
 
Fitxa de procés 

 

Nom Desenvolupar l’activitat docent 

Codi E1_15 

Versió/Data/Estat Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Grau i màster universitari  

Tipologia (  ) Estratègic     (  x ) Clau             (  ) De suport 

Responsable Cap d’Estudis de l’Escola 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

Secretaria de l’Escola 

Objectiu Dur a terme l’activitat docent, des de la publicació dels horaris i els plans docents 
als estudiants fins a la publicació de notes de les assignatures.  

Resultats del procés Estudiants amb assignatures realitzades  

Documentació 
associada (entre 
parèntesi, ubicació de 
la documentació) 

Normativa universitària (web) 
Memòries de verificació dels títols (gestió acadèmica) 
Horaris de les assignatures (web) 
Plans docents (web) 
Exàmens i proves d’avaluació (secretaria de l’escola) 
Notes (gestió acadèmica) 

Indicadors Rendiment de les assignatures (Font: actes de qualificacions) 
Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda (Font: enquesta trimestral als 
estudiants) 
Satisfacció del PDI amb la docència realitzada (Font: enquesta anual al PDI) 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Docència. E1. 
Qualitat del programa formatiu. Validat pel programa AUDIT. El procés incorpora 
els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa Normatives d’activitat universitària vigents: 
https://www.tecnocampus.cat/ca/normativa  

Aplicacions de gestió Sigma, Campus Virtual, Aplicatiu de plans docents i WebUntis. 

Difusió Web 

Observacions Les pràctiques externes i els Treballs Final de Grau / Master queden fora de 
l’abast d’aquest procés, doncs disposen d’un procés específic. 
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BibliotecaEstudiantRecursos humansProfessor/aResponsable 
d’assignatura

Coordinador/a de 
titulacióCap d’estudis

Altres òrgans 
i unitats 

(Universitat 
Pompeu Fabra / 
SQAI / Gestió 
acadèmica / 
Comissió de 

qualitat)

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat: Cap d’Estudis de l’Escola

Pàg. 
2

inici

E4_3
Captar i 

seleccionar 
PDI

Elaboració de 
calendari del 

procés

Assignació docent Assignació docent

Necessitat
de contractar 

PDI ?

Publicació 
d’horaris amb PDI 

assignat

No

Si

Horaris amb PDI 
assignat

Horaris amb PDI 
assignat

Elaboració 
d’horaris i 
assignació 
d’espais

Calendari 
Universitat 

Pompeu Fabra
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BibliotecaEstudiantRecursos humansProfessor/aResponsable 
d’assignatura

Coordinador/a de 
titulacióCap d’estudis

Altres òrgans 
i unitats (Universitat 

Pompeu Fabra / 
SQAI / Gestió 
acadèmica / 

Comissió de qualitat)

Sol·licita el pla 
docent de les 
assignatures

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat: Cap d’Estudis de l’Escola

Revisa contingut 
plans docents 

(contingut, 
metodologia i 

avaluació 
coherent amb 

memoria 
verificada)

Pla docent
OK ?

Valida pla docent i 
prepara per a la 

publicació

No

Si

Publica plans 
docents de la 

titulació a la web
(SQAI)

Plans 
docents

Plans 
docents

Bibliografia 
dels plans 
docents

Pàg.1

Pàg. 3
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BibliotecaEstudiantRecursos humansProfessor/aResponsable 
d’assignatura

Coordinador/a de 
titulacióCap d’estudis

Altres òrgans 
i unitats (Universitat 

Pompeu Fabra / 
SQAI / Gestió 
acadèmica / 

Comissió de qualitat)

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat: Cap d’Estudis de l’Escola

Exàmens i proves 
d’avaluació

FI

Pàg. 2

Desenvolupa la 
docència 

Gestiona la 
coordinació entre 

assignatures

Coordina el 
desenvolupament 
de la docència de 

la seva 
assignatura

Fa seguiment del 
desenvolupament 

del trimestre

Fa seguiment del 
desenvolupament 

del trimestre

Exàmens i proves 
d’avaluació

Actes signades
(GESTIÓ 

ACADÈMICA)
Notes

Revisió del procés

Aprovació del 
procés revisat 

(COMISSIÓ DE 
QUALITAT)
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