
REVISIÓ DEL PLA DE MILLORA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT CURS 16/17 

 

Objectius Accions proposades Nivell 
d’assoliment Valoració 

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. 

100% S’ha realitzat l’acció proposada el que ens permet disposar dels 
processos agrupats en els mateixos estàndards que es fan 
servir en els processos de seguiment i acreditació. 

 

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

Extreure els indicadors dels 
processos 

100% S’ha realitzat l’acció proposada el que ha facilitat l’actualització 
de la documentació dels processos per part dels responsables. 
S’ha aprofitat aquesta acció per definir un mapa de processos. 

 

Revisar la concreció dels àmbits que 
defineixen SQAI 

Actualització dels àmbits d’actuació 
d’SQAi. 

20% Aquesta acció es durà a terme durant el curs 17/18. No 
s’incorpora al pla de millora del SGIQ 17/18 ja que considerem 
que és més un aspecte organitzatiu que no una millora com a tal 
del sistema. 

 

Incloure a l'enquesta anual de 
serveis una pregunta demanant la 
satisfacció amb el Pla d'Acció 
Tutorial i disposar d’informació sobre 
l’eficàcia d’aquest Pla. 

Incloure la pregunta en el sistema 
informàtic de l’enquesta als 
estudiants  //  Disposar d’un informe 
del tutor/a sobre l’eficàcia del pla. 

100% S’han realitzat les accions proposades el que ha permés 
disposar d’un indicador de satisfacció global dels estudiants 
amb el pla d’acció tutorial i amb observacions dels estudiants. 
Els informes dels tutors/es també ens han permés millorar el pla 
d’acció tutorial cara al proper curs. 

 

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. 

100% S’han realitzat les accions proposades el que ens ha permés 
assolir i, fins i tot superar, l’objectiu que ens havíem marcat. 



Objectius Accions proposades Nivell 
d’assoliment Valoració 

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

Modificar el Manual del SGIQ 100% S’ha realitzat l’acció proposada, el que ha permés que a la 
comissió de qualitat de l’Escola pugui afegir-se una persona 
amb una visió transversal dels processos de qualitat en les 3 
escoles de TecnoCampus. 

 

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 100% S’ha realitzat l’acció proposada. En tot cas, com l’acció es va fer 
a mig curs, no tots els graduats del curs han contestat la 
pregunta, per la qual cosa els resultats seran complerts per als 
graduats del 2017/18. En el curs 2017/18 també plantejarem 
com a millora una enquesta específica de satisfacció del 
TFG/TFM que ens aporti més informació per a la millora. 

 

Ajustar el procés de revisió del SGIQ 
per tal que cada responsable de 
procés tingui clar el que s’espera de 
la revisió i contribuir 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. 

100% S’ha demanat als responsables dels processos que revisin la 
fitxa i fluxograma corresponent. La responsable d’SQAI i el 
responsable de Qualitat han revisat el document de base del 
SGIQ. 

Disposar d’una enquesta que ens 
permeti tenir informació referent a la 
satisfacció dels ocupadors. 

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

 

50% S’ha realitzat l’acció proposada però la participació ha estat molt 
baixa. La principal dificultat ha estat identificar els ocupadors 
dels nostres graduats, ja que les enquestes son anònimes i 
entenem que quan als ocupadors els enquestem en genèric no 
es donen tant com a al·ludits. El proper curs mirarem de millorar 
aquesta acció. 



Objectius Accions proposades Nivell 
d’assoliment Valoració 

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. 

 

50% S’han realitzat les accions proposades però no hem assolit 
l’objectiu de participació. S’ha millorat la participació en un 2% 
però quedem lluny de l’objectiu que ens vàrem fixar. 

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. 

75% S’han reassignat tasques dins del servei SQAI per poder cobrir 
les necessitats dels processos de Qualitat, de manera que s’ha 
pogut elaborar un protocol de processos de formació 
permanent, s’ha intervingut en la gestió de les enquestes 
relacionades amb el SGIQ i es procedeix a elaborar el portal 
d’evidències pels processos d’acreditació de les titulacions. No 
s’incorpora al pla de millora del SGIQ 17/18 ja que considerem 
que és més un aspecte organitzatiu que no una millora com a tal 
del sistema. 

 

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. 

100% Aquesta acció es va dur a terme al novembre de 2017. El 
principal motiu és que vàrem pensar que el millor moment per 
fer-la era al poc temps de començar el curs, quan els delegats ja 
estan escollits i el curs té un cert rodatge. A final de curs els 
estudiants estan pensant més en les avaluacions i potser 
l’assistència  no hauria estat la desitjable. S’ha presentat a una 
reunió amb tots els delegats i també es va convocar una reunió 
amb tot el professorat per a aportar aquesta informació i 
debatre-la. 

 

 


