
  Fitxa del procés 
 
 

Nom Gestionar la formació del PAS  

Codi E5_10 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Personal d’administració i serveis  

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

Responsable Director/a de gestió de persones de TecnoCampus 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

Servei de formació permanent i servei de recursos humans. 

 
Objectiu 

Detectar les necessitats formatives dels equips de treball del PAS, prioritzar-les d’acord 
amb les línies estratègiques, els canvis organitzatius, normatius i tecnològics.  
Dissenyar i programar actuacions de formació a  mida i el pla de formació per a tot el PAS. 
Elaborar la programació anual i avaluar-ne els resultats. 

Resultats del procés - Necessitats detectades 
- Pla de formació dissenyat 
- Programacions periòdiques executades  
- Avaluació del pla executat: de satisfacció, d’aprenentatge de transferència al lloc de 
treball 

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 PAS amb les propostes de formació rebudes 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. Protocol E5. 
Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. Validat pel programa AUDIT. Directriu 4. 
Personal acadèmic i de suport a la docència. 
El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa Estatut del treballador  
Estatuts de TecnoCampus  
Normativa interna sobre formació permanent 
Conveni col·lectiu de TecnoCampus 
Acords interns sobre condicions laborals del PAS  
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
LOPD 

Aplicatiu de gestió: intranet 

Difusió Intranet 
Butlletí de notícies 
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PAS
Caps de 
servei

Comissió de 
Formació

Director 
General

Director/a de 
Gestió de 
Persones

Servei de 
Formació 

Permanent

Diferents 
Òrgans i unitats

Si

Proposta pla 
de formació

Identificar 
necessitats de 

formació

Proposta pla 
de formació

valida

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

Proposta pla 
de formació

Difondre la 
programació 

periòdica

Programar pla de 
formació periòdica

Valida

Gestionar la 
participació 

Valida

Pla de formació 
validat

Línies estratègiques 
TecnoCampus

Propostes de millora 
i anàlisi de resultats

inici

Identificar 
necessitats de 

formació

Elaborar proposta 
pla de formació

Legislació i 
normativa laboral 

vigent

Polítiques 
adreçades al PAS

Acords específics de 
formació

Pressupost

Resultats avaluació 
competencial

Resulats anàlisis 
organitzatius

Si

Si

No

No

Programació 
periòdica pla 

formació

No

Pàg. 2

Identificar 
necessitats 

de 
formació

Programació 
periòdica pla 

formació

Programació 
periòdica pla 

formació
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PASCaps de servei
Comissió de 

Formació
Director 
General

Director/a de 
Gestió de 
Persones

Servei de 
Formació 

Permanent

Diferents 
Òrgans i unitats

Fer el seguiment

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

Informe avaluació

FI

Informe avaluacióAvaluar el pla de 
formació

Pàg. 1

Informe avaluació

Suggereix millores Suggereix millores

Incorpora millores 
al pla de formació

Suggereix millores
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