
   Fitxa del procés 
 

Nom Gestionar l’enquesta de satisfacció del professorat 

Codi E6_2 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Estudis de Grau i de Màster 

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

Responsable Responsable de qualitat 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació (SQAI) 

Objectiu - Oferir al PDI una eina per participar en els processos de millora de la institució. 
- Obtenir informació de la satisfacció dels professors/es amb la seva tasca i amb la 
institució, que permeti desenvolupar accions de millora. 

Resultats del procés - Informe de satisfacció del professorat 
- Mesures per la millora de la satisfacció del professorat. 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Informe de l’enquesta de satisfacció del PDI (Intranet del personal) 
Acta de la Comissió de Qualitat TecnoCampus (Intranet del personal) 

Indicadors Satisfacció global del PDI amb la seva tasca 
Sentiment de pertinença del PDI a la institució 
Percentatge de participació a l’enquesta 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la Docència E6. 
Qualitat dels resultats dels programes formatius. Validat pel programa AUDIT. 
Directriu 6. Resultats de la formació. 
El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa Guia per l’acreditació de les titulacions de Grau i Màster. 
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf 
Guia per l’elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de 
grau i màster.  
http://www.aqu.cat/doc/doc_35450717_1.pdf 

   Aplicatius de gestió Aplicatiu enquestes TecnoCampus 

Difusió Els professors accedeixen a l’aplicació  de les enquestes a través d'un enllaç que 
reben per correu electrònic. 
El PDI pot consultar els resultats generals de les enquestes a través de la Intranet 
des del moment en què se'ls avisa per correu electrònic. 
Els resultats generals es publiquen: 
- Memòria de l'Escola 
- Informes de seguiment de les titulacions de l'Escola 
- Memòria de qualitat de TecnoCampus 
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Observacions L’avaluació de la satisfacció del PDI és un requisit dins el marc de Verificació, 
Seguiment, Modificació i Acreditació. S’emmarca dins l’avaluació de la satisfacció 
dels grups d’interès. 
L'enquesta es fa anualment, al mes de maig, per incloure el PDI que ha impartit 
docència durant els 3 trimestres. 
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ProfessoratServeis tècnics
Comissió de qualitat 

TecnoCampus
SQAI

Estat: (  ) En elaboració ( x) Validat Responsable de qualitat

Inici

Revisa accions de 
millora proposades el 

curs passat (les de 
l’informe descriptiu 
més les recollides 
durant tot el curs)

Proposa calendari i 
metodologia

Debat i aprova el 
procés pel curs 

actual

Activa qüestionari i 
sol·licita que s’empleni

Adapta recursos 
tecnològics per a 
la recollida de la 

informació

Qüestionari

Emplena 
qüestionari

No

Fi

Recull resultats

Elabora informe 
descriptiu

(inclou propostes 
de millora)

Informe descriptiuComunica informe 
descriptiu a les 

Direccions

Recull propostes 
de millora durant 

tot el curs

Fi

Acta Comissió de 
Qualitat 

TecnoCampus
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