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Diagnóstic Objectius Accions proposades Prioritat Responsable Termini 

Els informes de seguiment de les 
titulacions s’estructuren segons sis 
estándards (E), mentre que el SGIQ 
s’estructura per sis Q de Qualitat, pel 
que treballem amb documents que 
s’estructuren diferent, tot i tenir els 
mateixos objectius 

Reestructurar el SGIQ en 
estándards  

Identificar en el SGIQ tots aquelles 
apartats en els que passarem de les 
Q a les E i fer la conversió. 

Alta Cap d’SQAI Octubre 2016 

El fet que els processos del SGIQ 
incloguin els valors numèrics dels 
indicadors dificulten la seva 
actualització periòdica. 

Disposar de processos més 
estables en el temps sense perdre 
la informació dels indicadors 

Extreure els indicadors dels 
processos 

Alta Cap d’SQAI Novembre 
2016 

El SGIQ defineix els àmbits 
d’actuació d’SQAI però després d’un 
any de funcionament, caldria revisar 
la concreció d’aquest àmbits. 

Revisar la concreció dels àmbits 
que defineixen SQAI 

Actualització dels àmbits d’actuació 
d’SQAI. 

Alta Cap d’SQAI Novembre 
2016 

Aquest curs s’implementa un nou 
model de Pla d’Acció Tutorial (PAT) a 
l’Escola i cal identificar la satisfacció 
dels estudiants amb aquest servei de 
suport 

Incloure a l'enquesta anual de 
serveis una pregunta demanant la 
satisfacció amb el Pla d'Acció 
Tutorial. 

Incloure la pregunta en el sistema 
informàtic de l’enquesta 

Alta Responsable 
Qualitat 

Gener 2017 

Hi ha poca participació a les 
enquestes de satisfacció dels 
estudiants amb els serveis. 

Aconseguir un 30% de participació 
a les enquestes de satisfacció dels 
estudiants amb els serveis 

Augmentar el temps en què 
l’enquesta estarà activa  //  Fer un 
vídeo que motivi a la participació 
que es pugui difondre en els 
televisors del Campus  //  Permetre 
l’accés a través d’aplicació mòbil. 

Alta Responsable 
Qualitat 

Gener 2017 



Diagnóstic Objectius Accions proposades Prioritat Responsable Termini 

El responsable de qualitat de 
TecnoCampus no figura com a 
membre de la comissió de qualitat en 
el Manual del SGIQ. 

Incloure al responsable de qualitat 
de TecnoCampus com a membre 
de la comissió de qualitat de 
l’ESCSET. 

Modificar el Manual del SGIQ Mitjana Directora 
ESCSET 

Gener 2017 

No tenim dades especifiques de 
satisfacció dels estudiants respecte el 
TFG /  TFM 

Incloure a les enquestes que fem 
als titulats quan venen a sol·licitar 
el títol una pregunta sobre la seva 
satisfacció amb el TFG/TFM 

Incloure la pregunta a l’enquesta Alta Responsable 
Qualitat 

Febrer 2017 

El curs 15/16 ha estat el primer amb 
un SGIQ format per processos (fins 
llavors el SGIQ no tenia processos 
independents per a cada área). A 
inicis del curs 16/17 s’ha fet la revisió 
corresponent al curs 15/16 i hi ha 
aspectes a ajustar en aquest procés 
de revisió. 

Ajustar el procés de revisió del 
SGIQ per tal que cada 
responsable de procés tingui clar 
el que s’espera en aquest procés 
de revisió i contribuir així a 
consolidar la cultura de qualitat de 
l’Escola. 

Valorar amb cada responsable de 
procés com ha anat la primera 
revisió del seu procés i definir 
quan i com es farà la propera 
revisió. 

Alta Cap d’SQAI Febrer 2017 

No tenim informació sobre la 
satisfacció dels ocupadors amb els 
nostres titulats 

Disposar d’una enquesta que ens 
permeti tenir aquesta informació. 

Definir una enquesta i distribuir-la 
a les empreses i institucions que 
tenen graduats nostres per tal que 
valorin el perfil dels graduats i 
aportin propostes de millora tant al 
perfil com a la relació entre 
l’Escola i els ocupadors. 

Mitjana Responsable 
Qualitat 

Maig 2017 

Hi ha poca participació a les 
enquestes de satisfacció dels 
estudiants amb la docència. 

Aconseguir un 50% de 
participació a les enquestes de 
satisfacció dels estudiants amb la 
docència 

Fer un seguiment cada trimestre, 
durant l’època de les enquestes, 
amb les caps d’estudis de les 
escoles i implicar de manera més 
directe al PDI perquè deixin temps 
durant les classes i als tutors/es 
perquè motivin a la participació. 

Alta Responsable 
Qualitat 

Juliol 2017 i 
successius 



Diagnóstic Objectius Accions proposades Prioritat Responsable Termini 

L’increment dels processos periòdics 
de qualitat fa necessari disposar de 
més recursos humans per aquesta 
tasca. 

Disposar de més personal per les 
accions relacionades amb la 
gestió de la qualitat. 

Reorganitzar el servei de qualitat, 
aprenentatge i innovació (SQAI) 
de TecnoCampus per dotar de 
més recursos a l’àrea de qualitat i 
planificació acadèmica. 

Mitjana Cap d’SQAI Juliol 2017 

Les darreres revisions del SGIQ 
poden fer que els diversos grups 
d’interès no coneguin la darrera 
versió del SGIQ 

Facilitar el coneixement del SGIQ 
per part dels grups d’interès. 

Incorporar una presentació de la 
darrera versió del SGIQ en una de 
les reunions de claustre de 
professorat de l’Escola i en una de 
les reunions amb els delegats dels 
estudiants de les titulacions de 
l’Escola. 

Mitjana Responsable 
Qualitat 

Juliol 2017 

 

 


