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RESUM: 

Les institucions d’educació superior, dins del Sistema Universitari Català i d’acord amb el Marc de 

Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA), estan sotmesos a una sèrie de processos 

que en ocasions s’associen amb un excés de burocratització que sovint és viscuda de manera poc 

satisfactòria pels agents directament implicats. 

Aquest TFM pretén analitzar una sèrie de processos del SGIQ de la institució per millorar-ne la seva 

planificació i coordinació de manera que, més enllà de satisfer els requisits de les agències de 

qualitat, augmenti la satisfacció i, com a objectiu últim, potenciï la seva cultura de qualitat. 

Amb aquesta finalitat s’ha dissenyat un qüestionari i s’han realitzat entrevistes individuals, els 

resultats de les quals, una vegada feta l’anàlisi de debilitats-amenaces-fortaleses-oportunitats (DAFO) 

i dels aspectes a corregir, afrontar, mantenir i explotar (CAME), han permès elaborar un pla de 

millora centrat en diversos eixos, així com el plantejament de la valoració de la seva possible 

implementació. 

Els resultats permeten concloure la importància de la planificació interna dels diferents processos per 

augmentar la participació, la implicació i la satisfacció dels diferents grups implicats per afavorir la 

cultura de qualitat desitjada per tots ells. 

PARAULES CLAU: 

Treball final de màster, Màster qualitat educació superior, SGIQ,  planificació, cultura de qualitat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest projecte pretén fer una anàlisi de determinats processos del Sistema de Garantia Interna 

de Qualitat (SGIQ) d’una facultat que forma part del Sistema Universitari Català (SUC) i, d’acord 

amb els Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació 

Superior (ESG)1, es fixarà en quatre dels estàndards definits per a l’assegurament intern de la 

qualitat: Política d’assegurament de la qualitat (1), Disseny i aprovació dels programes (2), 

Professorat (5) i Informació Pública (8). 

D’acord amb això, tot i que inevitablement es tenen en compte tots els processos del sistema, 

per a l’anàlisi es centrarà en els processos inclosos en tres àrees: 

• Gestió de la qualitat interna (Revisió global del SGIQ). 

• Difusió dels programes formatius a partir de l’oferta formativa des del seu 

disseny/modificació (Disseny i innovació de programes formatius / Revisió i millora dels 

programes formatius / Comunicació externa). 

• Gestió de recursos humans (Avaluació de l’activitat docent). 

L’objectiu d’aquesta anàlisi és millorar la informació i la planificació d’aquests processos, així 

com la coordinació entre les diferents àrees del centre que participen directament en el 

desenvolupament de les accions que inclouen (direcció i càrrecs de gestió, Personal Docent i 

Investigador (PDI) i Personal d’Administració i Serveis (PAS)) i fer un pla de millora per a 

augmentar la seva eficiència, amb la finalitat de millorar la satisfacció dels grups d’interès 

implicats i amb la idea que aquesta millora ajudi a potenciar la cultura de la qualitat en la 

institució, que és l’objectiu compartit per tots ells d’acord amb la política de qualitat definida 

per la direcció. 

La institució, que té certificada la seva activitat de formació universitària per la Norma UNE-EN 

ISO 9001:2015 i té l’acreditació institucional per part del Consejo de Universidades, compleix 

tots els requisits interns i externs de qualitat. Tot i això la visió que de la qualitat tenen alguns 

dels grups abans esmentats no sempre és la més adequada i sovint es viu com una sèrie 

d’exigències merament burocràtiques que no acaben d’incloure’s com a part indissociable de la 

seva feina sinó com una pressió afegida, tal com ho traslladen directament i de manera informal 
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durant el desenvolupament dels diferents processos i com es va posar de manifest a través dels 

resultats d’una enquesta de valoració de l’àrea de qualitat, de les seves eines i de la qualitat com 

a concepte per se, que es va passar a finals del curs 17/18 (veure Annex 1). 

Això va portar als responsables de qualitat a repensar la manera d’organitzar determinats 

processos que impliquen a diversos agents per fer una planificació més lògica i més coordinada 

que disminueixi la pressió i n’augmenti l’eficiència, amb la intenció que això millori la satisfacció 

i la cultura de qualitat en benefici de la millora contínua implícita en el model de qualitat de la 

institució. 

 

2. FONAMENTACIÓ TEÒRICA I CONCEPTUAL  

 

La fonamentació teòrica i conceptual es centra en dos punts, d’una banda en la cultura de 

qualitat, la seva definició i els conceptes que hi incideixen i de l’altra en l’organització de 

processos. 

 

2.1 Cultura de la qualitat 

A partir de la signatura de la Declaració de Bolonya2 (1999) que estableix les bases per crear 

l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) els països acorden diversos aspectes que 

condicionaran el funcionament de les institucions d’educació superior dins de l’EEES establint 

una nova manera d’elaborar títols, una nova estructura dels títols, un nou instrument de mesura 

i la garantia de qualitat dels títols i que a Espanya es concreten en el Reial Decret 1393/2007 de 

29 d’octubre3 (modificat pel Reial Decret 861/2010 de 2 de juliol)4 que estableix l’ordenació dels 

ensenyaments universitaris oficials. 

Un dels aspectes clau d’aquesta declaració es centra en promoure la cooperació europea per tal 

de garantir la qualitat i desenvolupar criteris i metodologies comparables d’avaluació, però això 

sovint queda molt lluny de la cultura de la qualitat desitjable i necessària a les institucions 

d’educació superior i en ocasions ho fa fent referència únicament a la valoració dels processos 

implicats. Així, per exemple, a l’informe que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA), juntament amb la resta d’agències autonòmiques, va publicar el 20105 

sobre l’estat de l’avaluació externa de la qualitat en les universitats espanyoles afirmava que la 
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cultura de la qualitat es consolida, tant per l’alta participació dels centres en activitats 

d’avaluació com pel grau de seguiment de programes (acreditació de PDI, verificació de títols de 

grau i màster i avaluació del professorat contractat). 

D’acord amb aquest mateix document5, el desenvolupament i l’avaluació dels sistemes de 

garantia de la qualitat implementats a partir de la construcció de l’EEES aporten un valor afegit 

a les institucions que contribueix a consolidar una cultura de qualitat en permanent cerca de la 

millora contínua. Sembla doncs que una característica de les institucions amb cultura de qualitat 

seria aquesta millora contínua i que la mesura que en tenim sigui la participació en programes 

d’avaluació externa, malgrat que aquesta és obligatòria per tots els països que en formen part. 

Associar la cultura de qualitat únicament, o majoritàriament, amb aquests processos de 

participació en programes d’avaluació externa accentua l’associació de la qualitat i els seus 

processos amb burocratització i feina afegida, més enllà de la implícita en la tasca docent i 

investigadora del PDI que l’allunya de l’objectiu final d’ensenyament i programes formatius de 

qualitat. 

En aquest sentit, és interessant l’aportació de Sursock6 (2006) que parla de cultura de qualitat 

com un valor compartit, com una responsabilitat col·lectiva que inclou a acadèmics, estudiants 

i PAS, per contraposar-la al concepte de qualitat vinculat a la gestió i a una connotació 

burocràtica. L’expressió cultura de la qualitat es refereix a la necessitat d’impregnar la institució 

d’aquest concepte per desenvolupar un fort marc de compromís constructiu per a millorar els 

valors, actituds i comportaments, així com a la importància que juga l’equip rectoral en la creació 

de les condicions adequades per tal que tota la comunitat universitària adopti les normes de 

qualitat i contribueixi a desenvolupar el perfil i els objectius institucionals, les estratègies 

plantejades i les actuacions definides per assolir-les. 

Peters i Waterman7 (1982) lliguen el concepte de cultura de qualitat a la responsabilitat de tota 

l’organització en el producte final, i Robbins i Judge8 (2009) consideren que la cultura de qualitat 

està constituïda per tots aquells valors, hàbits i tècniques que permeten el desenvolupament de 

l’entorn guiats per la missió, valors i polítiques i objectius de l’empresa. 

De tot això se’n desprèn que la cultura de qualitat és indissociable de la implicació i la 

corresponsabilització. És en aquesta direcció que Visbal9 (2014) intenta vincular l’assoliment de 

la cultura de qualitat amb un bon clima organitzacional i, entre d’altres, conclou que cal 

dissenyar polítiques i estratègies que permetin millorar la percepció del treballador. 
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D’altra banda, d’acord amb Paricio10 (2012) la imposició de sistemes de garantia orientats a la 

rendició de comptes i a l’assegurament de la qualitat cap a l’exterior ha provocat que els 

sistemes generalment es fonamentin en procediments formals d’assegurament i de control de 

compliment i que aquest enfocament cap a enfora sigui aliè a la cultura de qualitat universitària 

i per tant, tal com afirma la European University Association (EUA)11 (2005) en un estudi sobre 

el desenvolupament de la cultura de la qualitat interna en les universitats europees cal un canvi 

d’actitud i de conducta de les institucions respecte al propi concepte de la cultura de la qualitat. 

És en aquest sentit que s’enfoca aquest projecte, considerant que una millor satisfacció incidirà 

directament sobre la cultura de qualitat de la institució. I la millora de la satisfacció es vol centrar 

en tres processos d’abast transversal dins del centre, la millora de la planificació i de la 

coordinació dels quals es pretén que incideixi positivament en la millora de la seva eficiència i 

per tant en la percepció i satisfacció dels participants que ha d’anar associada a un canvi 

d’enfocament del propi SGIQ. 

 

2.2 Organització de processos 

En relació amb la millora de l’organització de processos, s’ha tingut en compte: 

2.2.1   El cicle de Deming (planificar-fer-verificar-actuar) per a la millora contínua que William E. 

Deming12 va presentar al Japó durant la dècada de 1950 dins dels esforços que aquest país 

va dur a terme per al seu desenvolupament i creixement després de la Segona Guerra 

Mundial. 

Com indiquen Cancela et al.13, aquesta metodologia de millora contínua ha establert les 

bases de les concepcions actuals de la qualitat amb el concepte de qualitat total (on la 

gestió de l’organització es basa en la participació de tots els seus membres) i és la base de 

la Norma UNE-EN ISO 900014 i del model europeu EFQM15. En l’educació superior de les 

universitats espanyoles, tal com indica en el seu preàmbul el Reial Decret 1393/20073 on 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i els mecanismes per 

integrar-los a l’EEES, es fa referència als SGIQ com a base per a una organització eficaç 

d’aquests ensenyaments. 

2.2.2. El model proposat per Gimer et al.16 (2010) per a la millora de la gestió dels processos 

universitaris inclou cinc etapes formades per diferents activitats: 
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a. Analitzar la situació actual del procés (recollida de dades per descriure i analitzar el 

funcionament del procés i identificar deficiències i oportunitats de millora). 

b. Determinar la situació desitjada del procés (identificar els elements a assolir i 

identificar les millores per a la gestió del procés). 

c. Millorar el procés cap a l’estat desitjat (avaluar i analitzar els factors de risc, definir i 

implementar el camí cap a la millora del procés, desplegar els objectius, determinar les 

activitats a dur a terme, identificar la necessitat de recursos i analitzar i ajustar els 

indicadors del procés). 

d. Incloure els canvis en la documentació (ajustar la documentació del procés i 

comunicar-lo a tots els grups pertinents). 

e. Implementar i avaluar (definir el pla d’implementació de la millora, fer seguiment de 

cadascuna de les activitats i definir l’avaluació del seu impacte).  

Com conclouen els autors, un dels punts forts d’aquest model és que en cadascuna de les seves 

etapes garanteix el compliment del cicle de Deming, imprescindible per a la millora contínua. 

 

3. CONTEXTUALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓ 

 

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, aquest projecte es centra en un pla de millora de la 

informació, planificació i coordinació d’alguns dels processos del seu SGIQ en un centre 

universitari de Barcelona que forma part del SUC, sistema format per 12 universitats (7 de 

titularitat pública, 4 de titularitat privada i una de titularitat mixta). 

Aquest centre pertany a una de les quatre universitats privades d’aquest sistema i és de 

dimensions relativament petites donat que, titulacions pròpies a banda, imparteix 5 titulacions 

oficials i té un nombre d’alumnes que ha anat evolucionant i que durant el curs 18/19 s’ha situat 

al voltant dels 700 alumnes. 

Com a centre pertanyent al SUC, segueix el Marc VSMA17 de verificació, seguiment, modificació 

i acreditació de les titulacions oficials dissenyat per l’Agència per a la qualitat del sistema 

universitari de Catalunya (AQU) en línia amb la normativa vigent a l’EEES i amb els ESG. A banda 

dels requisits propis que estableix aquest Marc, el centre pertany a una fundació que té les seves 

pròpies exigències i el seu propi sistema de qualitat certificat per la norma ISO 9001:2015, de 

manera que ha de donar resposta a un doble sistema. 
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El SGIQ del centre s’estructura a partir d’una sèrie de processos que es concreten en vint-i-vuit 

procediments que donen resposta a les directrius plantejades pel Programa AUDIT18 de disseny 

de SGIQ i que va ser avaluat positivament durant la convocatòria 2010 per AQU Catalunya. Tant 

el SGIQ com tota la seva documentació es revisen anualment tal com està establert al 

procediment corresponent de Revisió global del SGIQ. 

La implicació de la direcció, dels docents i del personal d’administració i serveis és evident com 

ho posa de manifest que en els darrers quatre anys ha aconseguit la certificació en la Norma 

UNE-EN ISO 9001, l’acreditació de les seves titulacions oficials i la certificació del SGIQ i la 

conseqüent acreditació institucional. Tot i que molt probablement la coexistència d’aquest 

doble sistema de seguiment de la qualitat interna, d’una banda les exigències de la Norma i de 

l’altra les pròpies del sistema universitari, li proporciona més eines i més oportunitats per al 

seguiment i la millora contínua del funcionament dels seus processos, inevitablement li 

augmenta la pressió en quant a terminis i rendició de comptes i contribueix a la percepció de la 

qualitat com una excessiva burocratització considerada innecessària en detriment de la cultura 

de qualitat, tal com mostren els resultats de l’enquesta realitzada durant el juny de 2018 (veure 

Annex 1). 

L’Enquesta de valoració de la percepció de la qualitat i de l’àrea, es va dissenyar amb l’objectiu 

de la direcció de valorar el coneixement i conèixer l’opinió del PDI i del PAS del centre en relació 

amb la qualitat en general i amb diferents temes gestionats des de la seva àrea per a poder 

millorar la satisfacció i la cultura de qualitat d’aquests grups d’interès i d’acord amb el principi 

de millora contínua que s’hi promou. 

Es va passar online durant el mes de juny de 2018 (a través de Surveymonkey) a un total de 43 

persones (20 de les quals PDI i 23 PAS) amb una participació mitjana del 53,5% (65% PDI, 43,5% 

PAS) i a partir dels seus resultats es van detectar 4 àrees de millora: 

 

1. Enquestes dels estudiants amb la valoració docent. 

2. Processos, procediments i documentació del SGIQ. 

3. Informació-Formació. 

4. Indicadors. 

 

Durant el curs 18/19 s’han realitzat diferents accions de cara a millorar aquestes quatre àrees 

detectades que han tingut una acollida positiva, com per exemple la inclusió d’ítems a les 
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enquestes de valoració docent per part dels estudiants que permetin una anàlisi més acurada 

dels resultats, l’elaboració d’un full informatiu on, cada dos mesos, es difonen aspectes 

relacionats amb la qualitat al centre i fora d’ell de cara a augmentar la transparència i a difondre 

informació relacionada que pugui ser del seu interès i que li facin més propera o la inclusió d’un 

membre del PDI a la Unitat Tècnica de Qualitat (UtQ) del centre. 

Alineada amb aquestes accions, també cal destacar la necessitat de fer front a la responsabilitat 

que suposa pel centre l’obtenció de l’acreditació institucional. Si bé és cert que el fet que 

l’avaluació externa sigui a nivell de centre disminuirà la pressió i la càrrega per la institució donat 

que espaia les visites de les agències externes, tal com estableix el Reial Decret 420/2015 de 29 

de maig19, i que la dota de més autonomia i responsabilitat, això inevitablement comportarà 

canvis en les avaluacions que, com es conclou en un recent estudi realitzat per l’Agency for 

Quality Assurance and Accreditation Austria (AQ Austria) i per Quality and Qualifications Ireland 

(QQI) sobre les tendències de les avaluacions del SGIQ dels centres20, suposaran un canvi de 

metodologia i l’ampliació de l’abast de les avaluacions per part de les agències externes posant 

l’èmfasi en una major participació dels agents implicats (especialment estudiants i ocupadors) i 

en la col·laboració entre institucions. Aquests canvis que, entre altres, pretenen una actitud més 

positiva de les institucions envers les avaluacions que faciliti un major desenvolupament de la 

cultura de la qualitat en les institucions, passen forçosament per la necessitat que les institucions 

reforcin els seus SGIQ i donin més formació, coneixement i responsabilitat a tot el personal pel 

que fa als processos del SGIQ. 

D’acord amb tot això, aquest projecte es centra en els processos de les tres àrees esmentades 

en la introducció (Gestió de la qualitat interna, Difusió dels programes formatius a partir de 

l’oferta formativa des del seu disseny/modificació i Gestió de recursos humans), on participen 

diversos grups d’interès (direcció, càrrecs de gestió, PDI i PAS) i on els terminis són especialment 

importants i ajustats, per millorar-ne la informació, planificació i coordinació i augmentar així, 

no només la seva eficiència, sinó també la satisfacció dels grups d’interès participants. 

 

4. OBJECTIUS 

 

L’objectiu general del projecte és millorar la satisfacció dels grups implicats en els processos de 

tres àrees (Gestió de la qualitat interna, Difusió dels programes formatius a partir de l’oferta 
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formativa des del seu disseny/modificació i Gestió de recursos humans) amb la finalitat de 

potenciar la cultura de qualitat de la institució.  

L’objectiu específic consisteix a realitzar un pla de millora de la informació, planificació i 

coordinació dels processos vinculats a les tres àrees de treball segons la metodologia descrita 

en l’apartat 5.  

 

5. DISSENY METODOLÒGIC 

 

El desenvolupament d’aquest projecte està format per 6 fases que es descriuen a continuació: 

 

5.1  Anàlisi de la situació actual 

Els diagrames de flux dels procediments que formen part dels grups de processos de les tres 

àrees objecte de millora (Gestió de la qualitat interna, Difusió dels programes formatius a partir 

de l’oferta formativa des del seu disseny/modificació i Gestió de recursos humans), que definirà 

la situació actual, són el punt de partida dels diferents grups de processos (veure Annex 2). 

Aquesta fotografia permet saber d’on partim i contextualitzar els processos en els quals es volen 

implantar aspectes de millora així com el disseny dels instruments. 

 

5.2  Disseny d’un qüestionari 

Partint de l’anàlisi de la situació actual i tenint en compte l’objectiu d’aquest projecte, es 

dissenya un qüestionari de valoració del nivell de satisfacció dels agents participants en cada 

procés en relació amb diferents aspectes (càrrega de feina, terminis, coordinació entre àrees, 

etc.) i de detecció de punts forts i d’àrees de millora a través de preguntes obertes per al 

posterior plantejament d’aspectes a millorar (veure Annex 3). 

L’aplicació d’aquest qüestionari es fa online a tots els grups d’interès que hi participen (direcció, 

diferents càrrecs de gestió, PDI i PAS). 

Donat que en els processos objecte de millora d’aquest projecte només hi participen agents 

interns del centre, en aquest cas no es tenen en compte agents implicats en altres processos del 

centre, com poden ser els estudiants o els ocupadors, perquè no hi participen directament. 
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5.3  Entrevistes individuals 

Per poder aprofundir en les dades obtingudes a través del qüestionari, es realitzen entrevistes 

individuals entre les persones que han respost el qüestionari i que hi estan interessades dels 

diferents grups implicats (direcció, càrrecs de gestió, PDI i PAS) que permetin analitzar més a 

fons els aspectes positius i les àrees de millora que s’hi hagin detectat. 

 

5.4  Anàlisis DAFO i CAME 

A partir dels resultats del qüestionari i de les entrevistes, es realitzen una anàlisi DAFO 

d’avaluació de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats i una anàlisi CAME de proposta 

de què Corregir, Afrontar, Mantenir i Explotar que permetin concretar aquests aspectes positius 

i les àrees de millora i posteriorment definir accions concretes per a les debilitats i amenaces 

que cal afrontar i corregir, els punts forts que cal mantenir i les oportunitats de millora que cal 

explotar. 

Això permetrà tenir una idea de la situació desitjada per part de tots els grups d’interès implicats 

en les grups de processos analitzats i facilitarà el disseny d’un pla de millora que ens hi ha 

d’acostar. 

 

5.5  Elaboració d’un pla de millora  

S’elabora un pla de millora format per una sèrie d’eixos que inclouen una sèrie de línies 

d’actuació i d’accions concretes establertes per al curs 19/20 d’acord amb els aspectes detectats 

en les anàlisis dels instruments utilitzats i descrits en la fase anterior. 

L’elaboració del pla de millora inclou la responsabilitat de les accions a desenvolupar i els 

terminis, així com una sèrie d’indicadors (ja existents o de nova creació) per valorar la consecució 

o no de les línies d’actuació plantejades. 

A més a més, també inclou tots els canvis que calgui fer en la planificació i coordinació dels 

processos, així com els canvis necessaris en la documentació utilitzada. 
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5.6  Implementació i avaluació del pla de millora 

Tot i que la implementació del pla de millora queda fora de l’abast d’aquest projecte, s’hi inclou 

l’elaboració d’una proposta d’un instrument d’avaluació de les millores implementades a partir 

del pla de millora per poder valorar els resultats de la seva implementació i el seu impacte tenint 

en compte l’objectiu general d’aquest projecte (millorar la satisfacció dels grups d’interès 

participants en el grup de processos de les 3 àrees objecte d’estudi i augmentar la cultura de la 

qualitat en la institució). 

 

6. ASPECTES ÈTICS 

 

Les implicacions ètiques d’aquest projecte es centren en tres punts: 

a. Compromís de confidencialitat de les respostes als qüestionaris o entrevistes 

realitzats, garantint-ne l’anonimat dels participants. 

b. Compromís d’informar als participants de la finalitat del projecte, de l’ús de les dades 

que n’obtingui i dels resultats obtinguts. Això es farà informant-ne quan es passin les 

enquestes i quan es realitzin les entrevistes, així com a través d’un breu informe final 

que expliqui les conclusions a les que s’ha arribat. 

c. Compromís de confidencialitat amb les dades del centre d’acord amb allò que 

s’acordi amb la direcció. 

 
7. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 
 
D’acord amb el disseny metodològic descrit en l’apartat corresponent i tenint en compte algunes 

de les àrees de millora detectades en l’Enquesta de valoració de la percepció de la qualitat i de 

l’àrea (veure Annex 1) aplicada durant el curs 17/18 i que, com s’ha esmentat a l’apartat de la 

contextualització, va ser l’embrió d’aquest projecte, s’ha elaborat un qüestionari específic per a 

poder detectar punts forts i àrees de millora d’acord amb els seus objectius (veure Annex 3) per 

a l’elaboració d’un pla de millora dels processos de les 3 àrees objecte d’estudi (Gestió de la 

qualitat interna, Difusió dels programes formatius a partir de l’oferta formativa des del seu 

disseny/modificació i Gestió de recursos humans). 
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Concretament, aquest projecte parteix del segon punt de millora detectat en l’Enquesta de 

valoració de la percepció de la qualitat i de l’àrea que fa referència als processos, procediments 

i documentació del SGIQ, pel que fa a la seva clarificació, difusió i simplificació i es centra en tres 

àrees de processos que inclouen la participació de diversos grups d’interès i que per tant 

exigeixen una major clarificació, coordinació i difusió que altres on només intervenen àrees molt 

concretes. 

7.1 El qüestionari 

 

El qüestionari elaborat (Qüestionari de valoració de la Planificació i la Coordinació de processos, 

Annex 3) s’ha passat online (a través de Surveymonkey) a 45 persones que inclouen els membres 

de l’Equip Directiu del centre (n=5), els càrrecs de gestió (n=11), PDI de dedicació tant a jornada 

completa com parcial (N=17) i PAS (N=12). Ha estat obert durant 8 dies per a la seva resposta 

(27 d’abril al 5 de maig de 2019). 

La resposta ha sigut de 32 persones, que representa una participació mitjana del 71,1% 

distribuïda de la manera com mostra la Figura 1 i on destaca l’alta participació dels membres del 

PAS (n=10) que participen en la coordinació dels aspectes més tècnics dels processos valorats, 

així com la dels membres de l’Equip Directiu (n=5) que reflecteixen la seva implicació en la 

millora contínua del SGIQ. 

 

 
 

Figura 1. Percentatges de participació al qüestionari organitzats per grups d’interès 
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El qüestionari inclou una primera pregunta de tipus nominal d’autovaloració del coneixement 

general dels processos del SGIQ. La distribució de les respostes segons els nivells fixats es mostra 

a la Figura  2. 

 

 

Figura 2. Valoració del coneixement general dels processos (%) per nivell i grups d’interès 

 

Les dades de la Figura 2 reflecteixen el coneixement majoritari per part dels membres de l’Equip 

Directiu (un 80% dels quals manifesta que té un coneixement ampli de la majoria de processos) 

i la visió més específica tant dels Càrrecs de gestió com del PAS, que amb un 62,5% i un 80% 

respectivament manifesten que coneixen els processos en els que participen. 

Destaquen les respostes del PDI on, tot i que amb una distribució més uniforme, el percentatge 

(33,3%) és lleugerament superior en l’opció de “coneixement d’algun dels procediments en els 

que participen”, aspecte que posar de manifest la percepció per part d’alguns docents que no 

tenen una visió general dels processos on participen.  

Això, juntament amb el fet que sigui el grup amb una participació de resposta al qüestionari més 

baixa (52,9%), com mostra la Figura 1, podria fer pensar en una menor implicació que encaixaria 

amb un menor coneixement, tot i que també podria suggerir que la falta de coneixement 

comporta una menor implicació. Les preguntes obertes plantejades en aquest qüestionari, així 
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com les entrevistes realitzades posteriorment, posen de manifest quin és el sentit correcte pel 

que fa a la causa. 

 
El qüestionari (veure Annex 3) s’ha dividit en quatre apartats, d’acord amb les àrees de processos 

triats, formats pel mateix conjunt de 10 preguntes tancades (sobre una escala ordinal 0-5 de 

tipus likert) i 4 preguntes obertes (numèriques i de resposta textual). Els apartats es corresponen 

amb les àrees de processos triades, tot i que en el cas de la difusió dels programes formatius (B) 

s’ha considerat necessari dividir-la en dos apartats donat que tant les accions com els grups 

d’interès són diferents. Els apartats que inclou el qüestionari són els següents: 

A. Gestió de la qualitat interna (Revisió global del SGIQ) 

B. Difusió dels programes formatius a partir de l’oferta formativa des del seu 

disseny/modificació 

B1. Disseny i innovació de programes formatius/revisió i millora dels programes 

formatius 

B2. Comunicació externa 

C. Gestió de recursos humans (Avaluació de l’activitat docent) 

 
 

 

5
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10

A B1 B2 C

Valoració mitjana per àrea
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Figura 3. Mitjana ponderada per àrea de processos i grup d’interès de la resposta a l’ítem De l’1 al 10, quin 
és el teu nivell de satisfacció global amb aquest procés? 

 
Com es pot veure a la Figura 3, la valoració mitjana en una escala de l’1 al 10 de les diferents 

àrees de processos oscil·la entre un mínim de 5,1 i un màxim de 8,5. 

És interessant observar que per a cadascuna de les 4 àrees la percepció de PDI (7 - 5,1 - 5,2 i 6,5 

per a cada àrea respectivament) i PAS (7,4 - 5,2 - 5,2 i 7,3 respectivament) sempre és inferior a 

la mitjana mentre que la dels membres de l’Equip Directiu (8 - 7,7 - 7 i 7,8 respectivament) i dels 

Càrrecs de gestió (7,5 - 7,7 - 6,4 i 8,5 respectivament) és superior. Tot i això el perfil de valoració 

de cada grup d’interès és similar dintre de cada àrea de processos. S’observa que en tots els 

casos les àrees més ben valorades són la A (Revisió global del SGIQ) i la C (Avaluació de l’activitat 

docent) clarament distanciades de la B1 (Disseny i innovació de programes formatius/Revisió i 

millora dels programes formatius) i de la B2 (Comunicació externa), que és la que té una 

valoració inferior per tots els grups d’interès (7  - 6,4 - 5,2 i 5,2 per a l’Equip Directiu, els Càrrecs 

de Gestió, el PDI i el PAS respectivament), si bé les diferències entre les diferents àrees són més 

acusades entre PDI i PAS que entre l’Equip Directiu i els Càrrecs de gestió en qui el rang de 

valoració és més petit. 

Els ítems amb els aspectes a valorar han sigut els que es mostren en la taula següent: 

 

Núm. Concepte de 

valoració 

Descriptor 

1 Objectiu La finalitat del procés està clara i la conec 

2 Planificació 
El procés està ben planificat i s’hi tenen en compte totes les 

activitats 

3 Terminis 
Els terminis per a cadascuna de les activitats estan 

clarament fixats 

4 Terminis 
Els terminis estan fixats d’acord amb els diferents terminis 

globals exigits i són suficients 

5 Responsabilitat Els responsables de cada activitat estan ben definits 

6 Informació 
La informació que es proporciona sobre les activitats, els 

terminis i els participants del procés és suficient i clara 
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7 Documentació 
Se’m proporciona la documentació necessària per dur a 

terme el procés, o m’és fàcilment accessible 

8 Coordinació 

Les activitats estan ben planificades i coordinades i 

rarament sorgeixen imprevistos que alterin la planificació 

inicial 

9 
La meva 

participació 

Se m’ha informat amb el temps suficient per poder-me 

organitzar i prioritzar i soc conscient de la importància de 

respectar els terminis donada la participació seqüencial de 

diferents agents 

10 Finalització 

Una vegada finalitzat el procés se’m fa un retorn i es posa a 

disposició dels diferents grups d’interès la documentació 

generada 

Taula 1. Ítems de valoració per a cadascuna de les àrees 

 

Els resultats quantitatius corresponents als ítems de la Taula 1 (veure Annex 4), per àrea, es 

mostra en les figures següents (Figures 4 a 7). 
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L’anàlisi de les respostes de cadascuna de les 4 àrees a aquesta sèrie de 10 ítems de valoració 

d’aspectes concrets de cada àrea, mostra que són coherents amb el patró de la valoració global 

per àrea (veure Figura 3) i permet fer algunes observacions: 

a. De les quatre, les àrees globalment més ben valorades són la A (Revisió global del SGIQ) 

i la C (Avaluació de l’activitat docent) per sobre de la B1 (Disseny i innovació/Revisió i 

millora de programes formatius) i la B2 (Comunicació externa). 

b. En totes les àrees les puntuacions més altes per als diferents ítems són les dels membres 

de l’Equip Directiu seguides de les dels Càrrecs de gestió, tot i que destaca la darrera 

àrea (Avaluació de l’activitat docent) que és on hi ha menys variabilitat entre els 

resultats dels diferents grups d’interès. 

c. En totes les àrees destaquen positivament les valoracions en aspectes relacionats amb 

l’objectiu i la informació (ítems 1 i 2). 

d. En totes les àrees destaca la coordinació (ítem 8) com l’aspecte valorat de manera menys 

positiva per tots els grups d’interès, tot i que en totes elles la desviació estàndard és on 

és més elevada mostrant una dispersió més alta en les respostes. 
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dels deu ítems inclosos al qüestionari 
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e. Destaca també que el marge de variabilitat entre les respostes de les diferents àrees és 

molt inferior en C (Avaluació de l’activitat docent) on el rang de puntuacions mitjanes 

oscil·la entre el 4,1 en l’ítem 1 i 3,1 en l’ítem 10. 

 

7.2 L’entrevista 

 

Com s’ha mencionat anteriorment a l’apartat de la metodologia, a banda del qüestionari s’han 

realitzat entrevistes d’aprofundiment a partir de les 3 preguntes obertes del qüestionari (Què 

creus que podria millorar-se, Què en destaques com aspectes positius i Altres comentaris). 

Les entrevistes, d’una durada aproximada d’una hora cadascuna, s’han realitzat a 21 persones 

de les 32 que havien respost prèviament el qüestionari i que s’hi han mostrat interessats. 

Majoritàriament aquestes entrevistes s’han realitzat de manera individual tot i que en ocasions, 

especialment entre membres del PAS, s’han realitzat conjuntament amb les persones 

responsables de la coordinació tècnica d’algun dels processos objecte d’estudi. 

La participació en les entrevistes ha sigut del 65,6% de mitjana i per grup d’interès, en relació al 

nombre de participants al qüestionari, ha sigut del 80% de membres de l’Equip Directiu (n=4), 

del 50% de Càrrecs de gestió (n=4), del 33,3% de PDI (n=3) i del 100% de PAS (n=10).  

Els resultats qualitatius obtinguts amb aquestes entrevistes han permès realitzar un diagnòstic 

inicial de la situació, d’acord amb l’anàlisi del context tant intern com extern (veure Taula 2. 

Anàlisi DAFO) detectant punts forts i punts febles, tant transversals de la institució com 

específics de processos concrets. Posteriorment, s’ha realitzat l’anàlisi CAME (veure Taula 3) 

definint accions per a les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats detectades.  

 

7.3 Anàlisis DAFO i CAME 

 

A partir de les respostes qualitatives extretes del qüestionari i de les entrevistes, alineades amb 

els resultats quantitatius obtinguts, s’ha realitzat l’anàlisi DAFO i posteriorment s’han definit 

accions generals amb l’anàlisi CAME. 
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 FORTALESES  DEBILITATS 

 

Claredat d’alguns processos 
(responsabilitats, terminis, 
activitats) (A i C) 

A
N

À
LI

SI
 IN

TE
R

N
A

 

Falta de concreció en les 
responsabilitats en alguns 
processos (B2) que dificulten la 
coordinació 

Manca d’informació global 
d’alguns processos, incloent-ne el 
retorn, que dificulta el compliment 
de terminis, la implicació i 
l’objectiu 

Coordinació des d’una sola 
àrea, que dona una major 
eficàcia, coherència i lògica al 
procés i  l’organització de les 
activitats que inclou (A) 

Percepció d’excessiva 
burocratització 

Sensació de poca participació del 
PDI, treball poc col·laboratiu (B1) 

Percepció de voluntat de 
millora constant del SGIQ 
fomentada des de la direcció. 

Comunicació poc efectiva 

    
 OPORTUNITATS  AMENACES 

 

Implicació del PDI en la 
captació d’alumnes 

A
N

À
LI

SI
 E

X
TE

R
N

A
 Incompliment dels terminis exigits 

per dificultats en l’execució del 
procés 

Gran coneixement de l’àmbit 
que permet l’adaptació a les 
necessitats de l’entorn pel que 
fa a l’oferta formativa  

Incompliment de les exigències 
externes  

Pèrdua de presència 

 

Taula 2. Anàlisi DAFO de detecció de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats 

Per als aspectes detectats en àrees concretes aquesta s’indica entre parèntesi segons la següent 

notació: A (Revisió global del SGIQ), B1 (Disseny i innovació/Revisió i millora dels programes 

formatius), B2 (Comunicació externa) i C (Avaluació de l’activitat docent). 
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FORTALESES A MANTENIR DEBILITATS A CORREGIR 

Refermar la claredat d’alguns processos 
(responsabilitats, terminis, activitats) i 
aplicar-la a la resta 

Concretar les responsabilitats en 
alguns processos incidint en la seva 
coordinació 

Millorar la informació global 
d’alguns processos a tots els grups 
d’interès, incidint en el retorn 

Facilitar la figura d’un coordinador per 
àrea, que doni una major eficàcia, 
coherència i lògica al procés i  
l’organització de les activitats que inclou 

Simplificar els processos i la 
documentació associada per reduir 
la percepció d’excessiva 
burocratització  

Fomentar la participació del PDI 
aprofitant la seva expertesa i 
implicació 

Potenciar la percepció de millora 
constant i ampliar-la a totes les àrees i 
grups d’interès 

Fomentar l’ús dels canals de 
comunicació existents 

  
OPORTUNITATS A EXPLOTAR AMENACES A AFRONTAR 

Implicació del PDI en la captació 
d’alumnes 

Incompliment dels terminis exigits 
per dificultats en l’execució del 
procés 

Gran coneixement de l’àmbit que permet 
l’adaptació a les necessitats de l’entorn 
pel que fa a l’oferta formativa 

Incompliment de les exigències 
externes  

Pèrdua de presència 
 

Taula 3. Anàlisi CAME d’aspectes a corregir, afrontar, mantenir i explotar 

 

 
Els resultats del qüestionari (qualitatius i quantitatius) i els de les entrevistes, així com les 

posterior anàlisis realitzades han posat de manifest diversos aspectes que s’han tingut en 

compte per plantejar el pla de millora que es proposa. 

 

a. Tot i que el qüestionari està plantejat per àrees, a través de les entrevistes s’ha vist que 

alguns dels ports forts i de les àrees de millora detectades són transversals no només als 

processos objecte d’aquest projecte, sinó a tot el SGIQ. Per tant és necessari que les 

línies d’actuació definides al pla de millora n’incloguin de generals. 
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b. La predisposició en participar responent al qüestionari i a les entrevistes (especialment 

significativa entre els membres del PAS) posa de manifest la implicació en la millora del 

centre, tot i que no sempre es percebi així. És important reconduir-la i aprofitar-la per a 

una millora real en tots els processos. 

c. Especialment durant les entrevistes s’ha pogut observar que com menys participació es 

té en un procés, quan aquesta és més indirecta, l’anàlisi lluny de no ser útil es realitza 

amb una major perspectiva de manera que més enllà de detalls molt concrets, on 

majoritàriament es centren els grups d’interès directament implicats, i proporciona una 

visió global molt enriquidora a l’hora de fer la revisió del SGIQ. 

 

7.4 El pla de millora 

 

A partir dels resultats i de les anàlisis realitzades es defineix un pla de millora, amb eixos 

d’actuació transversals (eix 1) i eixos d’actuació específics per a les 4 àrees analitzades (eixos 2 

a 5) que en tots dos casos inclouen diferents objectius que defineixen les línies d’actuació i les 

accions per a les que es defineixen responsables, terminis i indicadors de mesura del seu 

assoliment. 

Aquest pla de millora té com a propòsit donar resposta a l’objectiu general d’aquest projecte, 

és a dir millorar la satisfacció dels grups implicats en els processos de les àrees estudiades (Gestió 

de la qualitat interna, Difusió dels programes formatius a partir de l’oferta formativa des del seu 

disseny/modificació i Gestió de recursos humans) amb la finalitat última de potenciar la cultura 

de qualitat de la institució.  

Els eixos i els objectius del pla de millora queden definits de la següent manera (veure Taula 4): 

EIX 1: EL CENTRE 

1.1 Concretar i simplificar els processos 

Un dels aspectes més mencionats durant les entrevistes és la percepció de càrrega de feina i 

burocratització dels diferents processos del SGIQ. Cal revisar-lo, no només simplificant-ne els 

processos i la documentació associada i alhora donant-los coherència entre ells, sinó donant-li 

un nou enfocament d’acord amb l’informe de l’EUA11. 

1.2 Millorar la comunicació interna 

La comunicació interna, tant de les accions dutes a terme al centre com dels processos 

associats al SGIQ, es considera una debilitat que cal corregir, per augmentar el coneixement 
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del seu sentit i dels seus criteris, i afavorir una millora de la percepció de la seva necessitat i de 

la seva utilitat. 

1.3 Augmentar la participació 

S’ha detectat com a debilitat la falta de participació i alhora com a fortalesa la implicació, convé 

corregir-ho doncs aprofitant aquesta implicació per potenciar la participació fent ús dels canals 

de participació existents, més enllà d’un ús merament informatiu a posteriori, per augmentar-la 

establint noves sinèrgies que aprofitin la implicació i expertesa, tant del PDI com del PAS. 

 

EIX 2: EL PROCÉS DE REVISIÓ DEL SGIQ (A) 

2.1 Millorar la temporalització 

Tot i ser un dels processos globalment més ben valorat, cal seguir treballant en la concreció de 

mesures que millorin la temporalització i ajudin simplificar el procés. 

2.2  Incloure més grups d’interès 

Tot i que els elements inclosos en la revisió del SGIQ que defineixen els objectius i les línies 

d’actuació del entre tenen un caire estratègic i per tant la seva definició recau principalment en 

els membres de l’Equip Directiu i en els Càrrecs de gestió, és important incloure en aquestes 

decisions els diferents grups implicats, tant interns com externs. Aquesta participació afavorirà 

la seva satisfacció i ajudarà a potenciar la cultura de la qualitat. 

 

EIX 3: ELS PROGRAMES FORMATIUS (DISSENY I INNOVACIÓ/REVISIÓ I MILLORA) (B1) 

3.1 Elaborar eines per al disseny 

El procés de revisió i disseny de programes formatius és un procés cabdal al centre però complex 

per la seva variabilitat en quant a terminis i accions en funció del tipus de programa dissenyat. 

Clarificar el procés donant a conèixer terminis i accions i dotar d’eines que facilitin una resposta 

més ràpida i eficient a les necessitats emergents per part de la direcció i de les persones 

encarregades del seu disseny i revisió pot ajudar a simplificar el procés i a fer-lo més eficient. 

Cal tenir present també que, com exposa un altre estudi de la EUA21 (2019) una de les missions 

actuals essencials dels centres d’educació superior és contribuir a la innovació en la societat i 

com suggereix Tia Loukkola al seu article a Efforts of Voices de maig de 201922 l’assegurament 

de la qualitat és un dels motors necessaris per a poder assolir aquesta capacitat innovadora. 
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3.2 Prendre decisions de manera conscient 

Tenir presents altres grups d’interès implicats, interns i externs, a l’hora de prendre decisions 

per part de la direcció en relació amb el disseny de titulacions, ha de permetre que la presa de 

decisions sigui més ajustada i realista, especialment pel que fa a la valoració de les accions 

necessàries i per tant dels terminis augmentant la satisfacció dels grups d’interès perquè, com 

afirma Paricio10 (2012), el repte de la qualitat educativa és institucional i intern (...) i només els 

canvis interns són capaces de generar millores estables i profundes de la qualitat educativa de 

les titulacions (...) i per promoure aquest canvi intern cal que la qualitat no sigui un assumpte 

tècnic que només es resolgui imposant tècniques i procediments que garanteixin la qualitat. 

 

EIX 4: LA COMUNICACIÓ EXTERNA (B2) 

4.1 Definir el procés  

El procés de comunicació externa és un procés on participen equips d’àrees molt diverses, 

relativament nous i on es detecta una necessitat clara de millora en la concreció de les 

responsabilitats, en la coordinació de les diferents accions i en l’establiment dels terminis. Cal 

definir el procés establint criteris clars per a tots els grups implicats. 

 

EIX 5: L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT (C) 

5.1 Adaptar el procés i els seus instruments 

Aquest és un dels processos més ben valorats, també pel PDI com a principal grup implicat. Tot 

i així en nombroses ocasions els docents manifesten que convé adequar el procés i els seus 

instruments a les seves necessitats reals de manera que serveixin per a la seva millora i no es 

percebin com una càrrega de feina extra o com una simple burocratització ineficaç.  

 

Les accions concretes definides per a cadascuna de les línies d’actuació per a donar resposta als 

objectius de millora plantejats per a cadascun dels 5 eixos es concreten a continuació. 
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EIX 1: EL CENTRE 

OBJECTIUS/LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS RESPONSABLES TERMINI INDICADORS 

1.1 CONCRETAR I SIMPLIFICAR ELS 
PROCESSOS 

1.1.1 En la revisió anual dels diferents procediments del 
SGIQ per part dels seus propietaris, incloure la 
valoració dels aspectes de millora del procés per part 
també de tots els grups d'interès que hi participen. 

Propietaris dels 
procediments 

Desembre 
2019 

Nombre de participants en la revisió de cada procediment. 
Percentatge de millores proposades que s'han aplicat. 

1.1.2 Seguir fent difusió d'aspectes relacionats amb la 
qualitat a través del mail informatiu, aprofundint en 
cadascun d'ells en un tema d'interès per algun dels 
grups implicats (enquestes de satisfacció dels 
estudiants, avaluació docent, auditories, etc.). 

Responsable de 
qualitat 

Curs 19/20 
Nombre de temes monogràfics tractats. 
Percentatge de satisfacció dels grups d'interès (a través de la 
valoració del propi mail informatiu). 

1.1.3 Incloure en el calendari del centre sessions 
formatives específiques relacionades amb el SGIQ 
(processos i procediments i documentació associada) 
que vagin més enllà de la informació. 

Responsable de 
qualitat 

Curs 19/20 Nombre de sessions formatives realitzades. 

1.1.4 Elaborar un calendari global de centre per àrees, 
responsables i terminis que afavoreixi la planificació i la 
distribució de tasques, així com l’accés a la 
documentació necessària, per part dels diferents grups 
implicats. 

Equip Directiu 
UtQ 

Curs 19/20 

Elaboració del calendari (FET/NO FET). 
Percentatge de satisfacció del personal amb la comunicació 
interna (qüestionari de satisfacció del personal del centre 
revisat). 

1.2 MILLORAR LA COMUNICACIÓ INTERNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Establir una entrevista inicial dins de l'acollida del 
personal de nova incorporació que inclogui una visió 
general del centre des de l'àrea de qualitat 
(organització general, organigrama i procediments i 
calendari de les accions on participarà directament) 
que li permeti avançar, organitzar i preveure accions 
específiques que li seran pròpies dins del context 
general del centre. 

Responsable de 
qualitat 

Setembre 
2019 

Percentatge de satisfacció del personal de nova incorporació 
amb el procés d'acollida (qüestionari de satisfacció del personal 
del centre revisat). 

1.2.2 Aprofitar les reunions del Claustre i dels equips de 
coordinació del PAS amb la direcció per fer una 
valoració d'allò que s'ha fet, de què s'està fent i de què 
es vol fer, concretant criteris i objectius. 

Equip Directiu Curs 19/20 
Percentatge de satisfacció del personal amb la comunicació 
interna (qüestionari de satisfacció del personal del centre 
revisat). 

1.3 AUGMENTAR LA PARTICIPACIÓ 
1.3.1 Facilitar la participació real d'acord amb els canals 
existents per afavorir la implicació de PDI i PAS canviant 
el model purament informatiu. 

Equip Directiu Curs 19/20 
Percentatge de satisfacció del personal amb la seva participació 
en diversos aspectes del centre (qüestionari de satisfacció del 
personal del centre revisat). 
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EIX 2: EL PROCÉS DE REVISIÓ DEL SGIQ (A) 

OBJECTIUS/LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS RESPONSABLES TERMINI INDICADORS/EVIDÈNCIES 

2.1 MILLORAR LA TEMPORALITZACIÓ 

2.1.1 Millorar el sistema de recollida de dades 
(sistematització, fiabilitat i temporalitat) a través d'una 
eina informàtica adequada per facilitar l'elaboració de 
l'Informe de Seguiment de centre, l'Informe de 
Seguiment de Titulacions Pròpies i el Programa de curs 
del centre amb uns terminis menys ajustats. 

Unitat Tècnica de 
Qualitat del 

centre 
Curs 19/20 Elaboració d'un quadre d'indicadors nou (FET/NO FET). 

2.1.2 Unificar criteris i formats dels diferents 
documents que en facilitin la seva comprensió i 
elaboració. 

Responsable de 
qualitat 

Setembre 
2019 

Percentatge de satisfacció del personal amb el procés de revisió 
del SGIQ (qüestionari de satisfacció del personal del centre 
revisat). 

2.2 INCLOURE MÉS GRUPS D'INTERÈS 

2.2.1 Reorganitzar el calendari d'aquest procés per 
incloure la revisió i les propostes de millora del PDI i del 
PAS. 

Responsable de 
qualitat 

Setembre 
2019 

Percentatge de satisfacció del personal amb el procés de revisió 
del SGIQ (qüestionari de satisfacció del personal del centre 
revisat). 

2.2.2 Incloure en les reunions de revisió dels programes 
formatius, de valoració de les assignatures i dels 
pràcticums espais de consulta de cara a l'elaboració de 
propostes de millora en la documentació de revisió el 
SGIQ. 

Director acadèmic 
de grau 

Directora de 
l'Àrea Oberta de 

Postgrau 
Directors i 

coordinadors de 
titulació 

Curs 19/20 
Percentatge de satisfacció del personal amb el procés de revisió 
del SGIQ (qüestionari de satisfacció del personal del centre 
revisat). 
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EIX 3: ELS PROGRAMES FORMATIUS (DISSENY I INNOVACIÓ/REVISIÓ I MILLORA) (B1) 

OBJECTIUS/LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS RESPONSABLES TERMINI INDICADORS/EVIDÈNCIES 

3.1 ELABORAR EINES PER AL DISSENY 

3.1.1 Elaborar calendaris generals del procés de disseny 
i revisió de programes formatius diferenciats en funció 
de si es tracta de titulacions oficials o pròpies. 

Responsable de 
qualitat 

Curs 19/20 
Percentatge de satisfacció del personal amb el procés de 
disseny i revisió de programes formatius (qüestionari de 
satisfacció del personal del centre revisat). 

3.1.2 Elaborar una guia de disseny i revisió de 
titulacions pròpies que en clarifiquin el procés. 

Degà 
Responsable de 

qualitat 

Setembre 
2019 

Elaboració de la guia (FET/NO FET). 

3.2 PRENDRE DECISIONS DE MANERA 
CONSCIENT 

3.2.1 Dins del procés de presa de decisions de la 
direcció incloure la consulta als responsables tècnics 
dels diferents processos implicats (pràctiques externes, 
mobilitat, ordenació acadèmica, gestió del 
coneixement, etc.) que donin el màxim de coneixement 
previ per assegurar una presa de decisions més 
adequada 

Equip Directiu Curs 19/20 
Percentatge de satisfacció del personal amb el procés de 
disseny i revisió de programes formatius (qüestionari de 
satisfacció del personal del centre revisat). 

3.2.2 A l'hora de prendre decisions sobre el disseny de 
noves titulacions o de la seva revisió, no només tenir en 
compte agents implicats externs sinó també el PDI 
expert en l'àmbit afavorint la seva implicació. 

Equip Directiu Curs 19/20 
Percentatge de satisfacció del personal amb el procés de 
disseny i revisió de programes formatius (qüestionari de 
satisfacció del personal del centre revisat). 
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EIX 4: LA COMUNICACIÓ EXTERNA (B2) 

OBJECTIUS/LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS RESPONSABLES TERMINI INDICADORS 

4.1 DEFINIR EL PROCÉS 

4.1.1 Redefinir el procés de comunicació externa 
concretant totes les accions que inclou i en qui recau la 
responsabilitat. 

Propietaris del 
procediment 

Desembre 
2019 

Percentatge de satisfacció del personal amb el procés de 
comunicació externa (qüestionari de satisfacció del personal del 
centre revisat). 
Percentatge de satisfacció del futur estudiant amb la difusió i 
comunicació externa de l'oferta formativa del centre. 

4.1.2 Fomentar l'entesa entre les diferents àrees 
implicades (ordenació acadèmica, PDI, màrqueting i 
servei d'orientació al futur estudiant) concretant les 
funcions de cadascú. 

Administrador 
Vicedegana 
d'Ordenació 
Acadèmica 

Desembre 
2019 

Percentatge de satisfacció del personal amb el procés de 
comunicació externa (qüestionari de satisfacció del personal del 
centre revisat). 

4.1.3 Definir la figura de coordinador del procés que 
faciliti la seva coherència i seguiment. 

Administrador 
Vicedegana 
d'Ordenació 
Acadèmica 

Desembre 
2019 

Percentatge de satisfacció del personal amb el procés de 
comunicació externa (qüestionari de satisfacció del personal del 
centre revisat). 
Percentatge de satisfacció del futur estudiant amb la difusió i 
comunicació externa de l'oferta formativa del centre. 
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EIX 5: L'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT (C) 

OBJECTIUS/LÍNIES D'ACTUACIÓ ACCIONS RESPONSABLES TERMINI INDICADORS/EVIDÈNCIES 

5.1 ADAPTAR EL PROCÉS I ELS SEUS 
INSTRUMENTS 

5.1.1 Redefinir el procés d'avaluació anual de l'activitat 
docent del PDI donant-li coherència dins procés 
d'avaluació docent d'acord els criteris de la Universitat. 

Propietaris dels 
procediments 

Responsable de 
Qualitat 

Desembre 
2019 

Percentatge de satisfacció del PDI el procés d'avaluació de 
l'activitat docent (qüestionari de satisfacció del personal del 
centre revisat). 

5.1.2 Adaptar els documents per a la planificació i 
l'avaluació docent, en format i en terminis, per 
adaptar-lo a la lògica del curs i del seu procés de 
revisió, prèvia consulta amb el professorat. 

Propietaris dels 
procediments 

Responsable de 
Qualitat 

Desembre 
2019 

Percentatge de satisfacció del PDI el procés d'avaluació de 
l'activitat docent (qüestionari de satisfacció del personal del 
centre revisat). 

5.1.3 Realitzar un seguiment i un pla d'acompanyament 
més acurat. 

Vicedeganat 
d'Ordenació 
Acadèmica 

Curs 19/20 Elaboració del pla d'acompanyament (FET/NO FET). 

5.1.4 Seguir millorant les enquestes de satisfacció dels 
estudiants amb l’activitat docent fomentant la 
participació i incidint en la conscienciació dels 
estudiants en la seva importància a través d’accions de 
difusió i augmentant la fiabilitat dels resultats millorant 
les eines informàtiques de gestió de les dades. 

UtQ 
Serveis 

Informàtics 
Curs 19/20 

Percentatge de participació a les enquestes de satisfacció dels 
estudiants amb la docència. 
Percentatge de satisfacció del PDI el procés d'avaluació de 
l'activitat docent (qüestionari de satisfacció del personal del 
centre revisat). 

 Taula 4. Pla de millora definit per eixos i objectius línies d’actuació 

 

 

La mesura de l’assoliment de les accions del pla de millora proposat, que inclou evidències i majoritàriament indicadors de tipus qualitatiu o quantitatiu, implica la revisió 

d’alguns instruments ja existents com el Qüestionari de satisfacció del personal amb el centre per incloure ítems de valoració relacionats amb el SGIQ (processos, 

documentació i activitats que inclouen).
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La implementació del pla de millora proposat està plantejada per dur-se a terme parcialment o 

totalment, si així es considera oportú per part dels responsables del centre, durant el curs 19/20 

i per tant, com ja s’ha indicat amb anterioritat queda fora de l’abast d’aquest projecte. 

En cas que la implementació es realitzi caldrà fer-ne una valoració al finalitzar el termini 

d’aplicació a través dels indicadors i evidències definides per a cadascuna de les accions però, 

més enllà, també és convenient fer una valoració de la pròpia implementació. 

Amb aquesta intenció, una vegada finalitzada, es tornarà a passar el qüestionari inicial a la 

mateixa població i es realitzaran entrevistes d’avaluació d’acord amb les tres preguntes obertes 

que s’han plantejat inicialment (Què creus que podria millorar-se?, Què destaques com a 

aspectes positius? i Altres comentaris) per valorar-ne els canvis i afegint-n’hi altres directament 

relacionades amb la pròpia implementació (Com valores el pla de millora plantejat?, Com valores 

la seva implementació?, Quines accions consideres més adequades? i Quines accions consideres 

que es podrien millorar?). 

Això permetrà no només valorar l’assoliment de les accions plantejades sinó l’adequació del pla 

de millora plantejat i de la seva implementació, així com del seu impacte. 

 

8. CONCLUSIONS 

 

Potenciar la cultura de la qualitat és l’objectiu últim de qualsevol responsable de qualitat, tant 

interna com externa, en el marc de l’educació superior perquè és la que per definició permetrà 

que aquesta assoleixi la seva missió. 

Entenent la cultura de la qualitat com a responsabilitat de tots els grups implicats en l’assoliment 

d’aquesta missió, és bàsic vetllar per la seva satisfacció i apostar per la seva autonomia, aspectes 

els dos que forçosament han de passar per donar-los més coneixement del sistema de qualitat, 

interna i externa, del com però també del quan i sobretot del per què de tot allò que implica el 

sistema de qualitat en el context concret del SUC dins de l’EEES. 

I aquest coneixement passa necessàriament per la comunicació, la participació i la revisió de tot 

i amb tots els grups d’interès implicats. És l’única manera de començar a trencar el binomi massa 

recurrent, però no inevitable, de qualitat i càrrega de feina i de qualitat i mera burocratització 

innecessària. 



 

Màster Universitari en Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior - Projecte de TFM (Juny 2019)  32 

 

En aquest sentit, i a partir del projecte realitzat, convé valorar algunes de les conclusions que 

se’n poden treure: 

 

a. És clau augmentar la satisfacció de tots els grups d’interès en relació amb el SGIQ mirant 

de simplificar-lo, clarificar-lo i donar-li més coherència per facilitar que se’l facin seu. 

Això els donarà més autonomia i els permetrà assumir la responsabilitat necessària dins 

del sistema. 

b. És imprescindible fomentar la implicació que manifesten i demostren els diferents grups 

d’interès afavorint la seva participació en processos estratègics com el disseny de nous 

programes formatius i la seva revisió i millora. Aquesta implicació és necessària per 

adaptar-se a les noves necessitats d’un context extern que canvia ràpidament amb més 

eficàcia o la seva difusió externa per a la captació de nous estudiants. La seva 

participació és cabdal per aportar una visió més àmplia i enriquidora en la millora 

contínua. 

c. Convé que des de la direcció i des de la pròpia àrea de qualitat és faci no només un pas 

més enllà i s’aposti per, a banda de qüestions purament tècniques necessàries, fer una 

anàlisi global del SGIQ que li doni sentit i en permeti la seva millora contínua evitant la 

valoració dels processos com a compartiments estancs que impedeix adonar-se que 

sovint les debilitats d’uns són les fortaleses d’altres, sinó sent conscients que cal un 

enfocament intern del SGIQ i no només cap a les exigències externes. 

En qualsevol cas, dedicar-hi esforços per donar resposta a la missió del centre no només és 

convenient sinó imprescindible. 
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10.  ANNEXOS 

 

Annex I. Enquesta de valoració de la percepció de la qualitat i de l’àrea-Juny 2018  
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Annex II. Diagrames de flux dels grups de processos 

 

II.A. Revisió global del SGIQ 

 

 

 

INICI
Revisió global del SGIQ

Revisió i anàlisi del quadre 
d indicadors i de la gestió dels 

riscos/oportunitats. Definició línies 
d actuació

Revisió del Programa de curs 
anterior.

-ED-

Elaboració i aprovació 
documentació de planificació 

estratègica anual.
-ED-

FINAL

Calendari de revisió i 
planificació estratègica 

anual del Centre

Comunicació a PDI-PAS.
Publicació al web.

-Coordinador Qualitat-

Comissió de Qualitat (semestral)
-ED + Coordinadors Qualitat-

Informes auditories
Gestió de riscos i 
oportunitats
Identificació parts 
interessades
Programa de curs
ISC/ISTP
Quadre d indicadors
Informes diferents àrees
Informes enquestes
Actes reunions
Informe Q/S/F
Informe  NC
Política Qualitat
Procediments
Proveïdors
Necessitats formatives

Revisió i elaboració de 
l Informe de Seguiment de 

Centre (ISC) i dels informes de 
seguiment de les titulacions 

pròpies (ISTP)

Lliurament al DG i al 
Patronat per a la seva 

aprovació
-Degà-

Programa de curs 
del Centre

Pressupost anual del 
Centre

Pla Comercial anual 
del Centre

Oferta formativa curs 
següent

ISC

ISTP

Informes de 
qualitat

Procediment de 
Revisió i millora de 

les titulacions de grau 
i postgrau

Procediment de Recollida de 
resultats

Convocatòria de la reunió anual de seguiment del SGIQ a 
càrrec de l ED

-Degà-

DG: Direcció General
ED: Equip Directiu
ISC: Informe de Seguiment de Centre
ISTP: Informe de Seguiment de 
Titulacions Pròpies
PDI: Personal Docent i Investigador
PAS: Personal d Administració i Serveis
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II.B1. Disseny i innovació de programes formatius/Revisió i millora dels programes 

formatius 

 

 

INICI

Procediment de Revisió i millora 
de les titulacions de grau i 

postgrau

Proposta anual de l oferta 
formativa del següent curs a 

l Equip Directiu
-VD OA-

Proposta de nova titulació o 
modificació de l existent. 
Elaboració del protocol.

-Dtors. Titulació-

Elaboració del 
pressupost

-Administrador-

La proposta és viable?

FINAL Aprovació de l oferta formativa
-ED-

Procés de definició i 
aprovació de l oferta 
formativa global de la 

Universitat

La Junta aprova la 
proposta?

Elaboració del protocol 
per al seu lliurament a la 

Junta de la Universitat
-SOA-

FINAL

Presentació al 
Patronat Universitat

Procediments de 
Planificació i 

desenvolupament de 
l activitat docent de grau i 

postgrau

Procediment de 
Comunicació, informació 
externa i rendiment de 

comptes

SÍNO

NO SÍ

Aprovació de l oferta formativa
-DG-

Activació del procés difusió/
comunicació nova oferta formativa

Impartició nova titulació i 
valoració posterior del disseny

Procediment de Disseny i 
innovació de titulacions de grau i 

postgrau

FINAL

DG: Direcció General
ED: Equip Directiu
SOA: Secretaria d Ordenació Acadèmica
VD OA: Vicedeganat d Ordenació Acadèmica
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II.B2. Comunicació externa 

 

INICI

Procediment de Revisió global del 
SGIQ

Comunicació de l oferta 
formativa

-ED-

Lliurament al Servei d Orientació 
al Futur Estudiant (SOFE) de la 
informació sobre les titulacions

-Directors de titulació-

FINAL

Actualització al web
-SOFE-

Elaboració de continguts de 
catàlegs i fitxes de titulació

-D. Titulacions-SOFE-

Elaboració maqueta
-Màrqueting-

Revisió de la maqueta.
Aprovació.

-VD OA-UtQ-ED-

Impressió de catàlegs i fitxes 
de titulació

Distribució de catàlegs i fitxes
-SOFE-Màrqueting-

Procediment d Admissió i 
matrícula

ED: Equip Directiu
SOFE: Servei d Orientació al Futur Estudiant
UtQ: Unitat Tècnica de Qualitat
VD OA: Vicedeganat d Ordenació Acadèmica
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II.C. Avaluació de l’activitat docent 

 

 

INICI

Recollida d informació de qualitat docent i 
preparació de les dades
-Coordinador Qualitat-

Realització informes avaluació
-Professors-Resp. Acadèmics-

Realització de l informe global d avaluació 
de cada docent

-CSQD-

Comunicació de la valoració al professorat
-CSQD-

Convocatòria anual del procés d avaluació 
de l activitat docent 

-CSQD-ED-

Plantilles d autoinforme del 
docent

Informe global d avaluació 
docent del professor

Està d acord?
-Professor-

NO

Elaboració de l informe global d avaluació docent 
del Centre
-CSQD-

Proposta de millores en l activitat 
formativa
-VD OA-

SÍ

Procediment de 
revisió i  millora de 
les titulacions de 
grau i postgrau

Notificació al professorat que participa en 
algun dels programes d avaluació docent

-Degà-

Plantilles d informe del 
responsable acadèmic

Valoració de l informe
-ED-

Procediment de 
Recollida de resultats

FINALProcediments de 
planificació i 

desenvolupament 
de la docència a 
grau i postgrau

Informe global d avaluació 
docent del Centre

CSQD: Comissió de 

Seguiment de la Qualita t 

Docent

ED: Equip Directiu

VD OA: Vicedeganat 

d Ordenació Acadèmica
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 Annex III. Qüestionari de valoració de la planificació i la coordinació de processos 
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Annex IV. Resultats quantitatius obtinguts al Qüestionari de valoració de la planificació i la coordinació de processos 

(veure Annex 3) 

 

 

 

 

De les afirmacions següents, marca la que consideris que s'adequa més a la 
teva realitat 

Opcions de resposta Respostes 

Tinc coneixement ampli de la majoria de 
processos que es duen a terme a la Facultat 

21,88% 7 

Tinc un coneixement superficial de la majoria de 
processos que es duen a terme a la Facultat 

18,75% 6 

Conec els processos en els que participo 
directament o indirectament 

46,88% 15 

Conec alguns dels processos en els que 
participo, però de manera parcial 

12,50% 4 

No em cal conèixer cap dels processos més enllà 
d'allò que és la meva feina diària 

0,00% 0 

  
Nombre de 
respostes 

32 
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A. Gestió de la qualitat interna (Revisió global del SGIQ) 
          

  0 1 2 3 4 5 Total 
Mitjana 

ponderada 

Desviació 
estàndard 

(σ) 

Objectiu (la finalitat del procés 
està clara i la conec) 

0,00% 0 0,00% 0 3,33% 1 23,33% 7 30,00% 9 43,33% 13 30 4,13  0,9 

Planificació (el procés està ben 
planificat i s'hi tenen en 
compte totes les activitats) 

0,00% 0 0,00% 0 10,00% 3 16,67% 5 63,33% 19 10,00% 3 30 3,73  0,8 

Terminis (els terminis per a 
cadascuna de les activitats 
estan clarament fixats) 

0,00% 0 0,00% 0 16,67% 5 16,67% 5 26,67% 8 40,00% 12 30 3,9  1,1 

Terminis (els terminis estan 
fixats d'acord amb els 
diferents terminis globals 
exigits i són suficients) 

0,00% 0 0,00% 0 17,24% 5 37,93% 11 27,59% 8 17,24% 5 29 3,45  1,0 

Responsabilitat (els 
responsables de cada activitat 
estan ben definits) 

0,00% 0 0,00% 0 10,00% 3 20,00% 6 50,00% 15 20,00% 6 30 3,8  0,9 

Informació (la informació que 
es proporciona sobre les 
activitats, els terminis i els 
participants del procés és 
suficient i clara) 

0,00% 0 0,00% 0 10,00% 3 23,33% 7 50,00% 15 16,67% 5 30 3,73  0,9 

Documentació (se’m 
proporciona la documentació 
necessària per dur a terme el 
procés, o m’és fàcilment 
accessible) 

0,00% 0 0,00% 0 13,33% 4 16,67% 5 23,33% 7 46,67% 14 30 4,03  1,1 

Coordinació (les activitats 
estan ben planificades i 
coordinades i rarament 
sorgeixen imprevistos que 
alterin la planificació inicial) 

0,00% 0 6,90% 2 31,03% 9 27,59% 8 31,03% 9 3,45% 

1 
 

 

 

 

 

 

29 2,93  1,0 
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La meva participació (se m’ha 
informat amb el temps 
suficient per poder-me 
organitzar i prioritzar i soc 
conscient de la importància de 
respectar els terminis donada 
la participació seqüencial de 
diferents agents) 

0,00% 0 6,67% 2 23,33% 7 23,33% 7 16,67% 5 30,00% 9 30 3,4  1,3 

Finalització (una vegada 
finalitzat el procés se'n fa un 
retorn i es posa a disposició 
dels diferents grups d’interès 
la documentació generada) 

0,00% 0 13,33% 4 6,67% 2 16,67% 5 23,33% 7 40,00% 12 30 3,7  1,4 

Respostes 30               

NC 2               

 

B1. Disseny i innovació de programes formatius/revisió i millora dels programes formatius        

  0   1   2   3   4   5   Total 
Mitjana 

ponderada 

Desviació 
estàndard 

(σ) 

Objectiu (la finalitat del procés 
està clara i la conec) 

0,00% 0 3,85% 1 7,69% 2 19,23% 5 38,46% 10 30,77% 8 26 3,85  1,1 

Planificació (el procés està ben 
planificat i s'hi tenen en compte 
totes les activitats) 

0,00% 0 11,54% 3 19,23% 5 26,92% 7 34,62% 9 7,69% 2 26 3,08  1,2 

Terminis (els terminis per a 
cadascuna de les activitats estan 
clarament fixats) 

0,00% 0 11,54% 3 11,54% 3 38,46% 10 26,92% 7 11,54% 3 26 3,15  1,2 
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Terminis (els terminis estan 
fixats d'acord amb els diferents 
terminis globals exigits i són 
suficients) 

0,00% 0 12,00% 3 20,00% 5 44,00% 11 16,00% 4 8,00% 2 25 2,88  1,1 

Responsabilitat (els 
responsables de cada activitat 
estan ben definits) 

0,00% 0 15,38% 4 15,38% 4 23,08% 6 34,62% 9 11,54% 3 26 3,12  1,3 

Informació (la informació que es 
proporciona sobre les activitats, 
els terminis i els participants del 
procés és suficient i clara) 

0,00% 0 20,00% 5 16,00% 4 24,00% 6 28,00% 7 12,00% 3 25 2,96  1,3 

Documentació (se’m 
proporciona la documentació 
necessària per dur a terme el 
procés, o m’és fàcilment 
accessible) 

0,00% 0 19,23% 5 15,38% 4 26,92% 7 23,08% 6 15,38% 4 26 3  1,4 

Coordinació (les activitats estan 
ben planificades i coordinades i 
rarament sorgeixen imprevistos 
que alterin la planificació inicial) 

3,85% 1 23,08% 6 19,23% 5 26,92% 7 26,92% 7 0,00% 0 26 2,5  1,2 

La meva participació (se m’ha 
informat amb el temps suficient 
per poder-me organitzar i 
prioritzar i soc conscient de la 
importància de respectar els 
terminis donada la participació 
seqüencial de diferents agents) 

0,00% 0 23,08% 6 7,69% 2 23,08% 6 38,46% 10 7,69% 2 26 3  1,3 

Finalització (una vegada 
finalitzat el procés se'n fa un 
retorn i es posa a disposició dels 
diferents grups d’interès la 
documentació generada) 

4,00% 1 16,00% 4 8,00% 2 20,00% 5 24,00% 6 28,00% 7 25 3,28  1,6 

Respostes 26               

NC 6               
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B2. Difusió dels programes formatius a partir de l'oferta formativa des del seu disseny/modificació (Comunicació externa)        

  0   1   2   3   4   5   Total 
Mitjana 

ponderada 

Desviació 
estàndard 

(σ) 

Objectiu (la finalitat del procés 
està clara i la conec) 

0,00% 0 0,00% 0 10,71% 3 10,71% 3 32,14% 9 46,43% 13 28 4,14  1,0 

Planificació (el procés està ben 
planificat i s'hi tenen en compte 
totes les activitats) 

0,00% 0 7,14% 2 21,43% 6 35,71% 10 28,57% 8 7,14% 2 28 3,07  1,1 

Terminis (els terminis per a 
cadascuna de les activitats estan 
clarament fixats) 

0,00% 0 11,54% 3 19,23% 5 30,77% 8 26,92% 7 11,54% 3 26 3,08  1,2 

Terminis (els terminis estan fixats 
d'acord amb els diferents terminis 
globals exigits i són suficients) 

0,00% 0 11,54% 3 26,92% 7 38,46% 10 15,38% 4 7,69% 2 26 2,81  1,1 

Responsabilitat (els responsables 
de cada activitat estan ben 
definits) 

7,14% 2 10,71% 3 28,57% 8 14,29% 4 32,14% 9 7,14% 2 28 2,75  1,4 

Informació (la informació que es 
proporciona sobre les activitats, 
els terminis i els participants del 
procés és suficient i clara) 

0,00% 0 25,93% 7 14,81% 4 25,93% 7 25,93% 7 7,41% 2 27 2,74  1,3 

Documentació (se’m proporciona 
la documentació necessària per 
dur a terme el procés, o m’és 
fàcilment accessible) 

0,00% 0 10,71% 3 25,00% 7 25,00% 7 28,57% 8 10,71% 3 28 3,04  1,2 

Coordinació (les activitats estan 
ben planificades i coordinades i 
rarament sorgeixen imprevistos 
que alterin la planificació inicial) 

3,70% 1 18,52% 5 29,63% 8 33,33% 9 11,11% 3 3,70% 1 27 2,41  1,2 
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La meva participació (se m’ha 
informat amb el temps suficient 
per poder-me organitzar i 
prioritzar i soc conscient de la 
importància de respectar els 
terminis donada la participació 
seqüencial de diferents agents) 

3,57% 1 10,71% 3 21,43% 6 32,14% 9 32,14% 9 0,00% 0 28 2,79  1,1 

Finalització (una vegada finalitzat 
el procés se'n fa un retorn i es 
posa a disposició dels diferents 
grups d’interès la documentació 
generada) 

3,57% 1 10,71% 3 25,00% 7 28,57% 8 21,43% 6 10,71% 3 28 2,86  1,3 

Respostes 28               

NC 4               

 

C. Gestió de recursos humans (Avaluació de l'activitat docent)             

  0   1   2   3   4   5   Total 
Mitjana 

ponderada 

Desviació 
estàndard 

(σ) 

Objectiu (la finalitat del procés 
està clara i la conec) 

0,00% 0 8,00% 2 4,00% 1 8,00% 2 28,00% 7 52,00% 13 25 4,12  1,2 

Planificació (el procés està ben 
planificat i s'hi tenen en compte 
totes les activitats) 

0,00% 0 4,00% 1 8,00% 2 8,00% 2 52,00% 13 28,00% 7 25 3,92  1,0 

Terminis (els terminis per a 
cadascuna de les activitats estan 
clarament fixats) 

4,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 16,00% 4 60,00% 15 20,00% 5 25 3,88  1,0 

Terminis (els terminis estan fixats 
d'acord amb els diferents terminis 
globals exigits i són suficients) 

4,00% 1 0,00% 0 4,00% 1 12,00% 3 68,00% 17 12,00% 3 25 3,76  1,0 

Responsabilitat (els responsables 
de cada activitat estan ben 
definits) 

4,00% 1 0,00% 0 4,00% 1 12,00% 3 44,00% 11 36,00% 9 25 4  1,2 
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Informació (la informació que es 
proporciona sobre les activitats, 
els terminis i els participants del 
procés és suficient i clara) 

4,00% 1 0,00% 0 12,00% 3 8,00% 2 56,00% 14 20,00% 5 25 3,72  1,2 

Documentació (se’m proporciona 
la documentació necessària per 
dur a terme el procés, o m’és 
fàcilment accessible) 

8,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 8,00% 2 48,00% 12 36,00% 9 25 3,96  1,3 

Coordinació (les activitats estan 
ben planificades i coordinades i 
rarament sorgeixen imprevistos 
que alterin la planificació inicial) 

4,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 28,00% 7 52,00% 13 16,00% 4 25 3,72  1,0 

La meva participació (se m’ha 
informat amb el temps suficient 
per poder-me organitzar i 
prioritzar i soc conscient de la 
importància de respectar els 
terminis donada la participació 
seqüencial de diferents agents) 

4,17% 1 0,00% 0 0,00% 0 16,67% 4 54,17% 13 25,00% 6 24 3,92  1,1 

Finalització (una vegada finalitzat 
el procés se'n fa un retorn i es 
posa a disposició dels diferents 
grups d’interès la documentació 
generada) 

8,33% 2 8,33% 2 12,50% 3 20,83% 5 33,33% 8 16,67% 4 24 3,13  1,5 

Respostes 25               

NC 7               
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Annex V. Glossari 

 

ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 

Anàlisi CAME: Corregir, Afrontar, Mantenir i Explotar 

Anàlisi DAFO: Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

AQU: Agència per a la qualitat del sistema universitari de Catalunya 

CSQD: Comissió de Seguiment de la Qualitat Docent 

DG: Direcció General 

ECTS: European Credit Transfer System (Sistema europeu de transferència de crèdits) 

ED: Equip Directiu del centre format pel degà, els diferents vicedegans, l’administrador i la 

secretària acadèmica. 

EEES: Espai Europeu d’Educació Superior 

EUA: European University Association 

ISC: Informe de Seguiment de centre 

ISTP: Informe de Seguiment de Titulacions Pròpies 

NC: No conformitats 

PAS: Personal d’administració i serveis 

PDI: Personal docent i investigador 

Q/S/F: Queixes/Suggeriments/Felicitacions 

SGIQ: Sistema de Garantia interna de Qualitat 

SOA: Secretaria d’ordenació Acadèmica 

SOFE: Servei d’Orientació al Futur Estudiant 

SUC: Sistema universitari català 

UtQ: Unitat Tècnica de Qualitat del centre 

VD OA: Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica 

VSMA: verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions oficials 

 

 


