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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: 

PCL 01.01 

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 

PCL 01.01.PT01 Disseny i planificació de l’ensenyament  

PC1.01.01.PT02 Elaboració i aprovació del calendari acadèmic EUIT 

PC1.01.01.PT03 Elaboració de la planificació semestral i setmanal 

PC1.01.01.PT04 Elaboració dels plans de treball 

Instruccions de treball relacionades:  

PCL 01.01.PT04.IT01 Gestió del Pla de Treball: Responsabilitat, localització i validesa 

PCL 01.01.PT04.IT02 Gestió del Pla de Treball: Canvis en el pla de Treball 
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Formats de registre relacionats:  

Plantilla de guia docent 

Plantilla del Pla de Treball 

Plantilla del calendari acadèmic EUIT 

Plantilla de planificació semestral 

Plantilla de planificació semestral 

Graella de recollida de necessitats específiques d’espais  

Plantilla de planificació setmanal d’Infermeria 

Plantilla de planificació setmanal de Teràpia Ocupacional 

Altres documents: 

PC1  

PC1.0PT01-1 

Disseny i planificació de 

l’ensenyament 

Memòria de la titulació d’Infermeria 

Memòria De la titulació de Teràpia Ocupacional 

Mapa de competències de la titulació d’Infermeria  

Mapa de competències de la titulació de Teràpia Ocupacional  

Fitxes/taules d’activitats formatives d’Infermeria  

Fitxes/taules d’activitats formatives de matèria/assignatures de TO  

Guia Docent d’Infermeria del curs 21-22  

Guia Docent Teràpia Ocupacional del curs 21-22  

Pla de treball d’Infermeria del curs 21/22  

Pla de treball de Teràpia Ocupacional del curs 21/22 

PC1.0.PT02 

Elaboració i aprovació 

calendari acadèmic EUIT 

Calendari acadèmic provisional EUIT 

Calendari definitiu EUIT 
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PC1.0.PT03 

Elaboració planificació 

semestral i setmanal 

Planificacions semestrals d’Infermeria 

Planificacions semestrals de Teràpia Ocupacional 

Planificacions setmanals d’Infermeria 

Planificacions setmanals de Teràpia Ocupacional 

 

PC1.0.PT04 

Elaboració dels plans de 

treball 

 

PE1.3. DOC(IN)02.2016 Memòria de la titulació d’Infermeria  

PE1.3 DOC(TO)02.2016 Memòria De la titulació de Teràpia Ocupacional  

PC6.DOC(IN)02 Fitxes/taules d’activitats formatives d’ Infermeria  

PC6.DOC(TO)02 Fitxes/taules 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.PT04.IT01 Gestió del Pla de Treball: Responsabilitat, localització i validesa 

PC1.0.PT04.IT03 Gestió del Pla de Treball: Canvis en el pla de Treball 
 

Avaluació i Millora:  

A partir de la informació que ens aporten els indicadors de seguiment del procés (SIGQ) i de les dades recollides 

d’altres agents implicats (representants dels estudiants, coordinacions d’assignatura i de curs), es plantegen les 

propostes de millora que s’incorporen a l’informe de seguiment de les titulacions. 

5.RELACIÓ D’INDICADORS  

Nombre de guies docents publicades 

Compliment de la publicació de guies docents 

Compliment en l’elaboració dels plans de treball per semestres 

%  de planificacions setmanals elaborades  
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% de planificacions semestrals elaborades 

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. 

Cap/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 (INF)/Cap 

d’estudis (TO) 

 

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. 
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Secretaria Docent Publicació de les guies docents i planificacions als espais de 

comunicació interna (Moodle) i externa (web). 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 coordinacions de curs/ cap d’estudis. Distribució dels 

espais docents d’acord a les planificacions de cada titulació. 

Estudiants Receptors de la programació de les assignatures. 

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 de 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 setmanals a a la 
plataforma moodle, dins els espais de coordinacions de titulacions. 

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 822/2021, de 28 de setembre, pel que s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i 

del procediment d’assegurament de la qualitat 

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). 

Criteris de programació dels estudis oficials de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat novembre 2017, 
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modificat octubre 2018 

Guia AQU per a l’Acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster 2021 

Memòria de les titulacions. 

Calendari acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 


