
  Fitxa del procés 
 

Nom Actualitzar/acreditar el model d’avaluació del PDI 

Codi E4_2 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Personal docent i investigador  

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

Responsable Director/a de Gestió de Persones de TecnoCampus 

Unitat administrativa 
que en fa seguiment 

SQAI 

Objectiu Revisar, actualitzar, avaluar i acreditar el Manual d’avaluació de la docència 
del professorat de TecnoCampus 

Resultats del procés Manual d’avaluació de la docència del professorat de TecnoCampus 
acreditat per AQU. 

Documentació 
associada (entre 
parèntesi, ubicació de 
la documentació) 

Pla de millores del Manual d’avaluació de la docència (Intranet del 
personal) 
Manual d’avaluació de la docència (Intranet del personal) 

Indicadors Nombre de millores introduïdes 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. 
Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 
Validat pel programa AUDIT. Directriu 4. Personal acadèmic i de suport a la 
docència. El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa - Conveni col·lectiu TecnoCampus 
- Estatuts de TecnoCampus 
- SGIQ 

   Aplicatius de gestió Talentia 

Difusió Intranet 

Observacions La Comissió de Qualitat TecnoCampus és l’òrgan responsable d’aprovar 
les modificacions que s’introdueixin al Manual d’avaluació de la docència 
del professorat 
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AQUDirector/a Escola Professor
Director General 
TecnoCampus

SQAI / UEPA Comissió de qualitat

Estat: ( ) En elaboració (x )   Validat Director/a de Gestió de Persones de TecnoCampus

Inici

Revisa 
periòdicament el 

manual 
d’avaluació de la 

docència

Identifica canvis a 
incorporar

Recull i proposa 
canvis  

Identifica canvis a 
incorporar

Identifica canvis a 
incorporar

Suggereix millores

Identifica canvis a 
incorporar

Suggereix millores Suggereix millores

Proposta de 
millores a 
incorporar

Proposta de canvis 
al manual 

d’avaluació de la 
docència del 
professorat

Aprova

Actualtiza el 
manual 

d’avaluació de la 
docència del 
professorat

Informació 
actualització 

manual 
avaluació 
docència 

professorat

Manual actualitzat

Aplica manual

Anual

Si

No

Ha transcorregut 
5 anys de 

l’acreditació del 
manual 

Pàg. 2

Si

No

Difondre la  versió 
actualitzada i 

canvis del manual
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AQUProfessorDirector/a Escola
Comissió de 

qualitat
Director General 
TecnoCampus

SQAI / UEPA

Estat: ( ) En elaboració (x )   Validat Director/a de Gestió de Persones de TecnoCampus

Pàg.1

Prepara 
documentació

Sol·licitud i 
documentació

Acredita

Difondre 
acreditació 
obtinguda

Acreditació 
manual ADP

Acreditació 
manual

Acreditació 
manual

Acreditació 
manual

Acreditació 
manual

Sol·licita 
acreditació del 

manual

Si

Fi No

UEPA:
Revisa 

documentació
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