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0.    Dades identificatives 

 

Universitat Universitat Pompeu Fabra 

Nom del centre Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus 

(ESCST) 

Directora  Esther Cabrera Torres 

Portal web http://www.tecnocampus.cat/ca/presentacio-escs  

Dades de contacte Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus 

Av. Ernest Lluch 32,  08302 Mataró 

Tel. 931696501 

Data certificació disseny SGIQ 

(AUDIT) 

15/12/2011 

Data última revisió 20/2/2018 

Versió 7 

Responsables de l’elaboració Directora de l’ESCST i Responsable de qualitat 

TecnoCampus 

Responsable de l’aprovació Comissió de Qualitat de l’ESCST 

 

 

http://www.tecnocampus.cat/ca/presentacio-escs
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1. Introducció 
 

1.1.  Antecedents del model de garantia de la qualitat de l’ESCST 
 

 

Des de setembre de 2012, l’Escola Superior de Ciències de la Salut-Tecnocampus (ESCST) disposa 

d’un “Model ESCS de Garantia de la Qualitat”, confeccionat a partir del model de la UPF. Es tracta 

d’un marc general d’actuació per a dur a terme els processos d’avaluació de a qualitat dels Graus i 

Màsters Universitaris que s’imparteixen en el centre. És partint d’aquest marc que s’han confeccionat 

els Informes de Seguiment anuals de les diferents titulacions  per part dels òrgans a qui correspon segons 

s’estableix en el Model  i tenint en compte els diferents agents d’interès.  
 

 

En el moment actual, la situació és ben diferent de la d’aleshores i convé una revisió i posta al dia del 

Model, definint el  Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l’ESCST (SGIQ-ESCST) que l’ha 

de substituir. Les circumstàncies que aconsellen aquesta actualització són les que han esdevingut aquests 

últims anys, tant en el marc organitzatiu com de funcionament del centre i de l’entitat titular, com en el 

marc universitari en general i de la UPF en particular: 
 

 

i. L’ESCST es el tercer centre adscrit de la Fundació TecnoCampus, va iniciar la seva trajectòria 

l’any 2010 amb els estudis d’infermeria. El curs 2012-2013 es posava en marxa el Màster 

Interuniversitari (UPF-UAB) en Cronicitat i Dependència i el Grau en Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport (CAFE). i en els cursos successius s’han iniciat nous estudis (veure web/estudis 

ESCST). Aquest creixement fa necessari revisar els processos de verificació, seguiment i 

acreditació de les titulacions i d’avaluació de la qualitat del propi centre per tal de fer-los més 

àgils i així assegurar el seguiment i la millora continua i sistematitzada de les titulacions i el 

Centre. 

 

ii. La Fundació Tecnocampus, titular de l’ESCST, ha disposat un sistema integrat de garantia de 

la qualitat homogeni per als tres centres universitaris que titularitza i ha creat un Servei per a la 

Qualitat, l’Aprenentatge i la Innovació (SQAI) per donar suport a tots els processos. És 

necessari, doncs, introduir aquest marc general de Tecnocampus en el propi Sistema de Garantia 

Interna de la Qualitat de l’ESCST. 
 

 

iii. Al novembre de 2014, la Comissió de Qualitat de la Universitat Pompeu Fabra va aprovar la 

revisió i actualització del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de les titulacions de la 

Universitat Pompeu Fabra, el 6Q-SGIQt.UPF, vàlid per a totes les titulacions de la UPF, tant 

de grau com de postgrau, i que serveix de model per a tots els centres que imparteixen títols 

oficials de grau i de màster universitari, ja siguin propis o adscrits. El disseny d’aquest sistema 

està certificat en el marc del programa AUDIT. Convé, doncs, que l’ESCST adapti el nou SGIQ 

al model UPF fent propis els mateixos objectius d’assegurament de la qualitat i posant els 

mecanismes necessaris per a assolir-los amb la mateixa exigència i rigor que si es tractés d’un 

centre integrat. 
 

 

És, doncs, amb aquest nou context i tenint en compte els nous requeriments, que s’estableix el Sistema 

de Garantia Interna de la Qualitat de l’ESCST. Aquest sistema es revisa cada any i, entre els seus 

processos, n'hi ha un que especifica com es fa aquesta revisió. 
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1.2. Model del SGIQ-ESCST  

 

El SGIQ-ESCST es defineix com el conjunt de polítiques, processos i procediments requerits per 

planificar, executar, avaluar i millorar de forma contínua l’estratègia de l’Escola en relació amb la 

docència i integra els aspectes següents: 
 
 

1. Política de qualitat i òrgans responsables. 

2. Sistemes d’informació propis i sistema d’alertes. 

3. Definició de processos. 

4. Mecanismes de participació dels grups d’interès en la millora de la qualitat de les titulacions. 

5. Mecanismes de prevenció i correcció 
 

I se sosté en un sistema d’informació coherent i eficaç, que conté la informació relativa a sis estàndards 

que incideixen en la garantia de la qualitat de les titulacions de grau i de màster universitari, cadascun 

configurat autònomament, amb informació i requeriments propis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Els sis estàndards del sistema de Qualitat 

 

 

El principal element de valoració del SGIQ-ESCST és l’Informe de seguiment, un sistema coherent de 

dades, informació i anàlisi que garanteix i formalitza una gestió de qualitat, d’acord amb els 

requeriments de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). Aquest informe es fa anualment, i 

si bé s’hi detallen indicadors i valoracions per a cada una de les titulacions que s’imparteixen en el 

centre, també inclou una reflexió estratègica d’Escola. 
 

L’elaboració de l’Informe de seguiment es fonamenta en l’anàlisi, la reflexió i les propostes de millora 

fetes amb la participació dels principals grups d’interès i els responsables del seguiment de cadascuna 

de les titulacions, i se sustenta en el sistema d’informació per a la direcció (SID), que és on, entre altra 

informació, hi ha actualitzada la relativa als sis estàndards.  
 

Per últim, el SGIQ-ESCST també té una dimensió externa, lligada als processos d’acreditació de les 

titulacions verificades. El compromís de garantia externa de la qualitat es materialitza en un sistema 

d’informació pública de la titulació, que comprèn les pàgines web del centre i de cadascuna de les 

titulacions, on es recullen els principals indicadors i requisits d’informació per fer el seguiment de les 

titulacions. Un cop s’hagin obtingut, també es donarà informació pública dels informes d’acreditació de 

les titulacions i a la certificació del mateix SGIQ-ESCST. 

Estàndard 1. La qualitat 

del programa formatiu 

Estàndard 2. Pertinença 

de la informació pública 

Estàndard 3. Eficàcia 

del Sistema Intern de 

Garantia de Qualitat  

Estàndard 4. Adequació 

del professorat al 

programa formatiu 

Estàndard 5. Eficàcia 

dels sistemes de suport a 

l’aprenentatge 

Estàndard 6. Qualitat 

dels resultats dels 

programes formatius 
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Arquitectura dels sis estàndards 

 

 

1.3. Abast del SGIQ-ESCST 

 

El SGIQ-ESCST abasta totes les titulacions de Grau i Màster que imparteix l’Escola Superior de 

Ciències de la Salut TecnoCampus, que a data febrer de 2018 son: 

 Grau en Infermeria 

 Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

 Grau en Fisioteràpia 

 Màster Universitari en Cronicitat i Dependència 
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2. Política de qualitat i òrgans responsables 
 

2.1.  Marc jurídic i institucional: La Fundació Tecnocampus  
 

La Fundació Tecnocampus és titular de tres centres universitaris en règim d’adscripció a la Universitat 

Pompeu Fabra: l’ Escola Superior Politècnica Tecnocampus (ESUPT), l’Escola Superior de Ciències 

Socials i de l’Empresa Tecnocampus (ESCSET) i l’Escola Superior de Ciències de la Salut 

Tecnocampus (ESCST). Cada centre té un Reglament Intern i alhora existeixen unes Normes 

d’Organització i Funcionament (NOF) comunes que regulen aquells aspectes que són compartits, com 

ara la designació de càrrecs, la dotació d’espais, equipaments i serveis universitaris o les polítiques de 

personal.    
 

Els tres centres universitaris, en tant que centres adscrits a una universitat pública, estan subjectes, entre 

d’altres, a la Llei d’Universitats de Catalunya (Llei 1/2003 de 19 de febrer) i al Decret de regulació del 

règim d’adscripció a les universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior (Decret 

390/1996 de 2 de desembre). 
 

A banda, la Fundació gestiona el Parc Científic i de la Innovació Tecnocampus, que integra els centres 

universitaris abans esmentats, i un Servei d’Empresa que desenvolupa  activitats de viver d’empreses, 

serveis de creació d’empresa i serveis de desenvolupament empresarial.  
 

La propietària dels actius de la Fundació és la societat municipal EPEL-Tecnocampus, i la Fundació és 

qui gestiona els recursos humans i materials per a dur a terme tant l’activitat universitària com la del 

Servei d’Empresa. La governança del sistema Tecnocampus parteix d'una visió de servei a la societat, 

que assumeix una missió clarament orientada al creixement econòmic del territori. El govern de la 

Fundació correspon a un Patronat estructurat en una triple hèlix: i) representació de l'administració 

pública (Ajuntament de Mataró, Consell Comarcal del Maresme i Generalitat de Catalunya); ii) 

representació de la Universitat d'adscripció; iii) representació de l'entorn social i empresarial (patronals, 

sindicats, empreses del Parc i membres del Senat del Tecnocampus). 
 

El Patronat es recolza i assessora mitjançant un òrgan consultiu, el Senat, format per grups d'interès i 

integrat per empresaris, professorat, personal de gestió, estudiants i representants sèniors de la societat 

civil.  
 

El president del patronat és qui ostenta la màxima representació institucional i el director general 

representa la capacitat executiva que incideix en tots els estaments organitzatius, tant del Parc 

empresarial com de la Universitat. Els processos de selecció de responsables directius es basen 

estrictament en els principis de mèrit i capacitat, s’organitzen per facilitar la creació d'equips, són 

participatius per millorar l'adequació de perfils a cada entorn i són oberts per poder atreure talent tant de 

dins com de fora l'organització. 
 

Les Normes d’Organització i Funcionament (NOF) dels centres universitaris Tecnocampus estableixen 

els òrgans de govern, gestió i participació i les competències a ells assignades. El Director General de 

Tecnocampus és el màxim òrgan unipersonal de govern a nivell intern. El Comitè de Direcció es l’òrgan 

permanent de govern dels centres universitaris TecnoCampus i té per objectiu l’execució dels acords del 

Patronat i les directrius de Presidència del Patronat,  de les Comissions de Govern les Escoles així com 

el seguiment i la gestió de tots els projectes encaminats a assolir els objectius definits en el Pla Estratègic. 

Està format pel Director General de TecnoCampus i pels directors o directores de les tres Escoles. 

També es compta amb l’assessorament d’un òrgan col·legiat anomenat Consell Acadèmic, per tractar 
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assumptes comuns a les Escoles i debatre les directrius acadèmiques d’aplicació comuna. Aquest 

Consell és el màxim òrgan acadèmic col·legiat de coordinació interna i està format pels directors/es de 

les tres Escoles, els /les caps d’Estudis, els coordinador/es de les titulacions, els/les responsables d’àrees 

funcionals, els/les responsables de comissions específiques i el delegat de la UPF als centres. 
 

També es defineixen diverses comissions els membres de les quals són nomenats a proposta de cada 

Escola o del Director general. Es constitueixen com a òrgan d’assessorament o òrgan que assumeix 

funcions delegades:  
 

Comissions transversals: 

 Comissió de Qualitat  

 Comissió d’Emprenedoria  

 Comissió de Carreres Professionals i Relacions Internacionals  

 Comissió per a la Promoció dels estudis 
 

Comissions delegades: 

 Comissió de planificació acadèmica  

 Comissió de recerca  

 Comissió de formació permanent  
 

Alhora, cadascuna de les Escoles de Tecnocampus té personalitat acadèmica i un equip directiu propis. 

El director o directora és el màxim òrgan de govern unipersonal en l’àmbit acadèmic i la Comissió de 

Govern i la Junta de Direcció són els òrgans de govern col·legiats.  El Claustre és l’òrgan de participació 

acadèmica que integra els membres de la comunitat universitària de l’Escola respectiva. L’organització 

i el funcionament del centre es recullen en els respectius Reglaments Interns. 
 

 

2.2.  Marc estratègic: eixos vertebradors del model educatiu de Tecnocampus 
 

El model educatiu dels estudis de grau i de postgrau de les Escoles de Tecnocampus tenen a l’estudiant 

com a centre d’atenció i es basa en sis eixos que el vertebren alhora que singularitzen: 
 

Eix 1: Vinculació amb l'entorn 
 

El Tecnocampus és motor de creació, desenvolupament i transmissió de coneixement i es vincula amb 

el seu entorn per contribuir al seu desenvolupament social i econòmic.  

Des de la docència, els centres de Tecnocampus  contribueixen a la formació de capital humà, ciutadans 

compromesos i professionals competitius, tot identificant les necessitats del seu entorn i col·laborant  

amb agents socials, polítics i productius del territori. És per això que el model educatiu de Tecnocampus 

té en compte una formació integral de l’estudiant a través de mecanismes que fomentin la seva 

participació activa en activitats diverses, tant intra com extra universitàries, procurant-li l’adquisició de 

competències que tinguin en compte valors i actituds de compromís envers la societat.  
 

Eix 2: Professionalització. 
  

Totes les titulacions que s’ imparteixen tenen una orientació professionalitzadora de cara a facilitar als 

titulats i titulades una inserció laboral de qualitat. En aquest sentit, totes les titulacions tenen un Consell 

de Grau, format per empreses i institucions rellevants del sector respectiu, que assessoren per a una 

constant adaptació del pla d’estudis a les necessitats del mercat. Val a dir que el model Tecnocampus 

(suma d’un campus universitari i un parc empresarial amb prop de 100 empreses) facilita un ampli 

ventall de pràctiques i oportunitats d’inserció. En el cas de l’ESCST, les Pràctiques són curriculars en 

tots els Plans d’Estudis i pilar fonamental en la formació dels estudiants. 
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Eix 3: Internacionalització 
 

Té com a objectiu que els titulats i titulades siguin professionals competents en un món global. La 

internacionalització es du a terme a partir d'elements com: i) Programa d'ensenyament d'idiomes, amb 

oferta d’anglès, alemany i properament xinès i rus;  ii) Programes de mobilitat  internacional, regulats  

pel programa ERASMUS i d’altres regulats amb convenis bilaterals; i  iii) Pràctiques internacionals, 

amb programes com IAESTE. 

El Servei de Carreres Professionals i Relacions Internacionals és la unitat responsable de fer possible 

que tots els estudiants (actuals i graduats) tinguin les màximes facilitats per a inserir-se laboralment 

d'acord amb els seus estudis i per optar per una experiència internacional. 
 

Eix 4: Emprenedoria 
 

Les competències en emprenedoria són un dels eixos característics d’un campus on conflueixen 

estudiants dels àmbits de l’empresa, la tecnologia o la salut.  

El model emprenedor es recolza en les competències emprenedores que es donen en els ensenyaments 

dels tres centres universitaris a través d’assignatures obligatòries i transversals que permeten donar a 

tots els estudiants coneixements i habilitats vinculades a la capacitat d'emprendre. 

A més, el campus disposa d’un laboratori d’Innovació, l’InnoLab, on els estudiants poden treballar  els 

seus projectes empresarials, i  d’un espai de preincubadora d’iniciatives empresarials exclusiu per als 

estudiants. Els estudiants que un cop graduats volen iniciar una carrera com a emprenedors tenen accés 

a la incubadora del Tecnocampus. 
 

Eix 5: Innovació 
 

A Tecnocampus es fomenten els plantejaments metodològics centrats en la innovació, tant per a 

processos docents i d’aprenentatge com en l’adopció d’actituds innovadores en la manera de fer i 

funcionar. En general, innovació com a segell de l’experiència educativa que reben els estudiants de 

cada un dels estudis. El procés de digitalització s’inclou en aquesta experiència, entenent que és la 

capacitat d’ús natural de les eines digitals, entre les quals el Campus Virtual. L’SQAI dóna suport als 

plantejaments metodològics de les assignatures, a l’optimització de les aules online segons aquests 

plantejaments i a l’elaboració de MDM (Materials Didáctics Multimèdia).  Alguns dels graus són 

semipresencials (blended) i permeten concentrar l’esforç presencial en classes magistrals i activitats 

pràctiques i en laboratoris. També s'aposta pels MOOC (Massive Online Open Courses) com a forma 

de connectar amb nous públics, i amb la innovació docent com a atribut diferencial, en el marc d’una 

àrea de coneixement. 

A l’ESCST es disposa del Centre d’Innovació i Simulació en Salut (CSIS) on l’estudiant rep noves 

metodologies docents basades en la simulació i la pràctica basada en la evidència i es realitzen anualment 

les ACOES (Avaluació de Competències Objectiva i Estructurada )com a prova avaluadora  de les 

competències del Grau en Infermeria. Avaluació que reprodueix diferents escenaris amb situacions 

simulades i on els alumnes han de demostrar els seus coneixements,habilitats i actituds davant pacients 

i professionals de la salut. 

 
 

Eix 6: Atenció i orientació a l’estudiant 
 

Els quatre eixos anteriors es complementen amb un seguiment personalitzat i prolongat de l’estudiant 

des de l’inici fins a l’acabament dels seus estudis universitaris que es realitza a través del Pla d’Acció 

Tutorial (PAT), que disposa cada Escola i que té com a objectius: 

http://tecnocampus.cat/ca/ets-emprenedor
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- Atendre els estudiants identificant tres eixos fonamentals: acadèmic, professional i personal. 

Aquests eixos, tractats de manera individual o grupal, tenen com a finalitat millorar el seguiment 

de l’estudiant en el marc d’ una experiència d’aprenentatge universitària interessant. 

- Fer el seguiment de les dinàmiques de relació entre els grups d’estudiants i atendre les seves 

necessitats. 

- Canalitzar i dinamitzar les relacions de l’alumnat amb els diferents segments d’atenció a 

l’estudiant, tant de caràcter administratiu (facilitant l’accés i la interpretació de la informació), 

docent (contribuint a la comprensió del currículum formatiu dels estudis i el significat i les 

demandes de les diferents matèries), organitzatiu (afavorint la participació, etc.) i de serveis, tot 

garantint l’ús adequat dels diferents recursos curriculars i extracurriculars que la institució posa 

al seu abast. 

 
2.3. Marc institucional de Qualitat 
 

Amb els objectius d’assolir els millors estàndards de qualitat i un ús eficient dels recursos que la societat 

ha posat a disposició de Tecnocampus per a dur a terme l’activitat que li és pròpia –tant la universitària 

com la de serveis a l’empresa-, el Patronat de la Fundació va disposar que es posessin els mecanismes i 

recursos necessaris per a aconseguir-ho. És en aquest sentit que es va crear un Servei de Qualitat amb 

l’objectiu de desenvolupar un Sistema de Gestió de la Qualitat del Tecnocampus (SGIQ-Tecnocampus), 

capaç de planificar, posar objectius, fer el seguiment, avaluar, mesurar i fer propostes de millora de la 

qualitat en totes les activitats que es desenvolupen a la institució, i es va designar un Delegat de Direcció 

General per a l'avaluació institucional de la qualitat. A dia d’avui, el Servei de Qualitat s’ha transformat 

en el Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació Docent (SQAI), assumint noves competències 

vinculades a la innovació docent i suport a l’aprenentatge. 
 

Durant el curs 2013-14 es va treballar en el SGIQ-Tecnocampus, que en la seva fase final es va sotmetre 

a exposició pública a tot el personal de Tecnocampus, les aportacions del qual es van tenir en compte 

en el document que el Patronat de la Fundació va aprovar en la seva reunió d’octubre de 2014. El SGIQ-

Tecnocampus contempla l’existència de dos sistemes de gestió de qualitat diferenciats: el dels estudis 

universitaris i el del Servei d’Empresa, cadascun amb els seus propis grups d’interès.  
 

El SGIQ-Tecnocampus s'organitza segons els següents criteris: 
 

• Homogeni per al conjunt de centres universitaris pel que fa a les seves característiques, organització, 

mecanismes i informació (incloent els sistemes d'informació a la direcció). 
 

• Integral, en la mesura que en el seu funcionament s'inclouen els diferents instruments de qualitat i 

nivells de decisió, des dels nivells centrals del TecnoCampus, fins als òrgans competents dels centres i 

en relació amb cada títol. 
 

• Integrat: la responsabilitat sobre el funcionament, l'anàlisi, la valoració i la presa de decisions per a la 

millora recau i s'integra en la gestió ordinària dels diferents òrgans unipersonals i col·lectius. Aquesta 

integració és la que ha de garantir que la gestió de qualitat sigui una característica ordinària i 

normalitzada en el funcionament del centre i per als diferents nivells de responsabilitat. 
 

S'estableixen dos nivells per al sistema de garantia de qualitat: el central i el corresponent a cada Escola 

i al Servei d'Empresa. El director general de Tecnocampus se situa en la cúspide del sistema de garantia 

de qualitat, que implica també els directors dels centres universitaris i el director/a del Servei d’Empresa 

d'acord amb les seves competències respectives. 
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Per tal d’assegurar la necessària coordinació en el sistema global de qualitat de la institució i per tal de 

garantir  la implicació dels òrgans de govern i de participació de Tecnocampus en l’assegurament global 

de la qualitat, el SGIQ-Tecnocampus contempla la creació d’una Comissió de Qualitat Tecnocampus.  
 

Així, doncs, a nivell Tecnocampus existeixen dues estructures que garanteixen -amb criteris transversals 

i homogenis- l’assegurament de la qualitat dels centres, serveis i unitats que el configuren, alhora que 

vetllen perquè la institució posi els mecanismes necessaris per a dur a terme els processos vinculats a 

l’avaluació de la qualitat: l’SQAI i la Comissió de Qualitat 

 
2.3.1. El Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació (SQAI) 
 

La seva activitat es desenvolupa a l’entorn de quatre àrees amb objectius específics però tots ells 

vinculats a l'assegurament de la qualitat i la millora contínua, en especial dels centres i titulacions de 

Tecnocampus:    
 

a) Planificació acadèmica:  
 

Objectius:  

i) Definir i implantar el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat dels centres universitaris  

ii) Organitzar i fer el seguiment i actualització del Sistema d’Informació a la Direcció (SID), 

tot procurant que la informació sigui verídica, puntual i constantment actualitzada i a 

disposició dels òrgans que han de fer les anàlisis i valoracions a partir de les evidències 

incorporades en aquest sistema 

iii) Fer el seguiment dels Plans de Millora establerts en els Informes de Seguiment anuals de les 

titulacions 

iv) Contribuir a què els plans d'estudi dels ensenyaments oficials dels centres universitaris de 

Tecnocampus garanteixin en la planificació, el disseny, l'aplicació a les aules i en 

l'acreditació, els criteris de qualitat establerts per la pròpia institució, la Universitat Pompeu 

Fabra i altres agents d'avaluació de la qualitat. 

v) Assessorar en la definició, manteniment i validació dels indicadors com a eina de seguiment 

del desenvolupament institucional  

vi) Dissenyar, elaborar i coordinar enquestes i sondejos d'avaluació institucional com a part 

informacional del sistema intern de garantia de qualitat. 
 

b) Formació del professorat: 
 

Objectiu: Contribuir a la formació del professorat dels centres universitaris de Tecnocampus 

organitzant un conjunt d'activitats formatives, de caràcter divers i relacionades amb l'activitat 

docent que aquests desenvolupen. 
  

c) Innovació Docent: 
 

Objectiu: Impulsar les activitats d'innovació, millora i suport a la docència i, en particular, donar 

suport a la gestió dels projectes vinculats a la innovació i la millora de la docència a 

Tecnocampus. Això s'aconsegueix mitjançant l’assessorament del professorat, a nivell 

d’assignatura i de coordinació d’assignatures, en aspectes de planificació docent i en la 

promoció de la introducció de noves metodologies i aplicacions tecnològiques a les aules i en 

l'activitat docent. 
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d) Qualitat  
 

Objectius:  

i) Promoure la qualitat educativa per mitjà de l'anàlisi de processos, activitats i projectes 

vinculats a la millora de l'organització i de la qualitat de la docència. 

ii) Dissenyar, junt amb altres serveis del Tecnocampus, eines o projectes que influeixin en la 

millora de la gestió de la tasca docent, i en la millora dels processos d’ensenyament i 

aprenentatge. 

iii) Vetllar perquè la informació d’interès que es posa a l’abast dels diferents agents implicats 

en els centres i titulacions dels centres universitaris de Tecnocampus sigui completa i 

actualitzada (web, intranet, eCampus, Aula Virtual)    

 

 

2.3.2. La Comissió de Qualitat de Tecnocampus 

 

Són membres de la Comissió de Qualitat de Tecnocampus: 

 el/la Director/a General, que la presideix 

 els/les Directors/es de les Escoles 

 el/la Director/a del Servei d'Empresa 

 el/la Secretaria General 

 el/la responsable de qualitat del Tecnocampus 

 els/les caps d'estudis de les Escoles 

 el/la cap del servei de Gestió Acadèmica 

 el/la responsable d'Infraestructures 

 un/una representant del Comitè d'Empresa, amb veu i sense vot 
 

Són funcions de la Comissió de Qualitat: 
 

i) Participar en l’elaboració del SGQ-Tecnocampus i fer-ne el seguiment i actualització  

ii) Impulsar la millora contínua en tots els àmbits d’actuació de Tecnocampus, tant dels centres 

universitaris i titulacions que s’hi imparteixen com del Servei d’Empresa  

iii) Garantir l'adequació, l'ordenació i la qualitat dels processos i de les metodologies de 

planificació, avaluació i acreditació dels centres universitaris; coordinar les diferents estratègies 

en aquest àmbit i proposar-ne de noves, específicament en els processos d'avaluació 

institucional de la qualitat i en l'elaboració de plans de millora.  

iv) Promoure, facilitar i assegurar que tota l’activitat de Tecnocampus sigui avaluada 

sistemàticament i disposi dels elements de suport i informació que ho facin possible. 

 

A tal efecte, el responsable de qualitat de Tecnocampus coordina l’elaboració de la memòria de qualitat 

de la institució, que es debat i aprova en el marc de la Comissió de qualitat. 
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3. Qualitat dels títols de grau i de màster universitari 
 

3.1. Òrgans responsables 
 

Els òrgans responsables del sistema de garantia de qualitat en el nivell de cada titulació són els següents: 
 

a)   El Director o directora del centre 

b) La Comissió de Govern del centre  

c) La Junta de Direcció del centre. 

d) La Comissió de Qualitat del centre 

 
 

En el nivell tècnic, la responsabilitat sobre la gestió del sistema de qualitat recau en l’SQAI,  però hi 

intervenen altres unitats, com el Servei de Gestió Acadèmica, el Servei de Màrqueting i Comunicació 

de Tecnocampus o el de Carreres Professionals i Relacions Internacionals.   
 

a) El director o directora del centre és la persona responsable de la garantia de qualitat de les 

titulacions, en concordança amb allò que s’estableix en el Reglament del centre que recull, entre 

d’altres, les següents competències per a aquest òrgan:  
 

- 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. 

- 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 
 

Més concretament, el director o directora té la responsabilitat de vetllar per la implementació del SGIQ-

ESCST en el centre i per a les seves titulacions; coordinar les accions dirigides al seguiment de la qualitat 

de les titulacions; i assegurar que existeix l’estructura adequada que ho faci possible. 

La responsabilitat del director o directora es materialitza en la coordinació de la Memòria Anual 

d'activitats i en la confecció de l’Informe de Seguiment dels títols que s’imparteixen en el centre, 

instruments que recullen l'anàlisi de les evidències que aporten els diferents sistemes d’informació per 

a l’assegurament de la qualitat de cada titulació i del centre contemplat en la seva globalitat.  
 

b) La Comissió de Govern és l’òrgan superior de govern i administració del centre i està formada pels 

següents membres: 
 

- El o la presidenta de la Fundació Tecnocampus, qui la presideix. 

- El o la directora general de la Fundació Tecnocampus  

- El o la directora de l’Escola. 

- Els o les caps d’estudis de l’Escola. 

- Dues persones representants de la UPF, una d’elles el coordinador o coordinadora de centres 

adscrits . 

- Dues persones representants del professorat de l’Escola a proposta del Claustre del centre, de 

les quals com a mínim una ha de ser elegida entre el col·lectiu de professorat permanent. 

- Dues persones representants dels estudiants de l’Escola, a proposta del Ple de Delegats. 
 

Entre les funcions que té assignades, hi ha la d’ aprovar 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 
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Patronat de la Fundació Tecnocampus, un cop escoltat el Claustre de l’Escola i el Senat de la Fundació. 

Correspon, doncs, a la Comissió de Govern l’aprovació del SGIQ-ESCST. 

 

c) La Junta de Direcció és l’òrgan col·legiat de govern del centre. Està constituïda pel director o 

directora, que la presideix, el o la cap d’estudis i els coordinadors o coordinadores de titulació.  Un cop 

al mes assisteixen a una de les reunions ordinàries de la Junta de Direcció -amb veu però sense vot- els 

professors i professores responsables de gestionar l’organització de les activitats complementàries a la 

docència: recerca,  formació permanent, relacions internacionals, pràctiques, Treballs Finals de Grau i 

emprenedoria, i altres responsables que la direcció del centre consideri necessari designar. També un 

cop cada trimestre assisteixen a les reunions de la Junta de Direcció, amb veu però sense vot, un mínim 

d’un i un màxim de quatre estudiants per a cada titulació que formin part del Ple de delegats. 

Entre les funcions que té assignades, hi ha la d’ elaborar les normatives específiques de l’Escola, i 

elevar-les, per a la seva aprovació, a la Comissió de Govern. Correspon, doncs, a la Junta de Direcció 

l’elaboració del SGIQ-ESCST i elevar-lo  per a la seva aprovació a la Comissió de Govern del centre i 

posterior ratificació per part del Patronat de la Fundació Tecnocampus. 

La Junta de Direcció és el principal òrgan col·legiat responsable del seguiment de la qualitat del centre 

i de les titulacions que s’hi imparteixen, així com d’aprovar, comptant amb la participació d’estudiants 

i PAS, l’Informe de seguiment i l’Autoinforme d’acreditació.        

 

d) La Comissió de Qualitat del centre és un òrgan de participació dels grups d’interès presents al 

centre que té com a principal objectiu la posada en marxa, el seguiment i la millora del conjunt de 

processos de qualitat que caldrà implantar als ensenyaments de grau i màster. 

La Comissió de Qualitat del centre és l’encarregada de garantir la implantació i l’efectivitat del SGIQ-

ESCST, en un marc de gestió per processos i amb un compromís de millora contínua. 
 

La Comissió de Qualitat de l’ESCST està formada pels membres següents: 

- el director o directora del centre, que la presideix, 

- els o les caps d’estudis  

- els coordinadors o coordinadores dels Graus i els directors o directores dels Màsters 

- els professors o professores responsables d’àrees funcionals (Relacions Internacionals, 

Emprenedoria, Formació Permanent, Pràctiques, TFG) 

- dos representants del professorat, a proposta de la direcció 

- la cap del servei de Gestió Acadèmica 

- el responsable de qualitat de TecnoCampus, que actua com a secretari de la Comissió 

- el secretari o secretària del centre 

- un estudiant de cada Grau i un estudiant de cada Màster, a proposta dels delegats o delegades 

- dos titulats o titulades a proposta de la direcció del centre 
 

Són funcions de la Comissió de Qualitat del centre: 

 fer el seguiment de la implantació del SGIQ-ESCST i promoure’n la seva actualització i modificació, 

si escau 

 donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc de qualitat del centre 

(verificació, seguiment, modificació i acreditació) d’acord amb la legislació vigent 

 garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral 

i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de 

la qualitat dels ensenyaments oferts pel centre 
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 revisar els procediments específics de qualitat del centre per a cada procés identificat i vetllar per la 

seva implantació real i efectiva, 

 facilitar i garantir la recollida i l’anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre 

i per al retiment de comptes, 

 facilitar i garantir la publicació i l’accés de la informació pública d’interès per als diferents col·lectius 

de la comunitat universitària i la societat. 
 

El següent organigrama expressa els òrgans que intervenen en els processos de qualitat de l’ESCST així 

com les seves competències: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Responsables dels processos 

 

Al capdavant dels processos del SGIQ-ESCST hi ha uns responsables, alguns del propi centre i d’altres 

d’òrgans o serveis transversals de Tecnocampus (TCM), segons s‘especifica en la taula següent: 

 

Estàndards Processos SGIQ-ESCST Responsable 

Estàndard 1. 

Qualitat del 

programa 

formatiu 

E1.1. Definir la política i els objectius de qualitat en la 

docència i l'aprenentatge 

Director/a centre 

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

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

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

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

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

Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació SQAI 
 

Sistema d’Informació a la Direcció (SID) 

Suport als processos d’avaluació i acreditació 

Seguiment plans de millora 

 

Patronat Tecnocampus 
- Ratificació aprovació SGIQ-ESCST 

Director General Tecnocampus 

Comissió de Govern ESCST 
- Aprovació del SGIQ-ESCST Comissió de Qualitat Tecnocampus 

 

- Impulsar la millora contínua  

- Vetllar per l’assegurament de qualitat 

- Promoure, facilitar i assegurar l’activitat avaluadora 

 

Director/a ESCST 
- Coordinació Memòria anual 

- Confecció Informes de Seguiment 

Junta de Direcció ESCST 
- Elaboració del SGIQ-ESCST 

- Seguiment de la qualitat del centre i 

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

E1.8 Extingir o reverificar títols Director/a centre 

E1.9 Gestionar l'accés, admissió i matrícula dels estudiants de 

Grau 

Cap de Gestió Acadèmica 

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

dels Màsters universitaris  

Director/a del Màster 

E1.11 Gestionar la promoció dels estudis  
Director/a de Serveis 

Campus 

E1.12 Programar, desenvolupar les titulacions i gestionar la 

docència 

Director/a centre 

E1.13 Definir la política de responsabilitat social 
Director General del 

Tecnocampus 

E1.14 Definir la política de transparència 
Director General del 

Tecnocampus 

Estàndard 2. 

Pertinença de la 

informació 

pública 

E2.1 Definir  la informació pública de les titulacions 

Responsable de suport a 

l’aprenentatge 

Estàndard 3. 

Eficàcia del 

SGIQ 

E3.1 Revisar i actualitzar el sistema de garantia interna de la 

qualitat de les titulacions 

Director/a centre 

Estàndard 4. 

Adequació del 

professorat al 

programa 

formatiu 

E4.1 Definir la política del Personal docent i investigador 
Director General de 

TecnoCampus 

E4.2 Actualitzar/acreditar el model d'avaluació del PDI 
Director General de 

TecnoCampus 

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

E4.4 Gestionar la formació del Personal Docent i Investigador 
Responsable d’innovació 

docent 

E4.5 Gestionar l'avaluació docent del PDI  

 

Cap d’Estudis de 

l’ESCST 

Estàndard 5. 

Eficàcia dels 

sistemes de 

suport a 

l’aprenentatge 

E5.1 Orientar a l’estudiant durant els estudis 
Responsable del Pla 

d’Acció Tutorial (PAT) 

E5.2 Gestionar els programes de mobilitat i intercanvi de 

l'estudiant 

Responsable de Relacions 

Internacionals de 

l’ESCST i Director/a de 

Serveis Campus 

E5.3 Gestionar les pràctiques externes  

Responsables de 

Pràctiques de cada 

titulació de l’ESCST i 

Director/a de Serveis 

Campus 

E5.4 Gestionar l’orientació professional 
Director/a de Serveis 

Campus 

E5.5 Gestionar les activitats universitàries 
Director/a de Serveis 

Campus 

E5.6 Definir la política del Personal d'administració i servei Director General de 

TecnoCampus 

E5.7 Captar i seleccionar el Personal d'administració i serveis 

-nou ingrés- 

Cap de Recursos Humans 

de TecnoCampus 

E5.8 Gestionar la sol·licitud de cobertura d'un lloc de treball 

per necessitats temporals 

Cap de Recursos Humans 

de TecnoCampus 

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

TecnoCampus 

E5.10 Gestionar la formació del Personal d'administració i 

servei 

Cap de Recursos Humans 

de TecnoCampus 
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El detall dels processos es pot consultar aquí 

 

Cada procés inclou: 

 Versió a la que pertany el procés i data d’aprovació 

 Tipologia del procés (veure següent apartat) 

 Responsable 

 Unitat administrativa que fa el seguiment 

 Objectiu 

 Resultats del procés 

 Documentació/registres associats al procés 

 Normativa aplicable 

 Aplicatius de gestió associats 

 Difusió 

 Diagrama del procés 

 

 

3.3. Mapa de processos 

 

Es poden diferenciar tres tipus de processos: 

 Processos estratègics: Representats en el mapa en color blau fosc, analitzen les necessitats i els 

condicionants de tots els grups d’interès. Estableixen polítiques, normes i directius per al 

funcionament de la resta de processos. 

 Processos clau: Representats en el mapa en color blau clar, son els processos operatius que 

impacten directament en els usuaris. Són els processos clau de la docència i estan lligats a la 

formació acadèmica i al flux de serveis i informació. 

 Processos de suport: Representats en el mapa en color verd, proveeixen l’organització de tots 

els recursos materials i immaterials necessaris per generar l’oferiment d’un servei als usuaris. 
 

 

E5.11 Avaluar les competències i objectius del PAS Cap de Recursos Humans 

de TecnoCampus 

E5.12 Realitzar anàlisis organitzatives Cap de Recursos Humans 

de TecnoCampus 

E5.13 Gestionar els recursos materials: béns, espais i 

equipaments 

Director de Serveis de 

Base de TecnoCampus 

E5.14 Gestionar els serveis generals complementaris  Director de Serveis de 

Base de TecnoCampus 

E5.15 Gestionar els serveis de tecnologia i recursos de la 

informació de suport a la docència, aprenentatge, a la recerca i 

a la gestió 

Director de Serveis de 

Base de TecnoCampus 

E5.16 Gestionar el TFG Coordinador de TFG 

Estàndard 6. 

Qualitat dels 

resultats dels  

programes 

formatius 

E6.1 Gestionar les incidències, les reclamacions i els 

suggeriments 

Responsable de qualitat 

E6.2 Gestionar l'enquesta de satisfacció dels professors Responsable de qualitat 

E6.3 Gestionar les enquestes dels estudiants de la satisfacció 

de la docència 

Cap d’estudis 

http://www.tecnocampus.cat/ca/qualitat-escs/sgiq
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4. El sistema d’informació per a la direcció (SID) 

 
El SGIQ-ESCST disposa d’un sistema d’informació coherent i eficaç, el Sistema d'Informació per a la 

Direcció (SID), que conté la informació relativa als sis estàndards que incideixen en la garantia de la 

qualitat de les titulacions de grau i de màster universitari, cadascuna configurada autònomament, amb 

informació i requeriments propis. 

  

El sistema d’informació per a la direcció (SID) integra els diferents sistemes i fonts d’informació i 

avaluació del centre en l’àmbit de la docència:  
 

1. Informació de cada titulació: memòria de verificació, informes de seguiment, informes de 

modificacions...  

2. Sistema d’informació de la docència: informes d’accés i matrícula, rendiment, graduació, 

abandonament, recursos humans en docència, etc. 

3. Resultats de l’avaluació trimestral de la docència rebuda per part dels estudiants. 

4. Enquestes de valoració i satisfacció del títol per part dels diferents agents implicats: estudiants 

de grau i de màster universitari, PDI i PAS vinculat a les titulacions. 

5. Informes de valoració de les pràctiques: enquesta als estudiants en pràctiques i informes dels 

tutors acadèmics. 

6. Informes de mobilitat: estudiants de l’ESCST en mobilitat (outgoing) i estudiants a l’ESCST en 

mobilitat (incoming). 

7. Informes de valoració del seguiment als estudiants: enquestes als diferents agents que 

intervenen en el Pla d’Acció Tutorial (PAT): estudiants, tutors/es i delegats/des de cursos. 

8. Estudis d’inserció laboral: inserció professional dels graduats de l’ESCST i inserció laboral dels 

estudiants de les universitats catalanes (AQU Catalunya) 

9. Bústia de suggeriments, queixes i reclamacions. 

10. Altres enquestes que facilitin la recollida d’informació útil per millorar les titulacions. 

 

Correspon al SQAI de Tecnocampus el manteniment i actualització de la informació obtinguda a través 

del SID, la qual serà posada puntualment en coneixement de les direccions de centres universitaris a 

través d’un espai propi en la intranet de la institució. 

 

4.1. Taula d’indicadors 

 

Les taules següents mostren per a les titulacions de Grau i Màster i per a cadascun dels 6 estàndards, els 

informes i indicadors del SID així com l’òrgan, servei o unitat responsable de confeccionar-los o de 

proporcionar-ne les dades: 

 

Informes i indicadors per als estudis de Grau 

 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu  

Informe Indicadors/Descripció Responsable 

Memòria de verificació 
Contingut definit per AQU en les guies de verificació, 

seguiment i acreditació de titulacions. 

 

Direcció del 

centre 
Informes de seguiment 

Autoinformes 

d’acreditació  
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Memòria anual 

d’activitats 

 Participació del professorat en processos d'innovació i millora 

docents 

 Activitats de Recerca i Transferència del professorat 

(publicacions, activitat congressual, direcció i lectura de tesis...) 

 Organització d’activitats congressuals (congressos, seminaris, 

jornades, simposis, conferències,...) 

Direcció 

centre 

Fitxa de preinscripció 

 Oferta de places de cada titulació del centre 

 Demanda en primera opció 

 Ràtio demanda en primera opció/oferta 

 Nota de tall 

 Comparació amb titulacions idèntiques o similars de la resta del 

sistema universitari català 

Gestió 

Acadèmica 

Comentaris sobre la 

matrícula 
Anàlisi de la demanda en primera opció 

Direcció del 

centre 

Informe de matrícula  

 Estudiants de nou ingrés a primer curs  

 Estudiants de nou accés segons la via d'accés (PAU, majors de 25 

anys...)  

 Percentatge d’estudiants de primera opció matriculats  

 Nota de tall i nota  mitjana d'accés  

 Percentatge d’estudiants amb nota d'accés igual o superior a 9 (a 

partir del 2010-2011) 

 Titularitat del centre de secundària de procedència 

 Nivell d’estudis del pare i la mare 

 Aspectes tinguts en compte en triar l’estudi  

 Sexe (nou accés i total) 

 Edat (nou accés) 

 Procedència geogràfica (nou accés i total) 

 Estudiants matriculats totals  

 Estudiants equivalents a temps complet 

 Estudiants matriculats per cursos 

 Ocupació del pare i la mare 

 Situació laboral i hores de feina de l’estudiant 

 Grau de coneixement de programari informàtic 

 Grau de coneixement d’idiomes 

Gestió 

Acadèmica 

 

Estàndard 3. Sistema de Garantia Intern de la Qualitat (SGIQ) 

Informe Indicadors/Descripció Responsable 

Sistema de Garantia 

Intern de la Qualitat 

(SGIQ) 

 Actualització dels processos del SGIQ, per part dels seus 

responsables. 

 Pla de millora resultant de l’actualtizació 

Responsable 

SQAI 

 

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 

Informe Indicadors/Descripció Responsable 

Pla d’Assignació Docent 

(PAD) 

 Distribució de la docència per assignatures 

 Professorat doctor i doctor acreditat (Nombre i percentatge. 

Dades absolutes i amb equivalència a temps complet) 

 Crèdits per estudi impartits per doctors 

 Distribució del professorat per Àmbits disciplinars  

 Professorat permanent  per Àmbits disciplinars 

 Crèdits de gestió: percentatge sobre el total de crèdits contractats 

 Crèdits de Recerca: percentatge sobre els crèdits contractats 

 Professorat visitant 

Cap d’Estudis 

de l’ESCST 

 

Cap de 

Recursos 

Humans de 

TecnoCampus 

Docentia 
 Resultats dels Autoinformes 

 

Direcció del 

centre 
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Participa 
 Resultats dels Autoinformes 

 

Responsable 

SQAI 

Recerca 
 Resultats dels Autoinformes 

 

Comissió de 

Recerca 

 

Estàndard 5. Eficàcia del sistema de suport a l’aprenentatge 

Informe Indicadors Responsable 

Enquesta de valoració 

de l’acció tutorial 

Avaluació dels delegats (per part dels estudiants del grup) 

1. El delegat ha fomentat les assemblees de classe regulars per 

recollir el sentir del grup. 

2. El delegat ha reportat al grup classe els temes tractats a les 

reunions de delegats. 

3. Fes una valoració general de la tasca del delegat. 
 

Avaluació dels delegats (per part del tutor): 

1. El delegat ha mostrat una actitud activa per fomentar la 

comunicació entre el tutor i el grup classe. 

2. El delegat ha assistit a les reunions convocades pel tutor. 

3. El delegat ha traslladat correctament les inquietuds de la classe. 

4. Fes una valoració general de la tasca del delegat. 
 

Avaluació del Tutor (per part dels estudiants): 

1. El tutor ha establert comunicacions regulars amb el grup classe. 

2. El tutor m’ha informat sobre el contingut del Pla d’Acció 

Tutorial. 

3. El tutor ha mostrat una actitud activa per resoldre els assumptes 

del grup classe 

4. El tutor ha orientat acadèmicament els estudiants. 

5. Fes una valoració general de la tasca del Tutor. 

SQAI 

Enquesta d’inserció 

professional dels 

graduats i graduades a 

l’ESCST i satisfacció 

amb la formació rebuda  

(Data: moment de 

tramitació del títol) 

 Acompliment de les expectatives inicials 

 Satisfacció amb els coneixements teòrics adquirits 

 Satisfacció amb els coneixements pràctics adquirits 

 Satisfacció amb el professorat 

 Adequació dels espais i recursos materials 

 Satisfacció amb el TFG 

 Si hagués de començar de nou, triaria Tecnocampus? Triaria la 

mateixa titulació? 

 Treballa actualment?  Tipus de contracte. Funcions realitzades. 

 Què és el que més valora dels estudis realitzats 

 Què ha trobat a faltar en els estudis o quines coses creu que 

caldria millorar 

 En el cas d’estar interessat a continuar estudiant, quina formació 

podria ser del seu interès 

 Utilitat de determinades competències per a la feina actual i 

formació adquirida a l’ESCST 

SQAI 

Enquesta PDI 

Valoració de la satisfacció del professor/a respecte: 

 la tasca realitzada 

 els espais en què es desenvolupa la tasca 

 els serveis de suport 

 les possibilitats de fer recerca 

 la planificació estratègica i la direcció 

 els canals de comunicació 

 la relació amb la resta del PDI, els estudiants i el PAS 

 la promoció i incentius 

 les possibilitats de formació 

 els mecanismes d'avaluació de la tasca realitzada 

 la pertinença a la institució 

 SQAI 
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Enquesta al PAS 

Valoració de la satisfacció del PAS respecte  

 la tasca realitzada 

 els espais en què es desenvolupa la tasca 

 els serveis de suport 

 la planificació estratègica i la direcció 

 els canals de comunicació 

 la relació amb la resta del PAS, els estudiants i el PDI 

 la promoció i incentius 

 les possibilitats de formació 

 els mecanismes d'avaluació de la tasca realitzada 

 la pertinença a la institució  

SQAI 

Bústia de queixes, 

reclamacions i 

suggeriments 

Queixes, reclamacions i suggeriments dels estudiants així com les 

dades de satisfacció d'estudiants, PDI i PAS respecte les actuacions 

sol·licitades als serveis tècnics (Helpdesk) 

SQAI 

Sistema d'alertes de la 

docència 

Informe de resultats inferiors a 5 i 4 punts en les qüestions 4 i 5 de 

l’enquesta de valoració de la docència per part dels estudiants 

Direcció del 

centre 

Sistema d'alertes de la 

qualitat dels serveis 

Informe de resultats inferiors a 5 i 4 punts en preguntes de les 

enquestes de satisfacció als diferents col·lectius 
SQAI 

Enquesta “La inserció 

laboral dels graduats 

universitaris” 

 Taxa d’inserció laboral, rapidesa i qualitat de la inserció laboral 

(inserció professional) 

 Característiques del lloc de treball: salari, tipus d’empresa, 

categoria, carrera 

 Resultats globals de la UPF i de l’ESCST 

 Fitxa resum per estudi 

 Total per àrees 

AQU 

Catalunya 

Informe Pràctiques 

 Estudiants que han fet pràctiques externes curriculars 

 Estudiants que han fet pràctiques externes extracurriculars 
 Nombre d’empreses que han acollit estudiants i nombre de 

Convenis de Cooperació Educativa signats 
 Tipologia d’empreses o institucions receptores (sectors 

d’activitat) 
 Percentatge d’estudiants que han fet pràctiques sobre total 

matriculats que podien fer-ne (curriculars o extracurriculars) 
 Nombre d’hores realitzades (per estudis i per centre) 
 Retribucions a l’estudiant (total per estudis i retribució mitjana 

per estudiant en euros/hora) 
 Professorat del centre que ha exercit de tutor/a 
 Qualificacions dels estudiants que han fet Practiques curriculars 

Responsable 

de Pràctiques 

(per estudi) 

 

Servei de 

Carreres 

Professionals i 

Relacions 

Internacionals 

Enquesta als estudiants 

en pràctiques 

Satisfacció envers els següents aspectes: 
 

 La durada de les pràctiques ha estat l’adequada  

 El suport del tutor de l’empresa ha estat l’adequat  

 El suport del tutor ha estat l’adequat  

 Les expectatives que tenia s’han complert 

 L’ambient de treball al meu departament ha estat correcte  

 M’he identificat professionalment amb les tasques assignades  

 El tracte que m’ha donat l’empresa ha estat correcte  

 Amb el dia a dia s’han incrementat les meves responsabilitats  

 El sistema comunicatiu amb l’empresa ha estat correcte  

 L’empresa és sensible a les pràctiques  

 La meva preparació teòrica s’ha adaptat a les necessitats de 

l’empresa 

 La meva preparació pràctica s’ha adaptat a les necessitats de 

l’empresa 

 Les meves habilitats de comunicació oral i escrita han estat òptimes 

 Els meus coneixements d’anglès han estat suficients per a 

l’empresa 

 

 

Responsable 

de Pràctiques 

(per estudi) 
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 Els meus coneixements en l’ús d’aplicacions informàtiques han 

estat suficients per a l’empresa 

 Estic globalment satisfet amb les Pràctiques realitzades 

 

Enquesta als ocupadors 

 Satisfacció amb el perfil formatiu dels titulats 

 Propostes de millora en el perfil formatiu 

 Propostes de millora en la relació entre el centre universitari i els 

ocupadors. 

 Satisfacció global 

SQAI 

Enquesta als tutors/es  

de les empreses 

/institucions receptores 

Satisfacció dels tutors de l’empresa dels estudiants de l’ESCST 

envers els següents aspectes: 
 

 Puntualitat 

 Implicació de l’estudiant 

 Acceptació de la crítica 

 Actitud de servei 

 Adaptació a noves situacions 

 Motivació 
 

 

Valoració sobre les competències de l’estudiant: 
 

 Capacitat per aplicar el coneixement teòric 

 Raonament crític 

 Deducció lògica 

 Resolució de problemes 

 Habilitats ofimàtiques 

 Capacitat d’aprenentatge 

 Habilitats digitals (gestió i recerca d’informació a la xarxa, 

comunicació i difusió d’informació, capacitat de treballar de forma 

col·lectiva en xarxa) 

 Treball en equip 

 Habilitat de comunicació oral i escrita 

 Comunicació oral i escrita en anglès 

 Creativitat, iniciativa i esperit emprenedor 

 Presa de decisions 

 Habilitats per les relacions interpersonals 

 

Responsable 

de Pràctiques 

(per estudi) 

 

Informe Mobilitat: 

Estudiants outgoing i 

incoming 

 Accions realitzades per promoure la mobilitat 

 Nombre de convenis vigents per a mobilitat d’estudiants i 

professorat per tipus de programa (indicar moviment anual d’altes 

i baixes) 

 Nombre de sol·licitants de l’ESCST que s’han mostrat interessats 

a participar en programes de mobilitat, nombre d’admesos i no 

admesos i causes de no admissió 

 Estudiants en mobilitat a l’ESCST per programa de mobilitat 

 Estudiants en mobilitat a l’ESCST per països de procedència 

 Estudiants de l’ESCST en mobilitat per programa de mobilitat 

 Estudiants de l’ESCST en mobilitat per països de procedència 

 Percentatge d’estudiants en mobilitat sobre els estudiants 

matriculats 

 Durada mitjana de les estades  

 Nombre de crèdits cursats en els centres receptors 

 Mobilitat (incoming i outgoing) per a la realització de Pràctiques i 

nombre d’hores de Pràctiques realitzades 

 Percentatge de graduats/es de cada promoció que han participat en 

programes de mobilitat 

 

Servei de 

Carreres 

Professionals i 

Relacions 

Internacionals 

i Gestió 

acadèmica 
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Mobilitat. Enquestes als 

estudiants outgoing 
 Període d'estudis i motivació 

 Qualitat acadèmica 

 Informació i suport 

 Allotjament i infraestructura 

 Reconeixement acadèmic 

 Preparació lingüística 

 Despeses 

 Experiència personal 

 Avaluació global 

 Proposta d'accions de millora 

Servei de 

Carreres 

Professionals i 

Relacions 

Internacionals 

Mobilitat. Enquestes als 

estudiants incoming 
 Criteris per escollir-nos 

 Satisfacció amb la qualitat de l’aprenentatge i la docència 

 Satisfacció amb els serveis generals 

 Satisfacció amb el suport rebut per part de l’Escola 

 Satisfacció amb la gestió de possibles dubtes o conflictes durant 

l’estada 

 Integració amb altres estudiants 

 Satisfacció amb activitats específiques per a estudiants en mobilitat 

 Satisfacció amb l’allotjament 

Satisfacció global 

Servei de 

Carreres 

Professionals i 

Relacions 

Internacionals 

Informe Infraestructures 

i equipaments (inclòs en 

la Memòria de Qualitat) 

 Utilització del CRAI (préstecs, ocupació, compres, 

subscripcions,...) 

 Percentatge de consultes electròniques tramitades en menys de 48 

hores 

 Relació d'estudiants per personal d'administració i serveis 

 Aules x metres x capacitat 

Director 

Serveis de 

Base de 

TecnoCampus 

 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats del programa formatiu 

Informe Indicadors/Descripció Responsable 

Informe de rendiment 

 Taxa de rendiment per assignatura 

 Taxa de rendiment per estudi 

 Distribució de les assignatures segons la seva taxa de rendiment 

Gestió 

Acadèmica / 

Direcció del 

Centre 

Informe de graduació 

(inclòs a l’Informe de 

matrícula) 

 Graduats en t 

 Graduats en t + 1 

 Taxa de graduació (graduats en t o t + 1) 

 Total de graduats 

 Durada mitjana de l'estudi 

 Taxa d'eficiència 

 Crèdits matriculats per grau de repetició 

Gestió 

Acadèmica 

Informe 

d’abandonament (inclòs 

en l’informe de 

matrícula) 

 Percentatge d’abandonament per tipologia 

 Abandonament per no superar el règim de permanència a primer 

curs, per estudis i total centre 

 Abandonament per no superar el règim de permanència, per 

estudis i total centre 

 Taxa d'abandonament del centre 

 Taxa d'abandonament per estudis 

 Percentatge d’abandonament per tipologia (normatius o 

voluntaris) 

Gestió 

Acadèmica 

Enquesta als estudiants 

de nou accés 

 Situació professional: Nombre d’hores que treballen, relació de la 

feina amb els estudis, tipus de relació laboral, comarca de treball 

 Selecció de titulació i centre: principal motivació per escollir 

titulació i centre, canal de coneixença 

 Transport: transport més habitual 

SQAI 
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 Tecnologies de la informació i les comunicacions: ús de 

tecnologies 

 Expectatives: importància donada a diversos aspectes 

 Primeres impressions: valoració dels serveis rebuts i de la 

informació prèvia a la matrícula 

Enquesta als estudiants 

(tots els cursos) sobre 

els serveis de 

Tecnocampus 

Valoració dels estudiants respecte a: 

 Biblioteca/CRAI 

 Recepció 

 Gestió acadèmica 

 Pla d’Acció Tutorial (PAT) 

 eCampus 

 Web 

 Adequació de les aules i espais específics de cada titulació 

 Carros d’ordinadors 

 Xarxa Wi-Fi 

 Atenció d'incidències informàtiques (Helpdesk) 

 Bar-Restaurant 

 Neteja de les instal·lacions 

 Programa d’idiomes 

 Borsa d'allotjament 

 Facilitats de transport públic i aparcament a la zona 

 Activitats esportives, lúdiques i culturals 

 Mobilitat: programes d'estudis i pràctiques internacionals 

 Borsa de treball / Inserció laboral / Carreres professionals 

 PIE 

SQAI 

Enquesta de valoració 

de la docència per part 

dels estudiants 

1. Durant el curs han estat clars els objectius, el programa de 

l’assignatura i els criteris d’avaluació. 

2. L’assignatura globalment ha estat útil per la meva formació. 

3. El professor/a es mostra accessible (e-mails, hora de visita,...) 

4. El professor/a ha complert adequadament les seves obligacions 

docents (compliment del pla docent, puntualitat,…) 

 5. El professor/a ens ha proporcionat suficients activitats per fer 

fora de l’aula.  

 6. El professor/a ha compaginat adequadament teoria i pràctica. 

 7. S’ha treballat de forma regular amb recursos a l'Aula Virtual 

 8. El professor/a ha aconseguit que m’interessi l’assignatura. 

 9. Estic satisfet/a amb la docència rebuda. 

 10. Suggeriments de l’estudiant sobre l’assignatura. 

 11. Suggeriments de l’estudiant pel professor/a. 

Direcció del 

centre 

Enquesta de valoració 

del TFG per part dels 

estudiants 

1. Durant tot el curs ha estat fàcil posar-me en contacte amb el 

tutor/a 

2. El tutor/a m’ha ajudat a planificar el meu TFG/TFM (elaborar el 

cronograma per facilitar l’evolució i seguiment del treball)  

3. El tutor/a m’ha assessorat metodològicament en el 

desenvolupament inicial del meu TFG/TFM (orientacions sobre 

recursos, recomanacions bibliogràfiques, formats dels 

lliuraments,...). 

4. El tutor/a m’ha recolzat a mesura que ha anat avançant el meu 

TFG/TFM (orientacions sobre canvis, referències, millores del 

projecte...).  

5. Els documents que he hagut de lliurar durant el curs m’han ajudat 

a complir millor la meva planificació del TFG/TFM.  

6. La rúbrica d’avaluació del TFG/TFM m’ha ajudat a concretar 

millor el que s'espera del meu TFG/TFM.  

7. Estic satisfet/a amb la tasca del meu tutor/a.  

8. Considero que la meva actitud envers el TFG/TFM ha estat 

proactiva i he intentat treure’n el màxim profit.  

Responsable 

TFG 
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9. Observacions que vulguis afegir sobre el tutor/a 

10. Indica TRES aspectes positius sobre el funcionament del 

TFG/TFM  

11. Indica TRES aspectes a millorar sobre el funcionament del 

TFG/TFM  

 

 

Informes i indicadors per als estudis de Màster 
 

Els informes i indicadors per als estudis de Màster són els mateixos que per al Grau excepte en els 

associats a l’accés i a la matrícula i al desplegament i rendiment que són més reduïts, tal com s’especifica 

a continuació. En la resta caldrà adaptar-los a les característiques del Màster, per exemple només es 

tindran en compte els apartats de Pràctiques o Mobilitat si així es contempla en el Pla d’Estudis. 

 
 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 

Informe Indicadors/Descripció Responsable 

Fitxa de preinscripció  Demanda, preinscripció, acceptació i matrícula. 
Gestió 

Acadèmica  

Informe de nou accés i 

de  matrícula total 

Nou accés: 

 Sexe 

 Edat 

 Nacionalitat 

 Universitat de procedència 

Matrícula total: 

 Sexe 

 Edat 

 Nacionalitat 

 Universitat de procedència 

Gestió 

Acadèmica 

 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Informe Indicadors/Descripció Responsable 

Informe de resultats 

universitaris 

 Taxa de rendiment 

 Total de graduats 

 Graduats en t 

 Graduats en t + 1 

 Abandonament 

Gestió 

Acadèmica/ 

Direcció del 

centre 

 
 

4.2. Informació pública 

 

La web del TecnoCampus està dissenyada per oferir informació pública als diferents grups d’interès. 

Concretament, existeixen accessos directes i específics amb continguts rellevants per als futurs 

estudiants i per als titulats. El SGIQ de l’Escola disposa d’un procés específic per a la gestió d’aquesta 

informació pública (procés E2.1), referent tant a la informació general del centre com la de cadascuna 

de les titulacions que s’hi imparteixen.  

 

Pel que fa a la informació general del centre, aquesta inclou una presentació i una breu història, 

l’estructura de govern i gestió, el model educatiu, l’oferta formativa, la recerca, el professorat, els espais 

de docència i recerca, les institucions i centres de pràctiques amb conveni i un apartat de Qualitat que 

https://www.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/ca/acces-graus
https://www.tecnocampus.cat/ca/acces-graus
https://alumni.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/ca/qualitat-escs
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conté les Memòries anuals, els Informes de Seguiment i Acreditació dels títols, el Sistema Intern de 

Garantia de la Qualitat i altres documents rellevants. 

 

En el cas de les titulacions, la informació abasta tant els aspectes acadèmics com els dels serveis que la 

institució posa a l’abast dels estudiants.  

 

Sobre els aspectes acadèmics, per a cada titulació es dóna informació sobre: 

- Presentació dels estudis, amb informació especialment orientada al futur estudiant: dades 

generals, perfil d'ingrés, competències de la titulació. 

- Pla d'estudis, aportant tant una visió global de la seva estructura com una de més específica a 

nivell d’assignatures, en aquest cas a través dels plans docents, que contenen informació de les 

competències associades, els resultats de l'aprenentatge, els continguts, les activitats formatives, 

el sistema d'avaluació i el professorat encarregat de la seva impartició.  

- Professorat, amb accés a les dades de contacte i al seu perfil acadèmic (CV). 

- Sortides professionals, amb orientacions sobre els tipus de llocs de treball per als quals prepara 

la titulació. 

- Pràcticum, amb informació sobre les practiques externes de l’estudi.  

- Dades i indicadors, amb enllaços directes a les característiques de la titulació i el seu 

desenvolupament operatiu i a una taula que mostra l'evolució dels indicadors de la titulació 

d’acord amb els que AQU proposa en la seva guia per al seguiment de les titulacions oficials. 

- Altres enllaços (normativa acadèmica, calendari,...)  

 

En referència als plans docents, es disposa d’una plataforma que gestiona les seves actualitzacions 

anuals, permetent l’edició per part dels responsables de les assignatures i els coordinadors fins que 

aquests últims els validen. Un cop validats, es tanca l’accés a la plataforma i es publiquen 

automàticament a la pàgina de Pla d’estudis del Grau i a l’Aula Virtual corresponent.  

 

Sobre els serveis, es dóna informació sobre gestió acadèmica (matrícula, beques, tràmits diversos, etc.), 

mobilitat, serveis d'emprenedoria, pràctiques, inserció laboral, biblioteca, activitats extra-curriculars, 

participació dels estudiants i serveis als graduats (Alumni). 

 

Des de la web pública del TecnoCampus, professors i estudiants accedeixen a una intranet anomenada 

eCampus. Per a fer-ho, cal una validació prèvia amb el nom d’usuari i contrasenya que els permet la 

navegació amb un únic perfil. Des de l’eCampus s’accedeix a les Aules Virtuals de les assignatures i als 

diferents aplicatius que estan a la seva disposició, diferents segons l’usuari sigui professor o estudiant. 

 

Per al PDI i PAS també hi ha una Intranet específica, en la qual disposen d'informacions diverses 

(normes TecnoCampus, actes de reunions, calendaris, informes de satisfacció, etc.), formularis per a la 

realització d'alguns tràmits (sol·licitud de cursos, instàncies, etc.) i una aplicació per a peticions 

relacionades amb serveis tècnics. 

 

Finalment, les direccions dels centres universitaris de TecnoCampus disposen d'accés al Sistema 

d'Informació a la Direcció (SID), un per a cada centre,  que s’estructura com a repositori de documents 

d'interès  (memòries de verificació, indicadors, estudis,...). 
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5. Instruments d’anàlisi previstos al SGIQ-ESCST 

 

5.1. El quadre de comandament de la titulació/centre 

 

El quadre de comandament és l’eina per detectar i prevenir les desviacions sobre els indicadors clau de 

la titulació de grau i de màster universitari. Consta d’una bateria d’indicadors reduïda, homogènia i 

coherent, que informa de manera resumida del funcionament de la titulació. 

 

El quadre de comandament associat a cada titulació de grau consta dels indicadors següents: 

 
Dades i indicadors per cohort 

  

Dades i indicadors per curs acadèmic 

Dimensió Indicador 
 

Dimensió Indicador 

E1 

Ràtio D/O 

 

E1 

Total de matriculats 

Nota de tall  

 

Crèdits matriculats 

Matrícula nou accés a primer curs (cohort) 

 

Crèdits matriculats per estudiant 

Matriculats procedents de PAU (%) 

 
Estudiants equivalents a temps complet 

(EETC) 

Matriculats en primera preferència (%) 

 

Ràtio EETC/total de matriculats 

Matriculats amb nota d’accés >= 9 (%) 

 

E6 
% crèdits matriculats per primer cop 

E6 

Taxa de rendiment del primer any (%) 

 

Taxa de rendiment 

Taxa de rendiment del segon any (%) 

 

E6 

Total de graduats 

Taxa de rendiment del tercer any (%) 

 

Taxa d'eficiència 

Taxa de rendiment del quart any (%) 

 

Durada mitjana dels estudis 

Taxa de rendiment del cinquè any (%) 

 

E6 % d’abandonament 

E6 

Graduats en t (%) 

 

E6 

Valoracions de la docència 

Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 

 

Taxa de repetició estudis titulats (%) 

Satisfacció formació rebuda titulats 

E6 

Abandonament per no superar el règim de 

permanència a primer curs (%) 

 

E5 

Estudiants en mobilitat (%) 

Taxa d’abandonament (%) 

 

Graduats amb mobilitat (%) 

E6 Repetiria els estudis (%) 

 

Taxa d’ocupació (%) 

 
 

 

Taxa d’adeqüació de la feina als estudis (%) 

 

 

E4 

Hores de docència impartides per doctors (%) 
   

Hores de docència impartides PDI permanent 

(%) 

 
A partir d'aquest quadre de comandament, seleccionant i agregant els indicadors que es creguin 

convenients, es construeix un segon quadre de comandament associat al centre. Així, la direcció del 

centre es pot moure en dos nivells d'abstracció: el de centre, que aglutina de manera general l'evolució 

de les titulacions, i l'específic de cada titulació, que permet fer una anàlisi diferenciada i més en 

profunditat que l'anterior. 

 
El quadre de comandament dels màsters universitaris consta dels indicadors següents: 
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Dades i indicadors per cohort 
 

Dades i indicadors per curs acadèmic 

Dimensió Indicador  Dimensió Indicador 

E1 Places ofertes (O)  

E1 

Total de matriculats 

 Matrícula de nou accés (M)  Crèdits matriculats 

 Ràtio M/O  Crèdits matriculats per estudiant 

E6 Graduats en t (%)  Estudiants equivalents a temps complet (EETC) 

 Taxa d’abandonament (%)  
Ràtio EETC/total de matriculats 

   

 
E4 

Hores docència PDI permanent 

 Hores de docència impartides per doctors (%) 

   
E5 

Taxa d’ocupació (%) 

   Taxa ocupació als estudis titulats (%) 

   

E6 

%  crèdits matriculats per primer cop 

   Taxa de rendiment 

   Total de graduats 

   Taxa d'eficiència 

   Durada mitjana dels estudis 

   Satisfacció formació titulats 

   Valoracions de la docència 

   Repetiria els estudis (%) 

 
 

5.2. L’informe de seguiment de les titulacions del centre 
 

D’acord amb el que estableix el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol, les agències 

de qualitat duen a terme un seguiment anual de les titulacions verificades, que culminarà en l’acreditació 

als sis anys de la posada en marxa dels títols de grau i als quatre anys dels títols de màster universitari. 

Per tal de complir aquesta obligació, el director/a de centre elabora un informe anual de seguiment de la 

titulació, que té el clar objectiu d’analitzar segons les dades i els indicadors de cada titulació i de 

l’Escola, valorar aquest anàlisis i a partir d’aquí proposar millores, a partir dels 6 estàndards. 
 

 Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 

 Estàndard 2. Pertinença de la informació pública 

 Estàndard 3. Eficàcia del SGIQ 

 Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 

 Estàndard 5. Eficàcia del sistema de suport a l’aprenentatge  

 Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 

L’informe de seguiment que coordina el director o directora del centre consta de tres parts: 

1. Anàlisi i valoració dels indicadors del curs 

2. Revisió de les accions del curs anterior 

3. Pla de millora 
 

Així doncs, l’informe de seguiment es configura com un document sintètic, la missió del qual és proveir 

la informació essencial sobre els resultats, els canvis i l’estat de les titulacions en un format que en 

permeti una lectura ràpida i àgil, i constatar públicament el compliment dels compromisos establerts en 

la memòria de verificació, així com la concreció, en forma de propostes de millora, que garanteixin els 

estàndards de qualitat de l’Escola.  
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6. Els plans de millora 

 
El Pla de Millora per a cada centre és la proposta d’actuacions, resultant del procés de diagnòstic previ 

de cada titulació, que recull i formalitza els objectius de millora i les actuacions corresponents adreçades 

a enfortir els punts forts i resoldre els febles, de manera prioritzada i temporalitzada. 
  

Els plans de millora s’incorporen en l’Informe de Seguiment anual del centre. Al final de l’Informe 

s’estableixen per a cada estàndard les accions de millora, detallant el perquè de la seva inclusió 

(diagnòstic), els objectius que es pretenen, els responsables de dur-les a terme, els indicadors o fites que 

permeten mesurar l’assoliment dels objectius, l’abast (titulacions afectades) i la prioritat. Aquest conjunt 

d’accions, determinades a partir dels sis estàndards, configuren el pla de millora del centre en els 

aspectes vinculats a la docència, serveis i gestió. Finalment, s’elabora el pla de millora per a la Recerca, 

la transferència de coneixement i la implicació amb l’entorn, els altres aspectes de l’activitat del centre 

que no queden recollits en els Informes de Seguiment de les titulacions. 
 

Els plans de millora són eines enfocades cap a l’acció i, per aquesta raó,  estableixen una assignació 

clara de responsabilitats i uns mecanismes d’execució i de seguiment precisos. Les accions de millora 

proposades en els plans de millora són  Consensuades amb els grups d’interès de la titulació, Coherents 

amb l’avaluació i el diagnòstic realitzat; Estructurades perquè identifiquen els objectius clau que el 

centre considera prioritaris i estableixen un sistema d’indicadors que serveixen per valorar el 

compliment de les accions programades i el seu seguiment; i Viables en el context que es plantegen per 

poder complir els objectius programats. 

 

6.1. Elaboració i establiment dels plans de millora 
  

La responsabilitat final de l’elaboració, el desenvolupament i el seguiment dels plans de millora recau 

en el director o directora del centre, el qual promou i coordina la participació de la Junta de Direcció i 

de la Comissió de Qualitat del centre en la seva elaboració.   

El procés d’elaboració dels plans de millora consta de les fases següents:  
 

a) Elaboració de la proposta de pla de millora, redactada per la Junta de Direcció del centre, partint 

de la diagnosi o del processos d’avaluació previs per a cada titulació. 

b) Posada en comú i discussió en el marc de la Comissió de Qualitat del centre 

c) Posada en comú i discussió en el marc de la Comissió de Qualitat de Tecnocampus 

d) Aprovació per part de la Comissió de Govern del centre 
  

Durant l’elaboració i la discussió del pla de millora se’n fa la màxima difusió per donar la possibilitat 

que tots els membres dels diferents col·lectius participin en el procés. També un cop aprovat cal 

difondre’l abastament  per tal que  tots els col·lectius coneguin el pla de millora que els implica, per tal 

que orientin i coordinin les seves actuacions individuals i conjuntes en el sentit que proclama el pla i 

puguin fer-ne la valoració i el seguiment.  

 

6.2. Estructura i contingut dels plans de millora  
 

El pla de millora inclou:  
 

a) Els objectius de millora. Aquests objectius assenyalen les fites que el centre es marca a curt i 

mitjà termini i que contribuiran a augmentar la qualitat. 
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b) Les accions de millora vinculades a cada objectiu. Constitueixen la concreció de la manera com 

cal actuar per assolir l’objectiu de millora.  
 

c) El calendari i els terminis de cada acció. Una acció pot ser repetitiva en el decurs del temps o 

bé esporàdica, i les diferents accions poden iniciar-se en moments de temps també diferents. 

En el pla de millora s’especifica l’inici i la durada de cada acció.  
 

d) Els responsables de cada acció.  S’identifica qui ha d’informar del resultat de l’acció en el 

moment del seguiment del pla.  
 

f) Els indicadors de seguiment. La necessitat de fer un seguiment anual de l’execució dels plans de 

millora obliga a fixar uns indicadors que permetin avaluar-ne el grau de compliment. Aquests 

indicadors poden ser de caràcter quantitatiu o qualitatiu i han de servir per  mesurar els objectius 

i reflectir el producte final de les accions endegades. Pel que fa als indicadors quantitatius, es 

fixa el valor en el moment de l’establiment del pla per poder fer el seguiment posterior i valorar 

el grau de compliment. 

 

6.3. Seguiment i revisió dels plans de millora 

 

El seguiment permet obtenir informació, per mitjà d’indicadors, sobre el grau d’assoliment dels 

objectius del pla i de les incidències detectades al llarg del procés d’implantació. El seguiment intern 

del pla de millora es fa  amb una periodicitat anual i el responsable de dur-lo a terme és el director o 

directora del centre.  

 

Els responsables de cadascuna de les accions de millora establertes en el Pla de millora són les persones 

encarregades de proporcionar la informació per al seguiment. Per a cadascuna de les accions s’haurà de 

comprovar el compliment dels terminis i l’assoliment dels valors dels indicadors de seguiment fixats. 

El director o directora del centre recollirà la informació per al seguiment dels responsables d’implantació 

de les accions i elaborarà l’informe de seguiment corresponent. El seguiment conclou amb una valoració 

global del grau d’implantació del pla que s’incorpora en els Informes de Seguiment anual de les 

titulacions.  

 

La revisió periòdica del pla de millora té com a objectiu adaptar-lo als canvis i a les necessitats del centre 

durant el seu període de vigència. Durant el procés de seguiment es poden detectar desviacions respecte 

dels resultats esperats, bé perquè les accions s’han planificat i realitzat correctament però no han 

aconseguit els objectius plantejats, o bé perquè no s’han planificat o implantat adequadament. En tots 

dos casos es fa una revisió de les accions, els terminis i els resultats esperats del pla de millora.  

 

La revisió del pla, igual que l’establiment, es fa de manera consensuada i amb la màxima difusió entre 

els col·lectius implicats. 
 

  

6.4.  Participació dels grups d’interès 

 

Els grups d'interès són aquells col·lectius, persones individuals i institucions directament relacionades 

amb el desplegament i aprofitament dels programes formatius del centre, dels seus resultats i de 

l'impacte que tals programes puguin tenir més enllà de la pròpia institució acadèmica (difusió social del 

coneixement, aplicacions professionals, etc.).  
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Identifiquem cinc grups d'interès principal pel que fa a les titulacions de l’Escola: 

 El Personal Docent i Investigador (PDI) que hi imparteix la docència i que hi duu a terme la 

recerca.  

 El Personal d'Administració i Serveis (PAS) que es fa càrrec i garanteix el bon funcionament 

dels serveis d'administració i gestió de tots els programes i projectes.  

 Els estudiants de Graus i Màsters. 

 Els graduats de les titulacions de l’Escola. 

 Els ocupadors interessats en la seva formació i capacitació. 

 

El PDI, el PAS i els estudiants participen de manera constant en l'organització, presa de decisions i 

rendiment de comptes de l’Escola i de tots els seus programes formatius. Ho fan amb mecanismes i 

quotes de participació diverses en els àmbits de la Comissió de govern, de la Comissió de qualitat i del 

Claustre. Els graduats participen en la Comissió de docència i qualitat de l’Escola i els ocupadors 

participen a través del consell sectorial de salut i benestar. 

 

Els grups d’interès també son els destinataris de les diverses enquestes que l’Escola té definides: 

 

Enquestes al professorat: 

- Valoració de la docència realitzada, dins el protocol Docentia d'avaluació del rendiment de què disposa 

Tecnocampus (periodicitat trimestral).  

- Enquesta de satisfacció sobre diversos aspectes referents a l’organització i funcionament d’òrgans i 

serveis (periodicitat anual).  

 

Enquestes al PAS: 

- Enquesta de satisfacció sobre diversos aspectes referents a l’organització i funcionament d’òrgans i 

serveis (periodicitat anual). 

 

Enquestes als estudiants:  

- Enquesta sobre la docència rebuda que els estudiants responen a través de l'aplicació SIGMA-

Enquestes, disponible també des del mòbil (periodicitat trimestral). 

- Enquesta sobre el Pla d'Acció Tutorial (periodicitat anual).  

- Enquesta sobre els serveis generals de l'Escola (periodicitat anual).  

- Enquesta sobre les pràctiques externes (periodicitat anual) 

- Enquesta sobre la mobilitat (periodicitat anual).  

- Enquesta als estudiants de nou accés. 

- Enquesta de satisfacció amb el TFG (periodicitat anual).  

 

Enquestes als graduats: 

- Enquesta de satisfacció i inserció laboral en el moment de sol·licitar el títol  

 

Enquestes als ocupadors: 

- Enquesta de satisfacció als ocupadors (periodicitat bi-anual) 
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7. Revisions del SGIQ-ESCST 

 

 

Versió               Data 

1 2011 (versió inicial) 

2 9 d’abril de 2013 

3 5 de novembre de 2013 

4 19 de novembre de 2014 

5 5 de novembre de 2015 

6 16 de febrer de 2017 

7 20 de febrer de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


