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GESTIÓ OBJECTIUS INSTITUCIONALS
E.1

Gestió Política 
Recursos Humans

Gestió estratègies 

docents: Innovació i 

millora

Gestió Polítiques 
Económiques

Polítiques de 
projecció del centre

0. Sistema de garantia interna de qualitat

1. Definició de la política i objectius de qualitat de la formació.

2. Garantia de qualitat als programes formatius

3. Com el centre desenvolupa els seus programes formatius per afavorir 

l’aprenentage de l’estudiant. 

4. Garantia de la qualitat del personal acadèmic i d’administració i serveis

5. Garantia i millora dels recursos materials i serveis

6. Com el centre recull i analitza els resultats per a la millora dels seus 

programes formatius

7. com el centre publica la informació i ret comptes sobre els sus 

programes formatius.

PROCESSOS ESTRATEGICS
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PROCESSOS OPERATIUS

Planificació/
Programació

O.3

Execució 
Docència

O.4

Avaluació: Alumne/a, 
centre, professors/es 

O.5

Admissió i 
Matriculació

O.2

Captació
O.1

Titulació
O.6

Acollida
O.8

Orientació de l’estudiant
O.9

Gestió acadèmica
O.7

3.Desenvolupament dels 

programes formatius 

Avaluació de l’aprenentatge

Pràctiques externes i mobilitat de 

l’estudiant

Aplicació de la normativa que 

afecta als estudiants

4. Personal acadèmic i 

d’administració i serveis

Avaluació personal acadèmic i 

d’administració i serveis.

6. Recull i anàlisi dels resultats 

per a la millora dels seus 

programes foramtius

Resultats d’aprenentatge, de la 

inserció laboral i satisfacció dels 

grups d’interés

3.Desenvolupament 

dels programes 

formatius 

Perfils d’ingrés/

graduació i criteris 

d’admissió

7. Publicació de la 

informació i ret 

comptes sobre els 

programes 

formatius 

3.Desenvolupament dels programes formatius 

Pràctiques externes i mobilitat d’estudiants 

3.Desenvolupament 

dels programes 

formatius 

Activitats de suport i 

orientació a l’estudiant

1.2.Orientació a l’estudiant 

i desenvolupament de 

l’ensenyament

1.2 Gestió de l’orientació 

de l’ensenyament

3.Desenvolupament 

dels programes 

formatius 

Perfils d’ingrés/

graduació i criteris 

d’admissió

Aplicació de 

normatives que 

afecten a l’estudiant

2. Garantia de la 

qualitat dels 

programes formatius

3.Desenvolupament 

dels programes 

formatius 

Metodologia 

d’ensenyament-

aprenentatge

Pràctiques externes

Aplicació de les 

normatives que 

afecten l’estudiant

3.Desenvolupament 

dels programes 

formatius 

Aplicació de 

normatives que 

afecten a l’estudiant

3.Desenvolupament 

dels programes 

formatius 

Metodologia 

d’ensenyament-

aprenentatge

Pràctiques externes

Aplicació de les 

normatives que 

afecten l’estudiant
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PROCESSOS SUPORT

Comunicació/
informació interna 
i externa: canals, 
reunions, actes…

S.3

Gestionar el sistema 
informàtic, audivisual 

i infraestructures
S.4

Gestionar l’arxiu, 
documentació i 
fons bibliogràfic

S.5

Gestionar els 
recursos 

económics: 
compra de 
material i 

prestació de 
serveis

S.2

Gestionar i formar 
l’equip humà del 
centre: selecció i 

formació de 
personal

S.1

Gestionar la 
prevenció de 
riscos i salut 

laboral
S.6

Monitorització de 
la qualitat: 
- Incidències
-  Auditories 
Internes

S.7

0. Aspectes generals del 

sistema de garantia 

interna de qualitat

Indicadors

Gestió de la 

documentació del SGIQ

3. Desenvolupament dels 

programes formatius

Gestió de les 

al·legacions, les 

reclamacions i els 

suggeriments

6. Recull i anàlisi dels 

resultats per a la millora 

dels seus programes 

formatius

Resultats 

d’aprenentatge, de la 

inserció laboral i 

satisfacció dels grups 

d’interés

4. Personal 

acadèmic i 

d’administració i 

serveis 

Necessitat de 

personal, accés, 

formació

4. Personal 

acadèmic i 

d’administració i 

serveis 

5. Recursos 

materials i serveis

Gestió dels 

recursos materials 

i serveix existents

5. Recursos 

materials i serveis

Gestió dels 

recursos materials 

i serveix existents

Necessitat i 

disseny de nous 

recursos materials 

i serveis

5. Recursos 

materials i serveis

Gestió dels 

recursos materials 

i serveix existents

7. Publicació de 

la informació i ret 

comptes sobre 

els programes 

formatius 

5. Recursos 

materials i 

serveis

Gestió dels 

recursos 

materials i 

serveix existents

Gestió ambiental

S.8

 


