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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La persona responsable del procés de seguiment, avaluació i millora de les titulacions són les caps de titulació 

d’Infermeria i Teràpia ocupacional respectivament.   

2. DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROCÉS 

Tal com s’ha descrit en el PES 01.02 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 PCL 01.06 parteix del PES 01.02 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 PES 01.02 . i es procedirà segons es descriu 

en el PES 01.02 .PT02 Procediment per la modificació de titulacions. 

Per aquest motiu, el PCL 01.066, també es relaciona directament amb el PCL 01.01-PCL 01.02-PCL 01.03-PCL 

01.04-PCL 01.05 i PCL 01.07 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 a la millora. 

Només en cas que s’hagi d’extingir una titulació es torna a entroncar amb el PES 01.02 . (PES 01.02 .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: 

1. Qualitat 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: 

PCL 01.06 Revisió de la titulació 

PCL 01.06 Sistema de coordinació docent 

PCL 01.06.Elaboració de l’informe de seguiment  

PCL 01.04 Elaboració de l’autoinforme 

Instruccions de treball relacionades:  

NO 

Formats de registre relacionats:  

Planificació general d’activitats acadèmiques 

Matriu d’organització de processos  

Registre per l’anàlisi intern d’estàndards 

PC6.RUAB 1 Informe de titulació 
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PC6.RUAB 2 Informe de centre 

PC6.RUAB 3 Autoinforme 

 

Altres documents relacionats: 

 Reglament de Règim Intern 

Òrgans de gestió, de suport a la gestió i assessors 

 Manual del Sistema Intern de Gestió de la Qualitat 

Memòria de la titulació d’Infermeria Març 2022 (disponible a https://ddd.uab.cat/record/149928) 

Memòria de la titulació de Teràpia Ocupacional 2018 (disponible a https://ddd.uab.cat/record/149966) 

EUIT 12-13 Informe de seguiment 

EUIT 13-14 Informe de seguiment 

EUIT 14-15 Informe de seguiment 

EUIT 15-16 Autoinforme 

EUIT 14-15 Objectius-plans d’acció 

EUIT 15-16 Objectius-plans d’acció 

EUIT 16-17 Objectius-plans d’acció 

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.  
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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. 

 

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 PCL 01.06) i les dades 

publicades a la web del centre. 
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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 Estratègic 

 Comitè de Gestió Acadèmica 

 Comitè de Qualitat 

 Comitè de Coordinació de cada titulació 

 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 

Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, per qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i 
del procediment d’assegurament de la seva qualitat  

Marc VSMA-AQU  

Guia d’AQU per al seguiment de les titulacions oficials de grau i de màster  

Calendari acadèmic i administratiu de l’EUIT 

Memòria de la Titulació 

 


