
 

 

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

CODI: PES 02.02 Ver. 1 Data Edició: 30/5/2022 Data Revisió: Pàg. 1 de 7 

 

   
 

 

 

ÍNDEX 

 

1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

2. DEFINICIÓ I 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 

 

RESUM DE REVISIONS 
Versió Data Motiu de la modificació 

00 Maig 2022 Disseny inicial 
01   

 

 

Responsable de l’elaboració Responsable de revisió Responsable aprovació 
Direcció 

Montserrat Comellas 
Unitat de Qualitat i projectes (UQIP) Direcció 

Montserrat Comellas 
Col·laboradors/es: Comissió de dedicacions i Comitè de recerca 
 

  



 

 

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

CODI: PES 02.02 Ver. 1 Data Edició: 30/5/2022 Data Revisió: Pàg. 2 de 7 

 

   
 

1. RESPONSABLE DE PROCÉS 

La persona responsable del subprocés de gestió dels grups d'interès: Professorat, és la Directora de la 

FDSLL que té la responsabilitat de dur a terme el seguiment del procés i garantir la implementació de les 

millores. 

Els/les Caps de titulació tenen la responsabilitat de fer propostes per garantir l’activitat docent equilibrant 

els perfils professionals, l’equitat en l’equip i l’eficiència docent. 

La Coordinació de recerca té la responsabilitat de fer propostes per garantir l’activitat investigadora i de 

transferència del coneixement equilibrant els perfils investigadors i l’eficiència de l’activitat. 

2. DEFINICIÓ I OBJECTIU 

El professorat universitari de la FDSLL combina dos perfils diferenciats donat el caràcter 

professionalitzador de les titulacions, un perfil més acadèmic anomenat Personal Docent 

Investigador (PDI) que configura l’equip base de la plantilla i un perfil més professional que 

combina l’activitat assistencial amb la docència i és el professorat associat i el col·laborador. Així  

▪ El PDI exerceix la docència de Grau i secundàriament pot participar en la Formació 

Postgraduada per a la preparació de l’exercici professional. 

▪ El professorat associat està focalitzat en la tutorització acadèmica de les pràctiques en 

centres externs i puntualment en alguna assignatura teòrica. 

▪ El professorat col·laborador està focalitzat en assignatures teòriques, en la simulació i la 

teòrico-pràctica i per completar l’equip que tutoritza els TFG. 

Aquest subprocés ha de garantir una política de dedicació acadèmica tant a nivell docent com de 

recerca i transferència però també ha de garantir la coordinació i la gestió acadèmica. 

L’objectiu d’aquest subprocés és disposar del nombre de professorat adequat, amb les 

qualificacions acadèmiques i professionals per garantir la qualitat de la docència, el 

desenvolupament de la recerca i la transferència del coneixement a la societat. 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest subprocés és d’aplicació per a tot el professorat universitari de la FDSLL, la fitxa del procés, 

a excepció dels indicadors, actualment es centre en el PDI i s’anirà ampliant per les tres tipologies 

de professorat. 
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4. REALITZACIÓ (Fitxa del procés) 

Nom Subprocés: 

Subprocés de Gestió dels grups d’interès. Professorat universitari 

Codi:   

PES02.02 

Missió/ Objectiu: 

Disposar del professorat adequat amb la qualificació acadèmica i professional per garantir qualitat de la 

seva activitat. 

Criteri AUDIT  relacionat:   

Standard AQU relacionat: 4 

Dimensió  AQU relacionada:  

Responsable del Procés:  

Direcció FDSLL 

Límits: Parteix  dels Estatuts de la FDSLL, el conveni adscripció de la UAB i la FDSL i el conveni laboral de la 

FDSLL.  

Comença: Amb la definició del model de dedicacions del PDI 

Inclou: El pacte de dedicacions anual 

Acaba: Amb la revisió del model de dedicacions i la implementació d’accions de millora 

Procediments relacionats: 

NO 

Formats de registre relacionats:  

PES 02.02.R1. Document de pacte docent 

PES 02.02.R2. Document de sol·licitud de tram de recerca 

PES 02.02.R3 Convocatòria de places 

Altres documents: 

PES 02.02 DOC 01. Model de dedicació acadèmica de l’EUIT (MDA) 

Avaluació i Millora:  

Els aspectes que es revisaran fonamentalment són:  

• El resultat dels indicadors de plantilla/docència / recerca i gestió 

• El nivell de satisfacció amb el sistema de dedicacions 

• Seguiment de la implementació dels plans de millora. 
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5. RELACIÓ D’INDICADORS  

Els següents indicadors es troben en diferents moments d’implantació donat que el Model 
de Dedicació Acadèmica (MDA) es va aprovar al maig del 2022. 

Plantilla de professorat per titulació 

PES02.02_(PL) IND1  Professorat per tipus de relació laboral (antic PSG4_IND1.01) 

PES02.02_(PL) IND2  Professorat col·laborador per tipologia 

PES02.02_(PL) IND3  Professorat ETC per tipus de relació laboral (contractat, col·laborador i global) 

PES02.02_(PL) IND4  Professorat ETC (antic PSG4_IND1.03) (Rati teòric) 

PES02.02_(PL) IND5  Plantilla teòrica TC/TP (Rati teòric) 

PES02.02_(PL) IND6  Professorat ETC segons rati estudiants (Rati teòric) 

PES02.02_(PL) IND7  Rati estudiants ETC (PSD1_IND8_02) 

PES02.02_(PL) IND8  Relació estudiants ETC i professorat ETC (antic PC1_IND02) 

Plantilla de professorat per categoria i titulació 

PES02.02_(CT) IND1  Professorat per categoria (FDSLL). Global 

PES02.02_(CT) IND2  Professorat per categoria (universitats públiques). Global i a 1r curs 

PES02.02_(CT) IND3  Professorat doctor (antic PSG4_IND. 04). Global, per categoria universitat pública i a 
1r curs 

PES02.02_(CT) IND4  Professorat acreditat. Global, per tipus d’acreditació i a 1r curs 

Hores impartides de docència a l’aula (HIDA) 

PES02.02_(DO)IND1  Hores impartides de docència a l’aula (antic PSG4_IND.11). Global i per categories 
universitat pública 

PES02.02_(DO)IND2  % Hores impartides de docència a l’aula per doctors (antic PSG4_IND.13). Global i per 
categories 

Indicadors de docència (MDA) 

PES02.02_(DO)IND3  Mitjana d’hores de docència per professor sense càrrecs de gestió ajustada a la 
jornada laboral i estratificat per titulació (rang UAB) 

PES02.02_(DO)IND4  Mitjana d’hores de docència per càrrecs de gestió  

PES02.02_(DO)IND5  Mitjana d’hores HIDA per professor estratificat per titulació 

PES02.02_(DO)IND6  Mitjana d’hores HIDA per assignatures que fa un professor estratificat per titulació 

Indicadors de recerca/innovació (MDA) 

PES02.02_(RE)IND1  % de hores de recerca que dedica el professorat ajustat a la jornada laboral i 

estratificat per titulació i trams 

PES02.02_(RE)IND2  % de professorat adscrit a algun grup de recerca de la FDSLL estratificat per doctors i 

per titulació 

PES02.02_(RE)IND3  Núm de projectes de recerca globals estratificat per titulació 

PES02.02_(RE)IND4  Núm de projectes de recerca competitius globals estratificat per titulació 

PES02.02_(RE)IND5  Núm. d’articles científics publicats globals estratificat per titulació 

PES02.02_(RE)IND6  Núm. de convenis de recerca globals estratificat per titulació 

PES02.02_(RE)IND7  Núm. d’activitats de transferència del coneixement globals estratificat per titulació. 
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PES02.02_(RE)IND8  Núm de projectes d’aprenentatge i servei estratificat per titulació 

Indicadors de gestió (MDA) 

PES02.02_(GE)IND1  Mitjana d’hores de gestió per professor sense càrrecs de gestió ajustada a la jornada 
laboral i estratificat per titulació. 

PES02.02_(GE)IND2  Mitjana d’hores de gestió en el concepte de “Activitats de gestió docent” per professor 
sense càrrecs de gestió ajustada a la jornada laboral i estratificat per titulació (rang UAB). 

PES02.02_(GE)IND3  Mitjana d’assignatures que es coordinen per professor i per titulació 

PES02.02_(GE)IND4  Mitjana d’hores a la coordinació d’assignatures per professor 

PES02.02_(GE)IND5  Mitjana de vigilàncies no pròpies per professor. 

PES02.02_(GE)IND6  Núm i % d’estudiants que han requerit atenció del PAT 

Indicadors de satisfacció 

PES02.02_(MDA)IND1  Nivell de satisfacció amb el model 
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6. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

Grups d’interès Forma de participació 

Direcció Realitza el pacte docent anual amb el PDI i fa el 

seguiment dels indicadors 

Caps de titulació Proposen l’actualització anual del pacte docent 

Coordinadora de recerca Activa la sol·licitud/renovació dels trams de recerca 

i convoca a la Comissió d’avaluació 

Comissió de dedicacions i Comitè de recerca Participen en l’elaboració del MDA i la seva 

actualització 

Junta docent  Aprova en 1a. Instància si s’escau les actualitzacions 

del MDA 

Consell Acadèmic Aprova en 2a Instància si s’escau les actualitzacions 

del MDA 

Patronat Aprova de forma definitiva s’ s’escau les 

actualitzacions del MDA 

PDI (professorat de plantilla) És a qui se li aplica el MDA 

7. INFORMACIÓ PÚBLICA 

Es publiquen els indicadors bàsics que demana AQU a la web https://euit.fdsll.cat/  

8. INFORMACIÓ INTERNA 

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

de: 

• El Comitè de Gestió Acadèmica 

• El Comitè estratègic 

 

 
  

https://euit.fdsll.cat/
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