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1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EUSES TE-001 Elaboració i revisió de la política i els objectius de qualitat 

 

2. TIPUS DE PROCÉS 

☒ Estratègic 

☐ Clau 

☐ Suport   

 

3. JERARQUIA DEL PROCÉS 

• Procés o processos superiors: No n’hi ha 

• Processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat: 

PR-EUSES TE-003 Seguiment i millora de les titulacions. 
PR-EUSES TE-015 Consultes, queixes, reclamacions, suggeriments i 

felicitacions. 
• Procés inferior: No n’hi ha 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procés és establir la metodologia a aplicar en la definició, 

aprovació,  revisió i millora de la política i els objectius de qualitat d’EUSES TE – 

centre adscrit a la URV. 

La política i els objectius de qualitat d’EUSES TE – centre adscrit a la URV han de ser 

coherents amb els que ha definit la Universitat en la seva Política de Qualitat.  

L’Equip de direcció del centre ha d’assegurar que aquesta política de qualitat: 

Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial 30-04-2008 
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els objectius de qualitat. 

Revisió de tot el procés per actualitzar-lo a les directrius actuals. 
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el nom i codi. 
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• és adequada al propòsit d’EUSES TE, 

• inclou el compromís de complir els requisits i de millorar contínuament l’eficàcia 

del sistema de gestió interna de la qualitat, 
• proporciona un marc de referència per a establir i revisar els objectius de qualitat, 

• és comunicada i entesa dins d’EUSES TE, i 
• és revisada per a una adequació continuada. 

 

4.1. Definicions 

Política de qualitat: Declaració d’intencions globals que fixen  l’orientació d’EUSES 

TE en relació al compromís amb la qualitat i la millora continua.  

Objectius de qualitat: objectius marcats per EUSES TE orientats a la millora de tots 

els factors tècnics, administratius i humans que afecten la qualitat dels processos i que 

orienten cap a la reducció, l’eliminació i la prevenció de les deficiències, i cap a la 

satisfacció dels usuaris. 

 

4.2. Àmbit d’aplicació 

Aquest procés serà aplicable tant per a la definició inicial de la política i els objectius 

de qualitat com per a les revisions periòdiques que s’efectuaran amb caràcter anual. 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

5.1. Definició de la política i els objectius de qualitat 

Per definir la política i els objectius de qualitat, el director del Sistema Intern de 

Garantia de Qualitat (DSIGQ) recopila la informació d’entrada: els plans estratègics i 

la política de qualitat de la Universitat i d’EUSES TE, els criteris i directrius de l’EEES, i 

les aportacions dels agents d’interès.  

 

L’equip de direcció de l’escola tenint en compte aquesta informació elabora la proposta 

de la política i objectius de qualitat d’EUSES TE. Per fer-ho, també compta amb el 

suport del Gabinet de Qualitat, qui en última instància en valida la correcció tècnica. 

 

L’Equip de direcció de l’escola defineix els objectius de qualitat basant-se en: 

- El Pla de millora del centre, que recull les accions a portar a terme arrel del 

seguiment de la qualitat de les titulacions. 

- Els objectius i programes aprovats pel Consell de Govern de la URV. 

- Els Objectius i prioritats de l’Equip de direcció de l’escola i de la Junta de Govern 

d’EUSES TE. 

Els objectius de qualitat es documentaran definint: accions a desenvolupar, 

responsable, termini i indicadors de seguiment. 
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5.2. Aprovació de la política i els objectius de qualitat inicials 

Una vegada definida la política i els objectius de qualitat, l’Equip de direcció de l’escola 

els presenta a la Junta de Govern d’EUSES TE per a la seva discussió i aprovació. En 

cas de modificacions substancials, es torna a iniciar el procés.  

La seva aprovació quedarà reflectida en una acta de la Junta de Govern d’EUSES TE. 

 

5.3. Difusió i publicació de la política i els objectius de qualitat inicials 

L’Equip de direcció de l’escola defineix les activitats de difusió de la política i Objectius 

de Qualitat d’EUSES TE. Aquesta difusió ha de tenir en compte tots els agents 

d’interès, ser pública i accessible a tots els grups d’interès.  

La publicació es durà a terme a través de la plana web d’EUSES TE dins de l’apartat 

específic de qualitat i en el plafó informatiu d’EUSES TE.  

El DSIGQ és el responsable de garantir aquesta publicació.  

 

5.4. Recollida i anàlisi dels resultats 

Amb la informació, recollida pel DSIGQ, de les aportacions dels agents d’interès i de 

les conclusions de l’Informe de Seguiment del Centre, l’Equip de direcció de l’escola 

proposarà, si s’escau, la modificació de la política i/o els objectius de qualitat.  

L’Equip de direcció de l’escola  pot proposar una revisió de la Política de Qualitat 

d’EUSES TE en qualsevol moment , però com a mínim es revisarà una vegada a l’any. 

 

Pel que fa als Objectius de Qualitat, l’Equip de direcció de l’escola analitzarà 

anualment el grau de compliment dels objectius en l’exercici anterior utilitzant els 

indicadors i fonts d’informació definits prèviament. El seguiment es documentarà 

valorant el grau de compliment de l’objectiu. En el cas d’assoliment baix d’un objectiu 

es revisaran els processos associats i es proposarà les modificacions oportunes per tal 

de millorar-ne el resultat en el futur. 

 

També es valorarà la necessitat d’eliminar o incloure nous objectius. 

 

Els objectius de qualitat d’EUSES TE es desenvoluparan a través de projectes o 

accions específiques. 

 

5.5. Ratificació de la Política i/o els Objectius de Qualitat 
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En el cas que la política i/o els objectius de qualitat continuïn sent apropiats, seran 

presentats a la Junta de Govern d’EUSES TE per a la seva ratificació. La ratificació 

quedarà reflectida en l’acta de la Junta de Govern d’EUSES TE corresponent. 

 

5.6. Modificació de la Política i/o els Objectius de Qualitat 

Política de Qualitat: l’Equip de direcció de l’escola una vegada elaborada una nova 

política de qualitat d’EUSES TE la presentarà al Gabinet de Qualitat per tal que en 

confirmi la correcció tècnica. Una vegada feta aquesta correcció es rendirà comptes 

dels canvis introduïts en la Junta de Govern d’EUSES TE en que es presenta la nova 

política per tal que s’aprovi. 

Objectius de Qualitat: Anualment l’Equip de direcció de l’escola, una vegada revisats 

els resultats dels objectius de qualitat d’EUSES TE i definits els que seran els nous, 

rendirà comptes dels canvis introduïts en la Junta de Govern d’EUSES TE en que es 

presenten els nous objectius de qualitat per la seva aprovació. 

 

5.7. Publicació de la nova política i/o nous objectius de qualitat 

Es farà seguint les indicacions del punt 5.3. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

• Criteris i directrius de l’EEES . 

• Documents de planificació estratègica de la URV. 
• Política i Objectius de Qualitat d’EUSES TE. 

• Pla de millora d’EUSES TE. 

• Aportacions dels agents d’interès: recollides a través de les enquestes de 
satisfacció, i de les queixes i suggeriments recollits en el procés PR-EUSES TE-

015 Consultes, queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions. 
 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Política i Objectius de Qualitat d’EUSES TE. 

 

3. Usuaris / clients 

• PDI 

• PAS 

• Estudiants 
• Empreses i institucions del territori  

 

4. Propietari / gestor 
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• EUSES TE   /   Equip de direcció de l’escola, Responsable del SIGQ 

 

5. Agents implicats 

• Junta de Govern d’EUSES TE. 

• Equip de direcció d’EUSES TE.  
• Director del SIGQ d’EUSES TE. 

• Gabinet de Qualitat de la URV. 

 

6. Agents d’interès 
 

• Estudiants 

• PDI 

• PAS 
Aquests agents participen en la definició i revisió de la política i objectius de 

qualitat del centre a través de la seva participació en la recollida i anàlisi de 
resultats i/o la Junta de Govern d’EUSES TE i disposen de la informació a la 

web del centre apartat de qualitat.  

 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S)  

Revisar anualment la política i els objectius de qualitat, i fer-ne difusió si cal. 
Anualment s’establiran els objectius que es vulguin assolir. 

 

8. INDICADORS  

Els indicadors seran els inclosos en cada un dels objectius del Pla de millora del centre. 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I - PR-EUSES TE-001 Elaboració i revisió de la política i els objectius de 
qualitat. 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

Una vegada a l’any es revisa la Política i els Objectius de Qualitat.  

 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 

Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 
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a Política de qualitat d’EUSES TE 

DSIGQ 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

b Objectius de Qualitat d’EUSES TE  

DSIGQ 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

c 
Acta de la Junta de Govern d’EUSES TE 

d’aprovació de la Política i Objectius de 

Qualitat 
Director 

d’EUSES TE 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 

compartida al 

servidor 

d Acta de la Junta d’EUSES TE de 

ratificació de la Política i Objectius de 

Qualitat Director 

d’EUSES TE 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 

compartida al 

servidor 

 

12. DOCUMENTACIÓ DE SUPORT (instruccions de treball, manuals, 

procediments, etc.) 

• Model d’Assegurament de la Qualitat Docent de la URV 

• Acords de Consell de Govern 

• Acords de la Junta de Govern d’EUSES TE 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

No aplica. 

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

• Web del centre 
• Plafó informatiu d’EUSES TE 
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Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial 30-04-2008 

0.1 e, f, g, h, j, k 14-01-2009 

0.2 Adaptació del procés al centre EUSES TE 30-10-2015 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EUSES TE-003 Seguiment i millora de titulacions. 

 

2. TIPUS DE PROCÉS 

�  Estratègic 

�  Clau   

�  Suport   
 

3. JERARQUIA DEL PROCÉS 

• Procés o processos superiors: No n’hi ha 
• Processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat:  

PR-GENÈRIC URV-002 Planificació de titulacions 
PR- GENÈRIC URV -004 Modificació de titulacions 
PR- GENÈRIC URV -005 Suspensió de titulacions 
PR-EUSES TE-006 Acreditació de titulacions 

• Procés inferior: No n’hi ha 
  

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procés és descriure la sistemàtica per realitzar el seguiment 
periòdic de les titulacions.  La finalitat d’aquest seguiment és detectar i identificar 
punts forts i febles i proposar accions de millora que garanteixin la qualitat dels 
programes formatius.  
 

4.1. Definicions 

No aplica. 
 
 
4.2. Àmbit d’aplicació 

Aquest procés aplica a totes les titulacions de EUSES TE – centre adscrit a la URV, tant 
de grau com de màster (Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Grau en 
Fisioteràpia així com els futurs ensenyaments que es puguin oferir).  
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5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

 

5.1. Definició de l’òrgan o persona/es involucrades en el seguiment i millora 
de les titulacions 

El responsable de portar a terme el seguiment de la qualitat d’una titulació és el 
director/a de la titulació (en endavant DT). És a dir, en cas d’un ensenyament de grau, 
el Director/a de Grau (DG) i en el cas d’un ensenyament de màster,  el Director/a de 
Màster (DM).  

El responsable de portar a terme el seguiment de la qualitat del conjunt de titulacions 
de EUSES TE, dels processos del SIGQ, així com dels aspectes globals de qualitat que 
afecten tot EUSES TE, és el Director del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat 
d’EUSES TE (en endavant DSIGQ).  

Per a portar a terme el seguiment de les titulacions, el DT i el DSIGQ comptaran amb 
la col·laboració dels cap d’estudis, responsables de mobilitat, de pràctiques externes, 
del Pla d’Acció Tutorial, del TFG/TFM, i de tot el professorat de la titulació. Així mateix 
es comptarà amb el suport del personal de secretaria acadèmica, del servei 
d’informàtica, de la secretaria, del CRAI de la URV i de la consergeria. 

El Gabinet Tècnic del Rectorat és el responsable de proporcionar a EUSES TE les 
indicacions i models necessaris per a portar a terme el seguiment anual de les 
titulacions, basant-se en els requeriments interns de la URV, els requeriments de les 
agències de qualitat i les indicacions dels vicerectorats implicats. 

 

5.2. Recollida d’informació i dades per al seguiment 

Al llarg del curs, la comissió d’ordenació acadèmica s’encarrega de recopilar i tractar, 
si és necessari, la informació i dades necessàries per a portar a terme el seguiment de 
la qualitat de les titulacions del centre. 

Per a portar a terme aquesta tasca, es compta amb el suport i assessorament del 
Gabinet Tècnic del Rectorat, del Servei de Recursos Educatius, del servei informàtic 
d’EUSES TE, la secretaria acadèmica d’EUSES TE i del Servei de Gestió Acadèmica, 
principalment. Altres serveis propis i unitats de la URV proporcionen dades i 
indicadors: CRAI, Servei de Recursos Humans, Servei de Manteniment  i Servei de 
Recursos Informàtics i TIC, entre d’altres. 

La URV  disposa del Sistema Integrat d’Informació i Anàlisi (SÍNIA), que constitueix el 
sistema d’informació de la Universitat i que posa a disposició del PAS i del PDI , a 
través de la intranet de la URV, un conjunt d’informes amb dades necessàries per al 
procés de seguiment i acreditació de les titulacions. La responsabilitat en la gestió de 
SÍNIA recau en el Gabinet Tècnic del Rectorat. Tot i que EUSES TE és un centre extern 
sense accés directe al SÍNIA, el Gabinet Tècnic del Rectorat li facilita tota aquella 
informació de la que participa com a centre adscrit. 

 El DT recollirà dades en relació a: 

• La planificació i coordinació docent 
• El perfil dels estudiants de la titulació 
• La pertinència de la informació pública 
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• El sistema intern de garantia de la qualitat 
• La satisfacció dels grups d’interès 
• L’adequació i suficiència del professorat 
• Els mecanismes de suport que rep el professorat 
• Els sistemes de suport a l’aprenentatge 
• El desenvolupament de la titulació 

 

La concreció de les dades mínimes a recollir es troben al document de suport per a la 
realització de l’informe de seguiment / autoinforme per a l’acreditació de titulacions 
oficials elaborat per la URV. 

 

5.3. Anàlisi de les dades i reflexió sobre el funcionament de les titulacions 

La comissió d’ordenació acadèmica, el DT i els responsables dels principals processos 
vinculats al desenvolupament de la titulació (pràctiques externes, mobilitat, Pla d’Acció 
Tutorial, TFG/TFM, orientació professional, recursos materials i serveis, consultes, 
queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions) analitzen les dades i indicadors 
recopilats i fan una reflexió sobre el seu funcionament i els resultats  obtinguts. 
Aquesta reflexió es concreta en la determinació de punts forts, punts febles i àrees de 
millora.  

La reflexió s’ha de realitzar a dos nivells: 

• Una reflexió quantitativa dels resultats dels indicadors, segons s’indica en la 
fitxa de cada procés. 

• Una valoració qualitativa tant dels resultats dels indicadors com d’altra 
informació que s’ha pogut recollir.  

 

5.4. Informe anual de seguiment de les titulacions 

El DSIGQ és responsable de fer l’informe anual de seguiment de les titulacions, 
seguint el model establert per la URV en el document de suport per a la realització de 
l’informe de seguiment / autoinforme per a l’acreditació de titulacions oficials, que 
podrà adaptar en funció de les característiques de les titulacions d’EUSES TE. Aquestes 
adaptacions seran consultades prèviament amb el Gabinet Tècnic del Rectorat. 

Els DT i la comissió d’ordenació acadèmica són responsables d’elaborar la part 
específica de la seva titulació que es preveu a l’informe. 

 

L’informe anual de seguiment de les titulacions es basarà en les dades i la informació 
recollida, en l’anàlisi dels DT, la comissió d’ordenació acadèmica i responsables de 
processos i les opinions i la mesura de la satisfacció dels agents d’interès. 

L’informe ha d’incloure, si escau, la definició de propostes de modificació de la 
memòria del títol com a resultat de les propostes de millora formulades. 

Aquestes propostes de modificació s’han de tractar  tal com es defineix al procés PR-
Genèric URV-004 Modificació de titulacions. 
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Així mateix l’informe anual de seguiment de les titulacions s’ha de lliurar al Gabinet 
Tècnic del Rectorat per a la seva revisió. 

 

5.5. Elaboració del Pla de Millora 

A partir de les valoracions i conclusions de l’informe, EUSES TE ha d’elaborar un Pla de 
millora que inclogui les propostes de millora de les titulacions. Aquest pla de millora 
forma part de l’informe de seguiment. 

La documentació del pla de millora ha d’incloure, com a mínim: 

- L’àmbit de millora 
- El/s punt/s feble/s detectat/s 
- Les propostes de millora 
- Les accions a portar a terme 
- El responsable de dur a terme les accions corresponents. Cal indicar si es 

tracta d’una qüestió a adreçar a la universitat 
- El termini previst d’execució de les accions de millora. 
- Indicadors de seguiment, sempre que sigui possible 

Caldrà especificar, també, si el pla de millora proposat implica una modificació de la 
titulació. 

 

5.6. Aprovació i publicació de l’informe de seguiment 

L’informe anual de seguiment de les titulacions es presenta, discuteix i aprova per 
Junta de Govern d’EUSES TE. 

Una vegada aprovat l’informe es publica a l’apartat de qualitat de la  web d’EUSES TE, 
per tal que sigui accessible a tots els agents d’interès i es trasllada al Gabinet Tècnic 
del Rectorat com a font d’informació per al seguiment de la qualitat de les titulacions 
de la Universitat i per al seguiment del funcionament del SIGQ institucional. 

 

 

5.7. Implantació, seguiment i revisió del pla de millora 

L’Equip de Direcció del Centre és el responsable de la implantació del pla de millora 
inclòs a l’informe anual de seguiment de les titulacions. El DSIGQ és l’encarregat de 
portar a terme el seguiment de la implantació del pla de millora. 

En cada informe de seguiment s’ha de valorar i documentar el grau d’implantació de 
les millores definides el curs anterior. Arrel d’aquesta valoració, més el seguiment del 
curs següent, es poden redefinir, revisar o desestimar les accions proposades. El 
resultat serà un nou pla de millora. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 
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• Necessitat de revisar el funcionament i resultats de les titulacions del centre. 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Informe de seguiment del centre (inclou el pla de millora).  

3. Usuaris / clients 

• Societat en general 

4. Propietari / gestor 

• Responsables de titulació i responsable del SIGQ  

5. Agents implicats 

• Comissió d’ordenació acadèmica 
• Comissió de qualitat 
• Director de titulació 
• Director del SIGQ 
• Equip de Direcció del Centre 
• Junta de Govern d’EUSES TE 
• Gabinet Tècnic del Rectorat 

6. Agents d’interès:  

• PDI 
• PAS 
• Estudiants 
• Futurs alumnes 
• Ocupadors 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

No aplica. 

 

 

8. INDICADORS  

No aplica. 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I - PR-EUSES TE-003 Seguiment i millora de titulacions. 
 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

El seguiment de les diferents activitats que es porten a terme a cada titulació i dels 
seus resultats es realitzen en continu, al llarg de cada curs acadèmic. 

Quan ja ha finalitzat el curs acadèmic i es disposa de les dades i indicadors 
consolidats, comença la fase d’elaboració de l’informe. 
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11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

Revisar que siguin els correctes pel centre en concret. 

Id Nom del Registre Responsable 
Custòdia Ubicació 

a Informe anual de 
seguiment de les 
titulacions 

DSIGQ l’apartat de qualitat de la  web 
d’EUSES TE 

b Acta de la Junta de 
Centre (especificar tipus 
de centre: Facultat, 
Escola, etc.) 

Director de 
centre Ordinador del Director d’EUSES TE 

 

12. DOCUMENTACIÓ DE SUPORT  

2 Document de suport per a la realització de l’informe de seguiment / 
autoinforme per a l’acreditació de titulacions oficials (URV). 

2 Guia per al seguiment de les titulacions oficials de Grau i de Màster (AQU). 
 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

No aplica. 
 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

• SÍNIA 

• Sistema d’informació propi. 
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Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial 30-10-2015 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EUSES TE-006 Acreditació de titulacions 

 

2. TIPUS DE PROCÉS 

Revisar que estigui marcada l’opció correcta. 

☒ Estratègic 

☐  Clau  

☐ Suport   

 

3. JERARQUIA DEL PROCÉS 

• Procés o processos superiors: No n’hi ha 
• Processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat:  

PR-GENÈRIC URV-002 Planificació de titulacions 
PR-GENÈRIC URV-004 Modificació de titulacions 
PR-GENÈRIC URV-005 Suspensió de titulacions 
PR-EUSES TE-003 Seguiment i millora de titulacions 

• Procés inferior: No n’hi ha 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procés és descriure la sistemàtica per realitzar la renovació de 
l’acreditació oficial de les titulacions. 

 
4.1. Definicions 

No aplica.  

 
4.2. Àmbit d’aplicació 

Aquest procés aplica a totes les titulacions D’EUSES TE, tant de grau com de màster 
(Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Grau en Fisioteràpia així com els 
futurs ensenyaments que es puguin oferir). 
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5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

 

5.1. Definició de l’òrgan i les persones involucrades en l’acreditació 

L’equip de direcció d’EUSES TE encarregarà a la Comissió de qualitat la creació del 
Comitè d’Avaluació Interna (CAI). Aquest Comitè estarà format pels membres de la 
Comissió de qualitat que s’acordin i totes aquelles persones vinculades al procés 
d’acreditació –en endavant, CAI–. En qualsevol cas, sempre afectarà la Comissió 
d’ordenació acadèmica, els directors de màster -si s’acredita una titulació de màster-, 
el director del SIGQ i el personal d’administració de les diferents unitats vinculades al 
desenvolupament de les titulacions. El CAI prepararà la documentació i redactarà 
l’autoinforme d’acreditació. 

Tots els grups d’interès participen durant el procés d’exposició pública de l’autoinforme 
per a l’acreditació.  

 

5.2. Planificació del procés d’acreditació 

Anualment, el Consell de Direcció d’AQU Catalunya aprova els centres que s’hauran de 
sotmetre a avaluació externa al llarg del curs acadèmic següent, en funció de les 
titulacions que s’hagin d’acreditar. Alternativament, el Consell de Direcció d’AQU 
podria aprovar una planificació sexennal revisable anualment. El calendari 
d’acreditacions  s’elaborarà de forma conjunta entre les universitats catalanes i AQU 
Catalunya.  

Les acreditacions es faran de manera agrupada per a totes les titulacions d’un mateix 
centre (abast total) sempre que ho permetin les dates de venciment de l’acreditació 
anterior o verificació. Si no és possible, el procés es portarà a terme en diferents 
anualitats (abast parcial).  

El Vicerectorat d’Avaluació de la Qualitat informa anualment el Consell de Govern del 
calendari d’acreditacions. 

AQU planifica la data en què es durà a terme la visita externa. Aquesta planificació 
hauria d’estar aprovada al final del curs acadèmic anterior al corresponent a la visita o 
tot just a l’inici d’aquest. Comunica al centre la data prevista. 

També nomena un Comitè d’Avaluació Externa (en endavant CAE),	 la composició del 
qual es determina tenint en compte els àmbits de coneixement del centre. AQU 
comunica la proposta de designació dels membres del CAE al vicerector/a d’Avaluació 
de Qualitat, el qual la trasllada al Degà/na de la Facultat / Director/a de l’Escola, què 
la revisa i comunica si hi ha algun conflicte d’interessos per algun dels seus membres. 
El vicerector/a d’Avaluació de la Qualitat trasllada a AQU l’acceptació del CAE o 
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informa de les incompatibilitats, segons correspongui. Només en el cas que es produís 
un conflicte d’interessos, es  procediria a modificar la proposta d’AQU. 

 

5.3. Sol·licitud d’acreditació 

Des del Vicerectorat d’Avaluació de la Qualitat es sol·licita formalment la renovació de 
l’acreditació a la Direcció General d'Universitats, a través de la plataforma EACAT.   

Abans de sol·licitar formalment l’acreditació el DSQD comprova que la memòria de 
totes les titulacions que s’han d’acreditar està actualitzada a la seu electrònica (en 
endavant SEDE) i que no hi ha cap modificació en tràmit, segons el descrit al procés 
PR-Genèric URV-004 “Modificació de titulacions”. El Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport (MECD) prohibeix que un títol que hagi sol·licitat l’acreditació entri en un procés 
de modificació i viceversa, que un títol en procés de modificació sigui acreditat.  

Les sol·licituds d’acreditació s’han de presentar, com a norma general, sis mesos 
abans, com a mínim, de la data límit d’acreditació de la titulació. Ara bé, aquest 
termini pot variar en funció de l’estat del títol a acreditar i de la data de la visita 
externa. Els casos que es podrien donar, així com el procediment a seguir en cadascun 
es descriuen en la guia d’AQU “Terminis i procediment per a la presentació de les 
sol·licituds d’acreditació de títols”. 

 

5.4. Autoinforme per a l’acreditació 

L’autoinforme per a l’acreditació substitueix l’informe de seguiment de les titulacions 
del centre del curs acadèmic anterior al curs de l‘acreditació. Aquest informe ha 
d’abastar totes les titulacions que s’han de sotmetre al procés d’acreditació. El període 
que comprèn l’autoinforme és des del moment de la verificació del títol fins el curs 
anterior a l’acreditació. No obstant, si es disposa de dades del curs de l’acreditació 
també es poden incloure.  

Per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació s’ha de tenir en compte la Guia 
per a l’acreditació de les titulacions de grau i màster  d’AQU Catalunya i les indicacions 
descrites en el document de suport per a la realització de l’informe de seguiment / 
autoinforme per a l’acreditació de titulacions oficials. Durant tot el procés d’elaboració 
de l’autoinforme es comptarà amb el suport i assessorament del Gabinet Tècnic del 
Rectorat i el Servei de Recursos Educatius. 

Un cop elaborat l’autoinforme i preparades les evidències que han servit per a la seva 
elaboració, haurà de ser sotmès a exposició pública i, posteriorment, aprovat per la 
Junta de Govern d’EUSES TE. El període d’exposició pública serà com a mínim de 15 
dies naturals. El resultat i aportacions del procés d’exposició pública s’han d’incloure a 
l’autoinforme per a l’acreditació.  
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Una vegada aprovat l’autoinforme per a l’acreditació es publica a l’apartat de qualitat 
de la  web del Centre, per tal que sigui accessible a tots els agents d’interès. Es 
deixarà evidència de l’aprovació mitjançant l’acta de la Junta. 

La tramesa a AQU la realitza el Gabinet Tècnic del Rectorat mitjançant l’aplicació 
AVALUA i s’ha de fer com a mínim tres mesos abans de la visita externa.  

El CAE revisa la documentació i emet un informe previ de revisió de les evidències. En 
l’informe previ el CAE s’estableixen les qüestions que cal aclarir abans de la visita i els 
aspectes més importants a tractar-hi. En funció d’aquesta anàlisi, el CAE decideix la 
necessitat que la institució completi o millori la informació i valora la conveniència de 
continuar amb el procés. El Centre ha de donar resposta a les qüestions plantejades a 
l’informe previ en el termini establert en el propi informe. 

 

5.5. Visita externa 

AQU juntament amb el CAE elabora l’agenda de la visita externa. El temps de visita 
dependrà del nombre de titulacions a avaluar i de les seves característiques. 

Si el CAE ho considera oportú, sis setmanes després de presentar l’autoinforme, el 
president/a i el secretari/ària del CAE podran visitar el centre amb l’objectiu de 
resoldre els dubtes plantejats pel CAE i fer una breu exposició de contextualització del 
centre, explicant-ne les característiques principals, la relació amb la universitat, les 
àrees de millora i els punts forts. També s’acordaran els grups d’interès que 
s’entrevistaran. 

EUSES TE organitzarà l’agenda de la visita, en què estaran delimitades les diferents 
audiències acordades prèviament i la visita a les instal·lacions. També s’haurà de 
preveure l’espai necessari per al treball del CAE. 

El CAE porta a terme la visita externa. L’objectiu principal és conèixer in situ el 
desenvolupament de les titulacions implantades a EUSES TE. Es contrastaran o es 
validaran les evidències aportades, es detectaran controvèrsies o desacords i 
s’obtindran, si escau, noves evidències que permetin valorar aspectes no considerats a 
la documentació aportada.  

En un termini màxim de sis setmanes després de la visita, el CAE, per mitjà d’AQU 
Catalunya, remetrà l’informe previ d’avaluació externa, mitjançant l’aplicació AVALUA. 
El Vicerectorat competent, el Gabinet Tècnic del Rectorat i EUSES TE revisen l’informe. 
En un termini màxim de vint dies, i a través de l’aplicació AVALUA, la universitat podrà 
presentar les al·legacions que consideri oportunes o bé un document indicant que no 
es volen presentar al·legacions. Passat aquest termini, el CAE emet un informe 
definitiu d’avaluació externa que envia al Centre (especificar tipus de centre: Facultat, 
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Escola, etc.) i a la Comissió Específica d'Avaluació per branca d’AQU corresponent (en 
endavant CEA).  

La CEA emet un informe previ d’acreditació (IdA) que fa arribar a la Universitat a 
través de la plataforma AVALUA i al qual es poden presentar al·legacions. En tot cas 
s’ha de presentar un document indicant que no es volen presentar al·legacions. 
L’emissió de l’IdA definitiu es farà en un termini màxim de sis mesos comptadors des 
de la data de sol·licitud de l’acreditació. En cas contrari, s’entendrà que el títol està 
acreditat. 
El resultat de l’acreditació s’expressarà en termes de favorable o desfavorable, 
estructurat en quatre nivells: 

• Acreditat en progrés d’excel·lència. La majoria de criteris d’acreditació 
s’assoleixen amb qualitat i, en conseqüència, s’identifiquen nombroses bones 
pràctiques que excedeixen el nivell mínim requerit. 

• Acreditat. S’assoleixen tots els criteris d’acreditació, almenys en el seu nivell 
mínim.  

• Acreditat amb condicions. No s’assoleixen tots els criteris d’acreditació. Es 
detecten problemes que es poden solucionar en un període de temps raonable. 

• No acreditat. No s’assoleixen la majoria de criteris d’acreditació. 
 

L’IdA es publica a l’apartat de qualitat de la  web d’EUSES TE, per tal que sigui 
accessible a tots els agents d’interès. 

Independentment del resultat de l’acreditació EUSES TE establirà un pla de millora, 
seguint les indicacions del procés PR-EUSES TE-003 Seguiment i millora de titulacions. 

AQU comunicarà a la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
(MECD) i al Consejo de Universitades el resultat de l’acreditació. Aquest darrer emetrà 
la resolució corresponent, davant de la qual la universitat podrà interposar recurs en 
un termini màxim d’un mes. AQU també elaborarà un certificat amb el resultat del 
procés d’acreditació.  

Un cop dictada la resolució definitiva, el MECD la comunicarà al Registre 
d’Universitats, Centres i Títols (RUCT). En cas de ser favorable, es procedirà a la 
inscripció de la corresponent renovació de l’acreditació. Si és desfavorable, el títol 
constarà en el RUCT com a extingit a partir d’aquella data.  

 

5.6. Revisió i actualització 

Aquest procés d’acreditació s’actualitzarà i/o revisarà periòdicament en el marc de la 
revisió i millora del SIGQ, segons el procés PR-EUSES TE-003 Seguiment i  millora de 
titulacions, i també quan: 
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- Es facin revisions o canvis en la Guia d’acreditació d’AQU Catalunya i altres 
documents d’agències de qualitat que afectin al procés. 

- S’aprovin modificacions de la legislació i reglamentació existent. 
- Es publiqui nova legislació o reglamentació, tant interna com externa, que afecti 

al procés.  
 

5.7. Rendiment de comptes i informació pública 

L’Equip de Direcció del centre informarà la Junta de Govern d’EUSES TE del 
desenvolupament i resultats del procés d’acreditació de les titulacions. 

Tant l’autoinforme d’acreditació, com l’informe d’acreditació es fan públics per a tots 
els grups d’interès a través de la pàgina web d’EUSES TE, apartat de qualitat. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

• Necessitat de renovar l’acreditació d’una titulació. 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Informe d’acreditació 

3. Usuaris / clients 

• Equip de Direcció del centre 
• Estudiants 
• PAS / PDI 

4. Propietari / gestor 

• Director de grau / Coordinador/a de màster (en cas que apliqui) 

 
5. Agents implicats 

• AQU Catalunya 
• Vicerectorat d’Avaluació de la Qualitat 
• Gabinet Tècnic del Rectorat 
• Servei de Recursos Educatius 
• Comitè d’avaluació interna (CAI) 
• Junta de govern d’EUSES TE 
• Comitè d’Avaluació Externa 
• Comissió Específica d'Avaluació per branca (CEA), d’AQU Catalunya 
• Consejo de Universidades 
• Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
• Director del SIGQ 
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6. Agents d’interès: 

• Estudiants, PDI, Societat 
 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

No aplica. 
 

8. INDICADORS  

No aplica. 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Si cal, adaptar el diagrama de flux annex, adequant-lo a la descripció feta del procés 
en el punt 5. pel centre en concret. 

Veure Annex I – PR-EUSES TE-006 Acreditació de titulacions. 
 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

Activitat Data 
Renovació de l’acreditació En el cas dels graus (segons RD 967/2014): 

a) Graus 240 crèdits à màxim 6 anys després de 
la data de publicació de l’anterior acreditació  

b) Graus 300 crèdits à màxim 7 anys després 
c) Graus 360 crèdits à màxim 8 anys després 

 
En el cas dels màsters, com a màxim 4 anys després 
de la data de publicació de l’anterior acreditació  

Actualització de la memòria a la 
SEDE 

Com a mínim 9 mesos abans de la data màxima per a 
l’acreditació. 

Sol·licitud acreditació Com a mínim 6 mesos abans de la data màxima per a 
l’acreditació. 

Entrega autoinforme Com a mínim 3 mesos abans de la data visita externa. 

 

 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 
Revisar que siguin els correctes pel centre en concret. 

Id Nom del Registre Responsable 
Custòdia Ubicació 

a Calendari 
d’acreditacions DSIGQ Ordinador del DSIGQ i carpeta 

compartida al servidor 
b Comunicació de la 

planificació de la visita 
DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ i carpeta 

compartida al servidor	
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Id Nom del Registre Responsable 
Custòdia Ubicació 

c Comunicació de la  
composició del CAE 

DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ i carpeta 
compartida al servidor	

d Sol·licitud d’acreditació Vicerector/a 
d’Avaluació de 

la Qualitat 
EACAT 

e Autoinforme per a 
l’acreditació 

DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ, carpeta 
compartida al servidor i l’apartat de 

qualitat de la  web d’EUSES TE 

f Acta Junta de Govern 
d’EUSES TE 

Director de 
centre Ordinador del Director d’EUSES TE 

g Esmenes resultants de 
l’exposició pública  

DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ i carpeta 
compartida al servidor	

h Informe previ de 
revisió de les 
evidències 

DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ i carpeta 
compartida al servidor	

i Resposta informe previ 
de revisió de les 
evidències 

DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ i carpeta 
compartida al servidor	

j Agenda de la visita 
externa 

DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ, carpeta 
compartida al servidor i l’apartat de 

qualitat de la  web d’EUSES TE 

k Informe previ 
d’avaluació externa 

DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ i carpeta 
compartida al servidor	

l Document 
d’al·legacions o de 
resposta a l’informe 
previ d’avaluació 
externa 

DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ i carpeta 
compartida al servidor	

m Informe definitiu 
d’avaluació externa 

DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ i carpeta 
compartida al servidor	

n Informe previ 
d’acreditació 

DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ i carpeta 
compartida al servidor	

o Document 
d’al·legacions o de 
resposta a l’informe 
previ d’acreditació 

DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ i carpeta 
compartida al servidor	

p Informe d’acreditació DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ, carpeta 
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Id Nom del Registre Responsable 
Custòdia Ubicació 

compartida al servidor i l’apartat de 
qualitat de la  web d’EUSES TE 

q Resolució d’acreditació DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ i carpeta 
compartida al servidor	

r Recurs a la resolució 
d’acreditació, si escau 

DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ i carpeta 
compartida al servidor	

s Registre al RUCT Ministeri 
d'Educació, 
Cultura i 
Esport 

RUCT 

t Certificat d’acreditació DSIGQ	 Ordinador del DSIGQ, carpeta 
compartida al servidor i l’apartat de 

qualitat de la  web d’EUSES TE 

12. DOCUMENTACIÓ DE SUPORT (instruccions de treball, manuals, 
procediments, etc.) 

• Guia d’AQU per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (en cas 
que apliqui) (novembre de 2014). 

• Document de suport per a la realització de l’informe de seguiment / 
autoinforme per a l’acreditació de titulacions oficials. 	

• Terminis i procediment per a la presentació de les sol·licituds d’acreditació de 
títols, AQU Catalunya (Març de 2015). 
 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

• Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel que es modifica el Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris. 

• Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris. 

• Reial Decret 1393/2007, de 29 d’Octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris. 

• RESOLUCIÓ ECO/1902/2014, de 31 de juliol, per la qual s'obre el procediment 
per a la presentació de sol·licituds per a la renovació de l'acreditació de les 
titulacions universitàries oficials de grau, màster universitari i doctorat (en cas 
que apliqui) de les universitats del sistema universitari de Catalunya. 

• RD 967/2014 Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen 
els requisits i el procediment per a l’homologació i la declaració d’equivalència a 
titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis 
estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la 

http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
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correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació 
superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer/a, llicenciat/ada, arquitecte 
tècnic/a, enginyer tècnic/a i diplomat/ada. 	
	

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

• AVALUA 
• Aplicació informàtica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, SEDE 
• EACAT 
• Registre d’Universitats, Centres i Títols, RUCT 

• Sistema d’informació propi. 
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Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió Inicial 30-04-2008 

0.1 e, f, h, j, k 14-01-2009 

1.0 Antic P.1.6-01 Procés de publicació de la informació sobre les 

titulacions. 

Revisió de tot el procés per actualitzar-lo a les directrius actuals. 

Afecta al format de la fitxa i a tots els apartats del procés, inclòs 

el nom i codi. 

Adaptació del procés al centre EUSES TE. 

31-10-2017 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EUSES TE-007 Publicació d’informació sobre titulacions 

 

2. TIPUS DE PROCÉS 

☒ Estratègic 

☐ Clau 

☐ Suport   

 

3. JERARQUIA DEL PROCÉS 

• Procés o processos superiors: No n’hi ha 

• Processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat:  
PR-Genèric URV-002 Planificació de titulacions 

PR- Genèric URV-004 Modificació de titulacions 

• Procés inferior: No n’hi ha 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procés és establir la manera en que EUSES TE – centre adscrit a la 

URV fa publica la informació actualitzada de les titulacions que imparteixen, per al 

coneixement dels seus grups d’interès. 

4.1. Definicions 

No aplica. 

 

4.2. Àmbit d’aplicació 
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Aquest procés serà d’aplicació per a totes les titulacions oficials que s’imparteixen a 

EUSES TE. 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

5.1. Publicació del Pla d’estudis 

Un cop aprovat el caràcter oficial del títol segons el procés PR-Genèric URV-002 

Planificació de titulacions: 

1- El Rector/a ordena la publicació del pla d’estudis en el Butlletí Oficial de l’Estat i en 

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

2- El director del Sistema Intern de Garantia de Qualitat d’EUSES TE, en endavant 

DSIGQ, és el responsable de coordinar la publicació i actualització de la informació 

referent al pla d’estudis dels graus oficials d’EUSES TE. El Servei Informàtic d’EUSES 

TE publica la informació del pla d'estudis a través de la pàgina web del centre.  

El servei informàtic a partir de la informació de la memòria verificada del títol, elabora 

un esborrany de la informació que s’ha de publicar a la pàgina web i l’envia al/la 

DSIGQ per a que el revisi.  

Quan el/la DSIGQ dóna el seu vistiplau, el servei informàtic publica la informació del 

pla d’estudis a la web. 

Periòdicament i com a resultat del procés PR-Genèric URV-004 Modificació de 

titulacions, el DSIGQ recull els canvis que afecten el pla d’estudis de les titulacions i 

actualitza la informació de la web. El/la director de titulació i el/la DSIGQD comproven 
que la informació publicada referent al Pla d’estudis és correcta. Si detecten alguna 

mancança o error el/la DSIGQ es posa en contacte amb el servei informàtic i sol·licita 
els canvis.  

 

El/la DSIGQ i el/la Director d'Ensenyament s'encarreguen també de que es publiqui la 

informació i estigui actualitzada a la web d’EUSES TE i altres documents que 

continguin el pla d'estudis. 

 

5.2. Publicació d’informació dels graus 

l’Oficina d’Orientació Universitària (OOU) publica els enllaçoa a les titulacions del 

centre adscrit a través de la pàgina web de la URV.  

En referència a la web d’EUSES TE, a partir de la informació continguda en la memòria 

del títol, el servei informàtic, elabora un esborrany de la informació que s’ha de fer 
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pública a través de la pàgina web, així com el material de captació i divulgació de les 

titulacions. Tant l’esborrany com el material de divulgació l’envia al DSIGQ i al director 

de l’ensenyament per a que el revisin.  

Quan EUSES TE dóna el seu vistiplau, el/la DSIGQ envia la conformitat al servei 

informàtic i aquest publica la informació a la web. 

La informació mínima que es publica de cada grau és la següent: 

‐ Descripció del títol 

‐ Accés al grau 

‐ Correspondències entre cicles formatius de grau superior i estudis universitaris 

de grau a la URV 

‐ Perfil recomanat 

‐ Objectius 

‐ Pla d’estudis 

o Competències 

o Pràctiques externes 

o Treball fi de Grau 

‐ Sortides professionals 

‐ Qualitat i documentació 

 

Periòdicament i com a resultat del procés de modificació PR-Genèric URV-004 

Modificació de titulacions, el/la DSIGQ i el/la Director de Grau comproven que la 

informació pública referent als graus està actualitzada. Si detecten informació que s'ha 

d'actualitzar, el/la DSIGQ es posa en contacte amb el servei informàtic i sol·licita els 

canvis. 

El/la DSIGQ i el Director de Grau s'encarreguen també de que la informació publicada 

dels Graus a la web d’EUSES TE i altres documents d'informació dels graus estigui 

actualitzada. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

• Necessitat de publicar informació sobre les titulacions.  

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Informació relativa a les titulacions, disponible en canals públics. 

• Material de captació i divulgació. 

3. Usuaris / clients 

• Grups d’interès del Centre i Departaments. 
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4. Propietari / gestor 

• Director del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (DSIGQ) 

5. Agents implicats 

• Servei de Gestió Acadèmica 

• Director d’ensenyament 
• DSIGQ 

• Tècnic/a de l’Oficina de Suport al Deganat 

• Rector/a 

• Centre d’Atenció als Estudiants (CAE) 

6. Agents d’interès: 

• Estudiants 
• PDI 

• PAS 
• Ocupadors 

• Futurs estudiants i les seves famílies 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

Tenir actualitzada la informació pública refent a les titulacions d’EUSES TE – centre 

adscrit a la URV.  

 

8. INDICADORS  

No aplica. 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I – PR-EUSES TE-007 Publicació d’informació sobre titulacions. 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

No aplica.  

 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 

Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

a Pla d’estudis DSIGQ Ordinador del 
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DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

b 
Publicació del Pla d’estudis al 
BOE 

DSIGQ 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

c 
Publicació del Pla d’estudis al 

DOGC 
DSIGQ 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

d 
Esborrany informació sobre 

Pla d’estudis 

Servei 

informàtic 
Servei informàtic 

e 
Comunicat vistiplau informació 

sobre Pla d’estudis 
DSIGQ 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

f 

Comunicat canvis i 

actualització informació sobre 
Pla d’estudis 

DSIGQ 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

g Manteniment enllaços web OOU OOU 

h 
Comunicat vistiplau informació 
sobre graus 

DSIGQ 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

i 
Materials de captació i 

divulgació 
DSIGQ 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 
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j 

Comunicat canvis i 
actualització informació sobre 

graus 
DSIGQ 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

 

 

12. DOCUMENTACIÓ DE SUPORT (instruccions de treball, manuals, 

procediments, etc.) 

• Manual de Qualitat d’EUSES TE 

• Memòria del títol 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

• Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel que es modifica el Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris. 

• Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris. 
• Reial Decret 1393/2007, de 29 d’Octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments universitaris. 

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

• Web del Centre 

• Web de la URV 
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Relació de modificacions 

NÚM. REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial  30-10-2015 

 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR- EUSES TE -008 Definició, revisió i millora del SIGQ 

 

2. TIPUS DE PROCÉS 

☒ Estratègic 

☐ Clau 

☐ Suport  

 

3. JERARQUIA DEL PROCÉS 

• Procés o processos superiors: No n’hi ha 
• Procés o processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat:  

PR- EUSES TE -003 Seguiment i millora de titulacions 
• Procés inferior: No n’hi ha 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procés és establir les activitats per definir, revisar i millorar el 
Sistema Intern de Garantia de la Qualitat, en endavant SIGQ. 

4.1. Definicions 

Sistema intern de garantia de la qualitat: instrument que permet garantir la 
qualitat dels programes formatius en base a un conjunt de processos orientats a la 
millora contínua. 

4.2. Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació és el conjunt de processos inclosos dins el SIGQ i les evidències i 
registres que es desprenen del seu desenvolupament. 
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5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

 

5.1. Definició de l’òrgan i/o persona/es involucrades en la definició i 
aprovació del SIGQ 

L’Equip de Direcció és l’òrgan responsable de definir el SIGQ d’EUSES TE, prenent com 
a base el model d’assegurament de la qualitat de la URV, aprovat en Consell de 
Govern i Comissió ad-hoc del Pla de Qualitat de la URV i adaptant-lo a les 
característiques pròpies d’EUSES TE – centre adscrit a la URV i les seves titulacions. 

L’Equip de Direcció del centre designa el Director del SIGQ (en endavant DSIGQ) 
d’EUSES TE i en queda evidència a l’acta de la Junta de Govern d’EUSES TE 
corresponent. El/la DSIGQ s’encarrega que s’estableixin, implantin i mantinguin els 
processos necessaris per al desenvolupament del SIGQ d’EUSES TE i informa l’equip 
de direcció del centre sobre l’acompliment del SIGQ i de qualsevol necessitat de 
millora. 

El Gabinet Tècnic de Rectorat dóna suport al procés d’implantació, revisió i millora del 
SIGQ dels centres propis i adscrits de la Universitat, aportant documentació genèrica i 
col·laborant en la seva revisió i seguiment.  

 

5.2. Aprovació i difusió del Manual de Qualitat  

El Manual de Qualitat d’EUSES TE defineix el marc del SIGQ d’EUSES TE i relaciona els 
processos que el conformen.  

El Manual de Qualitat s’aprova per Junta de Govern d’EUSES TE. Un cop aprovat és fa 
públic a través de la pàgina web d’EUSES TE.  

 

5.3. Revisió i millora del SIGQ 

L’equip de direcció del centre es compromet a portar a terme les revisions del SIGQ i a 
assegurar la disponibilitat dels recursos necessaris. Aquestes revisions han de 
permetre comprovar el grau de compliment dels processos i els resultats dels 
indicadors, així com l’adequació del SIGQ per a la millora continua de les titulacions. 
Tots els agents d’interès d’EUSES TE estan implicats en la realització d’activitats 
relacionades amb el SIGQ; és per això que tots poden realitzar propostes de millora. 

El seguiment del SIGQ queda recollit en l’informe anual de seguiment del centre, 
d’acord al procés PR- EUSES TE -003 Seguiment i millora de titulacions, que conté un 
apartat específicament dedicat a la valoració del desenvolupament del SIGQ i de la 
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seva utilitat per al seguiment de les titulacions del centre i per a la identificació 
d’àrees de millora. Les propostes de millora del SIGQ s’incorporen en el pla de millora 
de la Facultat / Escola, que s’inclou en l’informe anual de seguiment del centre. La 
responsabilitat del seguiment de la implantació de les propostes de millora detectades 
recau en el/la DSIGQ. 

Altres unitats de suport, esmentades en el SIGQ, donaran suport al seu   
desenvolupament. Les seves responsabilitats directes s’indiquen en les  corresponents 
fitxes de procés. 

 

5.4. Rendiment de comptes a les parts implicades 

El/la DSIGQ rendeix comptes anualment davant la Junta de Govern d’EUSES TE sobre 
el desenvolupament del SIGQ, mitjançant l’informe de seguiment del centre que es fa 
públic a través de la pàgina web d’EUSES TE. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

• Necessitat d’establir un sistema de gestió de la qualitat. 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Manual de Qualitat d’EUSES TE 
• Processos del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat. 

3. Usuaris / clients 

• Equip de Direcció del centre 
• Responsables dels processos inclosos en el SIGQ 

4. Propietari / gestor 

• Equip de Direcció del centre 
• Director/a del SIGQ 

5. Agents implicats 

• Equip de Direcció del centre 
• Director del SIGQ 
• Junta de Govern d’EUSES TE 
• Gabinet Tècnic de Rectorat 

6. Agents d’interès 

• Estudiant 
• Responsable de cada procés 
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• Societat en general 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

Revisió completa del SIGQ almenys cada cinc anys. 

 

8. INDICADORS  

No aplica. 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I	–	PR- EUSES TE -008 Definició, revisió i millora del SIGQ. 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

No aplica. 

 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

Revisar que siguin els correctes pel centre en concret. 

Id Nom del Registre Responsable 
Custòdia Ubicació 

a Acta Junta de Govern d’EUSES TE on 
s’informa de l’òrgan i/o persona/es 
Responsable del SIGQ 

Director de 
centre 

Ordinador del 
Director d’EUSES 

TE 

b 
Acta Junta de Govern d’EUSES TE on 
s’aprova el Manual de Qualitat 
d’EUSES TE 

DSIGQ	 Ordinador del 
DSIGQ i carpeta 
compartida al 

servidor 

12. DOCUMENTACIÓ DE SUPORT (instruccions de treball, manuals, 
procediments, etc.) 

• Model d’assegurament de la qualitat de la URV. 
• Guia per al disseny de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat de la formació 

Universitària (2007), ANECA/AQU Catalunya/ACSUG. 
• Directrius, definició i documentació de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat 

de la formació universitària (2010), ANECA/AQU Catalunya/ACSUG. 
• Herramientas para el Diagnóstico en la implantación de Sistemas de Garantía 

Interna de Calidad de la formación universitaria (2007), ANECA/AQU 
Catalunya/ACSUG.  

• Guia d'avaluació del disseny de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat de la 
formació universitària (2010), ANECA/AQU Catalunya/ACSUG. 
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• Directrius per a la certificació del SGIQ i els seus efectes sobre els processos 
del Marc VSMA (2014), AQU Catalunya. 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

• Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel que es modifica el Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris. 

• Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris. 

• Reial Decret 1393/2007, de 29 d’Octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris. 
 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

• Web. 
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