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Nom Avaluar les competències i objectius del PAS 

Codi E5_11 

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 

Recursos humans de TecnoCampus 

Objectiu Aplicar el sistema d’avaluació per competències i objectius al Personal d’Administració 
analitzar els resultats d’acord amb el perfil 
competencial  que requereix el lloc de treball que cada persona ocupa i 
establir compromisos de millora periòdics.  

Resultats del procés - Ubicació del perfil competencial personal en relació al perfil competencial que 
requereix el lloc  
- Detecció de potencials 
- Detecció dels gaps de millora de tot el col·lectiu avaluat 
- Compromisos de millora individuals 
- Objectius anuals 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Autoinformes i Informes dels avaluadors (plataforma Talentia) 
Informe final de cada PAS (plataforma Talentia) 

Indicadors Puntuació mitjana 
Satisfacció del PAS amb els mecanismes d’avaluació de la tasca realitzada 

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. 

Normativa Estatut del treballador  
Estatuts de TecnoCampus 
Normativa interna del PAS  
Conveni col·lectiu TecnoCampus  
Protocol d'avaluació del rendiment del PAS 

Aplicatius de gestió Talentia 

  Difusió Intranet 
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Servei de recursos humans
Comitè procés avaluació / 

Altres companys i 
col·laboradors

Avaluador
(cap immediat)Persona avaluada

Estat: (  ) En elaboració (x ) Validat. Director/a de gestió de persones

inici
Programa les accions 

per formar caps en l’ús 
d’eines necessàries

Fi

Preparar dades

Fer el pla de 
comunicació

Activar el procés 
d’avaluació 
d’objectius

Formulari avaluació 
objectius

Emplena formulari

Dades (objectius) Dades (objectius)

Pàg. 
2

Segona entrevista 
avaluador/avaluat (a 

mig any)

Tercera entrevista 
avaluador/avaluat (a 

final de curs)

Hi ha
acord?

Si

Entrevista avaluador/
avaluat

Gestió de la 
incidència i resolució
(COMITE PROCES)

No

Activar el procés 
d’avaluació de 

competències 360º

Demana taula 
d’interaccions

Genera taula 
d’interaccions

Taula 
d’interaccions

Aleatoritza taula 
d’interaccions

Formulari 
competències

Formulari 
competències

Formulari 
competències 

(ALTRES 
COMPANYS I 

COL·LABORADORS)
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Comitè procés avaluacióServei de recursos humansAvaluador
(cap immediat)Persona avaluada

Fi

Pàg. 
2

Anàlisi global resultats 
avaluació / calibració 

de resultats

Resoldre incidències 
detectades

Activa informe del 
resultat de 
l’avaluació

Informe 
puntuacions

Convoca 
entrevista 

col·laborador

Analitza informe 
i acorda pla 

d’acció / 
Estableix 

puntuació final

Desajust total 
perfil requerit?

Cal canvi?

Activar procés 
canvi adscripció

Analitza informe 
i acorda pla 

d’acció

Si

Si
Pla de millora / 

Necessitats
Pla de millora

Pàg. 
3

Estat: (  ) En elaboració (x ) Validat. Director/a de gestió de persones

No

Resultats 
avaluació 

competències

Resultats 
avaluació 

competències

Compila resultats 
avaluació 

competències
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Comitè procés avaluacióServei de recursos 
humans

Avaluador
(cap immediat)Persona avaluada

Seguiment dels 
resultats de 
l’avaluació

Estat: (  ) En elaboració (x ) Validat. Director/a de gestió de persones

Sol·licitud

Pàg. 
2

Cal 
acompanyament

Sol·licita 
acompanyament

Programar 
accions formatives

Avaluar accions 
formatives

Seguiment 
periòdic del pla de 

millora

Fi

Si

No
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