
  Fitxa del procés 
 

Nom Revisar i actualitzar el sistema de garantia interna de la qualitat de les titulacions 

Codi E3_1 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Titulacions de grau i màster 

Tipologia ( X ) Estratègic     (  ) Clau             (  ) De suport 

Responsable Director/a de l'Escola 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

SQAI (Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació) 

Objectiu Revisar i actualitzar el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de les titulacions de 
l'Escola (SGIQ) 

Resultats del procés - Actualització del Manual i els processos vinculats al Sistema de garantia interna de 
la qualitat de la docència (SGIQ)  
- Pla de millora 
- Revisió i actualització del Manual 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Documentació del SGIQ – manual i processos – (Intranet del personal, Sistema 
d’Informació a la Direcció i web) 
Pla de millora del SGIQ i revisió del mateix (Intranet del personal, Sistema 
d’Informació a la Direcció i web) 
Revisió del SGIQ (Intranet del personal, Sistema d’Informació a la Direcció i web) 

Indicadors Nombre de processos modificats de forma significativa en el SGIQ. 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Docència. E3. 
Eficàcia del SGIQ. Validat pel programa AUDIT. Directriu 1. Política i objectius de 
qualitat. El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa - Reial Decret 1393/2007, apartat 9, Annex I. Modificat pel Reial Decret 861/2010 
- Directrius per a l’assegurament de la qualitat de l’European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQUA) 
- Estatuts de TecnoCampus, aprovats pel Patronat de TecnoCampus el 30 de maig 
de 2013. 

Aplicatius de gestió Sharepoint 

Difusió El SGIQ es difon a través del sistema d’informació a la direcció (SID), la Intranet del 
personal (carpeta “Qualitat”) i la web (pestanya “Dades i indicadors” de cada 
titulació i pestanya “Qualitat” de cada Escola). 

Observacions El Sistema de garantia interna de la qualitat de la UPF, va ser certificat per l’AQU 
l’any 2011 i inclou als centres adscrits com el nostre, que ha adaptat aquest sistema 
a les seves especificitats. 
A partir d’aquell moment el SGIQ se situa com a instrument fonamental per al 
seguiment i acreditació de les titulacions, i la font principal de la informació necessària 
per al seguiment de les titulacions. 



  Fitxa del procés 
 

El SGIQ es revisa anualment. La revisió dels processos es realitza per part dels seus 
responsables. Correspon a la Comissió de Qualitat aprovar-ne les modificacions 
introduïdes que recull el pla de millora, document on es concreta la millora a 
incorporar, el responsable, el calendari i se’n fa el seguiment, recollint en aquest 
document la data i estat del seguiment de cada acció de millora aprovada. 
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Director/a de l’Escola
Comissió de qualitat

de l’Escola
Responsable de 

procés
Diferents Òrgans i 

unitats administratives
SQAI

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat. Director/a de l’Escola.                                 (*)anualment

SGIQ

Objectius 
estratègics de 

qualitat

Revisió i millores 
dels processos del 

SGIQ

inici

Seguiment 
acreditació i títols

Prepara 
plataforma de 

revisió i informa a 
responsables

Proposa millores

Incorpora  millores 
i modifica  SGIQ  

Aprova 
actualització 

SGIQ

Fi

Indicadors de 
docència i de 

gestió  Proposa el pla de 
millora del SGIQ i 
la nova versió del 

SGIQ

Proposta del pla 
de millora del 

SGIQ

Si

No

Revisar i 
actualitzar 
processos

Difondre el SGIQ 
actualitzat

Fer el seguiment 
del pla de millora

Proposa millores

Informe de revisió 
de processos

Proposta de SGIQ 
revisat
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