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Nom Gestionar la formació del PDI 

Codi E4_4 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Personal docent i investigador  

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

Responsable Responsable d’innovació docent a SQAI 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

SQAI (Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació) 

Objectiu -Elaborar un pla de formació pels professors per facilitar les eines i 
recursos de formació necessaris per a la millora contínua de la seva funció 
docent, a partir de les necessitats detectades i de les línies estratègiques i 
els marcs de referència. Elaborar la programació de les intervencions, 
executar-la i avaluar-ne els resultats. 
-Desenvolupar una proposta de formació que reflecteixi en format i en 
metodologia, la manera en que pretenem que els professor Tecnocampus 
promoguin l’aprenentatge als seus estudiants. 

Resultats del procés El pla de formació, amb la programació d’accions per a la millora 
de la funció docent . 
Mecanismes de difusió i seguiment de les sessions de formació 
Espai col·laboratiu on recollir la participació dels professors, de manera 
que pugui ser un espai de consulta sobre temes relacionats amb 
experiència a l’aula presencial, treball fora de l’aula i treballa a les aules 
Moodle. 

Documentació associada 
(entre parèntesi, ubicació 
de la documentació) 

Pla de formació (Intranet del personal) 
Llistats de participants a les activitats del pla de formació (Arxiu de 
Recursos Humans) 

Indicadors Nombre d’accions formatives 
Nombre de participants 
Satisfacció mitjana amb les accions formatives realitzades 
Satisfacció del PDI amb les propostes de formació rebudes 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Docència. E4. 
Adequació del professorat al programa formatiu. Validat pel programa AUDIT. El 
procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa - 

Sistemes d’informació i 
difusió 

Campus virtual 
Intranet 



     Fitxa del procés 
 

Observacions El programa de formació és una proposta oberta a incloure activitats a 
mida proposades per les diferents escoles, sessions de professors visitants 
d’altres universitats o jornades. 
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PDIDirector/aDirector/a de gestió de 
persones

Responsable 
d’innovació docent a 

SQAI

Diferents òrgans i 
unitats

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat.Responsable d’innovació docent (SQAI)

Difondre la 
programació (als 
coordinadors/es 
de titulacions)

Programar les 
accions del pla

Pla actuacions
SQAI / Objectius 

formació

Identificar les 
necessitats de 

formació
(inclou Acollida del 

PDI + Pla de 
competències)

Dissenyar el pla 
de formació

Necessitats salut i 
seguretat laboral

Canvis 
Tecnologies i 
metodologies 

emergents

Ús de les aules 
virtuals

Avaluació de la 
qualitat de la 

docència

Rendiment 
acadèmic

Línies 
estratègiques 
TecnoCampus

Inici

Pàg. 2

Millores 

A

Resultats del 
DOCENTIA

Elaborar el pla 
d’actuacions

Fitxers d’altes de 
PDI (Serveis 

Tècnics)

Difondre la 
programació (a 

través de la 
Intranet)

Identificar les 
necessitats de 

formació
(inclou Acollida del 

PDI + Pla de 
competències)

Identificar les 
necessitats de 

formació
(inclou Acollida del 

PDI + Pla de 
competències)
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PDIDirector/aDirector/a de gestió de 
persones

Responsable 
d’innovació docent a 

SQAI

Diferents òrgans i 
unitats

Informe avaluacióInforme avaluació 

Pàg. 1

Incorporar millores 
nou pla

Fi

A

Participants
Certificat

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat.Responsable d’innovació docent (SQAI)

Avaluar el pla de 
formació

Comunicar 
resultats i rendir 

comptes

Acreditar la 
formació

Executar la 
programació i fer-

ne seguiment

Proposta de 
millores

Proposta de 
millores

Proposta de 
millores
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