos on estaven tant els transversals com els propis 

d’Escola. En aquesta revisió s’han posat dos taules diferenciades. 

S’han canviat els responsables d’alguns processos ja que havia processos on la responsabilitat 

estava a l’Escola i a la pràctica eren transversals de TecnoCampus amb una persona responsable 

també d’unitat transversal. Els processos que s’han canviat per aquest motiu han estat els 

següents: 

PROCÉS (CODI I NOM) RESPONSABLE v.7 RESPONSABLE v.8 

E1.2 Programar i verificar un nou títol de grau Director/a centre Cap de Gestió 
Acadèmica 

E1.3 Programar i verificar un nou títol de màster universitari Director/a centre Cap de Gestió 
Acadèmica 

E1.4 Modificar un títol de grau Director/a centre Cap de Gestió 
Acadèmica 

E1.5 Modificar un títol de màster universitari Director/a centre Cap de Gestió 
Acadèmica 

E1.6 Fer el seguiment de les titulacions Director/a centre Responsable de 
qualitat 

E1.7 Acreditar els títols de grau i màster universitar Director/a centre Responsable de 
qualitat 

E1.8 Extingir o reverificar títols Director/a centre Cap de Gestió 
Acadèmica 

E1.10 Gestionar l'accés, admissió i matrícula dels estudiants 
dels Màsters universitaris  

Director/a del 
Màster 

Cap de Gestió 
Acadèmica 

E4.3 Captar i seleccionar el Personal docent i investigador Director/a centre Director/a de 
Gestió de Persones  

E4.5 Gestionar l'avaluació docent del PDI  Cap d’Estudis de 
l’Escola 

Director/a de 
Gestió de Persones 

E5.2 Gestionar els programes de mobilitat i intercanvi de 
l'estudiant 

Responsable de 
Relacions 
Internacionals de 
l’Escola i 
Director/a de 
Serveis Campus 

Cap de Serveis 
Campus 

E6.3 Gestionar les enquestes dels estudiants de la satisfacció 
de la docència 

Cap d’Estudis de 
l’Escola 

Responsable de 
qualitat 

 

També s’han canviat els responsables d’alguns processos transversals ja que durant l’any 2018 

s’han produït canvis organitzatius a TecnoCampus. Els processos que s’han canviat per aquest 

motiu han estat els següents: 

PROCÉS (CODI I NOM) RESPONSABLE v.7 RESPONSABLE v.8 

E1.13 Definir la política de responsabilitat social Director/a General 
de TecnoCampus 

Director/a de 
Serveis i Projectes 
Universitaris 

E1.14 Definir la política de transparència Director/a General 
de TecnoCampus 

Cap de Secretaria 
General 

E4.1 Definir la política del personal docent i investigador Director/a General 
de TecnoCampus 

Director/a de 
Gestió de Persones 
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PROCÉS (CODI I NOM) RESPONSABLE v.7 RESPONSABLE v.8 

E4.2 Actualitzar/acreditar el model d’avaluació del PDI Director/a General 
de TecnoCampus 

Director/a de 
Gestió de Persones 

E5.6 Definir la política del personal d’administració i serveis Director/a General 
de TecnoCampus 

Director/a de 
Gestió de Persones 

E5.9 Crear o modificar un lloc de treball Director/a General 
de TecnoCampus 

Director/a de 
Gestió de Persones 

3.10. Taula general d’indicadors 

Aquesta informació estava en els apartats 4.1 i 5.1 de l’anterior Manual. Tot i això s’han fet 

alguns canvis.  

S’ha ajustat el contingut d’alguns dels informes de l’estàndard 1. Concretament, els indicadors 

que estaven en la fitxa de preinscripció i l’informe de matrícula s’han distribuït entre l’informe 

de matrícula i un informe de perfil socioeconòmic. 

S’han afegit les preguntes de l’enquesta telefònica d’inserció laboral un any després de la 

graduació, que es va definir en l’anterior pla de millora del SGIQ. 

S’ha afegit, dins l’estàndard 5, l’enquesta de satisfacció dels graduats i les graduades recents, 

gestionada per AQU Catalunya, i en la que hem participat a finals del 2018 ja que és el primer 

any que AQU obre aquesta enquesta als centres adscrits.  

En l’actual pla de millora definim una acció (acció 0041) per a recollir i registrar els indicadors 

tenint en compte la perspectiva de gènere. 

Amb els canvis descrits anteriorment, considerem que els indicadors son suficients i adequats. 

4. REVISIONS DEL SGIQ DEL CENTRE 

La versió 8 del Manual es portarà a aprovació a la Comissió de Qualitat de l’Escola del dia 

6/3/2019. 

  

3. VALORACIÓ I PROPOSTA DEL PLA DE MILLORA DEL SGIQ DEL CENTRE 

L’anterior pla de millora constava de 3 propostes, una de les quals (ESCSE-T.0001) s’ha dut a 

terme satisfactòriament. Pel curs 18/19 es proposa mantenir les dos propostes restants (ESCSE-

T.0002 i ESCSE-T.0003) i afegir 7 propostes noves, que es justifiquen a continuació. 

Una de les noves propostes (ESCSE-T.0042) prové del darrer autoinforme d’acreditació. Aquesta 

acció ja s’ha assolit doncs implicava una millora en la participació dels responsables de processos 

en la revisió del SGIQ, que s’ha aconseguit. 

Durant el curs 2019/2020, l’Escola té la voluntat de certificar la implantació del SGIQ. La Guia 

AQU que regula aquest procés classifica els processos en dimensions mentre que en el SGIQ 

actual els processos estan classificats en els estàndards que es fan servir en els processos de 

seguiment i acreditació. La proposta de millora ESCSE-T.0040 pretén valorar la conveniència de 

canviar aquesta classificació. 
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En els darrers anys s’han anat afegint enquestes de satisfacció als diferents grups d’interès. 

Aquestes enquestes les fem servir per a prendre decisions però creiem convenient revisar que 

aquest ús quedi reflectit en els processos relacionats. La proposta ESCSE-T.0039 pretén fer 

aquesta revisió que, si s’escau, pot portar a la definició de nous processos. 

Cada any es revisa el SGIQ i els responsables de cada procés revisen els seus processos. En el 

manual figuren les dates d’aquestes revisions però no consta el detall en referència a cada 

procés. Per a facilitar el control de canvis dels processos, la proposta ESCSE-T.0044 pretén 

incorporar a cada procés un registre amb les seves revisions. 

Al desembre de 2018, AQU va publicar un marc per a la incorporació de la perspectiva de gènere 

a la docència. En aquest marc es defineixen uns indicadors que cal recollir. La proposta ESCSE-

T.0041 pretén modificar els sistemes de recollida de dades perquè es pugui garantir la 

disponibilitat d’aquests indicadors. 

En els processos s’enumeren els indicadors i es llisten els informes on es poden localitzar però 

l’accés no és intuïtiu. Per a facilitar el seguiment i revisió dels processos, la proposta ESCSE-

T.0045 pretén incorporar els valors dels indicadors a cada procés. 

A l’acreditació del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals, en l’IDAE es feien una sèrie de 

recomanacions/demandes. A continuació detallem com s’han integrat en aquest pla de millora. 

Proposta de millora de l’IDAE Integració en el pla de millora del SGIQ 

(OBLIGATORI) Consolidar la implantació dels 
processos del SGIQ 

La següent recomanació concreta com dur a 
terme aquesta consolidació. 

(RECOMANACIÓ) Seria convenient involucrar 
d’una forma més estructurada en el SGIQ tant 
a empleadors com a egressats i estudiants, 
amb la finalitat d’afavorir la millora 
continuada del mateix. Això ajudaria a una 
veritable consolidació de la implantació dels 
processos del SGIQ i aprofundir en la 
implicació dels diferents punts d’interès. 

Es defineix una proposta de millora específica 
per a assolir aquest objectiu (proposta ESCSE-
T.0043) 

(RECOMANACIÓ) Fer palès el paper del SGIQ 
i dels agents implicats en la gestió del centre 
i dels títols. Augmentar la informació pública 
sobre el seu funcionament, actuacions i 
resultats que proporciona per a l’anàlisi, 
avaluació i seguiment de les titulacions. 

La proposta del punt anterior ajudarà a 
millorar la comunicació del SGIQ entre els 
grups d’interès. 
La informació pública que s’aporta és la que 
AQU recomana en la seva guia de seguiment. 

(RECOMANACIÓ) Augmentar la taxa de 
resposta als qüestionaris entre l’alumnat 
actual, egressats, PDI, empleadors i PAS. 

Es manté l’acció de millora ESCSE-T.0003. 

(RECOMANACIÓ) Establir mecanismes de 
comunicació directa amb els empleadors que 
permetin una major interacció. 

Aquests mecanismes ja existeixen, doncs 
totes les empreses de les pràctiques externes 
obligatòries de Màrqueting disposen de les 
dades de contacte directes amb el 
responsable de les pràctiques. 

 

 



Pla de millora SGIQ ESCSET 18/19 
 

Codi Nivell 
d'afectació 

Estat Termini Prioritat Responsable Requer
AQU 

Estàn
dard 

Problema detectat Acció proposada Objectiu a assolir Indicador Resultat Origen 
(informe) 

Implica modificació 
de la memòria? 

ESCSE-
T.0001 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

Tancada 30-06-
2020 

Alta Responsable de 
Qualitat 

No E3 No disposem de dades 
d’inserció laboral dels 
graduats a 1 any de la 
graduació. Tenim una 
enquesta que omplen quan 
es graduen però fins 
l’enquesta d’inserció 
laboral d’AQU ben bé 
passen uns 3 anys. 

Definir i incorporar al 
SGIQ una enquesta 
telefònica per tal 
d’obtenir aquestes 
dades, amb un interès 
especial en el tipus 
d’empresa/institució a 
la que treballen. 

Disposar de dades 
d’inserció laboral dels 
nostres graduats/des 
quan fa 1 any que han 
finalitzat els estudis. 

Enquesta 
telefònica al 
cap d'1 any de 
graduar-se.  

Assolit Revisió 
SGIQ 2017-
2018 (17-
11-2017) 

No 

ESCSE-
T.0002 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-06-
2020 

Alta Responsable 
d’innovació 
docent 

No E3 Durant el curs és habitual 
que el professorat, 
especialment el de nou 
ingrés, tingui dubtes en 
aspectes logístics de la 
tasca docent o trobi que no 
té accés a tots els recursos 
que pot necessitar. 

Incorporar al SGIQ un 
subprocés d’acollida 
del professorat, dins el 
procés de formació del 
PDI, que defineixi el 
protocol d’actuació de 
la institució quan 
accedeix un 
professor/a nou.  

Facilitar que tot el 
professorat conegui les 
eines i serveis que tè al 
seu abast per a dur a 
terme una docència de 
qualitat. 

 Parcialment 
assolit 

Revisió 
SGIQ 2017-
2018 (17-
11-2017) 

No 

ESCSE-
T.0003 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-06-
2020 

Alta Resp. innovació 
docent (PAT) / 
Resp. qualitat 
(altres) 

No E3 El SGIQ té definides una 
sèrie d’enquestes al grups 
d’interès però en algunes 
d’elles ens costa arribar a 
percentatges de 
participació representatius. 

Implicar als 
delegats/des en la 
campanya de les 
enquestes docents. / 
Revisar el protocol de 
les enquestes del 
TFG/TFM i del PAT. / 
Personalitzar les 
enquestes de 
satisfacció dels 
ocupadors. 

Millorar un 20% la 
participació a les 
enquestes de satisfacció 
dels estudiants amb la 
docència, amb el 
TFG/TFM, amb el pla 
d’acció tutorial (PAT) i la 
satisfacció dels ocupadors 
amb els graduats/des 

% participació a 
les enquestes 
esmentades 

Parcialment 
assolit 

Revisió 
SGIQ 2017-
2018 (17-
11-2017) 

No 

ESCSE-
T.0042 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

Tancada 30-03-
2020 

Alta Direcció 
ESCSET // Com. 
Qualitat 
ESCSET // Resp. 
qualitat 

No E3 Es disposa d’un SGIQ que 
es revisa anualment però 
es constata una escasa 
intervenció dels 
responsables dels 
processos en la seva 
revisió. 

Revisar el pla de 
millora del SGIQ 16/17 
a partir de les 
aportacions dels 
responsables de 
procés // Aprovar el 
pla de millora del SGIQ 
17/18 on els 
responsables de 
procés tinguin un rol 
fonamental 

Disposar d’un SGIQ 
actualitzat a partir de les 
aportacions dels 
responsables dels 
processos. 

Pla millora 
17/18 // 
Revisió pla 
millora 17/18 

Assolit Acreditació 
17-18 
(Autoinf, 
17-11-2017) 

No 

ESCSE-
T.0043 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-03-
2020 

Alta Direcció 
ESCSET // Com. 
Qualitat 
ESCSET // Resp. 
qualitat 

Sí E3 Cal consolidar la 
implantació dels processos 
del SGIQ 

Fer una campanya 
específica de difusió 
pública del SGIQ entre 
els grups d’interès, 
habilitant un espai 
web perquè puguin fer 
propostes de millora 
que es tindran en 
compte en la següent 
revisió. 

Involucrar d'una manera 
més estructurada en el 
SGIQ tant a ocupadors 
com a egressats i a 
estudiants // Fer palès el 
paper del SGIQ i dels 
agents implicats en la 
gestió del Centre. 

Propostes de 
millora dels 
grups d’interés 

- Acreditació 
17-18 (IDA, 
6/11/18) 

No 



Codi Nivell 
d'afectació 

Estat Termini Prioritat Responsable Requer
AQU 

Estàn
dard 

Problema detectat Acció proposada Objectiu a assolir Indicador Resultat Origen 
(informe) 

Implica modificació 
de la memòria? 

ESCSE-
T.0044 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-03-
2020 

Alta Responsable de 
Qualitat 

No E3 Tot I que els processos es 
revisen anualment i des del 
curs passat es disposa de 
registre de les revisions 
que fan els responsables, 
no es disposa de registre 
de les dates de revisió de 
cada procés 

Incorporar a cada 
procés l’històric de 
revisions. 

Disposar d’un historic de 
les revisions efectuades 
en els processos. 

Processos 
modificats 

- Revisió 
SGIQ 2018-
2019 (06-
03-2019) 

No 

ESCSE-
T.0040 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-03-
2020 

Alta Responsable de 
Qualitat 

No E3 En el manual del SGIQ 
tenim els processos 
classificats per estàndards 
de l’acreditació i en la guia 
AQU per a la certificació de 
la implantació es treballa 
per dimensions. 

Valorar la conveniència 
de canviar la 
classificació 
d’estàndards de 
l’acreditació a 
dimensions. 

Disposar d’una 
classificació dels 
processos que faciliti la 
certificació de la 
implantació. 

Manual revisat - Revisió 
SGIQ 2018-
2019 (06-
03-2019) 

No 

ESCSE-
T.0045 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
TecnoCampu
s 

En procés 2020-
03-30 

Alta Responsable de 
Qualitat 

No E3 En els processos 
s’enumeren els indicadors 
i es llisten els informes on 
es poden localitzar però 
l’accés no és intuïtiu. 

Incorporar els valors 
dels indicadors en els 
processos. 

Facilitar l’accés als 
indicadors de cada 
procés per tal de 
facilitar el seguiment i 
revisió dels processos. 

Processos 
revisats 

- Revisió 
SGIQ 
2018-2019 
(06-03-
2019) 

No 

ESCSE-
T.0039 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-03-
2020 

Alta Responsable de 
Qualitat 

No E3.2 Hi ha processos que 
defineixen algunes de les 
enquestes que tenim a 
l’Escola però no totes les 
enquestes queden 
recollides en algun procés 
del SGIQ. 

Crear nous processos 
per a la gestió de les 
enquestes no incloses 
a cap procés o 
modificar els processos 
existents per incloure-
les. 

Garantir que el SGIQ 
integra totes les 
enquestes que 
actualment es fan a 
l’Escola. 

Processos 
revisats 

- Revisió 
SGIQ 2018-
2019 (06-
03-2019) 

No 

ESCSE-
T.0041 

Escola 
Superior de 
Ciències 
Socials i de 
l'Empresa de 
Tecnocampus 

En procés 30-03-
2020 

Alta Responsable de 
Qualitat 

No E3.2 El marc d’AQU de 
desembre de 2018 per a la 
incorporació de la 
perspectiva de gènere 
inclou indicadors als quals 
els informes que presentin 
les titulacions dins el cicle 
VSMA haurien de donar 
resposta. 

Modificar els sistemes 
de recollida de dades 
per incorporar la 
perspectiva de gènere 
a la docència. 

Garantir que els sistemes 
de recollida de dades del 
SGIQ incorporen els 
indicadors relacionats 
amb la perspectiva de 
gènere a la docència. 

Taula 
d’indicadors 
del SGIQ 
actualitzada 

- Revisió 
SGIQ 2018-
2019 (06-
03-2019) 

No 

 

 


	200219_ESCSET_InformeRevisioSGIQ_2019
	Pla de millora SGIQ_ESCSET

