
 

Pàg. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de processos del sistema 
intern de gestió de qualitat 

Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa 

Terrassa, 15 d’octubre de 2016 

 



 

Pàg. 2 

 

 

ÍNDEX 

INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................................. 3 

MAPA DE PROCESSOS DEL SISTEMA INTERN DE QUALITAT ......................................................................... 6 

PROCESSOS ESTRATÈGICS ........................................................................................................................... 7 

PE1.1 SUBPROCÉS DE GESTIÓ DE LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA ................................................................ 8 
PE1.2 SUBPROCÉS DE GESTIÓ DELS GRUSP D’INTERÈS................................................................................ 13 
PE1.3 SUBPROCÉS DE CREACIÓ, APROVACIÓ, MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ DE TITULACIONS ......................... 21 
PE3 PROCÉS DE SEGUIMENT, AVALUACIÓ I MILLORA DEL SIGQ .................................................................. 29 

PROCESSOS CLAU ...................................................................................................................................... 35 

PC1 PROCÉS DE PROGRAMACIÓ DOCENT ................................................................................................... 36 
PC2 PROCÉS DE PRÀCTIQUES EXTERNES ..................................................................................................... 43 
PC3 PROCÉS DE TREBALL DE FI DE GRAU ..................................................................................................... 50 
PC4 PROCÉS DE GESTIÓ DE LA MOBILITAT .................................................................................................. 56 
PC5 PROCÉS D’AVALUACIÓ DE L’ESTUDIANT .............................................................................................. 62 
PC6 SEGUIMENT, AVALUACIÓ I MILLORA DE LES TITULACIONS .................................................................. 69 
PC10 PROCÉS D’ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANT ............................................................................................. 76 

PROCESSOS DE SUPORT DOCENT .............................................................................................................. 81 

PSD1 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ACADÈMICA ............................................................................................... 82 
PSD2 PROCÉS DE BIBLIOTECA I SUPORT DOCUMENTAL .............................................................................. 89 

PROCESSOS DE SUPORT GENERAL............................................................................................................. 97 

PSG1 PROCÉS D’INFORMÀTICA PÚBLICA .................................................................................................... 98 
PSG2 OCUPABILITAT DELS EGRESSATS ...................................................................................................... 102 
PSG3.1 SUBPROCÉS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES .................................................................... 107 
PSG3.2 SUBPROCÉS DE GESTIÓ D’EQUIPS INFORMÀTICS I PROGRAMARI ................................................ 112 
PSG4 GESTIÓ DE PERSONES ...................................................................................................................... 117 
PSG7 GESTIÓ I MANTENIMENT DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS ................................................................ 123 

ANNEX: RELACIÓ PROCESSOS EUIT AMB PROCESSOS UAB ...................................................................... 128 

 

 

  



 

Pàg. 3 

 

INTRODUCCIÓ 

El Manual de Processos de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) 

pretén ser un instrument per assegurar que totes les activitats es desenvolupen de manera coordinada, 

aportant valor a la missió i visió de l’organització i assegurant la satisfacció dels grups d’interès. 

Els processos de l’EUIT es classifiquen en: 

Processos estratègics: són els que despleguen les polítiques estratègiques de l’organització, es 

codifiquen amb les lletres “PE” i es classifiquen en dos subnivells: 

 La planificació estratègica que reverteix amb l’assignació de recursos i la gestió dels 

mateixos i que requereix d’un seguiment, avaluació i millora. 

 Els processos que es consideren estratègics pel funcionament de l’organització. 

Processos clau:  són la raó de ser de l’organització, els seus clients principals entren amb una necessitat 

i surten del procés clau amb la necessitat resolta. Son els processos que aporten valor al client principal, 

i en el cas de l’EUIT recull tot el procés docent classificat en les diferents tipologies de docència que 

ofereix. Aquests processos es codifiquen amb les lletres “PC” 

Processos de suport: els que donen suport als processos anteriors i que es desplegaran en dos:  

 els processos de suport docent, aquells que la seva activitat reverteix de forma directa amb 

els processos clau i es codifiquen amb les lletres “PSD”. 

 els processos de suport general, aquells que la seva activitat reverteix al global de l’EUIT i 

es codifiquen amb les lletres “PSG”. 

La gestió per processos es fonamentarà amb els processos dissenyats per aquesta finalitat i es 

desplegarà en dos fases: 

 Fase 1. Desplegament de processos relacionats amb el procés de verificació, seguiment, 

modificació i acreditació de les titulacions (VSMA), denominat també SIGQ-A 

 Fase 2. Desplegament de la resta de processos fins arribar a tota l’activitat de l’organització, 

i diagrames de fluxe de tots els processos. 

L’actual Manual de Processos contempla els processos de la fase1. A la taula següent es classifiquen els 

processos segons la fase de desplegament. 
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 FASE 1 (SIGQ-A) FASE 2 
Es

tr
at

èg
ic

s 

PE1.Planificació estratègica 
PE1.1. Gestió de la planificació 
estratègica 
PE1.2. Gestió dels grups d’interès 
PE1.3. Creació, disseny, modificació i 
extinció de titulacions 

PE3. Seguiment, avaluació i millora 

PE2. Assignació i gestió de recursos 
PE4. Màrqueting i divulgació 
PE5. Innovació i desenvolupament de les 
TIC’s 

C
LA

U
 

PC1. Programació docent 
PC2. Pràctiques externes 
PC3. Treball de Fi de Grau 
PC4. Gestió de la mobilitat 
PC5. Avaluació de l’estudiant 
PC6. Seguiment, avaluació i millora de les 
titulacions 
PC10. Orientació a l’estudiant 
 

PC7. Titulacions universitàries pròpies 
PC8. Programes de formació continua 
PC9. Programes de formació a la comunitat 

SU
P

O
R

T 
D

O
C

EN
T PSD1. Organització acadèmica 

PSD2. Biblioteca i suport documental 
 

PSD3. Recerca i innovació docent 
PSD4. Transferència del coneixement 
PSD5. Actes acadèmics i científics 
PSD6. Gestió de becaris 

SU
P

O
R

T 
G

EN
ER

A
L 

PSG1. Informació pública 
PSG2. Ocupabilitat dels egressats 
PSG3. Sistemes d’informació 

PSG3.1.  Seguretat i gestió de dades 
PSG3.2. Gestió d’equips informàtics i 
programari 

PSG4. Gestió de persones 
PSG7. Gestió i manteniment dels edificis i 
equipaments 

PSG5. Gestió de recursos econòmics 
PSG6. Gestió i arxiu de la documentació 
PSG8. Gestió de serveis generals 

En el Manual, s’incorpora el mapa de processos i les “fitxes” on es descriu cada un dels processos. El 

contingut d’aquestes és el següent: 

 Una primera pàgina que identifica el procés, la seva versió actual (resum de revisions) i 

 Els responsables de l’elaboració i l’aprovació del procés. 

 El responsable del procés, entès com la persona o el càrrec responsable del procés i amb 

potestat de proposar modificacions quan ho estimi convenient. 

 L’objectiu/es del procés 

 L’àmbit d’aplicació del procés 

 Fitxa del procés pròpiament dita que inclou: 

 Nom del procés i codi 
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 Missió o objectiu del procés 

 Alineació del procés amb un criteri AUDIT 

 Alineació del procés amb un estàndard AQU 

 Alineació del procés amb una dimensió AQU 

 Responsable del procés 

 Límits del procés (inici i finalització) 

 Procediments relacionats 

 Instruccions de treball relacionades 

 Formats de registres relacionats 

 Documents relacionats (interns) 

 Avaluació i millora, atenent a la periodicitat de la revisió i els aspectes a tenir en 

compte en aquesta avaluació. 

 Indicadors del procés, que mesuren l’eficàcia del procés. 

 Participació dels grups d’interès que intervenen en el procés. 

 Informació pública, o la manera de retre comptes a la societat i institucions vinculades. 

 Informació interna, o la rendició de comptes als òrgans de govern, òrgans de gestió, 

personal en general o estudiants. 

 Referències bibliogràfiques o documentació associada. Habitualment normatives d’àmbit 

estatal, autonòmic i pròpies de la UAB, en la qual es fonamenta el procés. 

Cada un dels processos es desplega en la Plataforma documental SIGQ-EUIT 

https://euitfdsl.sharepoint.com/sites/euit/SitePages/Sin_t%C3%ADtulo_1.aspx, on s’inclouen: 

 Els procediments i/o instruccions de treball del procés 

 Els formats de registre 

 La documentació associada 

 Les actes dels Comitès, Comissions o Grups de Treball Adhoc relacionats 

Aquest Manual també incorpora: 

Annex 1. La relació dels processos EUIT amb el processos UAB 

https://euitfdsl.sharepoint.com/sites/euit/SitePages/Sin_t%C3%ADtulo_1.aspx
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Mapa de processos del Sistema Intern de Qualitat 
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La responsabilitat final de l’estratègia de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de l’EUIT recau 

sobre la Direcció-Gerència de la FDSLL. 

La persona responsable del subprocés de Gestió de la Planificació Estratègica és la Directora de l’EUIT que vetllarà 

per la supervisió i seguiment del mateix i proposarà accions de millora que s’elevaran als òrgans competents per 

aprovar-los. 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

L'objectiu d'aquest subprocés és establir les eines estratègiques bàsiques pel funcionament  de l’EUIT. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El contingut d’aquest subprocés és aplicable a tots els processos i activitats de l’EUIT i implica a tots els grups 

d’interès, ja que determina la relació amb la Universitat Autònoma de Barcelona i les línies i objectius estratègics 

que l’EUIT desenvoluparà en els pròxims anys. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Subprocés de Gestió de la Planificació Estratègica. 

Codi: 
PE1.1 

Missió / Objectiu: 
L’elaboració, aprovació, avaluació i millora de l’estratègia directiva de l’EUIT 

Criteri AUDIT  relacionat: 
1.Com el centre defineix la seva política i els seus objectius de qualitat de la formació. 
2.Com el centre garanteix la qualitat dels seus programes formatius. 
4.Com el centre garanteix la qualitat del personal acadèmic i d’administració i serveis. 

Standard AQU relacionat: 
1.Qualitat del programa formatiu 

Dimensió  AQU relacionada:  

1.Revisió i millora del SIGQ 
3.Sistemes de suport a l’aprenentatge i d’orientació als estudiants 
4.Personal acadèmic 

Responsable del Procés:  
Gerència Fundació Docència Sant Llàtzer i Direcció EUIT. 

Límits: Parteix  del conveni entre la UAB i la FDSL, l’aprovació del Reglament de Règim Intern per part de la 
 UAB i l’establiment dels òrgans de Govern i de Gestió. 
Comença:  Amb l’elaboració del Pla Estratègic. 
Inclou:  L’aprovació i seguiment del Pla Estratègic. 
Acaba: Amb la data de finalització del Pla estratègic. 

Procediments relacionats: 
NO 

Instruccions de treball relacionades:  
NO 

Formats de registre relacionats:  
PE1.3. RUAB05 Memòria de Nou Màster Oficial 
Altres documents: 
E0.1 Política de qualitat 
PE1.1. DOC01 Conveni UAB i FDSLL adscripció EUIT 
PE1.1. DOC02 Reglament de Règim Intern 
PE1.1. DOC02.1 Òrgans de Govern 
PE1.1. DOC02.2 Òrgans de Gestió i Assessors 
PE1.1. DOC03 Pla Estratègic-EUIT-2013-2017 
PE1.1. DOC04 Organigrama 
PE1.1. DOC05 Sistema Intern de Gestió de la Qualitat 
PE1.1. DOC06 Memòria 11-12 
PE1.1. DOC07 Memòria 12-13 
PE1.1. DOC08 Memòria 13-14 
PE1.1. DOC09 Memòria 14-15 
PE1.1. DOC10 Memòria 15-16 
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Avaluació i Millora: 
El subprocés de Gestió de la Planificació Estratègica es revisarà cada 4 anys i  es valoraran els punts següents: 

 L’anàlisi intern i extern de l’organització.  

 El replantejament de la Missió, Visió i Valors. 

 La definició de les línies estratègiques. 

 La definició dels objectius estratègics pels pròxims 4 anys. 

 L’avaluació de la consecució dels objectius estratègics. 

5. RELACIÓ D’INDICADORS  

PE1.1_IND1 Pla estratègic realitzat a la data prevista. 

PE1.1_IND2 Pla Estratègic comunicat als treballadors de l’EUIT. 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès Forma de participació 

Gerència de la Fundació Sant Llàtzer  
Direcció EUIT 

Lideratge i conducció de tot el procés 

PDI, PAS Receptors del Pla Estratègic i participació en l’anàlisi i 
proposta de línies estratègiques. 

Estudiants Receptors del Pla Estratègic i participació en l’anàlisi i 
propostes de futur. 

Consell Acadèmic 
Patronat Fundació per a la Docència Sant Llàtzer 

Aprovació del Pla Estratègic proposat. 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

Es farà pública la Missió, Visió i Valors de l’organització que s’actualitzarà a la web després de l’aprovació del Pla 

Estratègic 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

La proposta de Pla Estratègic, un cop elaborat, es presenta a la Junta de l’EUIT i posteriorment s’informa al Comitè 

de Gestió Acadèmica i al Patronat de la Fundació per la Docència Sant Llàtzer a qui se li demanarà aprovació. 
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La persona responsable del subprocés de gestió dels grups d'interès és la Directora de l’EUIT, ara bé cada grup 

d'interès o col·lectiu consultat té un responsable específic. (Veure apartat responsables segons grup d'interès per 

la realització de les accions). 

2. DEFINICIÓ I OBJECTIU 

Els grups d'interès per l'EUIT, són totes aquelles persones, col·lectius o institucions per les quals l'EUIT ha de 

conèixer les seves necessitats, expectatives i satisfacció amb el servei prestat. 

L'objectiu d'aquest subprocés és establir els mecanismes a través dels quals es recullen evidències sobre el grau de 

satisfacció dels diferents grups d’interès, com s’analitzen les esmentades evidències i com s’utilitzen en el procés 

de millora contínua de les titulacions 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present procés implica totes les titulacions ofertes per l'EUIT i tots els col·lectius que hi participen. Els grups 

d'interès es defineixen en el document del Sistema de Gestió de Qualitat (PE1.1. DOC05) i que són principalment 

els estudiants (futurs i presents) els egressats, el professorat de plantilla i col·laborador, el personal d'administració 

i serveis i institucions com la UAB, els centres de pràctiques, els col·legis professionals o l'Ajuntament de Terrassa. 

Per motius d'operativitat aquest subprocés anirà implementant-se de forma progressiva, iniciant-se amb el grup 

d'interès: Estudiants, graduats, egressats i centres de pràctiques. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Subprocés: 
Subprocés de Gestió dels grups d’interès. 

Codi:   
PE1.2 

Missió/ Objectiu: 
Establir els mecanismes per recollir, avaluar i millorar la satisfacció dels grups d'interès. 

Criteri AUDIT  relacionat:  

1.Com el centre defineix la seva política i els seus objectius de qualitat de la formació 
4. Com el centre garanteix la qualitat 

Standard AQU relacionat: Standard:  
3.Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Dimensió  AQU relacionada:  
2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius 

Responsable del Procés:  
Direcció EUIT 

Límits:  
Comença: Amb la recollida d'informació al grup d'interès focus. 
Inclou: L'explotació de dades, l'anàlisi de la informació i la proposta d'accions de millora. 
Acaba: Amb la implementació d'accions de millora. 

Procediments relacionats: 
PE1.2. PT01 Procediment de gestió de l’enquesta per l’avaluació i l’actuació docent (PAAD) 
PE1.2. PT02 Procediment de gestió de l’enquesta de satisfacció amb els centres de pràctiques 
PE1.2. PT03 Procediment de gestió d’incidències. 

Instruccions de treball relacionades:  
NO 

Formats de registre relacionats:  
PE1.2. R1 Registre de gestió de dades PAAD INF 
PE1.2. R2 Registre de gestió de dades PAAD TO 
PE1.2. R3 Enquesta PAAD. Avaluació assignatura 
PE1.2. R4 Enquesta PAAD. Avaluació professorat 
PE1.2. R5 Enquesta PAAD. Avaluació assignatura pràcticums en centres externs 
PE1.2. R6 Enquesta PAAD. Avaluació assignatura TFG 
PE1.2. R7 Informe de seguiment PAAD CC 
PE1.2. R8 Informe de seguiment PAAD CT 
PE1.2. R9 Enquesta als centres de pràctiques 
PE1.2. R10 Enquesta perfil d'ingrés 
PE1.2. R11 Enquesta de jornades propedèutiques 
PE1.2. R12 Enquesta de mobilitat IN 
PE1.2. R13 Enquesta de mobilitat OUT 
PE1.2. R14 Enquesta Jornades 
PE1.2. R15 Enquesta graduats (pendent) 
PE1.2. R16 Entrevista als graduats 
PE1.2. R17 Enquesta als egressats (ocupabilitat) 
PE1.2. R18Full de felicitacions, suggeriments i queixes 
PE1.2. R19 Enquesta de satisfacció als tutors de TFG 



 
 

NOM DEL PROCÉS/SUBPROCÉS: Subprocés de Gestió dels grups d’Interès 

CODI: PE1.2 Ver. 1 Data Edició: 15/9/2016 Data Revisió: 2017 / 2018 

 

Pàg. 16 

Altres documents: 
PE1.2. DOC (IN) 01.1 15-16.  Anàlisi Semestral PAAD Teràpia Ocupacional 
PE1.2. DOC (IN) 01.2 15-16. Anàlisi Semestral PAAD infermeria 
PE1.2. DOC. IND03 15-16 Resultats Enquesta III Jornada d’Ocupabilitat 
 

Avaluació i Millora: 
 
El procés  es revisarà anualment en vista dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic. Els responsables de cada 
grup d'interès, compten amb el suport de la secretaria docent (SD), la coordinació de qualitat (CQ) i el suport 
tècnic del responsable de gestió de dades (RGD). 
 
Els aspectes que es revisaran fonamentalment són: 
 

 Anàlisi dels resultats obtinguts 

 Percentatge de participació de les enquestes 

 Les incidències rebudes   

 Funcionament dels procediments per gestionar les enquestes. 

 El contingut de les enquestes / entrevistes / grups de discussió. 

 Funcionament de la gestió documental. 

 Seguiment de la implementació dels plans de millora. 

 La incorporació de nous grups d'interès i instruments de mesura en el subprocés. 
 
Les situacions de millora detectades, els objectius a assolir i les accions de millora proposades s’incorporaran al 
pla d’ acció del curs següent i a l’Informe de seguiment anual. 
 

 
  



 
 

NOM DEL PROCÉS/SUBPROCÉS: Subprocés de Gestió dels grups d’Interès 

CODI: PE1.2 Ver. 1 Data Edició: 15/9/2016 Data Revisió: 2017 / 2018 

 

Pàg. 17 

TAULA RESUM DE GRUPS D’INTERÈS I ACCIONS REALITZADES 

Grup d’interès 
consultat 

Responsable S’avalua: Instrument 
Relacionat amb 

el procés: 

Estudiant de nou 
ingrés 

Responsable de 
màrqueting i 
comunicació 

Perfil d’ingrés PE1.2. R10. Enquesta 
perfil d'ingrés 

PE1.4 – PC10 

Estudiant de nou 
ingrés a l’inici dels 
estudis 

Coordinació de 1r 
curs 

Satisfacció amb la 
Jornada 
propedèutica i el 
procés de matricula 

PE1.2. R11. Enquesta 
de jornades 
propedèutiques 

PC10 

Estudiants al llarg de 
la seva estada a la 
Universitat 

Coordinació de 
titulació 

Satisfacció amb les 
assignatures 
teòriques i teoric-
pràctiques 

PE1.2. R3. Enquesta 
PAAD. Avaluació 
assignatura 

PC5 

Coordinació de 
titulació 

Satisfacció amb el 
professorat 

PE1.2. R4. Enquesta 
PAAD. Avaluació 
professorat 

PC5 – PSG4 

Coordinació de 
titulació 
 

Satisfacció amb les 
assignatures 
pràctiques 

PE1.2. R5. Enquesta 
PAAD. Avaluació 
assignatura 
pràcticums en centres 
externs 

PC2 

Coordinació de 
pràcticum 

Satisfacció amb els 
centres de pràctiques 

PE1.2. R9. Enquesta 
als centres de 
pràctiques 

PC2 

Coordinació de 
titulació 
 

Satisfacció amb 
l’assignatura de TFG 

PE1.2. R6. Enquesta 
PAAD. Avaluació 
assignatura TFG 

PC3 

Coordinació 
d’intercanvis 

Satisfacció amb 
l’experiència de 
mobilitat 

PE1.2. R12. Enquesta 
de mobilitat IN 

PC4 

Coordinació 
d’intercanvis 

Satisfacció amb 
l’experiència de 
mobilitat 

PE1.2. R13. Enquesta 
de mobilitat OUT 

PC4 

Responsable de 
màrqueting i 
comunicació 

Satisfacció amb les 
Jornades de l’EUIT 

PE1.2. R14. Enquesta 
Jornada EUIT 

PSD5 

Responsable de 
màrqueting i 
comunicació 

Satisfacció amb les 
Jornades 
d’ocupabilitat 

PE1.2. R15. Enquesta 
Jornada d’Ocupabilitat 

PSG2 

Graduats Direcció Satisfacció amb els 
estudis cursats 

Entrevista als delegats 
acabats de graduar 

PC5 

Responsable de 
gestió acadèmica 

Satisfacció amb els 
estudis cursats 

Pendent enquesta 
 

PC5 
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Responsable de 
gestió acadèmica 

Satisfacció amb 
l’ocupabilitat  

PE1.2. R17. Enquesta 
als egressats 
(ocupabilitat) 

PSG2 

Ocupadors Direcció Satisfacció amb la 
formació dels 
graduats a l’EUIT 

Pendent enquesta PSG2 

Professorat Coordinació de 
TFG 

Satisfacció dels 
tutors implicats amb 
el TFG 

PE1.2. R18. Enquesta 
tutors TFG 

PC3 

Direcció Satisfacció amb 
l’activitat docent i 
l’oferta formativa 

Pendent enquesta PSG4 

Direcció Riscos psico-socials 
Professorat plantilla 

Empresa externa PSG4 

PAS Direcció Satisfacció amb 
l’activitat 
professional i l’oferta 
formativa 

Pendent enquesta PSG4 

Direcció Riscos psico-socials Empresa externa 
 

PSG4 

5. RELACIÓ D’INDICADORS  

PE1.2_IND1  % Participació estudiants enquestes PAAD 

PE1.2_IND2  Qualificació enquesta PAAD 

PE1.2_IND3  Grau de satisfacció dels estudiants que realitzen pràctiques a centres externs 

PE1.2_IND4  Grau de satisfacció global dels usuaris dels programes de mobilitat OUT 

PE1.2_IND5  Grau de satisfacció global dels usuaris dels programes de mobilitat IN 

PE1.2_IND6  Grau de satisfacció amb l'atenció rebuda per part de l'EUIT dels usuaris OUT 

PE1.2_IND7  Grau de satisfacció amb l'atenció rebuda per part de l'EUIT dels usuaris IN 

PE1.2_IND8  Grau de satisfacció dels estudiants matriculats al TFG 

PE1.2_IND9  % Participació en l'enquesta PAAD – TFG 

PE1.2._IND 10. Taxa d’abandonament 

PE1.2._IND11 Grau de satisfacció dels tutors implicats al TFG 

PE1.2._IND12 Satisfacció amb la formació rebuda dels estudiants graduats 
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6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès Forma de participació 

Estudiants Son agents objectius de consulta, alhora que participants 
de les propostes de millora. PDI, PAS 

Institucions 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

La forma en la qual els resultats de les diferents consultes es fan públics s’especifica en cada un dels procediments 

que els generen. 

 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

La informació relativa a aquest procés en l’àmbit intern i la rendició de comptes queda assegurada en les reunions 

de: 

 Els Comitès de Coordinació Docents de les Titulacions 

 El Comitè de Gestió Acadèmica 

 El Comitè de Qualitat 

 Els Claustres  

 El Consell Acadèmic (1 vegada a l'any) 

Els informes de les titulacions referents a les enquestes d’avaluació i actuació docent (PAAD) es publicaran a la 

plataforma Moodle a l’espai de Coordinació de Titulació. 

El professorat de plantilla rebrà anualment els resultats de les avaluacions de les enquestes PAAD de forma 

individual. 

La informació interna es complementa amb la publicació de la documentació dels procés a la plataforma EUIT-SIGQ 

( Share Point) 
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La responsabilitat del subprocés de creació, aprovació i extinció de titulacions és la Direcció. 

2. DEFINICIÓ I OBJECTIU 

Segons l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), el cicle de vida de les titulacions oficials es vincula 

directament al Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions oficials (Marc 

VSMA). Aquest Marc VSMA estableix un escenari per a l’avaluació de la qualitat de les titulacions oficials a 

Catalunya que vincula els quatre procediments normatius —verificació, seguiment, modificació i acreditació— com 

a parts d’un tot on hi participen diferents agents: la AQU com agència externa vinculada a la Direcció General 

d’Universitats (DGU) que participa en el procés de verificació, modificació i acreditació; la UAB que mitjançant 

l’Oficina de Qualitat Docent (OQD) realitza l’assessorament tècnic en tot el procés del Marc VSMA i internament 

l’EUIT que participa en la proposta de noves titulacions; en la planificació, desenvolupament, seguiment, propostes 

de modificacions i millora de les titulacions i, en el supòsit de l’extinció, en garantir que el procés es realitza segons 

la normativa universitària. 

 

                           

 

 

Aquest subprocés PE1.3. pretén donar resposta a com l’EUIT organitza les activitats per iniciar, modificar i finalitzar 

el cicle de vida de les titulacions que imparteix. L’EUIT considera que iniciar un procediment de creació d’una nova 

titulació, així com extingir-la forma part de l’estratègia de l’organització, encara que la proposta d’extinció pugui 

ser externa.  

En canvi,  mantenir i assegurar la qualitat de les titulacions forma part del procés clau PC6. Seguiment, avaluació i 

millora de les titulacions, i només quan la millora que es planteja requereix una modificació del pla d’estudis, s’eleva 

la proposta al PE1.3. 

 

Marc VSMA 



 

   
 

NOM DEL PROCÉS/SUBPROCÉS: Subprocés de Creació, aprovació, modificació i extinció de titulacions 

CODI: PE1.3 Ver. 1 Data Edició: 15/07/2016 Data Revisió: 2017 / 2018 

 

Pàg. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu d’aquest subprocés és organitzar les activitats que es requereixen per l’obtenció d’una nova titulació, per 

modificar-la o per extingir-la, tenint en compte la forma per la qual la UAB garanteix als estudiants matriculats en 

una titulació el desenvolupament efectiu fins a la seva finalització. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest subprocés s’aplica a totes les titulacions oficials de Grau i de Postgrau que imparteix l’EUIT, i específicament 

la creació, disseny i aprovació fa referència tant als títols oficials com als propis o no oficials. 

Tot i que els procediments per les titulacions oficials i les pròpies o no oficials són diferents, internament, l’EUIT 

defineix en aquest procés les activitats que es requereixen tant per l’obtenció de noves titulacions oficials com 

pròpies i també les activitats per la modificació i l’extinció de les titulacions oficials. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Subprocés: 
Subprocés de creació, aprovació, modificació i extinció de titulacions. 

Codi:  
PE1.3 

Missió / Objectiu: 
Assegurar la qualitat dels programes formatius universitaris en el procés intern tant per obtenir una nova 
titulació, com per modificar-la i extingir-la. 

Criteri AUDIT  relacionat:  
1. Revisió i millora del SIGQ 
2.Com el centre garanteix  la qualitat dels programes formatius 

Standard AQU relacionat:  
1. Qualitat dels programes formatius. 

Dimensió  AQU relacionada:  

1.Revisió i millora del SIGQ 

Responsable del Procés:  
Direcció EUIT. 

Límits: 
Comença: Amb la proposta de noves titulacions. 
Inclou: La creació de la proposta, l’aprovació per part dels ens implicats, la comunicació interna i externa, així 
com la modificació de la memòria inicial si s’escau. 
Acaba: La planificació, comunicació, i difusió de l’extinció de la titulació. 

Procediments relacionats: 
PE1.3. PT01 Creació, disseny i aprovació de noves titulacions 
PE1.3. PT02 Modificació de titulacions 
PE1.3. PT03 Extinció d’una titulació 

Instruccions de treball relacionades:  
NO 

Formats de registre relacionats:  
PE1.3.R1 Proposta interna de nova titulació 
PE1.3.RUAB1 Informe de proposta de nova titulació 
PE1.3.RUAB2 Informe de proposta de nova titulació NO oficial 
PE1.3.RUAB3 Proposta de pressupost de nova titulació NO oficial 
PE1.3.RUAB4 Memòria de 240 crèdits 
PE1.3.RUAB5 Memòria de nou Màster Oficial 
PE1.3.RUAB6 Renovació anual abreujada de la memòria NO oficial 
PE1.3.RUAB7 Proposta de modificació 
Altres documents: 

Infermeria PE1.3.DOC(IN)01 Memòria de la titulació d’Infermeria (2009) 
PE1.3.DOC(IN)01.1 Verificació de la memòria d’infermeria (2009) 
PE1.3.DOC(IN)01.1.2/3 BO. Pla d’estudis d’infermeria 
PE1.3.DOC(IN)01.1 Modificació 1 
PE1.3.DOC(IN)01.2 Modificació 2 
PE1.3.DOC(IN)01.3 Modificació 3 
PE1.3.DOC(IN)01.4 Modificació 4 
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PE1.3.DOC(IN)01.5 Modificació 5 
PE1.3.DOC(IN)02 Memòria de la titulació d’infermeria (2016) 

Teràpia Ocupacional PE1.3.DOC(TO)01 Memòria de la titulació de Teràpia Ocupacional (2009) 
PE1.3.DOC(TO)01/1 Verificació de la memòria de Teràpia Ocupacional (2009) 
PE1.3.DOC(TO)01/2 BOE Pla d’estudis de Teràpia Ocupacional 
PE1.3.DOC(TO)01.1 Modificació 1 
PE1.3.DOC(TO)01.2 Modificació 2 
PE1.3.DOC(TO)01.3 Modificació 3 
PE1.3.DOC(TO)02 Memòria de la titulació de Teràpia Ocupacional (2016) 

Màster Infermeria 
Oncològica 

PE1.3. 16-17 Memòria INF. Màster-Oncologia 

Postgrau Infermeria 
Quirúrgica 

PE1.3. 15-16 Memòria INF. Postgrau IQ 
PE1.3. 16-17 Renovació INF. Postgrau IQ 

Postgrau Integració 
Sensorial 

PE1.3. 14-15 Memòria TO Integració sensorial 
PE1.3. 16-17 Renovació (TO) Integració sensorial 

 
 

Avaluació i Millora: 
 
El procés es revisarà anualment. La responsabilitat de l’esmentada revisió recau sobre la Direcció de l’EUIT. 
Els aspectes a considerar en la revisió són: 
 

 Els indicadors del procés 

 Les incidències rebudes 

 El procés de proposta interna i externa de noves titulacions. 

 El procés de realització de memòries noves, renovacions i modificacions per part de l’EUIT i de resposta 
de la UAB. 

 L’arxiu de la documentació relacionada amb la verificació, modificació de memòries i extinció. 

 El procés d’extinció d’una titulació, si es dóna el cas. 
 

Les situacions de millora detectades, els objectius i les accions de millora proposades s’incorporaran al pla d’acció 
del curs següent i a l’informe de seguiment anual. 
 

5. RELACIÓ D’INDICADORS  

PE1.3_IND1. Oferta de places 

PE1.3_IND2. Nombre de propostes de noves titulacions presentades  

PE1.3_IND3. Nombre de propostes de noves titulacions denegades 

PE1.3_IND4. Nombre de titulacions amb memòria/renovació aprovada 

PE1.3_IND5. Nombre de titulacions amb memòria actives  

PE1.3_IND6. Nombre de modificacions de memòria presentades  

PE1.3_IND7. Nombre de modificacions de memòria aprovades  
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PE1.3_IND8. Nombre de titulacions que han estat extingides  

 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès Forma de participació 

Estudiants Claustre i consell acadèmic 

Professorat (PDI) Reunions d’equip de titulació, junta docent i junta EUIT 

Personal d’administració i serveis (PAS) Comitè de suport i junta EUIT 

Equip directiu Comitè de gestió acadèmica i comitè gestor 

Òrgans de Govern Consell acadèmic i Patronat FDSL 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

Els títols de Grau s’incorporen a la web de la UAB: 

 Títols de Grau: http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-

1345661751752.html 

 

 Títols de Màsters i Postgraus: http://www.uab.cat/masters-i-postgraus/ 

Els títols tant de Grau com de formació Postgraduada universitària també es publiquen a la web de l’EUIT. 

http://www.euit.fdsll.cat/ 

L’extinció de titulacions i la seva planificació temporal, si es dóna el cas, s’haurà d’informar al portal de la UAB i a 

la web de l’EUIT. 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

La informació relativa a aquest procés en l’àmbit intern i la rendició de comptes queda assegurada en les reunions 

de: 

 Patronat de la FDSL (noves titulacions i extincions) 

 Consell Acadèmic 

 Comitè Gestor 

 Comitè de Qualitat 

 Comitè de Gestió Acadèmica 

 Comitè de Coordinació Docent de cada Titulació 

http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
http://www.uab.cat/masters-i-postgraus/
http://www.euit.fdsll.cat/
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 Junta Docent 

 Junta de l’EUIT (equip escola) 

Alhora que es publica a la plataforma EUIT-SIGQ 
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La Persona Responsable del Procés de Seguiment, Avaluació i Millora és la coordinadora de Qualitat què vetllarà 

per la supervisió i seguiment del procés i proposarà la proposta de millora en el seu equip. 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

L’objectiu d’aquest procés és establir i definir un procediment per elaborar, codificar, revisar, modificar, aprovar i 

publicar els diferents documents que conformen el Sistema Intern de Gestió de Qualitat de l’EUIT. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

L’àmbit d’aplicació és tota la documentació del sistema intern de gestió de qualitat de l’EUIT, recollida dins de: 

 Manual de Qualitat. 

 El Manual de procediments amb les seves Instruccions de treball, registres i documents. 

Aquesta documentació la trobem en suport virtual a la Plataforma Virtual Share Point de l’Escola Universitària 

d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa . 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés/Subprocés: 
Procés de Seguiment, Avaluació i Millora dels SIGQ 

Codi: 
PE3 

Missió/Objectiu: 
Establir i definir un procediment per elaborar, codificar, revisar, modificar , aprovar i publicar els diferents 
documents que conformen el Sistema intern de Gestió de Qualitat de l’EUIT. 

Criteri AUDIT relacionat:  
0. Aspectes generals del Sistema Intern de Garantia de Qualitat 
1. Com el centre defineix la seva política i els seus objectius de qualitat de la formació 

Standard AQU relacionat:  
3. Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat 

Dimensió AQU  relacionada:  
1. Dimensió i millora del SIGQ 

Límits: A partir de la definició del mapa de processos i la creació del sistema intern de qualitat. 
Comença: Elaboració de tota la documentació  
Inclou: Revisió de la documentació, gestió dels objectius i la millora i la gestió dels resultats 
Acaba: Documentació revisada , la graella d’objectius anyuals treballada i un informe de resultats anuals. 

Procediments relacionats: 
PE3.0.PT01 Procediment d’elaboració de la documentació 
PE3.0.PT02 Procediment de la gestió dels objectius i la millora 
PE3.0.PT03 Procediment de la gestió de resultats (pendent) 

Instruccions de treball relacionades: 
PE3.0.PT01.IT01 Circuit de proposta, modificació i actualització de la documentació 
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Formats de registre relacionats:  
PE3.R1 Registre de Procés 
PE3.R2 Registre de Subprocés 
PE3.R3 Registre de Procediment 
PE3.R4 Registre d’Instrucció de Treball 
PE3.R5 Registre del Registre 
PE3.R6 Registre del Document 
PE3.R7 Registre de l’Indicador 
PE3.R8 Registre de la Codificació 
PE3.R9 Registre de relació d’actes amb processos 
PE3.R10 Registre d’Actes 
PE3.R11 Graella d’objectius i millora. 
PE3.R12 Registre de Revisió del SIGQ 
 
Altres documents: 

PC3  

PE3.PT01 Procediment 
d’elaboració de la 
documentació  

PE3.DOC01 Quadre de la codificació de l’EUIT 
PE3.DOC02 Document de relació d’actes amb processos 
PE3.DOC03 Relació processos EUIT.UAB.VSMA 
PE3.DOC04 Manual de Processos 
PE3.DOC05 Quadre Resum Infermeria Creu Roja 
PE3.DOC 07 Objectius 16-17v7 
PE3.DOC 08 WFOT 2000 
PE3.DOC09 WFOT2006 
PE3.DOC10 Objectius 15-16 

PE3.PT02 Procediment de la 
gestió dels objectius i la 
millora 

 

 

 
Avaluació i Millora: 
 
El procés de seguiment, avaluació i millora del Sistema Intern de Gestió de Qualitat es revisarà de manera anual. 
 
Els aspectes a considerar en la revisió són: 
 

 Els indicadors dels procés 

 Les incidències rebudes 

 Modificacions a fer en els procediments 

 Funcionalitat dels Registres i de la Plataforma Documental 

 Operativitat del circuit d’objectius 

 Nombre i percentatge d’objectius assolits 
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Les situacions de millora detectades, els objectius i les accions proposades s’incorporaran al pla d’acció del curs 
següent i a l’informe de seguiment anual.  

 

 

 

5. RELACIÓ D’INDICADORS  

 

PE3._IND1 % de processos del SIGQ implantats 

 

7. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès  Funcions 

Nucli Promotor de Qualitat  

Comissió de Qualitat  

Tot el personal de l’EUIT Elaboració i de la documentació del SIGQ que els sigui pertinent i 
receptora del circuit proposat i material publicat a la Plataforma 
Documental. 

Coordinadora de qualitat Codificar, arxivar, distribuir i controlar els diferents documents del 
sistema de gestió de qualitat. 
Fer complir tot el que està descrit en els procediments. 
Retirar de circulació els documents obsolets. 
Supervisar que cadascun dels documents del sistema de qualitat 
s’ajusti al que s’estableix en aquest procediment. 

8. INFORMACIÓ PÚBLICA  

La informació pública, que pertany al procés PE3, el manual de processos i els informes d’acreditació, troba 

accessible a la web de l’EUIT www.euit.fdsll.cat; a l’apartat de Qualitat. 

 

 

 

http://www.euit.fdsll.cat/
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9. INFORMACIÓ INTERNA  

La Informació  relativa a aquest procés en l’àmbit intern i la rendició d e comptes queda assegurada en les reunions 

de : 

 Nucli Promotor de Qualitat 

 Comitè de Qualitat 

 A la plataforma SIGQ-EUIT 
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Processos Clau 

Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa 
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

Les persones responsables del procés de Programació Docent són les coordinacions de titulació, que vetllaran per 

la supervisió i seguiment del procés i plantejaran les propostes de millora en els seus equips. 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

L’objectiu d’aquest procés és establir la manera en la qual es dissenya la programació docent anual de les 

assignatures de les diferents titulacions de grau, és a dir, com s’elabora aquesta programació, com es revisa i com 

s’aprova per a la seva execució. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés implica a totes les assignatures de les titulacions oficials que s’imparteixen a l’EUIT, al professorat i 

als comitès de coordinació docent de les titulacions (CCD). 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Programació docent 

Codi: 
PC1 

Missió/ Objectiu: 
Establir la manera en la qual es dissenya la programació docent anual de les assignatures de les diferents 
titulacions de grau i de postgrau. 

Criteri AUDIT relacionat: 
3. Com el centre desenvolupa els seus programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant. 

Estàndard AQU relacionat:  
1. Qualitat del programa Formatiu. 

Dimensió AQU  relacionada:  
2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius 

Límits: Memòria de titulació i calendari acadèmic 
Comença: Memòria del pla d’estudis de les titulacions 
Inclou: Disseny i planificació de la programació docent (desenvolupament de l’ensenyament), calendari 

acadèmic EUIT, planificació semestral i setmanal de les assignatures, elaboració dels plans de 
treball). 

Acaba: Matriculació estudiants 

Procediments relacionats 
PC1.0PT01-1 Disseny i planificació de l’ensenyament  
PC1.0PT02-1 Elaboració i aprovació del calendari acadèmic EUIT 
PC1.0PT03-1 Elaboració de la planificació semestral i setmanal 
PC1.0PT04-1 Elaboració dels plans de treball 

Instruccions de treball relacionades:  
PC1.0.PT03.IT01 Instrucció de treball d’elaboració de l’aulari 
PC1.0.PT04.IT01 Gestió del Pla de Treball: Responsabilitat, localització i validesa 
PC1.0.PT04.IT02 Gestió del Pla de Treball: Gestió dels permisos d’edició i lectura 
PC1.0.PT04.IT03 Gestió del Pla de Treball: Canvis en el pla de Treball 

Formats de registre relacionats:  
PC1.R1 Plantilla de guia docent 
PC1.R2 Plantilla del Pla de Treball 
PC1.R3 Plantilla del calendari acadèmic EUIT 
PC1.(IN)R4 Plantilla de planificació semestral 
PC1.(TO)R4 Plantilla de planificació semestral 
PC1.R5 Graella de recollida de necessitats específiques d’espais  
PC1.(IN)R6 Plantilla de planificació setmanal d’Infermeria 
PC1.(TO)R6 Plantilla de planificació setmanal de Teràpia Ocupacional 
Altres documents: 

PC1  

PC1.0PT01-1 
Disseny i planificació de 
l’ensenyament 

PE1.3. DOC XX Memòria de la titulació d’Infermeria  
PE1.3 DOC XX Memòria De la titulació de Teràpia Ocupacional 
PC6. DOC (IN)01 Mapa de competències de la titulació d’Infermeria 
PC6. DOC (TO)01 Mapa de competències de la titulació de Teràpia Ocupacional 
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PC6.DOC (IN)02 Fitxes d’activitats formatives d’Infermeria (en procés) 
PC6.DOC (TO)02 Fitxes d’activitats formatives de matèria/assignatures de TO 
PC10.DOC01 (IN) Guia Docent d’Infermeria del curs 15/16 
PC10.DOC02 (TO) Guia Docent Teràpia Ocupacional del curs 15/16 
PC1.DOC (IN)01 Pla de treball d’Infermeria del curs 15/16 
PC1.DOC (TO)01 Pla de treball de Teràpia Ocupacional del curs 15/16 

PC1.0.PT02 
Elaboració i aprovació 
calendari acadèmic EUIT 

PSG1.DOC XX Calendari acadèmic provisional UAB 
PSG1.DOC XX Calendari acadèmic definitiu UAB 
(http://www.uab.cat/doc/CalendariAcademic20152016) 
PC10.DOC04 Guia de l’Estudiant 
PC1.DOC02 Calendari acadèmic provisional EUIT 
PC1.DOC03 Calendari definitiu EUIT 

PC1.0.PT03 

Elaboració planificació 
semestral i setmanal 

PC1.DOC(IN)05 Planificacions semestrals d’Infermeria 
PC1.DOC(TO)05 Planificacions semestrals de Teràpia Ocupacional 
PC1.DOC(IN)06 Planificacions setmanals d’Infermeria 
PC1.DOC(TO)06 Planificacions setmanals de Teràpia Ocupacional 
PC1.0.PT03-IT01 Instrucció de treball d’aulari 

PC1.0.PT04 
Elaboració dels plans de 
treball 
 

PE1. DOC XX   Memòria de la titulació Infermeria 
PE1. DOC XX  Memòria de la titulació de Teràpia Ocupacional 
PC6.DOC(IN)02 Fitxes d’activitats formatives d’ Infermeria (en procés) 
PC6.DOC(TO)02 Fitxes d’activitats formatives de matèria/assignatures de TO 
PC6.DOC 07  Fitxes d’activitats d’avaluació. 
PC6.DOC(IN)05 Planificacions semestrals d’Infermeria 
PC6.DOC(TO)05 Planificacions semestrals de Teràpia Ocupacional 
PC6.DOC(IN)06 Planificacions setmanals d’Infermeria 
PC6.DOC(TO)06 Planificacions setmanals de Teràpia Ocupacional 
PC1.0.PT03-IT01 Instrucció de treball d’aulari 
PC1.0.PT04.IT01 Gestió del Pla de Treball: Responsabilitat, localització i validesa 
PC1.0.PT04.IT02 Gestió del Pla de Treball: Gestió dels permisos d’edició i lectura 
PC1.0.PT04.IT03 Gestió del Pla de Treball: Canvis en el pla de Treball 

 

Avaluació i Millora:  
 
La revisió els procés es realitzarà de manera anual a partir de: 
 

 la informació que ens aporten els indicadors de seguiment del procés (SIGQ) 

 de les dades recollides d’altres agents implicats (representants dels estudiants, coordinacions 

d’assignatura i de curs) 

Les situacions de millora detectades, els objectius i les accions de millora proposades s’incorporaran al  
pla d’acció del curs següent i a l’informe de seguiment anual 

 
 

http://www.uab.cat/doc/CalendariAcademic20152016
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5.RELACIÓ D’INDICADORS  

PC1_IND1 Publicació de guies docents 

PC1_IND2 Relació Estudiants ETC i Professors ETC 

PC1_IND3 Mida mitjana dels grups de teoria 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès  Funcions 

Comitè de Gestió Acadèmica. Aprovació de la distribució de les competències, resultats 
d’aprenentatge, les activitats formatives, les activitats d’avaluació i els 
continguts. 
Planificació de la programació anual i sistemàtica del procés 
d’execució, revisió i millora de la programació docent. 
Indica els terminis per a l’elaboració de: calendari acadèmic, 
planificacions semestrals i setmanals, elaboració de les guies docents i 
elaboració dels plans de treball. 
Aprovació i validació del calendari acadèmic i planificacions 
semestrals. 
Aprovació de la planificació semestral. 
 

Coordinació de titulacions Coordinació de l’elaboració del calendari acadèmic EUIT. 
Coordinació de l’elaboració, revisió i validació de les guies docents. 
Coordinació de la revisió i millora de la programació docent. 

Coordinació de curs Realització, conjuntament amb l’equip docent del curs, de la proposta 
de calendarització de curs. 
Realització de la planificació semestral i setmanal. 
Coordinar el desplegament de l’activitat formativa i identificar 
aspectes de millora. 

Comitès coordinació docent de les 
titulacions 

Validació de les guies docents. 
Revisió i validació de les planificacions semestrals. 
Revisió i validació dels plans de treball. 

Equips docents de les titulacions Distribució de les competències, els resultats d’aprenentatge, les 
activitats formatives, les activitats d’avaluació i els continguts. 
Elaboració de les guies docents. 
Elaboració dels plans de treball. 

Secretaria Docent Incorporació de les guies docents i les planificacions semestrals a la 
guia de l’estudiant. 
Incorporació dels plans de treball als espais Moodle de les diferents 
assignatures (i les versions posteriors si s’esdevé) i a la carpeta 
compartida de direcció, coordinació de titulació i coordinadores de 
curs. 

Estudiants. Receptors de la programació de les assignatures. 
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Valorar la programació i fer aportacions a través de les diferents vies 
(reunions amb les coordinacions, claustres, etc.) 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA  

El calendari acadèmic, les planificacions semestrals i les guies docents es publiquen en la guia de l’estudiant. 

Accessible a la pàgina web http://www.euit.fdsll.cat/. 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

El procés d’ informació Interna a: Direcció, professorat, estudiants i personal d’administració i serveis es gestiona 

a través de la publicació del calendari acadèmic, les planificacions semestrals i les guies docents a la guia de 

l’estudiant. 

Aquesta informació es troba accessible a l’espai virtual Moodle.  

La informació relativa a aquest procés en l’àmbit intern i la rendició e comptes queda a assegurada en les reunions 

de : 

 Comitè de Coordinació Docent 

 Comitè de Gestió Acadèmica 

 Professorat 

 Estudiants (les guies docents a la Guia de l’Estudiant i els plans de treball al Moodle) 

Les planificacions setmanals i els plans de treball es publiquen als espais de les assignatures a la plataforma 

Moodle. 

9. REFERÈNCIES/ BIBLIOGRAFIA 

Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials 

Reial decret 861/2010, de 2 de juliol que modifica el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol 
(19 de març del 2010). 

http://www.euit.fdsll.cat/
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Guia per al Seguiment de les titulacions de l’AQU, novembre 2014. 

Memòria de les titulacions. 

Calendari acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

Les persones responsables del  procés de desenvolupament dels ensenyaments pel que fa a les pràctiques 

externes són les Coordinadores dels pràcticums de cada Titulació, que vetllaran per la supervisió i seguiment del 

procés i proposaran les propostes de millora  en els seus equips. 

2. OBJECTIUS 

L'objectiu d'aquest document, és descriure les activitats necessàries per a la realització de les pràctiques 

externes que es desenvolupen al llarg del Grau en Infermeria i del Grau en Teràpia Ocupacional a l’Escola 

Universitària D’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Fan referència a les assignatures de 

pràctiques que es realitzen en centres externs propis de les titulacions en el segon, tercer i quart any de 

titulació. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés és aplicable tant a les activitats de planificació i gestió, com a les activitats d’avaluació i revisió del 

desenvolupament  de les pràctiques externes que apareix en el pla d’estudis de les titulacions i que impliquen a 

tots els grups d’interès que participen en el procés del Desenvolupament dels Ensenyaments: Pràctiques Externes. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Procés de pràctiques externes 

Codi:  
PC2 

Missió / Objectiu: 
Descriure les activitats necessàries per a la realització de les pràctiques externes que es desenvolupen al llarg 
del Grau en Infermeria i del Grau en Teràpia Ocupacional a l’Escola Universitària D’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa. Fan referència a les assignatures de pràctiques que es realitzen en centres externs 
pròpies de les titulacions en el segon i tercer i quart any de titulació 

Criteri AUDIT relacionat:  
3. Com el centre desenvolupa els seus programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant. 

Estàndard AQU relacionat: 
6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Dimensió  AQU relacionada:  
3.Sistemes de suport a l’aprenentatge i d’orientació als estudiants. 

Responsable del Procés:  
Coordinadores dels pràcticums de les titulacions 

Límits:  
Comença: Llistat d’alumnes matriculats a l’assignatura del treball de Fi de Grau. 
Inclou: Gestió de les places de pràctiques en relació als Centres i/o Institucions, Gestió dels estudiants 

d’intercanvi : INCOMING (Pràcticum II TO) ERASMUS (Pràcticum IV i V, Infermeria), Adjudicació dels 
centres i places als estudiants a cadascun dels pràcticums, Relació entre la coordinació dels 
Pràcticums i la coordinació de les assignatures, Tancament dels pràcticums, Gestió de la pràctica 
externa. 

Acaba: Signatura d’actes d’avaluació de l’assignatura de TFG. 

Procediments relacionats: 

PC2.0.PT01-1 Gestió de les places de pràctiques en relació als Centres i/o Institucions 

PC2.0.PT02-1 Gestió dels estudiants d’intercanvi: INCOMING (Pràcticum II TO) ERASMUS (Pràcticum IV i V, 

Infermeria) 

PC2.0.PT03-1 Adjudicació dels centres i places als estudiants a cadascun dels pràcticums 

PC2.0.PT04-1 Relació entre la coordinació dels Pràcticums i la coordinació de les assignatures 

PC2.0.PT05-1 Tancament dels pràcticums 

PC2.0.PT06-1 Gestió de la Pràctica externa 

 

Instruccions de treball relacionades:  

Formats de registre relacionats:  
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PC2.R1 Calendari de la distribució dels cicles de pràctiques  
PC2.R2 Convenis marc amb les institucions 
PC2.R3 Calendaris dels processos d’adjudicació de cada pràcticum   
PC2.R4 Document oferta de places de pràctiques 
PC2.R5 Document de places de pràctiques per a estudiants d’intercanvi  
PC2.R6 Formulari de centres 
PC2.R7 Llistats provisionals 
PC2.R8 Fitxa de canvis  
PC2.R9 Llistats definitius de cadascun dels pràcticums  
PC2.R10 Llistats enviats als centres amb la distribució dels estudiants 
PC2.R11 Llistat de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant del curs anterior 
PC2.R12 Llistats de distribució de grups de tutories 
PC2.R13 Graella d'avaluació de l'estada pràctica 
PC2.R14 Registre dels tutors de la pràctica  
PC2.R15 Registres de visites als centres dels tutors acadèmics 
PC2.R16 Certificats pels tutors de la pràctica 
PC2.R17 Calendari de la distribució dels cicles de pràctiques 
PC2.R18 Carpeta de pràctiques de Teràpia Ocupacional 
PC2.19 Formulari de validació 
PC2.20 Document de dades de l’alumne online 
PC2.R21 Document de demanda de canvis 
PC2.R22 Informació als centres amb la informació personalitzada per cada centre de la pràctica externa 
PC2.R23 Formulari de recollida del dossier de la pràctica externa 
PC2.R24 Rúbrica d’avaluació de la pràctica de l’estudiant 
PC2.R25 Document de dades dels tutors pels certificats de col·laboració 

Altres documents: 

PC2  

PC2.0.PT01-1 Gestió de les places de pràctiques 
en relació als Centres i/o Institucions 

PC1.DOC(IN)01 Planificació docent Infermeria 
PC1.DOC(TO)01 Planificació docent Teràpia ocupacional 
PC2.DOC(IN)01 Document d’agraïment i de sol·licitud de 
places en format de correu electrònic.  
PC2.DOC(TO)01 Document d’agraïment i de sol·licitud de 
places en format de correu electrònic 
PC2.DOC(IN)02 Llistats centres pràcticum infermeria 
PC2.DOC(TO)02 Llistats centres Teràpia Ocupacional 
PC6.DOC(IN)05 Planificacions semestrals d’Infermeria 
PC6.DOC(TO)05 Planificacions semestrals de Teràpia 
Ocupacional 
PC6.DOC(IN)06 Planificacions setmanals d’Infermeria 
PC6.DOC(TO)06 Planificacions setmanals de Teràpia 
Ocupacional 
PC2.DOC0  Criteris de sol·licitud de places de pràctiques 
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PC2.0.PT02-1 Gestió dels estudiants d’intercanvi : 
INCOMING (Pràcticum II TO) ERASMUS 
(Pràcticum IV i V, Infermeria) 

PC2.DOC(IN)02 Llistats centres pràcticum infermeria 
PC2.DOC(TO)02 Llistats centres Teràpia Ocupacional 
PC2.DOC(IN)03 Dossier de pràctiques d'Infermeria 
PC2.DOC(IN)03 Dossier de pràctiques  de Teràpia 
Ocupacional. 
PC6.DOC04 Guia de l’estudiant 

PC2.0.PT03-1 Adjudicació dels centres i places als 
estudiants a cadascun dels pràcticums 

PC2.DOC04 Criteris d’adjudicació. 
PC2.DOC05 Convenis individual de l’estudiant amb el 
centre 
PC2.DOC(IN)03 Dossier pràctiques d'infermeria 
PC2.DOC(TO)03 Dossier de Pràctiques de Teràpia 
ocupacional 

PC2.0.PT04-1 Relació entre la coordinació dels 
Pràcticums i la coordinació de les assignatures 

PC2.DOC(IN)03 Dossier de pràctiques d'Infermeria 
PC2.DOC(TO)04 Dossier de Pràctiques de Teràpia 
Ocupacional 
Cartes de convocatòria de reunions via correu 
electrònic. 
Actes de les reunions. 
PC1.DOC(IN)01 Pla de treball 
PC1.DOC(TO) 01 Pla de Treball de Teràpia Ocupacional 
PC1.R5 Graella de necessitats específiques d’espais 

PC2.0.PT05-1 Tancament dels pràcticums 
 

 

PC2.0.PT06  Gestió de la pràctica externa PC2.DOC02 Llistats de centres. 
PC2.DOC(IN)0x Dossier de pràctica externa 
PC2.DOC (TO) Dossier de Pràctica externa de TO  

 

Avaluació i Millora: 

El procés de Pràctiques externes  es revisarà anualment en vista dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic. 
La responsabilitat de la revisió recau en les Coordinadores de Pràcticums 

En la revisió es tindran en compte els següents punts: 

 Els indicadors del procés 

 Les incidències rebudes del procés 

 Nombre de centres nous 

 Si hi han hagut suficients places per tots els estudiants 

 Si els grups de tutoria han estat adequats quant al nombre d’estudiants per tutor 

 S’avaluen els centres nous: seguiment de treball, incidències amb els estudiants, compromís amb la 
normativa...) 

 Grau de satisfacció dels estudiants 

 Grau de satisfacció dels tutors 
Les situacions  de millora detectades, els objectius, les accions de millora proposades s’incorporaran al pla 
d’acció del curs següent i a l’informe de seguiment anual. 
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5. RELACIÓ D’INDICADORS  

PC2_IND1 Estudiants que realitzen pràctiques a centres externs 

PC2_IND2 Nombre d'estudiants al pràcticum / tutors acadèmics 

PC2_IND3 Places disponibles en centres externs de pràctiques 

PC2_IND4 % d'ocupació de les places disponibles dels centres externs de pràctiques 

 

 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÉS 

 

Grups d’interès Forma de participació 

Professors i PAS relacionats amb Pràctiques 
externes 

Planificació, gestió d’implementació , avaluació i 
revisió i millora de les Pràctiques externes 

Estudiants 
Els estudiants participen amb la resposta a 
l’avaluació final de les pràctiques i en els claustres 
corresponents de cada titulació 

Agents socials 
Les institucions i centres de pràctiques són 
informats en el context de les pràctiques externes  i 
es manté una relació continuada amb aquests. 

Agències d’avaluació externes 

Reben els informes de seguiment de les titulacions i 
de la UAB, i garanteixen el seguiment del procés 
que ha de culminar amb la renovació de 
l’acreditació. 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

Les guies docents, el calendari acadèmic, les planificacions semestrals i les guies docents es publiquen en la guia 

de l’estudiant. Accessible a la pàgina web http://www.euit.fdsll.cat/. 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

Les planificacions setmanals i plans de treball es publiquen a l’espai virtual Moodle dins de les coordinacions dels 

diferents cursos i de les assignatures respectivament. 

http://www.euit.fdsll.cat/
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La informació sobre el funcionament del procés parteix de les coordinacions de pràctiques, es comparteix amb el 

comitè de coordinació docent de cada titulació i mitjançant la coordinadora de titulació s’informa al Comitè de 

Gestió Acadèmica. 

Posteriorment la/els responsables de procés informen al Comitè de Qualitat dels resultats i del pla d’acció proposat 

per al curs següent. 

La informació relativa a aquests procés en l’àmbit intern i la rendició de  comptes queda assegurada en les reunions 

de: 

 Comitè de Coordinació Docent 

 Comitè de Gestió Acadèmica 

 Professorat 

 Estudiants (les guies docents a la Guia de l’Estudiant i els plans de treball al Moodle) 

Les planificacions setmanals i els plans de treball es publiquen als espais de les assignatures a la plataforma 

Moodle. 

 

 

 

9. REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA  

Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 

Reial decret 1497/81 modificat pel reial decret 1845/94 sobre programes de  cooperació educativa 

Memòria de les titulacions acreditades 

Normativa UAB sobre les pràctiques externes EUIT 

Model pràcticums EUIT 

Agències d’avaluació externes 
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

Les persones responsables del procés de Treball de Fi de Grau són les Coordinadores de Treball de Fi de Grau de 

cada titulació, que vetllaran per la supervisió i seguiment del procés i proposaran les propostes de millora en els 

seus equips. 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

L'objectiu d'aquest document és descriure les activitats necessàries per a la realització del Treball de Fi de Grau 

que es desenvolupa al llarg del quart curs de Grau en Infermeria i de Grau en Teràpia Ocupacional a l’Escola 

Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés és aplicable tant a les activitats de planificació com a les activitats de revisió del desenvolupament 

del Treball de Fi de Grau, que apareix en el pla d’estudis de les titulacions i que implica a tots els grups d’interès 

que participen en el procés. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Procés del Treball de Fi de Grau 

Codi: 
PC3 

Missió / Objectiu: 

Descriure les activitats necessàries per a la realització del Treball de Fi de Grau, que es desenvolupa al 
llarg del quart curs de Grau en Infermeria i de Grau en Teràpia Ocupacional a l’Escola Universitària 
d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. 
Criteri AUDIT relacionat:  
3. Com el centre desenvolupa els seus programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant. 
Estàndard AQU relacionat: 
6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Dimensió  AQU relacionada:  
3.Sistemes de suport a l’aprenentatge i d’orientació als estudiants. 

Responsable del Procés: 
Coordinadores del Treball de Fi de Grau de les titulacions. 

Límits:  
Comença:  Llistat d’alumnes matriculats a l’assignatura del Treball de Fi de Grau. 
Inclou: La informació i acompanyament de l’estudiant, l’adjudicació de tutors i tutores, del TFG, 

l’avaluació, la gestió d’incidències del TFG. La gestió dels tribunals de defensa del TFG, la revisió i 
millora. 

Acaba: Signatura de l’Acte d’avaluació de l’assignatura de TFG. 

Procediments relacionats: 

PC3.0.PT01-1 Procediment d’informació i acompanyament a l’estudiant del TFG 
PC3.0.PT02-1 Procediment d’adjudicació de tutors i tutores del TFG 
PC3.0.PT03-1 Procediment d’avaluació del TFG 
PC3.0.PT04-1 Procediment de Gestió de tribunals de defensa del TFG 
PC3.0.PT05-1 Procediment de Gestió d'incidències del TFG 
PC3.0. PT06-1 Procediment d’Avaluació i millora de TFG 

Instruccions de treball relacionades:  
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Formats de registre relacionats:  

PC3.R1 Informe de proposta del TFG  
PC3.R2 Formulari d’assignació del tutor/a (annex 2 de la Guia Docent de TFG)  
PC3.R3 Rúbrica d’avaluació del Procés tutorial  
PC3.R4 Rúbrica d’avaluació de l’Informe de Proposta  
PC3.R5 Rúbrica d’avaluació del treball final: Treball Teòric  
PC3.R6 Rúbrica d’avaluació del treball final: Treball d’Investigació  
PC3.R7 Rúbrica d’avaluació del treball final: Treball d’orientació Professional  
PC3.R8 Rúbrica d’avaluació de la defensa del Treball Fi de Grau 
PC3.R9 Pla de Treball del TFG 
PC3.R10 Calendari curs assignatura de TFG 
PC3.R11 Calendari d’avaluació maig i juny de TFG  
PC3.R12 Publicació de tribunals definitiu de defensa del TFG  
PC3.R13 Acta avaluació de defensa Treball Fi de Grau 
PC3.R14 Registre d’incidències (model habitual d’instància)  
PC3.R15 Enquesta d’avaluació de la docència TFG  
PC3.R16 Enquesta de valoració dels tutors TFG  
PE3.R17 Graella del Responsable de Procés. 

Altres documents: 

PC3.0.PT01-1 Procediment 
d’informació i 
acompanyament a l’estudiant 
del TFG 

PC3.DOC(IN)01 Guia docent del TFG d’ Infermeria 
PC3.DOC(TO)01 Guia docent del TFG de Teràpia Ocupacional 
PC3.DOC02 Estructura i estil de TFG  
PC3.DOC03 Guions orientatius de TFG  
PC3.DOC04 Document aspectes ètics en el TFG 
PC3.DOC05 Convocatòria extraordinària de finalització d’estudis 

PC4.0.PT02-1 Procediment 
d’adjudicació de tutors i 
tutores del TFG 

Acta/es de la Comissió de TFG 

PC4.0.PT03-1 Procediment 
d’avaluació del TFG 

PC3.DOC06 Procés tutorial de l’assignatura Treball Fi de grau en el marc de 
l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) 
PC3.DOC07 Instruccions Acte de defensa TFG  
PC3.DOC08 Minut a minut de l’acte de defensa 

PC4.0.PT04-1 .Procediment de 
Gestió de tribunals de defensa 
del TFG 

 

PC3.0.PT05-1 Procediment de 
Gestió d'incidències del TFG 

Acta/es de la Comissió de TFG. 

PC3.0.PT06-1 Procediment 
d’Avaluació i millora de TFG 

Resum sessions discussió. 
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Avaluació i Millora: 

El procés de Treball de Fi de Grau es revisarà anualment, en vista dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic. 
La responsabilitat de la revisió recau en les Coordinadores del Treball de Fi de Grau. 

En la revisió es tindran en compte , com a mínim, els següents punts: 

 Els indicadors del procés 

 Les incidències rebudes del procés 

 Grau de satisfacció dels estudiants que han realitzat el TFG 

 Grau de satisfacció dels tutors/ores de TFG 

Les situacions de millora detectades, els objectius i les accions de millora s’incorporaran al pla d’acció 
del curs següent i a l’informe de seguiment anual. 

 

5. RELACIÓ D’INDICADORS 

 

PC3_IND1 Registre d'incidències en el TFG 

PC3_IND2 TFG / Tutors del TFG 

PC3_IND3 Nombre de tutors que tutoritzen més de 6 TFG 

PC3_IND4 Accions formatives i de millora del TFG que realitzen els tutors 

PC3_IND5 Assistència dels tutors a les Accions formatives i de millora del TFG 

PC3_IND6 % Estudiants que finalitzen el procés del TFG 

PC3_IND7 Taxa d'èxit del TFG 

 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès Forma de participació. 

Professorat i PAS relacionats amb TFG  
Confecció, implementació , avaluació, revisió i millora 
del TFG. 

Estudiants 
És el col·lectiu al qual es dirigeixen les activitats 
regulades en aquest procediment. 

Agències d’avaluació externes 
Reben els informes de seguiment de les titulacions i de 
la UAB, i garanteixen el seguiment del procés que ha de 
culminar amb la renovació de l’acreditació. 
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7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

Les guies docents, el calendari acadèmic, les planificacions semestrals i les guies docents es publiquen en la guia 

de l’estudiant. Accessible a la pàgina web http://www.euit.fdsll.cat/. 

 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

La informació sobre el funcionament del procés parteix de les coordinacions de pràctiques, es comparteix amb el 

comitè de coordinació docent de cada titulació i mitjançant la coordinadora de titulació s’informa al Comitè de 

Gestió Acadèmica. 

Posteriorment la/els responsables de procés informen al Comitè de Qualitat dels resultats i del pla d’acció proposat 

per al curs següent. 

La informació relativa a aquests procés en l’àmbit intern i la rendició de  comptes queda assegurada en les reunions 

de: 

 Comitè de Coordinació Docent 

 Comitè de Gestió Acadèmica 

 Professorat 

 Estudiants (les guies docents a la Guia de l’Estudiant i els plans de treball al Moodle) 

Les planificacions setmanals i els plans de treball es publiquen als espais de les assignatures a la plataforma 

Moodle. 

9. REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA 

Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 

Reial decret 1497/81 modificat pel reial decret 1845/94 sobre programes de cooperació educativa. 

Memòria de les titulacions acreditades. 

Normativa UAB sobre les avaluacions. 

Normativa avaluació EUIT. 

Normativa d’agències d’avaluació externes. 

 

http://www.euit.fdsll.cat/


 

NOM DEL PROCÉS: Procés de Gestió de la Mobilitat 

CODI: PC4 Ver. 1 Data Edició 15/06/2016 Data Revisió: 30/06/2020 

 

Pàg. 56 

 

PC4 PROCÉS DE GESTIÓ DE LA MOBILITAT 

 

ÍNDEX 

 

 

1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

5. RELACIÓ D’INDICADORS  

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

9. REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA 

 

 

Elaborat (nom i cognoms): 
 
 
Pilar Arrufat Esquillor 
Cristina Rodriguez Sandias 

Revisat (nom i cognoms): 
 
 
 
Comitè Gestor 

Aprovat (nom i cognoms): 
 
 
Directora 
Montserrat Comellas i Oliva 

Col·laboradors (noms i cognoms): 
 
 
 
Gloria Jurado Gómez 

  



 

NOM DEL PROCÉS: Procés de Gestió de la Mobilitat 

CODI: PC4 Ver. 1 Data Edició 15/06/2016 Data Revisió: 30/06/2020 

 

Pàg. 57 

1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La responsabilitat del Procés recau en la Coordinació d’Intercanvis de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 

Ocupacional. 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

Els objectius del procés són:  

Descriure les accions per a la confecció d’oferta de places d’intercanvi interuniversitari (?) a l’EUIT. 

Descriure el procés d’intercanvi d’estudiants, tant pels estudiants que venen (IN) d’altres universitats, com dels 

que marxen (OUT) i que volen realitzar una estada dins els convenis establerts  

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Estudiants d’ambdues titulacions que reuneixen els requisits per fer una estada d’intercanvis dins els convenis 

establerts. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés:  
Gestió de la mobilitat 

Codi: 
PC4 

Missió / Objectiu: 
Descriure les accions per a la confecció d’oferta de places d’intercanvi interuniversitari (?) a l’EUIT. 
Descriure el procés d’intercanvi d’estudiants, tant pels estudiants que venen (IN) d’altres universitats, com dels 
que marxen (OUT) i que volen realitzar una estada dins els convenis establerts. 

Criteri AUDIT  relacionat:  
3. Com el centre desenvolupa els seus programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant. 

Standard AQU relacionat:  
1. Qualitat del programa formatiu. 

Dimensió AQU relacionada:  
3.Sistemes de suport a l’aprenentatge i d’orientació als estudiants. 

Responsable del Procés:  
Coordinació d’intercanvis de l’EUIT. 

Límits:  
Comença: Gestió de les places/acords. 
Inclou:  Mobilitat IN/OUT. 
Acaba: Tancament administratiu dels expedients dels alumnes IN/OUT. 

Procediments relacionats: 
PC4.0.PT01 Gestió Mobilitat IN 
PC4.0.PT02 Gestió Mobilitat OUT  

Instruccions de treball relacionades:  
 

Formats de registre relacionats:  
PC4.R01 Plantilla dels Acords d’intercanvi 
PC4.R02 Plantilla d’Acord d’estudis 
PC4.R03 Plantilla de Places de pràctiques per a estudiants d’intercanvi 
PC4.R04 Plantilla de Certificat de notes 
PC4.R05 Plantilla de Certificat de pràctiques 
PC4.R06 Plantilla d’annex a l’acord acadèmic 
PC2. R04 Plantilla del document d’oferta de pràctiques 
PE1.2 R12 Enquesta Mobilitat IN 
PE1.2 R13 Enquesta Mobilitat OUT 
 
Altres documents: 

PC4 Reial decret 861/2010, de 2 de juliol que modifica el RD 1393/2007, de 29 
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials 
Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, 
de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (19 de març 
del 2010). 
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PC4.0.PT01-1 Gestió 
mobilitat estudiants IN 

PC4.DOC01 Informació Welcome Point 

PC4.0.PT02-1 Gestió 
mobilitat estudiants OUT 

PSD1.UAB Calendari Acadèmic UAB 
PC4.UAB Calendaris convocatòries UAB 

Avaluació i Millora: 
 
La revisió del funcionament dels programes d’intercanvi, es fa anualment un cop explotades les enquestes 
d’avaluació. 
 
Els aspectes a considerar en la revisió són: 
 

 Els indicadors del procés 

 Queixes i suggeriments recollits en relació al desenvolupament del programa de mobilitat . 

 Funcionament dels programes de mobilitat del curs. 

 Grau de satisfacció dels usuaris dels programes 

Les situacions de millora detectades, els objectius i les accions de millora proposades s’incorporaran al pla d’acció 
del curs següent i a l’informe de seguiment anual. 
 

5. RELACIÓ D’INDICADORS 

 

PC4_ IND1 Nombre total d'estudiants OUT que participen en un programa de mobilitat 

PC4_IND2 Nombre total d'estudiants IN que participen en un programa de mobilitat 

PC4_IND3 Nº d'estudiants graduats que han participat en programes de mobilitat OUT 

PC4_IND4 % de places OUT que es cobreixen 

PC4_IND5 % de places IN que es cobreixen 

 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès Forma de participació. 

Estudiants És el principal grup d’interès del procés de Gestió de la 
Mobilitat.  

Coordinació d’intercanvis (CI), Coordinacions de les 
titulacions (CT) 
Professorat 

Assessorar, guiar i fer seguiment acadèmic dels estudiants 
d’intercanvi. 
Fer les diferents gestions necessàries. 
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Personal d’Administració i Serveis (PAS) Secretaria d’Intercanvis i Gestió Acadèmica, té una funció 
clau en la gestió dels tràmits administratius, 
acompanyament i seguiment dels estudiants al llarg de tot 
el procés d’intercanvi.  

 

 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

L’EUIT, té una pàgina web d’accés públic amb un apartat específic dedicat als programes de mobilitat i intercanvis, 

a la qual es pot accedir per mitjà de la pestanya “Internacional” http://www.euit.fdsll.cat/ 

La informació pública quant a la mobilitat d’estudiants, també es publica a la Guia de l’Estudiant que es troba 

accessible des de la mateixa pàgina web. Des d’aquesta pàgina es pot tenir accés a la informació sobre els 

programes d’intercanvi, convocatòries i sobre els tràmits a realitzar. 

Les dades dels indicadors, sobre el nombre d’estudiants OUT que participen en programes de mobilitat, també 

apareixen a l’apartat de Qualitat al web, amb la informació d’indicadors. 

Les dades sobre participació d’estudiants en els programes de mobilitat i intercanvi per titulacions, es recullen a 

l’Informe de Seguiment de les titulacions, que es troba a l web de l’EUIT i s’afegeixen a la Memòria d’activitat de 

l’Àrea de Relacions Internacionals de la UAB 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

L’EUIT informa la UAB – AQU i a l’Àrea de Relacions Internacionals (ARI) periòdicament, dels alumnes d’intercanvi 

IN/OUT i envia a aquesta última la informació personal corresponent dels alumnes juntament amb certificats 

acadèmics i administratius. 

L’EUIT informa a l’Ajuntament dels estudiants d’intercanvi IN/OUT anualment.  

9. REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA 

Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de 
qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional. 

http://www.euit.fdsll.cat/
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Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol 
(19 de març del 2010). 

Conveni d’adscripció entre l’EUIT i la UAB. 

Pla Estratègic EUIT 2013-2017. 

Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyament universitaris oficials. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf 

Reial decret 861/2010, de 2 de juliol que modifica el Reial decret 1393/2007. 
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542-C.pdf 

Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel 

qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, 

pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-943-C.pdf  

Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 

estudiantes universitarios. https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-8138-consolidado.pdf  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-943-C.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-8138-consolidado.pdf
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

Les persones responsables del procés d’Avaluació són les coordinacions de titulació, que vetllaran per la supervisió 

i seguiment del procés i plantejaran les propostes de millora en els seus equips. 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

L’objectiu d’aquest procés és establir la manera en la qual l’EUIT duu a terme l’avaluació dels aprenentatges dels 

estudiants per tal de determinar el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge d’acord amb els perfils de 

graduació definits en les titulacions. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés implica a totes les assignatures de les titulacions de grau oficials que s’imparteixen a l’EUIT. 

4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Procés d’Avaluació de l’Estudiant 

Codi: 
PC5 

Missió/ Objectiu: 
L’objectiu d’aquest procés és establir la manera en la qual l’EUIT duu a terme l’avaluació dels aprenentatges dels 
estudiants per tal de determinar el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge d’acord amb els perfils de 
graduació definits en les titulacions. 

Criteri AUDIT  relacionat: 
3 Com el centre desenvolupa els seus programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant. 

Standard AQU relacionat: 
6. Qualitat dels resultats del programa formatiu. 

Dimensió AQU relacionada: 
3 Sistemes de suport a l’aprenentatge i orientació dels estudiants. 

Responsable del Procés: 
Coordinadores de titulació. 

Límits:  
Comença: Inici de l’assignatura 
Inclou:  La informació pública del procés d’avaluació; l’organització i preparació de les proves o evidències 

avaluatives i de recuperació; l’entrada de notes i signatura d’actes; la revisió ordinària i 
extraordinària de qualificacions; el seguiment del rendiment acadèmic, la custòdia, retorn, arxiu i 
destrucció de proves o evidències d’avaluació. 

Acaba: Tancament d’actes 

Procediments relacionats: 
PC5.0.PT01 Procediment d’Informació pública del procés d’avaluació 
PC5.0.PT02 Procediment d’Organització i preparació de les proves o evidències avaluatives i de recuperació. 
PC5.0.PT03 Procediment d’entrada de notes i signatura d’actes. 
PC5.0.PT04 Procediment de revisió ordinària i extraordinària de qualificacions. 
PC5.0.PT05 Procediment del seguiment del rendiment acadèmic. 
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PC5.0.PT06 Procediment de custòdia, retorn, arxiu i destrucció de proves o evidències d’avaluació. 

Instruccions de treball relacionades: 
PC5.0.PT02.IT01 Preparació de les proves escrites d’avaluació i recuperació 
PC5.0.PT02.IT02 Realització de les proves escrites d’avaluació i recuperació 

Formats de registre relacionats: 
PC5.R01 Plantilla de les proves escrites. 
PC5- R02 Graelles d’avaluació, material i assignatures 
Plantilla de publicació de dates, hores i aules per a les proves escrites 
PC5.R03 Actes semestrals 
PC5. R04 Instància de sol·licitud de revisió extraordinària 
PC5.R05 Sol·licitud de retorn de documents i activitats d’avaluació. (Sol·licitud individual) 
PC5.R06 Sol·licitud de retorn de documents i activitats d’avaluació. (Sol·licitud grupal) 
PC5.R07 Autorització per a la reproducció i/o utilització total o parcial del treball dels estudiants (Autorització 
individual) 
PC5.R08 Autorització per a la reproducció i/o utilització total o parcial del treball dels estudiant. (Autorització 
grupal) 

Altres documents: 

PC5.0PT01-1 
Procediment 
d’Informació Pública del 
Procés d’Avaluació  

Documentació dels procediments relacionats: 
PC1.0.PT01, PC1.0.PT03, PC1.0.PT04 
PC10 DOC Guia de l’Estudiant d’Infermeria 
PC10 Guia de l’estudiant de Teràpia Ocupacional 
PC1.DOC03 Calendari acadèmic definitiu EUIT 
PC10.DOC Guia Docent d’Infermeria del curs 1516 
PC10.DOC Guia Docent de Teràpia Ocupacional del curs 1516 
PC1. DOC Plans de treball d’Infermeria del curs 1516 
PC1. DOC Plans de treball de Teràpia Ocupacional del curs 1516 
PC6.DOC XX(I) Planificacions setmanals d’Infermeria del curs 1516 
PC6.DOCXX (TO) Planificacions setmanals de Teràpia Ocupacional 
Document amb les dates, hores i aules per a les proves escrites. 

PC5.0.PT02 
Organització i 
preparació de les 
proves o evidències 
avaluatives i de 
recuperació 

P10. DOC Guia de l’Estudiant d’Infermeria 
PC10.DOC Guia de l’Estudiant de Teràpia Ocupacional 
PC1.DOC03 Calendari definitiu EUIT 
PE1.3. DOC(IN)02X Memòria de la titulació d’Infermeria  
PE1.3 DOC(TO)02 Memòria de la titulació de Teràpia Ocupacional 
PC6. DOC XX(I) Mapa de competències de la titulació d’Infermeria 
PC6. DOC XX(TO) Mapa de competències de la titulació de Teràpia Ocupacional 
PC6.DOC Fitxes d’activitats d’avaluació de matèria/assignatures de TO 
PC6.DOC Fitxes d’activitats d’avaluació d’ Infermeria 
PC10.DOC Guia Docent Infermeria del curs 1516 
PC1.DOC Guia Docent Teràpia Ocupacional del curs 1516 
PC1. DOC(IN)01 Pla de treball d’Infermeria del curs 1516 
PC1. DOCTO)01 Pla de treball de Teràpia Ocupacional del curs 1516 
PC5.0.PT02.IT01 Preparació de les proves escrites d’avaluació i recuperació 
PC5.0.PT02.IT02 Realització de les proves escrites d’avaluació i recuperació 
PC5.DOC01 Normativa d’avaluació EUIT 
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PC5.0.PT03 
Procediment 
d’introducció, 
publicació i gestió 
interna de les 
qualificacions i 
signatura d’actes 

 

PC5.0.PT04 
Procediment de revisió 
ordinària i 
extraordinària de 
qualificacions 

PC5.DOC01 Normativa interna d’avaluació de l’EUIT 

psg3 DOC xx Tutorial de qualificacions del Moodle 
PC5.R4 Instància de sol·licitud de revisió extraordinària 
(Acta Comissió de revisió ) 

PC5.0.POT05 
Procediment del 
seguiment acadèmic 

 

PC5.0.0T06 
Procediment de 
custòdia, retorn, 
utilització i destrucció 
de proves o evidències 
d’avaluació 

PC5.DOC01Normativa Interna d’avaluació EUIT 

 
 

Avaluació i Millora: 
 
La revisió els procés es realitzarà de manera anual a partir de: 
 

 la informació que ens aporten els indicadors de seguiment del procés (SIGQ) 

 de les dades recollides d’altres agents implicats (representants dels estudiants, coordinacions 

d’assignatura i de curs) 

Les situacions de millora detectades, els objectius i les accions de millora proposades s’incorporaran al  
pla d’acció del curs següent i a l’informe de seguiment anual. 
 

5. RELACIÓ D’INDICADORS  

 

PC5_IND1 Taxa de graduació per cohort d’estudiants 

PC5_IND2 Taxa d’eficiència 

PC5_IND3 Taxa de rendiment 
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PC5_IND4 Taxa d’èxit 

PC5_IND5 Resultats acadèmics per assignatura 

PC5_IND6 Taxa de presentats 

 

 (Nota: si bé és cert que com a resultat de l’aplicació d’aquest procés, es generen una sèrie d’indicadors de 

rendiment acadèmic, aquests indicadors no mesuren el procés en sí, sinó l’eficiència de la titulació i, com a tal, 

s’analitzen en el procés PC6. 

 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès  Funcions 

Comitè de Gestió Acadèmica. Aprovar la distribució de les competències, resultats d’aprenentatge, 
activitats formatives, activitats d’avaluació i continguts. 
Planificar de la programació anual i sistemàtica del procés d’execució, 
revisió i millora d’avaluació. 
Indicar els terminis per a l’elaboració de: calendari acadèmic i 
planificacions setmanals, guies docents i plans de treball. 
Aprovar i validar el calendari acadèmic. 

Coordinació de titulacions Coordinar l’elaboració del calendari acadèmic EUIT. 
Coordinació de l’elaboració, revisió i validació de les guies docents. 
Planificar les activitats d’avaluació. 
Coordinar la revisió i millora del procés d’avaluació. 

Coordinació de curs Planificar les activitats d’avaluació. 
Realitzar la planificació setmanal, que conté informació sobre la 
calendarització de les activitats d’avaluació. 
Coordinar el desplegament de l’activitat d’avaluació i identificar 
aspectes de millora. 

Comitès coordinació docent de les 
titulacions 

Validar les guies docents. 
Revisar i validar la planificació de les activitats d’avaluació. 
Revisar i validar els plans de treball. 

Secretaria acadèmica Coordinar el procediment d’introducció, publicació i gestió interna de 
les qualificacions i signatura d’actes. 

Equips docents de les titulacions Planificar les activitats d’avaluació. 

Distribuir les competències, els resultats d’aprenentatge, les 
activitats formatives, les activitats d’avaluació i els continguts. 
Determinar les activitats d’avaluació de les assignatures. 
Preparar, organitzar la realització, corregir, custodiar i destruir i/o fer 
el retorn de les activitats d’avaluació. 
Preparar llibre de qualificacions del Moodle, introduir notes, fer la 
revisió, validar les notes a l’Opendrako i signar actes. 
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Elaborar les guies docents i plans de treball, que contenen informació 
sobre les activitats d’avaluació. 
Identificar accions de millora. 

Secretaria Docent Incorporar el calendari acadèmic i les guies docents a la guia de 
l’estudiant. 
Publicar a la pàgina principal de la Plataforma Moodle informació 
sobre el dia, l’hora i l’aula de les proves escrites. 
Incorporar els plans de treball als espais Moodle de les diferents 
assignatures (i les versions posteriors si s’esdevé) en la carpeta 
compartida de direcció, coordinació de titulació i coordinadores de 
curs. 
Donar suport en les diferents fases del procés, com ara la realització 
de còpies de les proves escrites i custòdia d’aquestes, reserva d’aulari, 
etc. 

Gestió Acadèmica Determinar el calendari d’entrada de qualificacions i imprimir les 
actes. 
Realitzar modificacions de notes, juntament amb la coordinació 
d’assignatura, una vegada finalitzat el procés d’introducció de notes. 

Serveis informàtics Fer el bolcat de les qualificacions del Moodle a l’Opendrako. 

Estudiants Dur a terme les activitats d’avaluació. 
Valorar procés i fer aportacions a través de les diferents vies (reunions 
amb les coordinacions, claustres, etc.) 

 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

Les guies docents, el calendari acadèmic del curs i les guies docents de les assignatures es publiquen a la guia de 

l’estudiant que està accessible a la pàgina web http://www.euit.fdsll.cat/. 

La informació i valoració sobre el rendiment acadèmic de les titulacions es publica als informes de seguiment 

anuals de les titulacions, que es troben accessibles a la pàgina web http://www.euit.fdsll.cat/. 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

La informació sobre el funcionament del procés, es comparteix amb el comitè de coordinació docent de cada 

titulació i mitjançant la coordinadora de titulació s’informa al Comitè de Gestió Acadèmica. 

Posteriorment la/els responsables de procés informen al Comitè de Qualitat dels resultats i del pla d’acció proposat 

per al curs següent. 

La informació relativa a aquests procés en l’àmbit intern i la rendició de  comptes queda assegurada en les reunions 

de: 

http://www.euit.fdsll.cat/
http://www.euit.fdsll.cat/
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 Comitè de Coordinació Docent 

 Comitè de Gestió Acadèmica 

 Professorat 

 Estudiants (Moodle) 

 

 

9. REFERÈNCIES/ BIBLIOGRAFIA  

Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials. 

Reial decret 861/2010, de 2 de juliol que modifica el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol 
(19 de març del 2010). 

Guia per al Seguiment de les titulacions de l’AQU, novembre 2014: 
http://www.aqu.cat/doc/doc_16385323_1.pdf 

Normativa Avaluació UAB. 

http://www.aqu.cat/doc/doc_16385323_1.pdf
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La persona responsable del procés de seguiment, avaluació i millora de les titulacions és la Directora del centre. 

2. DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROCÉS 

Tal com s’ha descrit en el PE1.3 Creació, aprovació i extinció de titulacions, el cicle de vida de les titulacions oficials 

es vincula directament al Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions oficials 

(Marc VSMA). En aquest procés PC6 pertoca definir les activitats que realitzarà l’EUIT per assegurar la qualitat 

docent de les seves titulacions fent el seguiment de les mateixes i millorant-les. 

Per tant, el PC6 parteix del PE1.3 després de l’aprovació de la memòria i assegura la qualitat de les titulacions de 

forma cíclica i continuada, fent seguiment continuat i avaluant el conjunt de la titulació: la seva planificació, el 

desenvolupament i els sistemes d’avaluació.  

Durant el procés de seguiment i avaluació es poden proposar accions de millora, de les quals algunes podrien 

considerar-se modificacions de la memòria, en aquest cas, s’elevarà al PE1.3. i es procedirà segons es descriu en el 

PE1.3. PT02 Procediment per la modificació de titulacions. 

Per aquest motiu, el PC6, també es relaciona directament amb el PC1-PC2-PC3-PC4-PC5 i PC10 perquè recull 

l’avaluació i millora de cada un dels processos, integra la informació, la prioritza i la sistematitza atenent als aspectes 

que es requereixen per la millora. 

Només en cas que s’hagi d’extingir una titulació es torna a entroncar amb el PE1.3. (PE1.3.PT03). 

Així doncs, l’objectiu general del procés és assegurar la qualitat dels ensenyaments mitjançant el seguiment 

continuat i l’aplicació d’accions de millora dels plans d’estudis en vigor.  

Per complir amb aquest objectiu, el procés inclou procediments interns de revisió i seguiment de les titulacions i de 

coordinació docent, així com s’adapta a la sistemàtica de revisió anual i d’acreditació del Marc VSMA. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés només aplica al seguiment dels plans d’estudis oficials. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Seguiment, Avaluació i Millora de les Titulacions. 

Codi: 
PC6 

Missió/ Objectiu:  
Assegurar la qualitat dels ensenyaments mitjançant el seguiment continuat i l’aplicació d’accions de millora dels 
plans d’estudis en vigor. 
Criteri AUDIT  relacionat: 
6. Qualitat dels resultats del programa Formatiu. 
Standard AQU relacionat: 
6. Qualitat dels resultats del programa formatiu. 
Dimensió  AQU relacionada:  
2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius. 
Responsable del Procés: 
Direcció. 
Límits:   
Comença: L’aprovació de la Memòria (PC1.3). 
Inclou: El seguiment continuat i cíclic de les titulacions. 
Acaba: Amb l’extinció de la titulació PC1.3. (si es donés el cas). 
Procediments relacionats: 
PC6.P01 Revisió de la titulació 
PC6.P02 Sistema de coordinació docent 
PC6.P03 Elaboració de l’informe de seguiment  
PC6.P04 Elaboració de l’autoinforme 
Instruccions de treball relacionades:  
NO 
Formats de registre relacionats:  
PC6.R1 Planificació general d’activitats acadèmiques 
PC6.R2 Matriu d’organització de processos  
PC6.R3 Registre per l’anàlisi intern d’estàndards 
PC6.RUAB 1 Informe de titulació 
PC6.RUAB 2 Informe de centre 
PC6.RUAB 3 Autoinforme 
PC6. R1(IN) Taula 1. Resultat d'aprenentatge rellevant en les assignatures focus  
PC6. R2(IN) Taules 2 i 3 Activitats formatives de les assignatures focus  
PC6. R3(IN) Taula 4 Qualificacions de les assignatures focus  
PC6. R4(IN) Taula 5 TFG's en el curs focus  
PC6. R5(IN) Taula 6 Relació de centres de pràctiques externes  
PC6. R6(IN) Taula 7 Resum d'evidències estudiants  
PC6. R7(IN) Taula 8 Relació de categories PDI  
PC6. R1(TO) Taula 1 Resultat d'aprenentatge rellevant en les assignatures focus  
PC6. R2(TO) Taules 2 i 3 Activitats formatives de les assignatures focus  
PC6. R3(TO) Taula 4 Qualificacions de les assignatures focus  
PC6. R4(TO) Taula 5 TFG's en el curs focus  
PC6. R5(TO) Taula 6 Relació de centres de pràctiques externes  
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PC6. R6(TO) Taula 7 Resum d'evidències estudiants  
PC6. R7(TO) Taula 8 Relació de categories PDI 
Altres documents relacionats: 
PE1.1. DOC01 Reglament de Règim Intern 
PE1.1. DOC04 Òrgans de gestió, de suport a la gestió i assessors 
PE1.1.DOC05 Manual del Sistema Intern de Gestió de la Qualitat 
PE1.3.DOC(IN)02 Memòria de la titulació d’Infermeria (2016) 
PE1.3.DOC(TO)02 Memòria de la titulació de Teràpia Ocupacional (2016) 
PC6. DOC01.1. EUIT 12-13 Informe de seguiment 
PC6. DOC01.2. EUIT 13-14 Informe de seguiment 
PC6. DOC01.3. EUIT 14-15 Informe de seguiment 
PC6. DOC01.4. EUIT 15-16 Autoinforme 
PC6. DOC02.3. EUIT 14-15 Objectius-plans d’acció 
PC6. DOC02.4. EUIT 15-16 Objectius-plans d’acció 
PC6. DOC02.5. EUIT 16-17 Objectius-plans d’acció 
PC6.DOC(TO)03.1 1516AA1GTO 
PC6.DOC(TO)03.2 1516AA2GTO 
PC6.DOC(TO)03.3 1516AA3GTO 
PC6.DOC(TO)03.4 1516AA4GTO 
PC6-DOC(TO)04 AA Cheklist 
PC6.DOC(TO)05 Cheklist v2 
PC6.DOC(TO)06 AA*100 per matèries 
PC6.DOC(TO)07 incidències resultats aprenentatges GTO 
PC6.DOC(TO)08 Nomenclatura correcta AA 
PC6.DOC(TO)09 Cheklist Activitats formatives GTO 
PC6.DOC(TO)10 50165 Afeccions Mèdiques quirúrgiques i psicopatologia 
PC6.DOC(TO)11 50166 Contexts sociosanitari 
PC6.DOC(TO)12 50167 Ètica 
PC6.DOC(TO)13 50168 Anatomia Humana 
PC6.DOC(TO)14 50169 Intervenció avançada en TO 
PC6.DOC(TO)15 50170 Treball de Fi de Grau 
PC6.DOC(TO)16 50171 Antropologia 
PC6.DOC(TO)17 50172 Eines per a la intervenció 
PC6.DOC(TO)18 50173 Psicologia 
PC6.DOC(TO)19 50175 Educació 
PC6.DOC(TO)20 50176 Pràcticum 
PC6.DOC(TO)21 50177 Estadística 
PC6.DOC(TO)22 50179 Intervenció en TO en diferents àmbits  i etapes  del cicle vital 
PC6.DOC(TO)23 50181 Fonaments de TO 
PC6.DOC(TO)24 50182 Pràctiques externes 
PC6.DOC(TO)25 50174 Sociologia 
PC6.DOC(TO)26 50180 Fisiologia 
PC6.DOC(TO)27 Nomenclatura correcta AF GTO 
PC6.DOC(TO)28 Mapa de competències GTO 
PC6. UAB (14-15) Instruccions per al  seguiment CADSCRITS 
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PC6. UAB (14-15) Codificació titulacions 
 
Actes del CGA 
Actes del CCDI 
Actes de l'equip d'Infermeria 
Actes dels claustres d'Infermeria 
Actes del CCDTO 
Actes de l'equip de TO 
Actes dels claustres de TO 
Actes de la Junta docent 
Actes Comitè de Qualitat 

Avaluació i Millora: 

El procés de Seguiment, Avaluació i Millora de les titulacions es revisarà anualment, tenint en compte la 
periodicitat establerta en els documents interns. La responsabilitat de la revisió recau en primer terme en la 
Direcció de l’EUIT i conseqüentment en les coordinacions de titulacions.  

En la revisió es tindran en compte: 

 Les desviacions detectades respecte al disseny de les titulacions. 

 Les propostes de millora que tinguin en compte la coherència i la transversalitat tant de les competències, 
i resultats d’aprenentatge com dels continguts, activitats d’avaluació i les metodologies emprades. 

 Les propostes de millora que representin una proposta de modificació de les memòries. 

 Els sistemes de coordinació docent. 
 

Les situacions e millorar detectades, els objectius i les accions de millora proposades s’incorporaran al pla d’acció 
del curs següent i a l’informe de seguiment anual. 

 

 

5. RELACIÓ D’INDICADORS 

PC6_IND1. % de compliment dels objectius/plans d'acció 

PC6_IND2. % de compliment de les activitats de millora 

PC6_IND3. Nombre d'informes de seguiment retornats 
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6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès Forma de participació 

Coordinacions de titulació 

Realitzen les activitats de revisió de la titulació, proposen 
les accions de millora i les implementen. 

Tenen el suport del comitè de coordinació docent de 
titulació i del professorat. 

Professorat (PDI) 
Participen en totes les activitats de coordinació docent i 
d'implantació de millores de les titulacions. 

Personal d’Administració i Serveis (PAS) 

Participen en la implantació d’activitats que requereixen 
d’elements de documental, de suport informàtic o 
d’infraestructures. 

Participen en fer pública la informació que és requerida. 

Estudiants 
Són els destinataris a qui van dirigides les millores en les 
titulacions. 

Agències d’avaluació externes 

Reben els informes de seguiment i autoinforme de les 
titulacions i de la UAB, i garanteixen el seguiment del 
procés que ha de culminar amb la renovació de 
l’acreditació. 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

La informació relacionada amb el Procés de Seguiment, Avaluació i Millora de les Titulacions  es pot trobar al portal 

de l’EUIT: http://www.euit.fdsll.cat/. 

El centre informa la OQD de la UAB mitjançant l’Informe de seguiment anual (Procés PC6) i les dades publicitades a 

la web del centre. 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

La informació relativa a aquest procés en l’àmbit intern i la rendició de comptes queda assegurada en les reunions 

de: 

 Consell Acadèmic 

 Comitè Gestor 

 Comitè de Gestió Acadèmica 

 Comitè de Qualitat 

 Comitè de Coordinació de cada titulació 

http://www.euit.fdsll.cat/
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 Reunions d’equip de professorat 

 Junta Docent 

 Junta de l’EUIT (equip escola) 

Alhora que es publica a la plataforma EUIT-SIGQ 

9. REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA 

ENQA. Estàndards i Directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior. 2005. 

http://www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf 

Ley orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf 

LEY Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.  

https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf 

Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 
https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf 

Reial decret 861/2010, de 2 de juliol que modifica el Reial decret 1393/2007. 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf 

ANECA, AQU, ACSUC. Programa Audit. Directrius, definició i documentació de sistemes de garantia interna de 
qualitat de la formació universitària. Doc2.  

http://www.aqu.cat/doc/doc_72138575_1.pdf 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Guia per a l’Acreditació de les Titulacions oficials 
de Grau i Màster. Versió: 3.0. Març 2016. http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Guia pel seguiment de les Titulacions oficials de 
Grau i Màster. Versió: 3.0. Maig 2014. 

http://www.aqu.cat/doc/doc_19137622_1.pdf 

Universitat Autònoma de Barcelona. Sistema Intern de Qualitat. Manual de Processos del SIGQ. Versió: 01. 2010. 
http://www.uab.cat/Document/758/953/ManualProcesosSIQ_catala.pdf 

UAB. Oficina de Qualitat Docent. Seguiment de les Titulacions de Graus i Màsters Universitaris de la UAB. Versió 
1. 2013. http://www.uab.cat/doc/SeguimentAvaluacioMilloraTitulacions 

UAB. Oficina de Qualitat Docent. Acreditació de titulacions. Versió 1. 2015. 

http://www.uab.cat/doc/ProcesAcreditacioTitulacionsGrausMU 

http://www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_72138575_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_19137622_1.pdf
http://www.uab.cat/Document/758/953/ManualProcesosSIQ_catala.pdf
http://www.uab.cat/doc/SeguimentAvaluacioMilloraTitulacions
http://www.uab.cat/doc/ProcesAcreditacioTitulacionsGrausMU


 
 

NOM DEL PROCÉS: Procés d’Orientació a l’Estudiant 

CODI: PC10 Ver. 1 Data Edició: 15/07/2016  Data Revisió: 2017/2018 

 

Pàg. 76 

 

PC10 PROCÉS D’ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANT 

 

ÍNDEX 

 

 

1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

5. RELACIÓ D’INDICADORS 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

9. REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA 

 

 

Elaborat (nom i cognoms): 
 
 
 
 

Revisat (nom i cognoms): Aprovat (nom i cognoms): 
 
 
Directora 
Montserrat Comellas i Oliva 

Col·laboradors (noms i cognoms): 
 
 
 
 

 



 
 

NOM DEL PROCÉS: Procés d’Orientació a l’Estudiant 

CODI: PC10 Ver. 1 Data Edició: 15/07/2016  Data Revisió: 2017/2018 

 

Pàg. 77 

1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La persona responsables del procés d’Orientació a l’Estudiant és la direcció de l’EUIT, que vetllarà per la 

supervisió i seguiment del procés i proposarà les propostes de millora en el seu equip. 

2. OBJECTIUS 

L'objectiu d'aquest document és descriure les activitats necessàries per establir les accions de definició, de 

revisió i de millora que l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa posa en marxa per 

orientar els seus estudiants, potencials o presents. Abans, des del moment que s’interessen pel nostre centre; 

Mentre, al llarg del seu aprenentatge i ajudant envers la seva projecció professional. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés és aplicable tant a les activitats de planificació, revisió i execució en relació a l’orientació de 

l’estudiant en relació a totes les activitats, tant acadèmiques com científiques i de projecció professional dels 

nostres estudiants. 

  



 
 

NOM DEL PROCÉS: Procés d’Orientació a l’Estudiant 

CODI: PC10 Ver. 1 Data Edició: 15/07/2016  Data Revisió: 2017/2018 

 

Pàg. 78 

4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Procés d’Orientació a l’Estudiant. 

Codi:  
PC10 

Missió / Objectiu: 
Descriure les activitats necessàries per establir les accions de definició, de revisió i de millora que l’Escola 
Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa posa en marxa per orientar els seus estudiants, 
potencials o presents. 

Criteri AUDIT relacionat: 
3. Com el centre  desenvolupa els seus programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant. 

Standard AQU relacionat: 
5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. 

Dimensió  AQU relacionada:  
3. Sistemes de suport a l’aprenentatge i d’orientació als estudiants. 

Responsable del Procés:  
Direcció de l’EUIT. 

Límits:  
Comença: 
Inclou:  La promoció dels estudis, l’orientació a l’estudiant de nou accés, l’atenció propedèutica, l’atenció i 

tutorització docent als estudiants, l’atenció a l’estudiant, l’orientació professional i la mobilitat 
Internacional. 

Acaba:  

Procediments relacionats: 
PE4.0.PT01 Procediment  de promoció dels estudis 
PC10.0.PT01 Procediment d’Orientació a l’estudiant de nou accés 
PC10.0.PT02 Procediment d’orientació a la matrícula 
PC10.0.PT03 Procediment d’atenció propedèutica 
PC10.0. PT04 Atenció i tutorització docent als estudiants. 
PC10.0.PT05 Atenció a l’estudiant 
PC10.0.PT06 Orientació Professional 
PC10.0.PT07 Mobilitat internacional 
 

Instruccions de treball relacionades:  
 

Formats de registre relacionats:  
 
Altres documents: 
 
 
 

Avaluació i Millora: 
El procés d’orientació a l’estudiant es revisarà anualment en vista dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic. 
La responsabilitat de la revisió recau en la Direcció de l’EUIT. En la revisió es tindran en compte els següents 
punts: 

 Grau de satisfacció dels grups d’interès  implicats en el procés  PC10  
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 Queixes i suggereixes rebudes amb el procés d’Orientació a l’Estudiant (PC10) 
La revisió i millora de les accions realitzades en l’àmbit de les titulacions són responsabilitat de la coordinació de 
titulació. 

5. RELACIÓ D’INDICADORS  

PC10_IND1 Nombre de sol·licituds d’accés a l’EUIT 

 
Nombre de sol·licituds d'accés a l'EUIT 

 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès Forma de participació 

Professorat i PAS  
Elaboren i participen en la realització de tasques 
d’orientació a l’estudiant i promoció de noves accions. 

Estudiants Són els destinataris de les accions d’Orientació. 

Agents socials Col·laboren en la realització d’algunes de les accions. 

Agències d’avaluació externes 
Reben els informes de seguiment de les titulacions i 
de la UAB, i garanteixen el seguiment del procés que 
ha de culminar amb la renovació de l’acreditació. 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

La informació relacionada amb el Procés d’Orientació a l’Estudiant  es pot trobar al portal de l’EUIT:  

www.euit.fdsll.cat  

Per algunes accions d’orientació es poden dissenyar tríptics i materials de divulgació  així com fer difusió de les 

mateixes per diferents mitjans de comunicació: premsa, radio, televisió. 

El centre informa les agències d’avaluació mitjançant l’Informe de seguiment anual i les dades publicades a la 

web del centre. 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

Les activitats relacionades amb els estudiants ja matriculats, ja sigui per la seva trajectòria mentre fa la titulació 

ja sigui per orientació professional, es publiciten a través del Moodle i de manera personalitzada mitjançant 

tutories amb el personal docent. 

http://www.euit.fdsll.cat/
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La informació relativa  i el rendiment de comptes d’ aquest procés s’informa a través de   les següents reunions: 

 Junta de l’EUIT 

 Comitè de coordinació docent de titulació 

 Claustres 

 Consell Acadèmic 

 Reunions de professorat 

 Comitè de Qualitat 

 Comitè de Gestió Acadèmica 

9. REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA 

Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials. 

Reial decret 1497/81 modificat pel reial decret 1845/94 sobre programes de  cooperació educativa 

Pla Estratègic EUIT 

Informe anual de seguiment 

Memòria de les titulacions 

Taula de recollida d’indicadors 

Agències d’avaluació externes 
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Processos de Suport Docent 

Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa 
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La Persona Responsable del Procés d’Organització i Gestió Acadèmica, és la Responsable de Gestió Acadèmica, 

que vetllarà per la supervisió i seguiment del procés i proposarà la proposta de millora en el seu equip. 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

L’objectiu d’aquest procés, és establir la manera en la qual es realitzen les matriculacions i tots aquells 

procediments que tenen a veure amb l’acompanyament de l’estudiant a nivell no docent i que es desenvolupa en 

el marc de la Secretaria Acadèmica 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés implica a tots els estudiants de l EUIT, des del moment de l’entrada i inici dels seus estudis, fins a la 

sortida o finalització dels mateixos i lliurament del títol oficial. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Organització i Gestió Acadèmica 

Codi: 
PSD1 

Missió/Objectiu: 
Establir la manera en la qual es realitzen les matriculacions i tots aquells procediments que tenen a veure amb 
l’acompanyament de l’estudiant a nivell no docent i que es desenvolupa en el marc de la Secretaria Acadèmica 

Criteri AUDIT relacionat:  
3. Com la universitat desenvolupa els seus programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant 

Standard AQU relacionat:  
5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Dimensió AQU relacionada:  
3. Sistemes de suport a l’aprenentatge i d’orientació als estudiants 

Límits:  
Comença: Calendari Acadèmic administratiu (UAB) 
Inclou: Matriculació de nou Accés, Matriculació posterior al nou accés, Seguiment d’expedients, 
Reconeixement de crèdits, Gestió de beques del Ministeri, Compliment de règim de permanència, Gestió de 
finalització dels estudis, Tramitació de títols, Recollida de títols 
Acaba: Lliurament del títol 

Procediments relacionats: 
PSD1.0PT01 Matriculació de nou Accés 
PSD1.0PT02 Matriculació posterior al nou accés 
PSD1.0PT03 Seguiment d’expedients 
PSD1.0PT04 Reconeixement i/o transferència de crèdits 
PSD1.0PT05 Gestió beques del Ministeri 
PSD1.0PT06 Compliment règim de permanència 
PSD1.0PT07 Gestió de finalització dels estudis 
PSD1.0PT08 Tramitació de títols 
PSD1.0PT09 Recollida de títols 

Instruccions de treball relacionades:  
PSD1.0.PT09.IT01 Recollida del títol personalment amb cita prèvia. 
PSD1.0.PT09.IT02 Recollida del títol per a una tercera persona amb poders notarials. 
PSD1.0.PT09.IT03 Sol·licitar l’enviament del títol a la Delegació/Subdelegació del Govern o 
Ambaixada/Consolat. 

Formats de registre relacionats:  
PSD1.R01 Plantilla De calendari 
PSD1.R02 Plantilla de tutories de matrícula 
PSD1.R03 Documents de matrícula 
PSD1.R03.1 Certificat negatiu  de delictes penals 
PSD1.R04 Registre de documentació aportada per les beques 
PSD1.R05 Al·legacions d’estudiants en desacord 
PSD1.R06 Graella estudiants definitius 
PSD1.R07 Renúncia de beca 
PSD1.R08 Sol·licitud de títol oficial (UAB) 
PSD1.RUAB0). Liquidació massiva fedatari (UAB) 
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PSD1.R10(IN) Rebut de pagament taxes INF 
PSD1.R10(TO) Rebut de pagament taxes T.O. 
PSD1.R11 Llistat titulats per assignar cita de recollida de títol 
PSD1.R12 Sol·licitud de demanda d’enviament de certificat a l’ambaixada o consolat 
PSD1.R13 Informació i registres pel tràmit d’enviament de certificat a l’ambaixada o consolat 
PE1.2.R10 Enquesta de perfil d'ingrés 
PE1.2 R15 Enquesta d’egressats 
Altres documents: 

PSD1.0PT01 PSD1.UAB Lot d’adjudicació juny 
PSD1.UAB Informació del rector. Autorització canvi d’estudis 
PSD1.UAB Informació d’ingrés 
PSD1.UAB Informació de beques 
PSD1.UAB Normatives d’accés a la Universitat 
PSD1. DOC01 Circuit de matrícula 
PSD1. DOC02 Calendari de l’EUIT 
PSD1.DOC03 Informació de matrícula al web 

PSD1.0PT02 PSD1.UAB Calendari Acadèmic Administratiu, Informat per la Comissió d’Afers 
Acadèmics de 17/04/2015. Aprovat pel Consell de Govern de 20/05/2015. 
Modificat per la Comissió d’Afers Acadèmics de 28/05/2015 Modificat per la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 29/06/2015.  
PSD1.UAB. Preus dels estudis propis de la UAB, adequació de determinats preus 
regulats pel Decret que fixa els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les 
universitats públiques catalanes i preus per altres serveis (Curs acadèmic 
2015/2016).   
PSD1.DOC04 Informació matrícula Moodle. 

PSD1.0PT03-1  

PSD1.0PT04-1 PSD1.UAB Reconeixementtransferencia 
PSD1.UAB Taxes acadadm 
PSD1.UAB Solintroduccio 

PSD1.0PT05-1 PSD1. BOE-Real Decret beques 2015-2016 
PSD1.MECD Resguard de sol·licitud de beca) 
PSD1.UAB  Gir. Documentació per sol·licitud beca MECD). 
PSD1.UAB Llista d’estudiants ) 
PSD1.UAB. Manual de beques  per introducció d’expedients fora de sigma) 

PSD1.0PT06-1  

PSD1.0PT07-1  

PSD1.0PT08-1 PSD1.UAB Fitxer sol·licitud incloses i excloses 
PSD1.,MECD Títols atorgats per sol·licitud) 
PSD1.MECD Certificat substitutori amb núm. de registre Nacional) 
PSD1. DOC05 Informació d’expedició de títol 

PSD1.0PT09-1 PSD1.UAB Gir llistats de títols per recollir 
PSD1.DOC06 Llistat de Lot de títols  
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Avaluació i Millora 
El procés d’organització i Gestió Acadèmica es revisarà periòdicament en vista dels resultats obtinguts en cada 
curs acadèmic. La responsabilitat de la revisió recau en la responsable de Secretaria Acadèmica  
 
En la revisió es tindran en compte els següents punts: 
 

 L’anàlisi dels indicadors com són: 

 Numero de matrícules 

 Vies d’accés de procedència 

 Nre. de canvis d’estudis o trasllats d’expedients 

 Nre. d’abandonaments 

 Núm. d’exhauriments de permanència 

 Gestió d’expedients i tramitació de títols 

 Percentatge de graduats. 

 Incidències rebudes del procés 

Les situacions de millora detectades, els objectius i les accions e millora proposades s’incorporaran al 
pla d’acció del curs següent i a l’informe de seguiment anual. 

 
 

5. RELACIÓ D’INDICADORS 

PSD1_IND1 Nombre d'estudiants de nou accés 

PSD1_IND2 % d'estudiants de nou accés 

PSD1_IND3 Nota de tall dels estudiants de nou accés 

PSD1_IND4 Nota mitjana dels estudiants de nou accés 

PSD1_IND5 Nombre d’estudiants matriculats 

PSD1_IND6 Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 

PSD1_IND7 Estudiants segons dedicació completa o parcial 

PSD1_IND8 Estudiants equivalents a temps complet 

PSD1_IND9 Estudiants nous que es matriculen per canvi d'estudis o trasllat d'expedient 

PSD1_IND10 % d'accés en 1a preferència 

PSD1_IND11 % d'accés en assignació de setembre 

PSD1_IND12 % de nota d'accés 
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6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès  Funcions 

Estudiants Usuaris directes de les accions del procés per a la gestió del seu 
expedient acadèmic. 

Professorat, PAS Planificació de la programació anual i sistemàtica d’execució, revisió i 
millora dels processos i procediments que es duen a terme. 

Agents Socials (centres q tenen 
estudiants en pràctiques o 
contractats) 

La seva opinió és escoltada en relació al tipus d’egressats. 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA  

La informació pública, que pertany al procés PSD1 es troba accessible a la pàgina web http://www.euit.fdsll.cat/, 

i es publica també al Taulell d’anuncis de l’EUIT, situat al hall del centre. 

8. INFORMACIÓ INTERNA  

La informació relativa a aquest procés en l’àmbit intern i la rendició e comptes queda assegurada a les reunions 

de: 

* Direcció 
* Comitè de Gestió Acadèmica 
* Comitè de coordinació  de titulació 
* Comitè Gestor 
* Consell Acadèmic 

9. REFERÈNCIES/BIBLIOGRAFIA 

RD 1393/2007 de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials.  http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02063-02082.pdf 

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de 
juliol.  

DOGC - 118/2015, de 23 de juny més la correcció de dades de 26 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis 
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 
2015/2016 (DOGC núm. 6900, publicat el 26 de juny de 2015 

http://www.euit.fdsll.cat/
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02063-02082.pdf


 

NOM DEL PROCÉS: Organització i Gestió Acadèmica 

CODI: PSD1 Ver. 1 Data Edició 30/06/2016 Data Revisió: 2017/2018 

 

Pàg. 88 

Reial decret 861/2010, de 2 de juliol que modifica el Reial decret 1393/2007 i que estableix el nou marc 
normatiu per adaptar les titulacions universitàries a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) 
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542-C.pdf. 

BOE 420/2015 Reial decret darrera actualització i modificació dels Reials Decrets anteriors sobre l'ordenació 
dels ensenyaments universitaris oficials. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6708-C.pdf 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6708-C.pdf
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La Persona Responsable del  Procés de Biblioteca i Suport Documental és la Cap de Biblioteca, que 

vetllarà per la supervisió i seguiment del procés i proposarà la proposta de millora en el seu equip. 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

L’objectiu d’aquest procés és aconseguir i posar a disposició de la comunitat de l’EUIT, els recursos 

d’informació necessaris per exercir la docència, l’aprenentatge i la recerca de l’EUIT. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés implica a tota la comunitat de l’EUIT, personal de l’EUIT, els estudiants i exalumnes. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Biblioteca i Suport Documental 

Codi: 
PSD2 

Missió / Objectiu: 
Aconseguir i posar a disposició de la comunitat de l’EUIT, els recursos d’informació necessaris per exercir la 
docència, l’aprenentatge i la recerca de l’EUIT. 

Criteri AUDIT relacionat: 
5. Com el centre garanteix la qualitat dels seus recursos materials i serveis. 

Standard AQU relacionat: 
5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. 

Dimensió AQU relacionada: 

5. Recursos materials i serveis. 
Límits: 
Comença: Necessitat d’informació de l’usuari. 
Inclou:  Adquisició, processament tècnic i conservació del fons documental. 
Acaba:  Accés als recursos físics o digitals que donaran resposta a la necessitat d’informació, amb documents 

propis o externs. 

Procediments relacionats: 
PSD2.0PT01-1 Procediment de gestió dels recursos documentals 
PSD2.0PT02-1 Procediment d’accés als recursos documentals 

Instruccions de treball relacionades: 

PSD2.0PT01 PSD2.0.PT01.IT01 Selecció i adquisició de llibres i DVD 
PSD2.0.PT01.IT02 Selecció, subscripció i renovació de revistes 
PSD2.0.PT01.IT03 Tractament físic dels llibres suport paper i DVD 
PSD2.0.PT01.IT04 Procés tècnic dels llibres en paper i DVD:  catalogació 
PSD2.0.PT01.IT05 Procés tècnic de llibres i altres documents en suport 
electrònic: selecció i catalogació 
PSD2.0.PT01.IT06 Processament tècnic de les revistes en suport paper: 
registre i control d'arribada 
PSD2.0.PT01.IT07) Procés tècnic de les revistes en paper: catalogació 
PSD2.0.PT01.IT08 Procés tècnic de les revistes en suport electrònic: 
selecció i catalogació 
PSD2.0.PT01.IT09 Buidatge d’articles de revista: selecció i catalogació 
PSD2.0PT01.IT10 Manteniment dels llibres en paper: ordenació, folrat, 
reparació o reposició 
PSD2.0.PT01.IT11 Manteniment del fons en paper: retirada selectiva de 
documents obsolets  
PSD2.0.PT01.IT12 Manteniment del fons en paper: ordenació de les 
revistes en paper fora de lloc 
PSD2.0.PT01.IT13 Manteniment del fons electrònic 
 
PSD2.0.PT01.IT14 Manteniment del catàleg: control d’autoritats 
PSD2.0.PT01.IT15 Estadístiques 
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PSD2.0PT02 PSD2.0.PT02.IT01 Altes i baixes usuaris al programa de gestió de la 
Biblioteca 
PSD2.0.PT02.IT02 Servei d’informació presencial a l'usuari 
PSD2.0.PT02.IT03 Préstec domiciliari i   
PSD2.0.PT02.IT04 Préstec no domiciliari 
PSD2.0.PT02.IT05 Servei d'informació a l’usuari no presencial) 
PSD2.0.PT02.IT06 Préstec interbibliotecari 
PSD2.0.PT02.IT07 Gestió alertes: sumaris de revista  
PSD2.0.PT02.IT08 Gestió d’alertes temàtiques DSI  
PSD2.0.PT02.IT09 Cerques bibliogràfiques  
PSD2.0.PT02.IT10 Suport documental en la publicació d'articles científic en 
revistes 
PSD2.0.PT02.IT11 Ús de gestors bibliogràfics  
PSD2.0.PT02.IT13 Comunicació de publicacions del Professorat 2 
PSD2.0.PT02.IT14 Biblioteca EUIT al Moodle 
PSD2.0.PT02.IT07 Gestió alertes: sumaris de revista  
PSD2.0.PT02.IT08 Gestió d’alertes temàtiques DSI  
PSD2.0.PT02.IT09 Cerques bibliogràfiques  
PSD2.0.PT02.IT10 Suport documental en la publicació d'articles científic en 
revistes 
PSD2.0.PT02.IT11 Ús de gestors bibliogràfics  
PSD2.0.PT02.IT12 Comunicació de publicacions del Professorat 2 
PSD2.0.PT02.IT13 Biblioteca EUIT al Moodle 
PSD2.0.PT02.IT14 Com publicar 
PSD2.0.PT02.IT14 Estadístiques 
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Formats de registre relacionats:  
PSD2.R1 Comanda a llibreria 
PSD2.R2 Fitxa Kardex 
PSD2.R3 Fitxes de revistes duplicades 
PASD2.R4 Buidatge Revistes 
PSD2.R5 Revistes que falten a biblioteca 
PSD2.R6 Graella de catalogació  
PSD2. R7 Graelles de control diari 
PSD2.R8 Full de cerques de Matèries 
PSD2.R9 Full de préstec domiciliari 
PSD2.10 Formulari “La biblioteca respon” 
PSD2.R11 Graella de Recerques 
PSD2 R12 Formulari De sol·licitud d’articles (Moodle) 
PSD2.R13 Formulari de Difusió Selectiva de la Informació (DSI) (Moodle) 
PSD2.R14 Excel vinculat al formulari de Difusió Selectiva de la Informació (DSI Moodle) 
PSD2.R15 Formulari de Sol·licitud de cerques bibliogràfiques (Moodle) 
PSD2.R16 Excel vinculat a les cerques bibliogràfiques (Moodle) 
PSD2.R17 Formulari de Comunicació de Publicacions del Professorat (Moodle) 
PSD2.R18 Excel vinculat al formulari de Comunicació de publicacions del professorat (Moodle) 
Altres documents: 

PSD1.0PT01 PSD2. KOHA Adquisicions 
PSD2.KOHA Catalogació de llibres 
PSD2.KOHA Catalogació Revistes 
PSD2.KOHA Autoritats 
PSD2.RDA http://www.bnc.cat/Cap-a-RDA 
PSD2.MARC21 
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21bf/bfindex.html 
PSD2. Tesauro-Llistat de matèries de la biblioteca EUIT 
Document: REBIUN. Normas y directrices para bibliotecas universitarias y 
científicas.1999. P. 23-28   
http://bibliotecnia.upc.es/Rebiun/nova/publicaciones/Bibliotecas%20Uni
versitarias%20y%20Cien%C3%ADficas.pdf 
PSD2.DOC01 Plànol i ordenació 
PSD2.DOC02 Rètols capses revistes 

PSD1.0PT02 PSD2.LPI. Legislació: LPI http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1996-8930&tn=1&vd=&p=20141105&acc=Elegir 
PSD2. Creative Commons Catalunya http://cat.creativecommons.org/ 
PSD2.DOC03 Reglament Biblioteca 
PSD2.DOC04 Punt de llibre 
PSD2. DOC05 Drets d’autor 
PSD2. DOC06 Normes de publicació de materials a Moodle . Què ens 
permet fer la Llei de propietat Intel·lectual 

 
 

http://www.bnc.cat/Cap-a-RDA
http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21bf/bfindex.html
http://bibliotecnia.upc.es/Rebiun/nova/publicaciones/Bibliotecas%20Universitarias%20y%20Cien%C3%ADficas.pdf
http://bibliotecnia.upc.es/Rebiun/nova/publicaciones/Bibliotecas%20Universitarias%20y%20Cien%C3%ADficas.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&tn=1&vd=&p=20141105&acc=Elegir
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&tn=1&vd=&p=20141105&acc=Elegir
http://cat.creativecommons.org/
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Avaluació i Millora: 

El procés de Biblioteca i suport documental es revisarà anualment vista dels resultats obtinguts en cada curs 
acadèmic. La responsabilitat de la revisió recau en la comissió de biblioteca.  

En la revisió es tindran en compte els següents punts: 

 Indicadors del procés  

 Incidències rebudes del procés 

 Estadístiques d’ús dels diferents serveis que ofereix la biblioteca: 

o Préstec. 
o Préstec interbibliotecari. 
o Suggereixes de l’usuari  ( professorat / estudiants)en funció de les necessitats. 

Les situacions de millora detectades, els objectius i les accions de millora proposades s’incorporaran al pla d’acció 
del curs següent i a l’informe de seguiment anual. 
 

5.RELACIÓ D’INDICADORS  

PSD2_IND1 Mitjana d’usuaris que utilitzen diàriament la biblioteca 

PSD2_IND2 Nombre de préstecs 

PSD2_IND 3 % estudiants de grau que agafen documents en préstec / total d’estudiants 
matriculats 

PSD2_IND4 Nombre total de referències 

PSD2_IND5 Nombre de referències noves 

PSD2_IND6 Nombre d’alertes d’informació personalitzada 

 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès  Funcions 

Estudiants Són els principals  receptors directes de la biblioteca. 
Poden expressar el seu grau de satisfacció mitjançant les diferents 
enquestes de satisfacció i també poden canalitzar els seus suggeriments 
mitjançant els fulls de queixes i reclamacions. 

PDI i PAS Són receptors de la biblioteca. 

Personal de biblioteca Té la responsabilitat de planificar les necessitats de recursos materials i 
serveis i realitzar les accions necessàries per dur a terme aquest 
planificació. 

 

7.INFORMACIÓ PÚBLICA  



 

  

NOM DEL PROCÉS: Procés de Biblioteca i Suport Documental 

CODI: PSD2 Ver. 1 Data Edició: 30/7/2016 Data Revisió:30/7/2018 

 

Pàg. 95 

La informació pública , que pertany al serveid e biblioteca es troba accessible a la pàgina web 

http://www.euit.fdsll.cat/ 

Trobem informació i dades relacionades amb la tasca i serveis de biblioteca a la Guia de l’Estudiant, a la memòria 

de cada curs i a l’informe de seguiment. 

8.INFORMACIÓ INTERNA  

La informació relativa a aquest procés en l’àmbit intern i la rendició de comptes queda assegurada en 

les reunions de : 

 Comissió de  biblioteca  

 Comitè gestor  

 Consell Acadèmic. 

Als estudiants i professorat mitjançant la plataforma Moodle 

9.REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA 

Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 

REBIUN. Normas y directrices para bibliotecas universitarias y 
Científicas. 2ª ed. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura; 1999 [accés 13 set 2016]. Disponible a:  
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/GTPATRIMONIO/normas%20y%20directrices_bits_universitar
ias_rebiun.pdf 

Association of College and Research Libraries. Standards for libraries in higher education. Association of College 
and Research Libraries, 2011 [accés 12 set 2016]. Disponible a:  
http://www.ala.org/acrl/standards/standardslibraries 

Comisión mixta CRUE-TIC y  REBIUN. Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado. 
Junio 2012, edición revisada y ampliada [accés 12 set 2016]. Disponible a:   
http://www.rebiun.org/competenciadigital/Documents/CI2_estudios_grado_2012.pdf  

Rodríguez S, et al. Guia d'avaluació dels serveis bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat de l'aprenentatge 
i de la recerca. Barcelona : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2006 [accés 12 set 
2016]. Disponible a:  
http://www.aqu.cat/doc/doc_22922137_1.pdf 

Avaluació del Servei de Biblioteques de la UAB i de la seva contribució a la qualitat de l’aprenentatge i de la 
recerca: Informe elaborat pel Comitè d’Avaluació Intern.  
Barcelona: Agència per a la qualitat del Sistema Universitari a Catalunya : Universitat Autònoma de Barcelona; 
2006 [accés 12 set 2016]. Disponible a:  
https://ddd.uab.cat/pub/docins/2006/129678/AQU_avaluacio_informe_intern_juny_2006.pdf 

http://www.euit.fdsll.cat/
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/GTPATRIMONIO/normas%20y%20directrices_bits_universitarias_rebiun.pdf
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/GTPATRIMONIO/normas%20y%20directrices_bits_universitarias_rebiun.pdf
http://www.ala.org/acrl/standards/standardslibraries
http://www.rebiun.org/competenciadigital/Documents/CI2_estudios_grado_2012.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22922137_1.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/docins/2006/129678/AQU_avaluacio_informe_intern_juny_2006.pdf
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Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.  Libro blanco título de grado en Terapia 
Ocupacional 1. [accés 13 set 2016]. Disponible a: 
http://www.aneca.es/var/media/150316/libroblanco_terapiaocupacional_def.pdf 

                                                 
1          La Biblioteca ha de fer  de suport al desenvolupament dels nous plans d’estudis dissenyats per 
competències, potenciant la formació d’usuaris en l’adquisició d’habilitats informacionals (ALFIN).  

Els diferents llibres blancs de les titulacions de grau[1] posen de manifest la necessitat de reforçar concretament 

aquelles competències transversals relacionades amb l’ús i la comunicació de la informació. Hi consten les següents 
competències transversals generals: 

CG11. “Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)”. 
CG9. “Habilidades de investigación” 

CG1. “Capacidad de anàlisis y síntesis 

CG16. “Toma de decisiones” 

https://euit-intra.orex.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:58462
http://www.aneca.es/var/media/150316/libroblanco_terapiaocupacional_def.pdf
file:///E:/Integral%20project/Projecte%20juny.doc%23_ftn1
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Processos de Suport General 

Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa 
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La persona responsable del procés d’informació pública és el/la responsable de Màrqueting i Comunicació, que 

vetllarà per la supervisió i seguiment del procés i proposarà les propostes pertinents. 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

L’objectiu d’aquest procés és definir i organitzar les accions necessàries per que la informació que ha de ser pública 

estigui accessible i actualitzada 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés implica a tot el personal i a tots  els usuaris l’EUIT. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Procés d’Informació Pública. 

Codi: 
PSG1 

Missió / Objectiu: 
 

és de  Definir i organitzar les accions necessàries per que la informació que ha de ser pública estigui accessible i  

            actualitzada 

Criteri AUDIT  relacionat:  
7.Com el centre publica la informació i ret comptes sobre els seus programes formatius.  

Standard AQU relacionat:  
2. Pertinença de la informació pública 

Dimensió AQU  relacionada:  
6. Informació públicac 

Límits:  
Comença: Demanda d’informació o actualització de la informació a publicar. 
Inclou: Publicació i actualització de la informació pública al web. 
Acaba:  Informació publicada i accessible al web de l’ EUIT. 

Procediments relacionats: 
PSG1.0.PT01 Procediment de la informació pública a la web 
PSG1.0.PT02 Procediment de la informació pública al Moodle (pendent) 

Instruccions de treball relacionades:  
 

Formats de registre relacionats:  
 
Altres documents: 
PSG1.DOO01 Mapa estructura web de l’EUIT 

Avaluació i Millora 
El procés d’informació pública es revisarà periòdicament en vista dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic. 
La responsabilitat de la revisió recau en el/la responsable de màrqueting i comunicació. 
 
En la revisió es tindrà en compte: 
 

 El nombre de visites al web. 

 L’accessibilitat i actualització dels continguts que han de ser públics. 

 El nombre d’incidències relacionades amb el procés 

Les situacions de millora detectades, els objectius i les accions de millora proposades s’incorporaran al pla d’acció 

dels curs següent i a l’informa de seguiment anual. 
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5. RELACIÓ D’INDICADORS  

 

PSG1_IND1 Mitja anual de visites a la web 

PSG1_IND2 Evolució % anual de visites a la web 
 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès Funcions 

Futurs estudiants, estudiants, professorat, PAS, 
egressats i entitats. 

Usuaris directes del web per a la recerca d’informació 
d’interès en funció de les necessitats de cada col·lectiu. 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA  

La gestió del web b de l’EUIT i la difusió pública és porta a terme a través del Departament de 
màrqueting. 

A través del web de l’EUIT s’ofereix informació complerta i actualitzada sobre l’oferta formativa del 
Centre i altres dades d’interès que va adreçada tant a futurs estudiants, com a estudiants actuals 
com a la societat en general 

La informació pública, que pertany al procés PSG1 es troba accessible a la pàgina web http://www.euit.fdsll.cat/. 

 
8. INFORMACIÓ INTERNA  

La informació  realtiva a aquest procés  en l’àmbit intern i la rendició e comptes queda assegurada en les reunions 

de : 

 Direcció 

 Comitè de Gestió Acadèmica 

 Comitè Gestor 

 

9. REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA 

 

http://www.euit.fdsll.cat/
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La persona responsable del  procés d’ocupabilitat dels egressats és la directora de l’EUIT, que vetllarà per la 

supervisió i seguiment del procés i proposarà  les propostes de millora  en el seu equip. 

2. OBJECTIUS  

L'objectiu general del procés és descriure les activitats necessàries relacionades amb fomentar la ocupabilitat dels 

egressats mitjançant: les activitats d’orientació professional que es realitzen durant els estudis, l’anàlisi de la 

recollida d’informació sobre la inserció laboral dels titulats i sobre la opinió dels ocupadors i l’aplicació de la millora 

de les titulacions en funció dels resultats. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés és aplicable a les titulacions de Grau en Infermeria i Grau en Teràpia Ocupacional. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Procés d’ocupabilitat dels egressats 

Codi: PSG2 

Missió/ Objectiu: 

L'objectiu general del procés és descriure les activitats necessàries relacionades amb fomentar la 
ocupabilitat dels egressats mitjançant: les activitats d’orientació professional que es realitzen durant 
els estudis, l’anàlisi de la recollida d’informació sobre la inserció laboral dels titulats i sobre la opinió 
dels ocupadors i l’aplicació de la millora de les titulacions en funció dels resultats. 
Criteri AUDIT  relacionat:   

2. Com el centre garanteix la qualitat dels programes formatius 

Standard AQU relacionat: 

5.Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. 
Dimensió  AQU relacionada:  
3. Sistemes de suport a l’aprenentatge i orientació als estudiants 

Responsable del Procés:  
Direcció EUIT 

Límits:  
Comença: Amb la informació sobre sortides professionals en la promoció dels estudis 

Inclou:  Activitats d’orientació professional, la recollida d’informació sobre inserció laboral i opinió 
dels ocupadors. 

Acaba:  Amb l’anàlisi i propostes de millora de les titulacions 

Procediments relacionats: 

PSG2.PT01. Gestió de l’ocupabilitat dels egressats 
Procediments relacionats d’altres processos: 
PE4.PT001 Promoció dels estudis 
PC10.0.PT01 Orientació als estudiants de nou accés 
PC10.0.PT04. Atenció i tutorització docent 
PC10.0.PT0502 Gestió de la borsa de treball 
 
Instruccions de treball relacionades:  
NO 

Formats de registre relacionats:  
PE1.2.R17. Enquesta als egressats ocupabilitat 
Enquesta als ocupadors (pendent) 
Altres documents: 

PE1.1 Memòria anual d’activitats  
Resultats d’inserció dels egressats de l’EUIT  

 Estudi d’inserció laboral de la població titulada a les universitats catalanes. 2014) 

http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/informes_titulacio/salut/Dipl_Infermeria.pdf 
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/informes_titulacio/salut/Dipl_Terapia_Ocupacio
nal.pdf 

 Estudi d’inserció laboral organitzat per l’EUIT 

http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/informes_titulacio/salut/Dipl_Infermeria.pdf
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/informes_titulacio/salut/Dipl_Terapia_Ocupacional.pdf
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/informes_titulacio/salut/Dipl_Terapia_Ocupacional.pdf
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Avaluació i Millora: 

El procés d’Ocupabilitat dels Egressats es revisarà anualment, tenint en compte la periodicitat 
establerta en els documents interns. La responsabilitat de la revisió del procés recau en la direcció de 
l’EUIT que derivarà als responsables dels procediments interns la responsabilitat de revisió d’aquests. 
En la revisió es tindran en compte els següents punts: 

 Els resultats de l’estudi d’inserció AQU 

 Els resultats de l’estudi d’inserció organitzat per l’EUIT 

 Els resultats de satisfacció de les activitats d’orientació professional 

 Els resultats de satisfacció dels ocupadors 

 La necessitat d’incorporar o canviar indicadors que avaluen el procés 

Les situacions de millora detectades, els objectius i les accions de millora proposades s’incorporaran 
al pla d’acció del curs següent i a l’informe de seguiment anual. 
 

5. DEFINICIÓ D’INDICADORS 

AQU. Taxa d’ocupació (estudi 2014) 

PSG2_IND1 Taxa d'ocupació 

PSG2_IND2 Taxa d'adequació 

 

 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÉS 

Grups d’interès Forma de participació 

Graduats (egressats) 
Participen en la informació (enquestes d’inserció) per 
millorar el procés 

Ocupadors 
Participen en la informació per millorar el procés 
(pendent) 

Estudiants 
Son els beneficiaris indirectes de les activitats per 
millorar la inserció laboral dels egressats 

Direcció i coordinacions de titulació 
Son els que estudien estratègies de millora de les 
titulacions a partir dels resultats obtinguts. 

Professors i PAS 
Poden proposar accions de millora de les titulacions o 
altres activitats. 

Agències d’avaluació externes 
La OQD de la UAB, rep informació anual sobre la gestió 
de la ocupabilitat i les accions de millora que l’EUIT es 
planteja. 
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7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

L’activitat relacionada amb l’orientació professional de les titulacions de Grau es troben al portal de 

l’EUIT: http://www.euit.fdsll.cat/ en l’apartat d’orientació professional. 

Els resultats dels estudis d’inserció laboral es troben en al portal de l’EUIT: http://www.euit.fdsll.cat/ 

en l’apartat de qualitat/estudis d’inserció laboral. 

El centre informa a la OQD de la UAB mitjançant l’Informe de seguiment anual  

8. INFORMACIÓ INTERNA 

La informació relativa a aquest procés a nivell intern i la rendició de comptes queda 

assegurada en les reunions de: 

 Comitè Gestor 

 Comitè de Gestió Acadèmica 

 Comitè de Coordinació de cada titulació 

 Claustre 

9. REFERÈNCIES/ BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA 

AQU. Estudi d’inserció laboral de la població titulada a les universitats catalanes. 2014 
http://www.aqu.cat/doc/doc_14857668_1.pdf 

AQU. Guia per la acreditació de les titulacions oficials de Grau i Màster 2016 
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf 

UAB. Manual de processos del SIQ. 2010. 
http://www.uab.cat/Document/758/953/ManualProcesosSIQ_catala.pdf 

http://www.euit.fdsll.cat/
http://www.euit.fdsll.cat/
http://www.aqu.cat/doc/doc_14857668_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
http://www.uab.cat/Document/758/953/ManualProcesosSIQ_catala.pdf
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1.RESPONSABLE DE PROCÉS 

La Persona Responsable del  Subprocés de Seguretat i Protecció de Dades és la Gerent de la Fundació Sant Llàtzer 

i la Fundació Docència Sant Llàtzer que vetllarà per la supervisió i seguiment del procés i proposarà la proposta 

de millora en el seu equip. 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

L’objectiu d’aquest subprocés és establir les mesures, normes i procediments que afecten els fitxers 

automatitzats, en  paper, o en qualsevol altre suport, llocs de treball, equips, sistemes i programes que intervenen 

en el tractament  de les dades personals per part de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer (EUIT), per tal de 

garantir la seva seguretat, confidencialitat, disponibilitat, fiabilitat i integritat i fer-ho d’acord a la normativa de 

referència.  

Aquest Document de Seguretat acompleix l’article 88 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, on recull les mesures de seguretat a aplicar al tractament de les dades 

de caràcter personal per part de l’Entitat, ja sigui com responsable del fitxer o tractament, o com a encarregat de 

tractament.  

Aquest document s’aplica a totes les activitats de  l’EUIT en l’àmbit de l’obtenció, tractament i cessió de dades de 

caràcter personal.  

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés implica a totes les dades i documentació sotmeses a les Lleis de Protecció de Dades establertes. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés/Subprocés: 
Subprocés de Seguretat i Protecció de Dades 

Codi: 
PSG3.1 

Missió/ Objectiu: 
Assegurar la fiabilitat i integritat de les dades, dels sistemes i de les comunicacions. 

Criteri AUDIT  relacionat:  
5. Com la Universitat garanteix la qualitat dels seus recursos i dels seus serveis. 
Standard AQU relacionat:  
5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
Dimensió AQU  relacionada:  
5. Recursos materials i Serveis 
Límits: 
Comença: En el moment que una persona,  que pertany al col·lectiu de PDI, PAS o estudiant entra en contacte 
 amb l’EUIT aportant les seves dades personals, per motius laborals o escolars 
Inclou: El tractament de les dades confidencial per part dels equips, els fitxers, la tasca dels professionals i 
 la signatura de full de confidencialitat en els diferents àmbits de l’EUIT. 
Acaba: La custòdia i confidencialitat de les dades personals de tota persona que entra i/o surt de l’EUIT. 

Procediments relacionats: 
 

Instruccions de treball relacionades: 
 

Formats de registre relacionats:  
PSG3.1. DOC01 Document de Seguretat 
PSG3.1.DOC02 Informe auditoria OLPD(2015) 
Altres documents: 
Annex 1 Fitxers inscrits AEPD   
Annex 2 Procediment Sistemes informàtics   
Annex 3 Estructura de fitxers  
Annex 4 Circuit i formularis ARCO  
Annex 5 Procediment còpies de seguretat   
Annex 6 Compromís de confidencialitat  
Annex 7 Autorització drets d’imatge dels empleats i alumnes  
Annex 8 Gestió d’incidències  
Annex 8B Protocol d’actuació en cas d’incidència amb dades de caràcter personal (propi del CST).  
Annex 9 Model acta de tancament auditoria  
Annex 10 Resposta a la rebuda de CV’s  
Annex 11 Model contracte encarregat de tractament 
Annex 11A Llistat encarregats de tractament i compromisos de confidencialitat 
Annex 12 Registre d’entrades i sortides de suports i documents 
Annex 13 Registre d’accessos als expedients físics 
Annex 14 Clàusula informativa LOPD  
Annex 15 Full d'informació i consentiment de l’alumne.  
Annex 15A Full d’informació i confidencialitat de l’empleat  
Annex 15B Full d’informació i confidencialitat de l’estudiant en pràctiques  
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Annex 16 Manual de Bones Pràctiques  
Annex 17 Autorització examen de salut laboral  

Avaluació i Millora 

El Subprocés de Seguretat i Protecció de Dades es revisarà periòdicament en cada curs acadèmic.  

La responsabilitat de la revisió recau en la Gerent de la Fundació Sant Llàtzer i Fundació per la Docència Sant 
Llàtzer. 

En la revisió es tindran en compte la implantació de les recomanacions  de l’equip auditor, recollides  al resultat 
de l’auditoria i s’incorporaran al pla d’acció del curs següent i a l’informe de seguiment anual. 

 

 

5. RELACIÓ D’INDICADORS  

PSG3. 1 Número d’accions de millora realitzades de l’informe d’auditoria 
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6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès  Funcions 

Estudiants 
Usuaris directes d’aquest subprocés quant al dret de la protecció i 
seguretat de les seves dades personals 

PDI i PAS 
Usuaris directes d’aquest subprocés quant al dret de la protecció i 
seguretat de les seves dades personals i responsables de fer signar aquells 
fulls de confidencialitat en certs moments: matrícula, pràctiques... 

Responsables de Sistemes 
d’Informació 

Responsables del manteniment informàtic en relació a la protecció de 
dades. 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

La informació d’aquest procés es troba en el present manual i a les memòries de l’EUIT 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

La informació en relació a la Seguretat i Protecció de les Dades es facilita al Cap d’Administració i a la Direcció i en 

darrer terme a la Directora Gerent de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer. 

Es publica a la plataforma EUIT-SIGQ 

9. REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA 

Article 88 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on recull 
les mesures de seguretat a aplicar al tractament de les dades de caràcter personal per part de l’Entitat, ja sigui 
com responsable del fitxer o tractament, o com a encarregat de tractament.  

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament que 
desenvolupa aquesta Llei Orgànica, concretament el R.D. 1720/2007 de 21 de desembre (BOE de 19 de gener de 
2008 

Article 3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 
defineix com a fitxer qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal, sigui quina sigui la forma o la 
modalitat de creació, emmagatzematge, organització i accés. 

El capítol IV del Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
estableix les mesures de seguretat per a tractaments no automatitzats.  
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La persona responsable del Procés de Sistemes d’Informació és el/la Cap d’Administració i Serveis i el/la 

Responsable de Serveis Informàtics (SSII), que vetllaran per la supervisió i seguiment del procés i proposaran la 

proposta de millora en el seu equip. 

2. OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest procés és establir les línies generals d’actuació en temes informàtics i vetllar perquè l’EUIT 

disposi de les eines necessàries per al seu desenvolupament informàtic: 

1. Definir, instal·lar i mantenir els sistemes informàtics 

2. Definir, instal·lar i distribuir el programari específic per a la gestió 

3. Coordinar el funcionament dels serveis informàtics 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest subprocés implica a tot el personal i a tots  els usuaris l’EUIT, ja que la gestió dels equips Informàtics i el 

programari impliquen a tot el personal ja sigui per temes de docència, gestió o recerca. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Subprocés de Gestió d’Equips Informàtics i Programari 

Codi: 
PSG3.2 

Missió/ Objectiu: 
Establir les línies generals d’actuació en temes informàtics i vetllar perquè l’EUIT disposi de les eines necessàries 
per al seu desenvolupament informàtic. 

Criteri AUDIT relacionat: 
5. Com la Universitat garanteix la qualitat dels seus recursos i dels seus serveis. 

Standard AQU relacionat: 
5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Dimensió AQU  relacionada: 
5. Recursos materials i de serveis 

Límits:  
Comença: Necessitat de dotar d'eines informàtiques i programes adequats a tot el personal de l'EUIT: PDI, PAS 

i Estudiants 
Inclou: La gestió d'altes i baixes dels nous equips, la gestió d'altes i baixes d'usuaris en les aplicacions, la 

gestió i implantació de nous programes i la resolució d'incidències. 
Acaba: Quan tots els usuaris en actiu estan d'alta i poden disposar d'un correcte funcionament dels aparells 

informàtics i programes. 

Procediments relacionats: 
PSG3.2.PT01 Procediment de resolució d’incidències d’equips informàtic i programari 

PSG3.2.PT02 Procediment d’alta/baixa d’usuaris al sistema, aplicacions i forma d’entrega de contrasenyes 

PSG3.2.PT03 Procediment de gestió d’altes i baixes d’usuaris en les aplicacions 

Instruccions de treball relacionades:  
 

Formats de registre relacionats:  
PSG3.R01 Registre inventari Programari 
PSG3.R02 Fitxa de baixa 
 
Altres documents: 
PSG3.2.PT01 
PSG3.2.PT02 
PSG3.2.PT03 
PSG3.2.PT04 
PSG3.DOC01 Inventari Material Informàtic 
PSG3.DOC02 Catàleg de programari 

Avaluació i Millora 

El Procés de Sistemes d’Informació es revisarà periòdicament en vista dels resultats obtinguts en cada curs 
acadèmic. La responsabilitat de la revisió recau en el/la Cap d'Administració i Serveis i en el/la Responsable de 
Serveis Informàtics (SSII) 
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En la revisió es tindran en compte els següents punts: 

 

 Nombre de queixes/incidències rebudes relacionades amb els sistemes d’informació 

 Nombre d’incidències sobre el manteniment dels serveis informàtics 

 Nombre d’incidències sobre la plataforma virtual 
 

Les situacions de millora detectades, els objectius i les accions de millora proposades s’incorporaran al pla 
d’acció del curs següent i a l’informe anual 
 

5. RELACIÓ D’INDICADORS  

 

PSG3_IND1 Nombre d'ordinadors 

PSG3_INS2 % tipus d'ordinadors 

 

 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès  Funcions 

Estudiants Són els usuaris directes de l'actuació docent que es 
realitza mitjançant l'exposició a classe gaudint dels 
programes instal·lats per a la docència i mitjançant la 
plataforma virtual Moodle. 

PDI / PAS Són els usuaris directes de la correcta gestió dels 
equips informàtics i dels programes,  per a la 
docència i/o per a la gestió, de la part docent i la  no 
docent. 

Responsable de Serveis Informàtics Responsable de la gestió d'altes i baixes d'equips, 
d’usuaris a les aplicacions i de tenir actualitzats els 
programes que s'utilitzen a l'EUIT. 

Responsable de Serveis Generals Donar suport en temes d'incidències i reposicions 
d'equips. 

Cap d'Administració i Serveis Vetllar i coordinar la tasca del Responsable de Serveis 
Informàtics. 
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7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

La informació pública, que pertany al procés PSG3.2 es troba accessible a la web de l'EUIT: www.euit.fdsll.cat. 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

La informació relativa a aquest procés de l’àmbit intern i la rendició e comptes queda assegurada a les reunions 

de: 

 Cap d’Administració 

 Comitè Gestor 

I la informació es troba publicada a la Plataforma documental SIGQ- EUIT 

 

9. REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA  

BOE 4202015 Reial decret darrera actualització i modificació dels Reials Decrets anteriors sobre  l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials: 
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6708-C.pdf 

http://www.euit.fdsll.cat/
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6708-C.pdf
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La responsabilitat del procés de gestió de persones recau en la direcció de l’EUIT, que vetllarà per la supervisió i 

seguiment del procés i proposarà les propostes de millora en el seu equip. 

En segon terme, el/la cap d’administració gestionarà part del procés. 

2. OBJECTIUS  

L'objectiu general del procés és descriure les activitats necessàries per establir les accions dirigides a la selecció, 

contractació, formació, integració i avaluació de les persones. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés és aplicable a tot el personal de l’EUIT: 

 Personal docent investigador contractat  

 Personal docent col·laborador 

 Personal d’administració i serveis 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Procés de Gestió de Persones. 

Codi:  
PSG4 

Missió / Objectiu: 
L'objectiu general del procés és descriure les activitats necessàries per establir les accions dirigides a la selecció, 
contractació, formació, integració i avaluació de les persones. 

Criteri AUDIT relacionat:  

4. Com el centre garanteix la qualitat del personal acadèmic i d’administració i serveis. 

Standard AQU relacionat: 

1. Com el centre defineix la seva política i els seus objectius de qualitat de la formació 

Dimensió  AQU relacionada:  
4. Personal Acadèmic 

Responsable del Procés:  
Direcció de l’EUIT. 

Límits:  
Comença: En la selecció de persones. 
Inclou: La contractació, la formació, les dedicacions docents, la comunicació del pla docent. 
Acaba: En l’avaluació de les persones. 
 

Procediments relacionats: 
PSG4.PT01 Selecció del professorat (en elaboració) 
PSG4.PT02 Contractació (PDI i PAS) (en elaboració) 
PSG4.PT03 Formació (PDI, PAS) 
PSG4.PT04 Adjudicació i avaluació de la dedicació docent i d’investigació (en elaboració) 
PSG4.PT05 Gestió del Pla docent (en elaboració) 
Procediments relacionats d’altres processos: 
PE1.2. PT1 Procediment PAAD 
 

Instruccions de treball relacionades:  
NO 
 

Formats de registre relacionats:  
PSG4.R1 Registre de contractació 
PSG4.R2 Sol·licitud de formació 
PSG4.R3 Registre de dedicacions docents 
PSG4.R5 Control d’assistència professorat col·laborador 
PSG4.R6 Calendari laboral 
PSG4.R7 Pla anual de formació 
PSG4.RUAB1 Pla docent 
Altres documents: 
PSG4.DOC01 Conveni laboral 
PE1.1 Memòria anual d’activitats  
PE1.3 Informes PAAD de titulació 
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PE1.3 Resultats d’enquestes PAAD de professorat 

 
Avaluació i Millora: 

El procés de gestió de persones es revisarà anualment, tenint en compte la periodicitat establerta en els 
documents interns. La responsabilitat de la revisió del procés recau en la direcció de l’EUIT que derivarà als 
responsables dels procediments interns la responsabilitat de revisió d’aquests. En la revisió es tindran en compte 
els següents punts: 

 Els canvis en els procediments del procés 

 L’avaluació del professorat per part dels estudiants 

 Queixes i suggeriments rebuts per part del PDI i el PAS en relació als procediments del PSG4 

 La necessitat d’incorporar o canviar indicadors que avaluen el procés 

5. RELACIÓ D’INDICADORS 

PSG4_IND1 Professorat a temps complet  
PSG4_IND2 Hores impartides de docència l’aula del PDI 
PSG4_IND3 Hores Impartides de Docència a l'aula del PDI 
PSG4_IND4 Nombre de professorat per categoria 
PSG4_IND5 % HIDA segons tipologia del professorat a les assignatures focus 

PSG4_IND6 Professorat per categoria a les assignatures focus 

 

 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès Forma de participació 

Professorat i PAS  

Donen la seva opinió sobre la formació que necessiten i 
la que reben. 
El professorat participa en l’adjudicació de la dedicació 
docent anual. 

Estudiants 
Donen la seva opinió respecte al  professorat i els serveis 
que ofereix l’EUIT. 

Delegats/des sindicals 
Participen en la renovació del conveni laboral i donen la 
seva opinió en totes aquelles qüestions que afecten els 
treballadors/res. 

Membres del Comitè Gestor 
Donen la seva opinió sobre la formació que necessita el 
PDI i el PAS.  

Agències d’avaluació externes 
La OQD de la UAB reben informació anual sobre la gestió 
de persones i les accions de millora que l’EUIT es 
planteja. 
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7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

L’activitat relacionada amb les activitats formatives que realitza el PDI i el PAS es publiquen a la memòria, la qual 

es troba al portal de l’EUIT: http://www.euit.fdsll.cat/ 

El centre informa la OQD de la UAB mitjançant l’Informe de seguiment anual (Procés PSG4). 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

La informació relativa a aquest procés en l’àmbit intern i la rendició de comptes queda assegurada a les reunions 

de: 

 Comitè gestor 

 Comitè de gestió acadèmica 

 Comitè de coordinació de cada titulació 

 Reunions amb delegats 

 Reunions d’equip de professorat (Si s’escau) 

 Junta docent (Si s’escau) 

 Junta de l’EUIT (Equip escola) 

9. REFERÈNCIES / BIBLIOGRAFIA / DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores.  https://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores.https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430.pdf 

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo. https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf 

http://www.euit.fdsll.cat/
https://www.boe.es/boe/dias/1995/03/29/pdfs/A09654-09688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
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Model de dedicació docent del professorat de la UAB 2010-2011 (Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 
2010)  

Reglament de personal acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona 
http://www.uab.cat/doc/Text_refos_reglament_personal_academic 

Guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (2012). 
http://www.uab.cat/doc/GuiaAvaluacioActivitatDocentProfessorat 

http://www.uab.cat/doc/Text_refos_reglament_personal_academic
http://www.uab.cat/doc/GuiaAvaluacioActivitatDocentProfessorat
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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La  persona responsable del  Procés de Gestió i Manteniment  dels edificis i equipaments és el Cap de Patrimoni i 

Serveis Generals. 

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS 

L’objectiu d’aquest document és descriure el procés de Gestió i Manteniment  dels edificis i equipaments de 

l’EUIT. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest procés implica : 

1. La recopilació de tots els documents relatius a la gestió del manteniment. 

2. Control de l’activitat d’empreses externes. 

3. Registre de les intervencions de manteniment dels equipaments i instal·lacions de  

l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. 
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4.REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 
Gestió i manteniment dels edificis i equipaments 

Codi: 
PSG7 

Missió/ Objectiu: 
Descriure el procés de Gestió i Manteniment  dels edificis i equipaments de l’EUIT 

Criteri AUDIT  relacionat:  
5. Com la universitat garanteix la qualitat dels seus recursos materials i els seus serveis 

Standard AQU relacionat:  
5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Dimensió AQU  relacionada:  
5. Recursos Materials i Serveis 

Límits:   
Comença: Detecció de necessitats 
Inclou: El procediment de manteniment de les infraestructures i equipaments  i el dels audiovisuals. 
Acaba: Tenint els equipaments i els audiovisuals preparats per al seu ús. 

Procediments relacionats: 
PSG7.0.PT01.Procediment de relació amb els proveïdors externs 
PSG7.0.PT02 Procediment  de manteniment de les infraestructures i equipaments 
PSG7.0.PT03 Procediment de manteniment dels audiovisuals  
PSG7.0.PT04 Procediment d’incidències de manteniment i equipaments. 

Instruccions de treball relacionades:  
 

Formats de registre relacionats:  
PE1.2. R18 Formulari d’agraïments, suggeriments o queixes. 
Altres documents: 

PSG7.0.PT01 PSG7.DOC01 Llistats inspeccions tècniques de l’edifici 
PSG7.DOC02 Inventari de contractes amb empreses externes 

PSG7.0.PT02 PSG7.DOC02 Inventari de contractes amb empreses externes 
PSG7.DOC03 Pla d’Autoprotecció ( esborrany) 

PSG7.0.PT03  

PSG7.0.PT04 PSG7.DO04 Inventari material Informàtic Tallers CST 
PSG7.DOC05 Resum Tancament Setembre  
PSG7.DOC06 Resum Tancament Octubre  
PSG7.DOC07 Resum Tancament Novembre  
PSG7.DOC08 Resum Tancament Desembre  
PSG7.DOC09 Resum Tancament Gener  
PSG7.DOC10 Resum Tancament Febrer  
PSG7.DOC11 Resum Tancament Març  
PSG7.DOC12 Resum Tancament Abril  
PSG7.DOC13 Resum Tancament Maig  
PSG7.DOC14 Resum Tancament Juny  
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PSG7.DOC15 Resum Tancament Juliol 
PSG7.DOC16 Resum Tancament Agost  
PSG7.DOC17 Situació Anual curs 1415  
PSG7.DOC18 Resum Situació Anual  
PSG7.DOC19 Selecció OT's Realitzades  
PSG7. DOC20 Excel Selecció OT's Realitzades 
PSG7. DOC21 Temps de resolució de solucions  
PSG7.DOC22 Inventari de Teràpia Ocupacional ( 22.1, 22.2. 22.3,22.4) 
PSG7.DOC23 Inventari Infermeria (23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8) 
PSG7.DOC24 Plànols Tallers CST 

 
 

Avaluació i Millora:  
El procés de Gestió i manteniment dels edificis i equipaments es revisa de manera periòdica cada any. 
 
La responsabilitat de la revisió recau en el Cap de Patrimoni i Serveis Generals,  i en última instància en la Gerent 
de la Fundació San Llàtzer i de la fundació per la Docència san Llàtzer. 
En la revisió es tindran en compte els següents punts: 

 Número de incidències de manteniment general s’han resolt anualment. 

 Número de incidències d’audiovisuals s’han resolt anualment 

Les situacions de millora detectades, els objectius i les accions e millora proposades, s’incorporaran al pla d’acció 
del curs següent i a l’informe de seguiment anual. 
 

5.RELACIÓ D’INDICADORS  

PSG7_IND1 Nº d'incidències de recursos físics 

PSG7_IND2 % d'incidències de recursos físics respecte el total 

 

 

6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÉS 

Grups d’interès  Funcions 

Directora d’organització i Gestió Marcar la política de manteniment, juntament amb el  responsable 
de manteniment i audiovisuals, en quant als contractes de 
manteniment dels elements. 

Cap Patrimoni i Serveis Generals optar dels recursos necessaris, tant materials com humans,  a l’àrea 
de manteniment i audiovisuals per tal de poder realitzar les funcions 
de manteniment dels equips  

Responsable de manteniment , 
audiovisuals i GSI 

Fer valoració de la prioritat de les incidències,  registrar, gestionar la 
incidència per la seva resolució i/o procedir a la resolució. Inventariar 
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tots aquells elements de nova adquisició i donar de baixa els 
irreparables. 

Usuaris i becaris Fer arribar les sol·licituds de manteniments a la persona responsable 
del manteniment i audiovisuals a través dels mitjans que la empresa 
posa a la seva disposició. 

Serveis tècnics externs Realitzar el manteniment dels elements contractats. 

DEF Seguiment pressupostari. 

 

7.INFORMACIÓ PÚBLICA  

La informació d’aquest procés es troba en el present manual i a les memòries de l’EUIT 

8.INFORMACIÓ INTERNA  

Les decisions i comunicats interns del procés es realitzaran en les reunions que s’establiran en funció de la tipologia 

de la intervenció. En aquestes reunions podran intervenir la Gerència de la Fundació, el Cap de Patrimoni i Serveis 

Generals , Responsable de manteniment i audiovisuals i GSI i el representant assignat de DEF en funció de la 

rellevància del tema a resoldre. I en darrer moment s’elevarà al Comitè Gestor. 

9.REFERÈNCIES/  BIBLIOGRAFIA 

Reial decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i 
centres universitaris. 
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ANNEX: RELACIÓ PROCESSOS EUIT AMB PROCESSOS UAB 

Codi 
Procés 
EUIT 

Nom Procés EUIT AUDIT 
Standard 

AQU 
Dimensió  

AQU 
Procés 

UAB 
Nom Procés UAB 

PE1 Planificació Estratègica (PE1.1. Gestió de la planificació estratègica) 1 1 3 PE1 Definició de la política i objectius de qualitat 

  Planificació Estratègica (PE1.1. Gestió de la planificació estratègica) 4 1 4 PE4 Definició de la política del PDI 

  Planificació Estratègica (PE1.1. Gestió de la planificació estratègica) 4 1 4 PE5 Definició de la política del PAS 

  Planificació Estratègica (PE1.1. Gestió de la planificació estratègica) 2 1 1 PC1 Definició dels perfils d’ingrés, graduació i accés als estudis 

PE1 Planificació Estratègica (PE1.2. Gestió dels grups d'interès) 4 3 2 PS6 Satisfacció dels grups d’interès 

PE1 Planificació Estratègica (PE1.2. Gestió dels grups d'interès) 1 3 2 PS5 Gestió de queixes i suggeriments 

PE1 
Planificació Estratègica (PE1.3. Disseny, aprovació, modificació i extinció 
de titulacions) 2 1 1 

PE3 Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions 

PE1 
Planificació Estratègica (PE1.3. Disseny, aprovació, modificació i extinció 
de titulacions) 1 1 1 

PC8 Modificació i extinció de titulacions 

PE3 Seguiment, avaluació i Millora (PE 3.1. Gestió de la documentació) 1 3 1 PC9 Gestió documental 

PE3 
Seguiment, avaluació i Millora (PE 3.1./3.2. Gestió dels resultats i de la 
millora) 1 3 1 

PE2 Definició, desplegament i seguiment del Sistema Intern de Qualitat (SIQ) 

PC1 Programació docent 3 1 2 PC2 Programació docent de les assignatures. Guies docents 

PC2 Pràctiques externes 3 6 3 PC3 Gestió de les pràctiques externes i els treballs de final d’estudis (TFE) 

PC3 Treball de Fi d'estudis 3 6 3 PC3 Gestió de les pràctiques externes i els treballs de final d’estudis (TFE) 

PC4 Gestió de la mobilitat 3 1 3 PC6 Gestió de la mobilitat dels estudiants 

PC5 Avaluació de l'estudiant 3 6 3 PC5 Avaluació de l’estudiant 

PC6 Seguiment, avaluació i millora de les titulacions 6 6 2 PC7 Seguiment, avaluació i millora de les titulacions 

PC10 Orientació a l'estudiant 3 5 3 PC4 Orientació a l’estudiant 

PSD 1 Organització i Gestió Acadèmica 3 5 3 PS4 Organització acadèmica 

PSD2 Biblioteca i suport documental docent 5 5 5 PS3 Gestió de recursos materials i serveis 

PSG1 Informació Pública 7 2 6 PS8 Informació pública i rendició de comptes 

PSG2 Ocupabilitat dels egressats 2 5 3 PS7 Inserció laboral dels titulats 

PSG 3 Sistemes d'informació 5 5 5 PS3 Gestió de recursos materials i serveis 

PSG4 Gestió i Atenció  a les persones 4 1 4 PS1 Formació del PDI 

PSG4 Gestió i Atenció  a les persones 4 1 4 PS2 Formació del PAS 

PSG 4 Gestió i Atenció  a les persones 4 1 4 PS9 Avaluació del PDI 

PSG 4 Gestió i Atenció  a les persones 4 1 4 PS10 Avaluació del PAS 
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Codi 
Procés 
EUIT 

Nom Procés EUIT AUDIT 
Standard 

AQU 
Dimensió  

AQU 
Procés 

UAB 
Nom Procés UAB 

PSG7 Gestió i manteniment dels edificis i equipaments 5 5 5 PS3 Gestió de recursos materials i serveis 

       

       
PE2 Assignació i gestió de recursos      
PE4 Markèting i divulgació      
PE5 Innovació i desenvolupament de les TIC's      
PC7 Titulacions universitàries pròpies      
PC8 Programes de formació continua      
PC9 Programes de formació a la comunitat      

PSD3 Recerca i innovació docent      
PSD4 Transferència del coneixement      
PSD5 Actes acadèmics i científics      
PSD6 Gestió de becaris      
PSG5 Gestió dels recursos econòmics i financers      
PSG6 Gestió i arxiu de la documentació      
PSG8 Gestió de serveis generals      



 

 

 

 


