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1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

Les persones responsables del procés d’Orientació Acadèmica a l’Estudiantat són les Caps de titulació, que 

vetllaran 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 seu estudiantat 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 

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

professional dels nostres estudiants. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Procés: 

Procés d’Orientació Acadèmica a l’Estudiant. 

Codi:  

PCL.01.07 

Missió / Objectiu: 

Gestionar 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 en les activitats 

acadèmiques els seus estudiants. 

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:  

Caps de titulació/Coordinació de titulació 

Comença: Quan l’estudiant es matricula al 1r curs 

Inclou: L’atenció propedèutica, l’atenció i tutorització docent als estudiants en totes les modalitats, l’atenció 

l’estudiant amb necessitats diverses, l’orientació a la mobilitat i  l’orientació professional. 

Acaba: Al finalitzar els estudis 

Procediments relacionats: 

PCL01.07.PT01 Procediment d’atenció propedèutica 

PCL01.07.PT02 Atenció i tutorització docent als estudiants. 

PCL01.07.PT03 Circuit dels/les estudiants amb necessitats diverses 

Instruccions de treball relacionades:  

 

Formats de registre relacionats:  

PCL01.07.R01 Informe estudiant amb necessitats diverses. 

PCL01.07.R02 Resum registre estudiants amb necessitats diverses. 

PCL01.07.R03 Registre de comunicació i acceptació del càrrec de delegat/da de curs 
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Altres documents:  

PCL01.07. DOC 01 INF. Pla d’acció tutorial 

PCL01.07. DOC 02 TO. Pla d’acció tutorial 

PCL01.07. DOC 03 Guia del delegat  

Avaluació i Millora: 

El procés d’orientació a l’estudiant es revisarà bianualment en vista dels resultats obtinguts. La responsabilitat 

de la revisió recau en les Caps de Titulació. En la revisió es tindran en compte els següents punts: 

• Grau de satisfacció dels grups d’interès  implicats en el procés  PCL01.07 

• Queixes i suggeriments rebuts amb el procés d’Orientació Acadèmica a l’Estudiant. 

La revisió i millora de les accions realitzades en l’àmbit de les titulacions són responsabilitat de la 

cap/coordinació de titulació. 

5. RELACIÓ D’INDICADORS  

Número d’estudiants amb necessitats diverses per curs i titulació 
Satisfacció amb el procés de tutorització  

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. 

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. 
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7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

La informació relacionada amb el Procés d’Orientació Acadèmica 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 fer difusió de les 

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

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. 

8. INFORMACIÓ INTERNA 

La informació relativa a aquest procés s’informa a través de la memòria anual del centre al personal de l’escola 

i a través de les reunions de personal. 

La cap/coordinació de titulació informa als seus equips mitjançant les reunions de coordinació de titulació  

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

web del centre. 

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 
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