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Relació de modificacions 

NÚM. REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial 30-04-2008 

0.1 El grup de treball – Centres / USM han modificat els apartats d, 

e, f, g 

14-01-2009 

1.0 Antic P.1.2-03 Procés de desenvolupament de l’ensenyament. 

Adaptació del procés al centre EUSES TE. 

31-10-2017 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EUSES TE-009 Desenvolupament de l’ensenyament 

 

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 

PR-EUSES TE -004 Modificació de les titulacions 

PR-EUSES TE -006 Acreditació de Titulacions 
PR-EUSES TE -010 Pràctiques externes curriculars 

PR-EUSES TE -011 Gestió dels estudiants entrants 
PR-EUSES TE -012 Gestió dels estudiants sortints 

PR-EUSES TE -013 Orientació d’estudiant  

PR-EUSES TE -019 Gestió del Treball de Fi de Grau 
PR-EUSES TE-001 Orientació professional  

 
• Procés o processos inferiors: No n’hi ha  

 

  

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procés és desenvolupar la docència de tots els ensenyaments 

d’EUSES TE – centre adscrit a la URV tot garantint l’adquisició del seu perfil de  
competències. Per això es defineix com EUSES TE: 

✓ Desenvolupa la docència tot garantint l’adquisició del perfil de  competències. 
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✓ Organitza la programació docent de les assignatures (itineraris, grups d’activitat, 

assignació de professorat), tot elaborant i publicant les guies docents i plans de 

treball de les assignatures. 

✓ Planifica accions d’acollida pels nou vinguts i les accions d’orientació acadèmica i 

professional, segons l’establert al procés PR-EUSES TE-013 Orientació d’estudiant. 

✓ Ajusta el desenvolupament de l’ensenyament als estudiants de mobilitat in/out 

per fomentar l’estratègia d’internacionalització d’EUSES TE – centre adscrit a la 

URV. 

✓ Avalua el desplegament i coherència del procés d’e-a, comptant en l’opinió i 

satisfacció dels agents implicats, per  tal de poder definir millores contínues en les 

titulacions i rendir comptes. 

✓ Garanteix els estàndard de qualitat docent per poder acreditar la titulació 

periòdicament.  

 

4.1. Definicions  

Aplicatius informàtic d’EUSES TE: Aplicacions informàtiques que gestionen els 

expedients acadèmics i els aspectes econòmics relacionats amb els estudiants. 

Moodle: Entorn virtual de formació 

Itinerari curricular: Document on es recull, per a cada ensenyament, la relació 

d’assignatures que s’activen en cada curs, ordenades per curs acadèmic i el nombre de 

grups d’activitat. 

4.2. Àmbit d’aplicació 

Aquest procés s'aplica en el desenvolupament de totes les titulacions oficials de Grau 

d’EUSES TE – centre adscrit a la URV. 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

 

5.1. Designació i nomenament de les persones responsables del 
desenvolupament dels ensenyaments 

 

El Director/a d’EUSES TE proposa a la junta de govern els directors de grau (en 
endavant DG) d’EUSES TE. La Junta de Govern nomena els DG. Aquest nomenament 

queda recollit a l’Acta de Junta de Govern corresponent. 

 

5.2. Aprovació del calendari acadèmic d’EUSES TE – centre adscrit a la URV 

 



 

 
 

FITXA DE PROCÉS 

 
PR-EUSES TE-009 

DESENVOLUPAMENT DE 

L’ENSENYAMENT 

Codi: PR-EUSES 
TE–009 

Rev.: 1.0 

Data: 31-10-2017 

Pàg. 3 de 12 

Qualsevol reproducció d’aquest document electrònic es considera còpia no controlada 

Elaborat per:  

Director acadèmic I directors de 
Grau d’EUSES TE  

 

Revisat per:  

Director de qualitat d’EUSES TE 
 

Aprovat per:  

Junta de Govern d’EUSES TE  
 

 

Prèviament a la programació anual de les assignatures, la Junta de Govern d’EUSES 

TE (en endavant JdG) aprova el calendari acadèmic de les titulacions de graus en base 

al calendari acadèmic de la URV aprovat per Consell de Govern. El calendari acadèmic 

d’EUSES TE ha de respectar sempre la data màxima de tancament d’actes del curs 

acadèmic i la JdG ha d’informar a la Secretaria d’EUSES TE del calendari aprovat per la 

JdG. 

L’aprovació dels calendaris acadèmics queda recollida a l’Acta de la JdG d’EUSES TE 

corresponent. 

 

5.3. Recollida i anàlisi de la informació i elaboració dels itineraris curriculars 

 

El Director/a de l’Escola, en base a la proposta de la comissió d’ordenació acadèmica, 

la informació del nombre d’estudiants matriculats en el darrer curs i els resultats 

definitius de les assignatures ja cursades de 1r quadrimestre, elabora una proposta 

d’itineraris curriculars. Aquesta proposta ha de tenir en compte la Normativa de 

Docència aprovada pel Consell de Govern així com la força docent disponible, i 

determinades peculiaritats de l’assignatura com ara, l’idioma d’impartició, la 

metodologia, la necessitat d’equipament especialitzat, etc... El/La Director/a de 

l’Escola presenta la proposta inicial als directors de grau implicats en la reunió d’equip 

directiu de l’Escola, que s’ajusta en funció de canvis en la força docent i, amb el 

vistiplau de l’equip directiu, elabora la proposta que presenta a la JdG d’EUSES TE, la 

qual s’ajusta, si s’escau i s’aprova. 

L’aprovació dels itineraris curriculars queda recollida a l’Acta de la Junta de Govern 

d’EUSES TE corresponent. 

La secretaria acadèmica d’EUSES TE supervisa que el servei d’informàtica introdueix la 

informació de les assignatures i grups que s’activen de cada ensenyament a l’aplicatiu 

informàtic d’EUSES TE.  

 

5.4. Sol·licitud de l’encàrrec docent  

 
El director d’EUSES TE fa la sol·licitud d'encàrrec docent als directors de grau implicats 

en la docència dels ensenyaments d’EUSES TE en base als itineraris curriculars 
aprovats. 

 

Cada director de grau fa l’assignació docent tenint en compte l’encàrrec docent de 
cada un dels graus en què imparteix docència i l'aprova l’equip directiu del centre. 

Aquesta aprovació queda recollida a l’Acta de reunió de l’equip directiu del centre. 
 

5.5. Aprovació d’horaris i calendaris d’exàmens 

 
Amb antelació a la proposta d’horaris els DG sol·liciten al professorat les necessitats 

d’aules d’informàtica, pràctiques i espais esportius i en base als itineraris aprovats, 
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l’Equip de Direcció del Centre elabora i presenta a aprovació a la JdG una proposta 
d’horaris i de calendaris d’exàmens de tots els ensenyaments d’EUSES TE.  

 

L’aprovació dels horaris i calendaris d’exàmens de tots els ensenyaments d’EUSES TE 
queda recollida a l’Acta de la Junta de Govern corresponent d’EUSES TE. 

 

Una vegada aprovats els horaris, es procedeix a fixar els acotaments de tots els grups, 

en funció de la capacitat de les aules assignades. Cal tenir en compte que, en la 

definició dels horaris, s’ha previst que el total de grups d’una assignatura pugui donar 

resposta al total d’estudiants que previsiblement s’hi matricularan. Els acotaments de 

cada grup s’informen a Secretaria d’EUSES TE, el qual actualitza aquesta informació a 

l’apartat de secretaria del moodle. 

EL DG introdueix a l’aplicatiu informàtic d’EUSES TE els horaris i aularis de totes les 

activitats de cada grup, segons el document aprovat i, posteriorment, el propi DG 

introdueix per a cada grup: els professor/es assignats, el nombre de crèdits assignat a 

cada professor/a en cada grup, així com la llengua (català/castellà/anglès) en què 

s’impartirà cada activitat de cada grup (teòrica/pràctica/...) i el professor/a 

responsable de l’acta acadèmica del grup. 

 

5.6. Sol·licitud de programari al servei d’informàtica d’EUSES TE  

 
El DG d’EUSES TE sol·licita al servei d’informàtica les necessitats de programari 

específic que el professorat amb docència al grau necessita per a la impartició de la 

docència i aquest instal·la el programari sol·licitat a totes les aules d’EUSES TE. 
 

5.7. Elaboració, revisió i publicació de la Guia Docent de la titulació 

 
Cada assignatura compta amb un/a coordinador/a, designat pel DG entre l’equip 

docent de l'assignatura. El/La Coordinador/a de l'assignatura, amb la col·laboració de 
l'equip docent, elabora el projecte educatiu de l’assignatura d'acord amb els objectius, 

metodologies, competències i els resultats d'aprenentatge definits en la Memòria 

verificada del Títol. Concreten també el sistema d’avaluació tenint en compte, la 
memòria verificada, la normativa acadèmica i de docència de la URV.  

 
En el cas que es proposin canvis en el desplegament de les assignatures, respecte al 

que està definit a la memòria verificada, es comunicarà al/a la DG per a la seva 

anàlisi, es documentarà en el procés “PR-EUSES TE-003 Seguiment i millora de 
titulacions” i es procedirà, si cal, a fer la modificació de la memòria segons el procés 

“PR- EUSES TE -004 Modificació de titulacions”. 
 
El/La Coordinador/a de l’assignatura emplenarà la guia docent de l'assignatura i 

l’enviarà al DG. 
 

La comissió d’ordenació acadèmica, juntament amb el Director del Sistema Intern de 

Garantia de la Qualitat (SIGQ), són els responsables de la revisió de la Guia Docent 
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per a la seva adequació al Pla d’estudis. La comissió d’ordenació acadèmica és la 
responsable de l’aprovació de les guies docents que queda recollida a l’Acta de reunió 

de la  comissió d’ordenació acadèmica corresponent. La revisió i aprovació de les guies 

docents es realitza anualment.  
 

El servei d’informàtica d’EUSES TE publica la informació de la Guia Docent abans de 
l'inici del procés de matrícula dels estudiants. 

Les guies docents es publiquen a la web d’EUSES TE i en l'espai Moodle de 

l'assignatura. 

 

5.8. Elaboració, Revisió i Publicació del Pla de treball 

 
El coordinador de l’assignatura, amb l’equip docent que participa en l’assignatura 

elabora el Pla de treball, que posa a disposició dels estudiants una vegada matriculats. 
Comissió d’ordenació acadèmica analitza i revisa els plans de treball de les 

assignatures de la titulació per tal de coordinar el treball dels estudiants de la titulació 

i fa propostes de canvi als coordinadors de les assignatures, si cal. 
 

5.9. Desenvolupament de l’activitat d’ensenyament-aprenentatge i orientació 

a l’estudiant 

 
El coordinador de l’assignatura i el professorat desenvolupa les activitats 

d’ensenyament–aprenentatge i d’avaluació a les aules d’EUSES TE – centre adscrit a la 

URV. El Campus Virtual d’EUSES TE (Moodle) és l’eina de suport a la docència on 
l’estudiant pot trobar la Guia Docent, el pla de treball i tot el material didàctic de 

l’assignatura a més d’informació sobre l’avaluació (graella de qualificacions) i activitats 
proposades des del mateix entorn. 

Qualsevol incidència en l’operativa del Campus Virtual s’ha de gestionar a través del 

servei d’informàtica d’EUSES TE. 
Anualment, coincidint amb el seguiment de les titulacions, es fa una valoració de l’ús 

de l’entorn tant des del punt de vista d’estudiant com de professorat. 
 

Per al desenvolupament de les pràctiques externes curriculars es seguirà el Procés PR- 

EUSES TE -010 Gestió de les pràctiques externes curriculars. 
 

El desenvolupament del procés ensenyament-aprenentatge s’ajustarà, si és necessari, 

als estudiants de mobilitat (entrants i sortints) tenint en compte els processos PR- 
EUSES TE -011 Gestió dels estudiants entrants i PR- EUSES TE -012 Gestió dels 

estudiants sortints. 
 

El seguiment del Treball de Fi de Grau es realitzarà seguint el Reglament intern 

d’organització del Treball de Fi de Grau d’EUSES TE – centre adscrit a la URV i seguint 
el procés PR-EUSES TE-019-Gestió del Treball de Fi de Grau /Treball de Fi de Màster. 

 
Al llarg de tot el procés de desenvolupament de l’ensenyament els estudiants reben 

orientació personal, acadèmica i professional seguint els processos PR- EUSES TE -013 

Orientació a l’estudiant i PR-EUSES TE-001 Orientació professional. 
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5.10. Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge 

 

El coordinador de l’assignatura i el professorat són els responsables d’aplicar els 
criteris i pautes d’avaluació recollides en la guia docent de l’ensenyament. Com a 

resultat, el professor/a registra les qualificacions finals en un acta acadèmica per mitjà 
de l’aplicatiu informàtic d’EUSES TE. Les qualificacions s'incorporen automàticament a 

l’expedient de l’alumne, on s'emmagatzemen i s'utilitzen per al càlcul dels indicadors 

de rendiment acadèmic de la titulació. 
 

L'avaluació de les competències adquirides pels estudiants es contempla a dos nivells: 

a) a nivell d’assignatura. La superació d’una assignatura comporta l’assoliment dels 
resultats d’aprenentatge associats a les competències d’aquella assignatura, que 

s’assegura per mitjà de les activitats d’avaluació programades 
b) a nivell de titulació. La superació de totes les activitats previstes en el pla d’estudis 

garanteixen l’adquisició de les competències pròpies de la titulació. 

 
L'avaluació de les Pràctiques Externes i del Treball de Fi de grau permeten una 

valoració global del nivell formatiu dels estudiants atès que aquestes activitats docents 
recullen un nombre significatiu de competències de la titulació.  

 

EUSES TE informa als estudiants de les dates de revisió de tots els seus exàmens 
(calendari i horari de revisions). L’estudiant pot consultar al moodle des de qualsevol 

dispositiu informàtic i des de qualsevol lloc aquesta informació. 

 

5.11. Anàlisi del rendiment dels estudiants 

 
Els DG, realitzen l’anàlisi del rendiment dels estudiants amb la informació del 

rendiment acadèmic de cada assignatura. 

 
Anualment EUSES TE – centre adscrit a la URV realitza un informe de rendiment 

acadèmic dels estudiants de grau que es presenta a la Junta de Govern i es fa públic a 
l’apartat de qualitat de la web de l’Escola.  

 

5.12. Mesura de la satisfacció dels agents d’interès 

 
L’enquesta als alumnes de primer curs i l’enquesta als alumnes a partir de segon curs 

d’EUSES TE – centre adscrit a la URV: es realitza a final de curs coordinada per 
director de grau i amb la col·laboració de la comissió d’ordenació acadèmica i la 

secretaria del centre.  

 

Enquesta dels egressats, què permet comprovar la inserció laboral dels nous titulats i 

si haver-se graduat ha millorat la seva situació laboral.    
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A més a més durant el procés de desenvolupament de l’ensenyament es realitzen 

altres enquestes específiques que s’han relacionat als processos: 

PR-EUSES TE-010 Pràctiques externes  

PR- EUSES TE -011 Gestió dels estudiants entrants 

PR- EUSES TE -012 Gestió dels estudiants sortints 

PR- EUSES TE -013 Orientació a l’estudiant 

PR- EUSES TE -019 Gestió del Treball de Fi de Grau 

PR-EUSES TE-001 Orientació professional 

 

 

Els DG, conjuntament amb l’Equip de Direcció del Centre analitzen els resultats de les 

enquestes i mesuren la satisfacció dels estudiants de grau. També tenen en compte 

altres dades com ara la informació procedent de l'Observatori de l'ocupació de la URV i 

l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, així com dels ocupadors. 

Els resultats de l'enquesta es presenten a la JdG i es fan públics a l’apartat de qualitat 

de la web d’EUSES TE – centre adscrit a la URV. 

 

5.13. Recollida i anàlisi dels resultats 

 

El control, revisió periòdica i millora del procés de desenvolupament dels 

ensenyaments es realitza per part de l’Equip de Direcció del Centre.  

Al final de cada curs acadèmic es recull i analitza tota la informació del procés:  
• Els resultats de les enquestes  de satisfacció dels l’estudiant de grau.  

• Les dades de satisfacció de les entitats col·laboradores de pràctiques externes 
• Informació d’inserció laboral procedent d’EUSES Alumni, de l’observatori de 

l’ocupació de la URV i de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya. 

• Els indicadors del procés. 
• Els resultats del procés de desenvolupament de l’ensenyament. 

• Resultats de l’avaluació i l’informe de rendiment dels graus. 

 
I, si escau, es fan propostes de millora del procés de desenvolupament de 

l'ensenyament. Aquesta anàlisi i les propostes de millora es debaten amb l’Equip de 
Direcció del Centre i s’incorporen al procés PR- EUSES TE -003 Seguiment i millora de 

titulacions  i, si escau, s’estudia la introducció de mesures correctores del procés. Si 

les mesures correctores impliquen una modificació de la memòria se seguirà el procés 
PR- EUSES TE -004 Modificació de titulacions. Si les accions a realitzar depenen dels 

departaments, se'ls n’informarà perquè puguin definir un pla de millora associat al 
desenvolupament de les titulacions. 

 

5.14. Rendiment de comptes 
 

El rendiment de comptes als grups d’interès es porta a terme mitjançant l'Informe de 

Seguiment o Autoinforme d’acreditació, que inclou els resultats d’avaluació dels 
assoliments i l‘anàlisi de la satisfacció dels estudiants. 
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Aquest rendiment de comptes queda recollit a l’Acta de la Junta de Govern d’EUSES TE 

corresponent.  

Una vegada presentat a la Junta de Govern d’EUSES TE, i aprovat per aquesta, 

l'Informe de Seguiment o l’Autoinforme d’acreditació, es publica a la web d’EUSES TE 

a l'apartat de qualitat. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

 

1. Entrades 

• Necessitat d’un desenvolupament correcte de l’ensenyament. 

 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Calendaris acadèmics d’EUSES TE 

• Itineraris curriculars d’EUSES TE 
• Horaris d’EUSES TE 

• Guies docents d’EUSES TE 

• Pla de treball de les assignatures 
• Accions de desenvolupament de l’ensenyament 

 
3.  Usuaris / clients 

 

• Estudiants 

• Professorat 
 

4. Propietari / gestor 

• Director/a de l’Escola 
• Director de Grau  

 

5. Agents implicats 

• Director/a de l’Escola 

• Equip de Direcció del Centre 
• Secretaria d’EUSES TE 

• Junta de Govern d’EUSES TE 

• Director del SIGQ 
• Director de Grau  

• Coordinador/a d’assignatura  
• Professor/a 

• Estudiant 

• Servei d’informàtica d’EUSES TE  
 

6. Agents d’interès 

• Estudiant, PDI, PAS i ocupadors 
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7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

• Publicar la Guia Docent abans de l’inici del període de matrícula dels estudiants. 

• Tenir els horaris actualitzats i publicats cada curs abans de la matrícula. 

 

8. INDICADORS   

Id Nom de l’Indicador 

01 Taxes de rendiment acadèmic 

02 Taxa d’abandonament 

03 Taxa d’èxit 

04 Taxa d’eficiència 

05 Taxa de graduació 

06 Taxa de rendiment acadèmic estudiants de 1r curs 

07 Taxa d’abandonament estudiants de 1r curs 

08 Taxa d’abandonament estudiants de nou accés 

09 Percentatge  de guies docents publicades 

10 Percentatge de plans de treball publicats 

11 Durada mitjana dels estudis 

12 Total de PDI 

13 Percentatge de crèdits impartits per doctors 

14 Satisfacció dels estudiants amb el PDI 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I - PR- EUSES TE -009 Desenvolupament de l’ensenyament. 

 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

Curs acadèmic. 
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11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 

Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

a 
Acta la Junta de Govern d’EUSES TE 
on es nomena els directors de grau  

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE 

b 

Acta de la JdG on s’aproven els 

calendaris acadèmics dels graus 

d’EUSES TE  

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 

compartida al servidor 

c 

Acta de la JdG on s’aproven els 
itineraris curriculars dels graus 

d’EUSES TE 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 

compartida al servidor 

d 

Acta de reunió de l’equip de direcció 

del centre on s’aprova l’assignació 

docent 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 

compartida al servidor 

e 

Acta de la JdG on s’aproven els 
horaris i calendaris d'exàmens de 

cada ensenyament 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 

compartida al servidor 

f 
Horaris i calendaris d'exàmens de 
cada ensenyament 

Secretaria 

d’EUSES TE 

Ordinador de 

secretaria i carpeta 

compartida al servidor 

 

g 

Acta de reunió de la comissió 
d’ordenació acadèmica on s’aprova 

la guia docent de la titulació 

Director de 

grau 

 

Ordinador del 

Director de grau  

i carpeta compartida al 

servidor 

h Guia Docent de la Titulació  DG Carpeta compartida al 
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servidor, web i moodle 

i Pla de treball de les assignatures 

Coordinador/a 

d’assignatura i 

Equip docent 

Moodle, espai 

assignatura 

j 
Actes acadèmiques de les 
assignatures 

Secretaria 

d’EUSES TE  

Aplicació informàtic 

d’EUSES TE 

k 

Informe de rendiment acadèmic (o 
evidència equivalent pel centre en 

concret) 

DSIGQ  

 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

l 
Enquestes sobre la percepció de la 

docència d’EUSES TE 

DSIGQ  

 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

m 
Informe de seguiment del centre / 

Autoinforme d’acreditació 

DSIGQ  

 

l’apartat de qualitat de 

la web 

d’EUSES TE 

n 

Acta Junta de Govern d’EUSES TE on 

s’aprova l’informe de seguiment o 
autoinforme d’acreditació 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE 

 
 

 

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

procediments, etc.) 

• Memòria de les titulacions  

• Pla Estratègic de Docència URV. 
• Calendari Acadèmic de la URV 

• Informes de seguiment anuals del centre. 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

• Normativa Acadèmica  
• Normativa de docència 

• Reglament intern d’organització del TFG d’EUSES TE  
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• Reglament intern d’organització de Pràctiques Externes d’EUSES TE 
 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

• Campus Virtual d’EUSES TE (Moodle) 
• Aplicatiu informàtic d’EUSES TE 
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1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EUSES TE-010 Gestió de les pràctiques externes curriculars 

 
 

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-013 Orientació a l’estudiant 

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

 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objecte d’aquest procés és establir com es gestionen les pràctiques externes 

curriculars de les titulacions de grau d’EUSES TE – centre adscrit a la URV. 

 

4.1. Definicions 

Pràctiques externes: qualsevol activitat de naturalesa formativa l’objectiu de la qual 

és permetre als estudiants, en un entorn laboral, aplicar i complementar els 

coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, així com afavorir l’adquisició 
de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, facilitin la 

seva ocupació i fomentin la seva capacitat emprenedora. 

ISO/IEC 20000-2:2012Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial 30-04-2008 

0.1 
El grup de treball – UQP ha modificat els apartats d, e, f, g, h, j, 

m 
15-01-2009 

1.0 Antics P.1.2-06.a Procés de gestió de les pràctiques externes 

(Grau).  

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 
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Pràctiques externes curriculars: pràctiques externes que formen part del pla 
d’estudis que cursa l’estudiant. 

 
 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

Adaptar descripció del procés pel centre en concret. 

* La descripció d’aquest procés està feta en base a la gestió de pràctiques externes a 

EUSES TE. 

Per a la gestió de les pràctiques externes curriculars, EUSES TE disposa d’una d’una 

base de dades on es recullen les ofertes de llocs de pràctiques i s’assignen als 

estudiants en base als criteris de preferència (nota d’expedient i idoneïtat) tenint en 
compte les seves preferències. 

 

5.1. Definició de l’òrgan i/o persona/es involucrades en les pràctiques 
externes 

 

L’equip de direcció del centre defineix l’òrgan i/o persona/es encarregades de 

gestionar les pràctiques externes. Aquesta definició queda recollida a l’Acta de la Junta 

de Govern d’EUSES TE – centre adscrit a la URV. 

 

5.2. Definició dels objectius i requisits de les pràctiques externes 
 

L’equip de direcció del centre defineix els objectius de les pràctiques externes i els 

requisits per als seu desenvolupament. Aquesta definició queda recollida dins la 
Reglament intern organitzador de les Pràctiques Externes per als estudiants 

d’ensenyaments universitaris oficials de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a 
Terres de l’Ebre (EUSES TE) – centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili que 

s'aprova per la Junta de Govern corresponent d’EUSES TE. 

 

5.3. Cerca d’entitats col·laboradores per a les pràctiques externes 

 
El/La coordinador/a de pràctiques externes cerca entitats col·laboradores on els 

estudiants puguin desenvolupar les pràctiques externes. 

 
També les entitats col·laboradores poden contactar amb EUSES TE per a sol·licitar 

estudiants en pràctiques complimentant el formulari de sol·licitud abans de l’inici del 

procés d’assignació de les places de pràctiques.  
Els estudiants també poden aportar entitats col·laboradores per fer les pràctiques via 

demanant a l’entitat col·laboradora que complimenti el formulari de sol·licitud abans 
de l’inici del procés d’assignació de les places de pràctiques esmentat anteriorment.  
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5.4. Planificació de les pràctiques externes 

 
El/La coordinador/a de pràctiques externes planifica les pràctiques i elabora la guia de 

pràctiques i el calendari que s’aprova per Junta de Govern d’EUSES TE. L’aprovació 
queda recollida a l’Acta de la Junta de Govern corresponent d’EUSES TE i la 

planificació a la documentació de la sessió informativa.  

 

5.5. Preparació del material informatiu 

 
El/La coordinador/a de pràctiques externes prepara el material per informar i difondre 

el funcionament i organització de les pràctiques als estudiants i a les entitats 

col·laboradores. 

 

5.6. Difusió de la informació relativa a les pràctiques externes 

 

El/La coordinador/a de pràctiques realitza les sessions informatives de les pràctiques 

externes de forma presencial i publica la informació al moodle d’EUSES TE.  

 

Per als estudiants de grau 
En els mesos d’abril/maig com a màxim, el/la coordinador/a de pràctiques externes 

convoca als estudiants de 1r, 2n i/o 3r de grau (en funció dels estudis) a les sessions 
informatives via correu electrònic i publicant-ho al moodle d’EUSES TE. Durant la 

sessió, s’informa sobre la gestió i desenvolupament de les pràctiques. 

 
 

Per a les entitats col·laboradores 
En els mesos d’abril/maig com a màxim, el/la coordinador/a de pràctiques informa 

totes les entitats que hi ha a la base de dades sobre la realització de la sessió 

informativa. En aquesta sessió es detallen les característiques, la gestió i el 
desenvolupament de les pràctiques. Una vegada realitzada la sessió, el/la 

coordinador/a de pràctiques externes envia la informació de la sessió informativa, per 

correu electrònic, a totes les entitats col·laboradores.  

 

5.7. Preparació de l’aplicació de pràctiques externes  
 

Abans de la finalització del curs acadèmic anterior com a màxim, es prepara la base de 

dades de pràctiques externes per al nou curs.  
El/La coordinador/a de pràctiques externes, introdueix a la base de dades les possibles 

assignacions. 

 

5.8. Recepció de les ofertes de llocs de pràctiques  

 
En el termini establert en la planificació, l’entitat col·laboradora envia les ofertes de 

llocs de pràctiques. El procediment és el següent: 
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1- El/La coordinador/a de pràctiques externes comunica a les entitats 

col·laboradores, mitjançant correu electrònic, el termini per a la confirmació 
dels llocs de pràctiques i la introducció de les ofertes noves. Aquest termini 

sempre és previ a l’inici del període de matrícula dels estudiants. 
2- L’entitat col·laboradora envia el formulari amb les ofertes de llocs de 

pràctiques. Les ofertes de pràctiques del curs anterior es mantenen sempre que 

l’entitat no comuniqui el contrari.   

 

5.9. Revisió i publicació de les ofertes de llocs de pràctiques  
 

Abans de l’inici del procés d’assignació, el/la coordinador/a de pràctiques externes 
s’encarrega de verificar i revisar: 

 
1- El nombre d’ofertes registrades. En cas de no haver-hi suficients ofertes per a 

cobrir la previsió d’estudiants que realitzaran les pràctiques externes el curs 

següent, el/la coordinador/a cerca entitats col·laboradores noves o noves 
ofertes entre les entitats ja registrades. 

2- El perfil i les activitats formatives detallades en les ofertes. En cas de no ser 

adequades a l’objectiu formatiu dels estudiants d’EUSES TE, el/la coordinador/a 
es posa en contacte amb l’entitat col·laboradora per tal de reajustar les 

activitats i, si no és possible, l’oferta queda descartada. 
Les ofertes revisades i acceptades es publiquen al moodle. Els estudiants poden 

consultar l'oferta completa en la data prevista en la planificació. 

 

5.10. Sol·licitud de llocs de pràctiques per part dels estudiants  

 
Dintre del període esmentat en la guia de práctiques, el/la coordinador/a de pràctiques 

externes recorda als estudiants, per correu electrònic, les dates en què poden enviar 

al coordinador la fitxa de sol·licitud corresponent. 
Aquesta sol·licitud queda sempre condicionada a la formalització de la matrícula de les 

pràctiques externes. 

 
El procediment que ha de seguir l’estudiant per a fer la sol·licitud és enviar la fitxa de 

sol·licitud al coordinador/a de pràctiques externes.  

 

5.11. Assignació i publicació de l’assignació dels llocs de pràctiques  

 
Un cop els estudiants han sol·licitat els llocs de pràctiques, el/la coordinador/a de 

pràctiques externes resol les diferències entre el llistat d’estudiants matriculats de 
Pràctiques Externes i el llistat d’estudiants que han sol·licitat llocs de pràctiques 

(tenint en compte també els desajustaments en la comunicació de les qualificacions 

dels estudiants de mobilitat) i efectua l’assignació d’un lloc de pràctiques a cada 
estudiant seguint els criteris establerts al Reglament intern organitzador de les 

Pràctiques Externes per als estudiants d’ensenyaments universitaris oficials de l’Escola 

Universitària de la Salut i l’Esport a Terres de l’Ebre (EUSES TE) – centre adscrit a la 
URV. 
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Es fa una assignació un cop tancada la matrícula . 
 

La publicació de l’assignació es fa en les dades esmentades en la guia de pràctiques i 
els estudiants i entitats col·laboradores poden consultar el resultat de l’assignació. 

 

En el cas que alguna empresa renunciï a l’estudiant que se li ha assignat; no se li 
assigna cap altre estudiant i el/la coordinador/a de pràctiques assigna a l'estudiant 

afectat un nou lloc de pràctiques entre els no assignats i tenint en compte les seves 
preferències. 

 

5.12. Sol·licitud i assignació de tutors/es acadèmics  
 

El/La coordinador/a de pràctiques sol·licita als directors/es de grau implicats en el 

seguiment de les pràctiques d’EUSES TE, el llistat de professors/es que actuaran com 
a tutors/es acadèmics de pràctiques, els incorpora a la base de dades i assigna un/a 

tutor/a acadèmic a cada estudiant tenint en compte els criteris establerts al 
Reglament intern organitzador de les Pràctiques Externes per als estudiants 

d’ensenyaments universitaris oficials de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a 

Terres de l’Ebre (EUSES TE) – centre adscrit a la URV. 
 

L’assignació del/de la tutor/a es produeix abans de l’inici de les pràctiques i sempre es 
fa al mateix temps que l’assignació dels estudiants-entitat col·laboradora. 

 

5.13. Generació de documentació per a la realització de les pràctiques  
 

El/La coordinador/a de pràctiques externes imprimeix els Convenis marc de cooperació 

educativa entre l’entitat col·laboradora i la facultat/escola i els Convenis específics de 
cooperació educativa. 

 
- Es genera un conveni marc de cooperació educativa per a cada entitat 

col·laboradora. Només es redacta en el cas que l'entitat col·laboradora no hagi 

firmat abans aquest conveni amb EUSES TE.  
- Es genera per a cada estudiant el seu projecte formatiu de pràctiques com a 

Conveni específic de cooperació educativa. El projecte formatiu inclou les 
competències que s’avaluaran, les activitats que desenvoluparà l'estudiant i 

informació sobre la coordinació, seguiment i avaluació de les pràctiques. 

 
 

5.14. Accions d’orientació a l’estudiant prèvies al desenvolupament de les 

pràctiques 
 

Abans de l’inici de les pràctiques, el/la coordinador/a de pràctiques externes (o l’agent 
corresponent del centre) convoca els estudiants (via correu electrònic i mitjançant la 

publicació al moodle d’EUSES TE) a una sessió informativa on l’estudiant coneix el 

seu/va tutor/a acadèmic i rep el conveni específic de cooperació educativa i les 
indicacions necessàries per al desenvolupament de les pràctiques. 
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5.15. Signatura de convenis 
 

L’estudiant rep el conveni signat pel Director/a de l’escola i s’encarrega de lliurar-lo a 
l’entitat col·laboradora per a la seva signatura i de recollir-lo. Una vegada signat per 

totes les parts lliurarà el conveni al coordinador de pràctiques abans de l’inici de les 

pràctiques. Si es produís qualsevol incidència durant el procés de signatura, l’estudiant 
ho ha de comunicar al seu/va tutor/a acadèmic. 

 

5.16. Desenvolupament de les pràctiques 

 

L’estudiant desenvolupa les pràctiques externes en l’entitat col·laboradora assignada 
en els períodes planificats en el calendari acadèmic i ha de complir el projecte formatiu 

assignat així com el calendari de tutories, i comunicar al/a la tutor/a acadèmic 

qualsevol incidència que afecti el desenvolupament de les pràctiques. 
 

L’entitat col·laboradora ha de complir el projecte formatiu i comunicar qualsevol 
incidència o canvi que afecti a la informació que conté l’annex al conveni de 

cooperació educativa. 

 

5.17. Seguiment de les pràctiques 

 
L’estudiant té assignat un/a tutor/a a l’entitat col·laboradora en què realitza les 

pràctiques i un/a tutor/a acadèmic a EUSES TE, que vetllen per la seva formació, 

l’orienten i fan el seguiment del projecte formatiu. El seguiment es fa seguint les 
pautes marcades al Reglament intern organitzador de les Pràctiques Externes per als 

estudiants d’ensenyaments universitaris oficials de l’Escola Universitària de la Salut i 

l’Esport a Terres de l’Ebre (EUSES TE) – centre adscrit a la URV i la guia de pràctiques 
externes. 

 
El/La tutor/a acadèmic és l’encarregat de fer les accions necessàries per a solucionar 

les incidències i fer-ne un registre en l’informe de seguiment de la tutoria. També 

realitza, per a cada estudiant, un informe final on s’inclouran les incidències 
aparegudes durant el període. 

 
El/La tutor/a de l’entitat col·laboradora fa el seguiment de l’estudiant i ha de realitzar 

un informe final que recull la valoració de l’estudiant en el desenvolupament de les 

pràctiques. 
 

La seqüència, en cas que es produeixi alguna incidència, és la següent: 

1- L’estudiant o el/la tutor/a de l'entitat col·laboradora comuniquen al tutor/a 
acadèmic qualsevol incidència que afecti el desenvolupament de les pràctiques i 

que no s'ha resol o no es pot resoldre entre ambdós. 
2- El/La tutor/a acadèmic resol la incidència. En cas que no pugui resoldre-la, la 

trasllada al coordinador/a de pràctiques externes. En qualsevol cas, el/la 
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tutor/a acadèmic ha de registrar totes les incidències dels estudiants en 

l’informe de seguiment de la tutoria. 

 

5.18. Avaluació de l’estudiant 
 

En finalitzar les pràctiques, l’estudiant realitza la memòria de pràctiques i el/la tutor/a 

de l’entitat col·laboradora realitza l’informe final corresponents. 
 

El/La tutor/a acadèmic, una vegada ha rebut la memòria de pràctiques de l’estudiant i 
l’informe final del tutor/a de l’entitat col·laboradora, realitza el seu informe final, 

qualifica l’estudiant (tenint en compte els criteris publicats a la guia docent) i trasllada 

els 3 documents al coordinador/a de pràctiques externes, responsable d’introduir les 
qualificacions de tots els estudiants a l'acta i tancar-la. 

 

5.19. Mesura de la satisfacció dels agents d'interès 
 

En finalitzar les pràctiques, el responsable del programa de pràctiques de l'entitat 
col·laboradora o el/la tutor/a de l’entitat col·laboradora, els tutors de pràctiques 

externes d’EUSES TE i l’estudiant realitzen una enquesta de satisfacció del 

desenvolupament de les pràctiques. Les respostes les recull el/la coordinador/a de 
pràctiques externes. 

 

5.20. Recollida i anàlisi dels resultats 

 

El/La coordinador/a de pràctiques recull i analitza tota la informació del procés: 
• Les dades de participació en les pràctiques externes 

• Els resultats de les enquestes de satisfacció dels agents d’interès.  

• Els informes dels tutors/es acadèmics. 
• Incidències en la gestió del procés. 

• ... 
i, si escau, fa propostes de millora en la gestió i/o desenvolupament de les pràctiques 

externes. Aquesta anàlisi i propostes de millora es debaten amb l’Equip de direcció 

d’EUSES TE, es recullen en l’informe de seguiment anual segons estableix el PR-
EUSES TE-003 Seguiment i millora de titulacions i es proposa la modificació del 

Reglament intern organitzador de les Pràctiques Externes per als estudiants 
d’ensenyaments universitaris oficials de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a 

Terres de l’Ebre (EUSES TE) – centre adscrit a la URV, si escau.  

 

5.21. Rendiment de comptes 

 

El/La coordinador/a de pràctiques externes dóna informació i rendeix comptes 
anualment davant la Junta de Govern d’EUSES TE sobre el desenvolupament de les 

pràctiques externes del centre. Aquest rendiment de comptes queda recollit a l’Acta de 
la Junta de Centre corresponent d’EUSES TE. 
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Una vegada presentat a la Junta de Govern el rendiment de comptes es pot consultar 

a l’apartat de qualitat de la web del centre l’informe de seguiment corresponent. 
 

 
 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

 

1. Entrades 

• Necessitat de fer pràctiques per part dels estudiants de grau d’EUSES TE. 
 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Estades de pràctiques dels estudiants. 
 

3.  Usuaris / clients 
 

• Estudiants 
 

4. Propietari / gestor 

• Coordinador/a de pràctiques externes (o l’agent corresponent del centre) 
 

5. Agents implicats 

• Equip de Direcció del centre 

• Coordinador/a de pràctiques externes 

• Entitat col·laboradora 
• Estudiant 

• Coordinador/a de mobilitat 
• Tutor/a acadèmic 

• Tutor/a de l’entitat col·laboradora 

• Director/a d’EUSES TE  
• Director/a de Grau d’EUSES TE 

• Director del SIGQ 

• Junta de Govern d’EUSES TE  
 

6. Agents d’interès 
 

• Estudiant i entitat col·laboradora que acull estudiants en pràctiques 
 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

• Posar a disposició de l'estudiant l'oferta completa de llocs de pràctiques abans 

de fer la sol·licitud. 
• Assegurar que l’assignació del lloc de pràctiques a l’estudiant es farà seguint el 

calendari prèviament establert. 
• Garantir que l’assignació es realitza respectant les preferències de l'estudiant i 

amb criteris de rendiment acadèmic. 

• Garantir un correcte seguiment de l’estudiant tant des del punt de vista 
d’EUSES TE – centre adscrit a la URV com de l’entitat col·laboradora. 
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• Assegurar que l’estudiant pot desenvolupar les competències. 

• Assegurar que l’estudiant sàpiga què i com se l’avaluarà (criteris d’avaluació). 
 

 
 

8. INDICADORS 

Id Nom de l’Indicador 

01 Nombre d’estudiants que han realitzat pràctiques externes a cada 

ensenyament. 

02 Nombre d’entitats col·laboradores que han ofert lloc de pràctiques  per 

curs. 

03 Nombre de llocs de pràctiques que s’han ofert. 

04 Nombre d’entitats col·laboradores noves que han signat conveni 

durant el curs. 

05 Nombre de convenis vigents. 

06 Ràtio de llocs de pràctiques per estudiants de grau. 

07 Nombre d’incidències.  

08 Nombre de tutors/es acadèmics 

09 Nombre de tutors/es professionals 

 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I - PR-EUSES TE-010 Gestió de les pràctiques externes curriculars. 

 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

Curs acadèmic. 

 
 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 

Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 
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a 

Acta on s’informa de l’òrgan i/o 

persona/es involucrades en la gestió 
de les pràctiques externes 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE 

b 

Reglament intern organitzador de les 
Pràctiques Externes per als estudiants 

d’ensenyaments universitaris oficials 

de l’Escola Universitària de la Salut i 
l’Esport a Terres de l’Ebre (EUSES TE) 

– centre adscrit a la URV 

Coordinador/a 
de Pràctiques 

externes 

Ordinador del 

Coordinador de 

pràctiques externes 

i carpeta 
compartida al 

servidor 

c 
Calendari Acadèmic de Graus i acta 

d’aprovació 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 
compartida al 

servidor 

d Presentació sessió informativa  

Coordinador/a 

de Pràctiques 

externes 

Ordinador del 

Coordinador de 

pràctiques 
externes, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

e 

Llistat entitats col·laboradores que han 

ofert lloc de pràctiques 
 

Coordinador/a 

de Pràctiques 

externes 

Ordinador del 

Coordinador de 
pràctiques 

externes, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

f 
Llistat assignació estudiant - entitat 

col·laboradora 

Coordinador/a 
de Pràctiques 

externes 

Ordinador del 

Coordinador de 
pràctiques 

externes, moodle i 
carpeta compartida 

al servidor 

g 

Convenis marc de cooperació 

educativa entre l’entitat col·laboradora 
i EUSES TE 

Coordinador/a 

de Pràctiques 

externes 

Ordinador del 

Coordinador de 

pràctiques externes 

i arxiu  
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h 

Convenis específic de cooperació 

educativa entre l’entitat col·laboradora 

i EUSES TE 

Coordinador/a 

de Pràctiques 

externes 

Ordinador del 

Coordinador de 
pràctiques externes 

i arxiu  

i Memòria final de l’estudiant 
Coordinador/a 
de Pràctiques 

externes 

Ordinador del 

Coordinador de 

pràctiques externes 

i arxiu  

j 
Informe final del/de la tutor/a de 

l’entitat col·laboradora 

Coordinador/a 

de Pràctiques 

externes 

Ordinador del 

Coordinador de 

pràctiques externes 

i arxiu  

k 
Informe final del/de la tutor/a 

acadèmic 

Coordinador/a 
de Pràctiques 

externes 

Ordinador del 

Coordinador de 

pràctiques externes 

i arxiu  

l 
Actes de pràctiques externes de tots 
els ensenyaments d’EUSES TE 

Secretaria 

d’EUSES TE  

Aplicació informàtic 

d’EUSES TE 

m Enquesta de satisfacció de l’estudiant 
DSIGQ  

 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

n 

Enquesta de satisfacció del/de la 

responsable del programa de 

pràctiques o del/de la tutor/a de 
l’entitat col·laboradora 

DSIGQ  

 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

o 
Informe de seguiment del centre 

DSIGQ  

 

l’apartat de qualitat 

de la web 

d’EUSES TE 

p Acta JdG rendiment de comptes 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

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

 
• Llistat d’estudiants matriculats a les pràctiques externes 

• Llistat de tutors/es acadèmics d’EUSES TE 

• Llistat d’estudiants amb la nota mitjana de l’expedient i nombre de crèdits 
superats 

 
 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

• RD 592/2014, pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris. 

• RD 1493/2011, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el 

règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en 
programes de formació. 

• RD 1791/2010 pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari. 
• Normativa de pràctiques externes dels alumnes de la URV – Aprovada pel 

Consell de Govern el 20 de desembre de 2012. 

• Reglament intern organitzador de les Pràctiques Externes per als estudiants 
d’ensenyaments universitaris oficials de l’Escola Universitària de la Salut i 

l’Esport a Terres de l’Ebre (EUSES TE) – centre adscrit a la URV. 
 

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 
 

• Correu electrònic 

• Web d’EUSES TE 
• Moodle d’EUSES TE  

http://www.fee.urv.cat/media/upload/arxius/estudiants/borsa_practiques/rd_592_2014.pdf
http://www.fee.urv.cat/media/upload/arxius/empreses/rd_1493_11_cat.pdf
http://www.fee.urv.cat/media/upload/arxius/empreses/rd_1493_11_cat.pdf
http://www.fee.urv.cat/media/upload/arxius/empreses/rd_1493_11_cat.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20147-C.pdf
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Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial 30-04-2008 

0.1 El grup de treball – UQP ha modificat els apartats e,f 14-01-2009 

1.0 Adaptació del procés al centre EUSES TE. 31-10-2017 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EUSES TE-011 Gestió dels estudiants entrants 

 

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 
PR- EUSES TE-012 Gestió dels estudiants sortints 

PR- EUSES TE-009 Desenvolupament de l’ensenyament 

• Procés o processos inferiors: No n’hi ha 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procediment és establir la manera en què EUSES TE – centre 

adscrit a la URV defineix, revisa, actualitza i millora el procediment relacionat amb les 

accions de mobilitat dels estudiants entrants. 
  

4.1. Definicions 

Mobilitat d’estudiants: realització d’activitats formatives en una universitat diferent 

a la d’origen. 

Convenis Erasmus+: convenis de mobilitat internacional que permeten la mobilitat 

d’estudiants entre les universitats europees participants en el programa Erasmus+. 
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Conveni Específic de Mobilitat: conveni que té com a objectiu regular les condicions 
de les estades de mobilitat d’estudiants, personal docent i investigador i personal 

administratiu i tècnic a universitats del territori nacional o d’altres països. Inclou un 

Annex on consta l’oferta de mobilitat per a cada una de les institucions signants i per a 
cada col·lectiu. 

 
Learning Agreement (LA): Acord de reconeixement d’assignatures de la universitat 

d’origen amb la universitat de destí. 

 
Transcript of records (TR): document on queden reflectides les notes de l’estudiant 

de mobilitat entrant. 

 

Aplicatiu informàtic d’EUSES TE: Aplicació informàtica que gestiona els expedients 

acadèmics i la part econòmica dels estudiants. 

 

4.2. Àmbit d’aplicació 

Aquest procediment s’aplica a la gestió de la mobilitat entrant dels estudiants de grau 
d’EUSES TE – centre adscrit a la URV. No inclou la mobilitat dels estudiants en 

pràctiques. 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

 

5.1. Definició de l’òrgan i/o persona/es involucrades en la gestió de la 

mobilitat 
 

El Director/a de l’Escola designa l'òrgan, i/o persona/es encarregades de gestionar la 

mobilitat d’EUSES TE: coordinador/a de mobilitat del centre i coordinador/a de 
mobilitat per a cada titulació. Aquesta designació queda recollida a l’Acta de la Junta 

de Govern d’EUSES TE corresponent. 
 

 

5.2. Definició dels objectius i les polítiques relatives a la mobilitat 
d’estudiants 

 

El vicerectorat competent en matèria d’internacionalització elabora i/o revisa la 
normativa de mobilitat de la URV que s'aprova per Consell de Govern. El Centre 

Internacional de la URV (I-Center en endavant) publica la normativa a la web de 
mobilitat de la URV. L'aprovació queda recollida als Acords de Consell del Govern 

corresponent.  
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5.3. Establiment de convenis amb altres universitats 
 

Els convenis que s’estableixen amb altres universitats per tal de dur a terme la 

mobilitat de l’estudiant són els següents: 
 

1. Intercanvi d’estudiants en el marc del Programa Erasmus+: el/la vicerector/a 
competent en matèria d’internacionalització signa, per delegació del rector o 

rectora, els convenis específics Erasmus+ d’intercanvi d’estudiants en el Marc del 

Programa Erasmus+, ja sigui a iniciativa d’EUSES TE -  centre adscrit a la URV o 
d’altres centres/unitats de la URV, amb acord d’EUSES TE -  centre adscrit a la 

URV si afecta la mobilitat d’estudiants d’EUSES TE -  centre adscrit a la URV. 

2. Intercanvi d’estudiants en el marc de programes diferents de l'Erasmus+: a 
iniciativa d’EUSES TE -  centre adscrit a la URV o d’altres centres o 

unitats/serveis de la URV amb acord d’EUSES TE -  centre adscrit a la URV, si 
afecta la mobilitat dels seus estudiants. El/La rector/a signa els convenis 

específics de mobilitat  

Tots els convenis de mobilitat signats queden recollits a l’aplicatiu “Move On”. 

 

5.4. Publicació de les assignatures que poden cursar els estudiants entrants 
 

L’I-Center sol·licita al coordinador o coordinadora de mobilitat d’ EUSES TE l’oferta 

acadèmica pels estudiants de mobilitat de cada titulació pel curs següent, així com 
l’idioma d’impartició de cada assignatura, per publicar-ho al web 

http://www.urv.cat/international/  

 
5.5. Recepció de sol·licituds i documentació de l'estudiant entrant 

 
L’I-Center, quan rep la nominació dels estudiants entrants per part de la Universitat 

d’origen, envia un correu electrònic a l’estudiant donant la benvinguda i informant-lo 

de tots els tràmits necessaris per poder registrar-se com estudiant entrant a la URV. 
 

L'I-Center obre dos períodes anuals per a la recepció de sol·licituds i documentació 
d’estudiants entrants, un per a les estades del primer quadrimestre o anuals i un altre 

per a les estades del segon quadrimestre. 

 
L’estudiant interessat a participar en un programa de mobilitat ha de fer la sol·licitud i 

enviar la documentació que correspongui, a través de l’aplicació MOVEON, seguint els 

passos següents: 
1. Registrar-se a l’aplicació i realitzar la sol·licitud de mobilitat del programa 

corresponent. 
2. Presentar el Learning Agreement, signat per l’estudiant i el coordinador/a de la 

universitat d’origen i segellat per la universitat d’origen. 

3. Presentar la resta de documentació necessària per a l’admissió a la URV: 
• Còpia passaport/ID 

• Tarjeta S.S.Europea o Assegurança en el cas dels estudiants no 
comunitaris 

• Fotografia  

• Expedient acadèmic 

http://www.urv.cat/international/
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L'I-Center revisa la documentació de l’estudiant i l’envia al coordinador/a de mobilitat.  

 

 
5.6. Enviament de la documentació de l'estudiant entrant al coordinador/a 

de mobilitat 
 

L'I-Center a més envia per correu electrònic la documentació següent de cada 

estudiant de mobilitat entrant al coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE: 
• Sol·licitud de mobilitat del programa corresponent 

• Learning Agreement 

• Expedient acadèmic 

 

5.7. Acceptació de l’estudiant 
 

El coordinador/a de mobilitat d’ EUSES TE, una vegada tancat cada un dels terminis de 

recepció de sol·licituds, les revisa, soluciona les incidències, si escau, i comunica, 
mitjançant correu electrònic, l’acceptació de l’estudiant a l’I-Center. 

 

5.8. Enviament de les acceptacions a les universitats d’origen 

 

L'I-Center envia a les universitats d’origen dels estudiants entrants la documentació 
següent: 

• Certificat d'admissió de l’estudiant sol·licitant 

• Centre on realitzarà la seva mobilitat 
• Període d’estada 

L’enviament d’aquesta documentació es realitza per correu postal, en el cas del 
programa MOU, i per correu electrònic, en la resta de casos.  

 

5.9. Alta de l’estudiant entrant a l’aplicatiu informàtic d’EUSES TE 
 

La secretaria acadèmica d’EUSES TE dóna d’alta a l’aplicatiu informàtic d’EUSES TE els 
estudiants entrants per tal que puguin formalitzar la matrícula i tinguin accés al 

sistema Moodle, correu electrònic i wifi. 

 
La secretaria d’EUSES TE un cop fet el tràmit de cada estudiant entrant acceptat, 

informa per correu electrònic al coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE per informar 

que ja està al sistema i que l’estudiant ja es pot matricular. 

 

5.10. Orientació a l’estudiant de mobilitat entrant 
 

Per tal de donar suport en els seus primers passos a la URV l'I-Center promou el 

programa Mentor d’Acollida Internacional que ofereix orientació als estudiants entrants 
durant la seva estada a la URV. En el moment que l’I-Center comunica l’acceptació a 

l’estudiant, l’informa de l’existència d’aquest programa. Si l’estudiant hi vol participar, 
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l’I-Center li assigna un estudiant Mentor del centre on realitzarà l’estada de mobilitat i 
li facilitarà el contacte del Mentor.  

 

L'I-Center, com a eina d’orientació als estudiants entrants, té publicades a la seva web 
dues guies, les quals revisa anualment: 

• Student mobility guide 

• Practical information  for your mobility 
 

L'I-Center organitza, a l’inici de cada quadrimestre, una sessió d’acollida als estudiants 

entrants de la URV, 
 

En aquesta sessió: 
1. Es dóna la benvinguda als estudiants, se’ls explica tots els tràmits que han de 

realitzar durant la seva estada a la URV i se’ls dóna informació del calendari 

acadèmic general de la URV, aprenentatge de llengües, salut, informació sobre 
NIE, allotjament, informació sobre carnet ISIC, informació sobre seguretat, 

associacions d’estudiants, botiga de la URV, com arribar als campus i de la 

existència de la guia “Student mobility guide”. 
 

2.  Se’ls lliura una carpeta que conté: 
• La guia “Practical information for your mobility stay  at the URV” 

• Document de dades contacte del coordinador de mobilitat del centre 

• Targeta amb les dades de contacte de l'I-Center. 
 

3. L'estudiant omple el Full de dades de contacte que recull i custodia  l’I-Center. 
 

4. S’informa a l'estudiant que és el responsable de custodiar en tot moment el 

Learning Agreement i que ha de reunir-se amb el coordinador de mobilitat 
d’EUSES TE abans de fer la matrícula, amb l’objectiu d’avaluar i confirmar les 

assignatures que cursarà i modificar, si cal, el Learning Agreement. 

 
5. L'estudiant entrega a l'I-Center el certificat d’estada. 

 
En acabar la sessió l'estudiant realitza l’enquesta de satisfacció INCOMING (on line). 

 

Així mateix, cada semestre, l'I-Center, organitza una jornada de benvinguda 
institucional amb activitats culturals i d’integració juntament amb el Servei Lingüístic. 

 

5.11. Enviament del certificat d’estada a la universitat d’origen 

 

L'I-Center emplena l’apartat d’arribada del certificat d’estada, que li ha lliurat 
l’estudiant a la sessió d’acollida. En aquest apartat hi fa constar la data d’arribada, el 

signa, el segella i n’envia una còpia per correu electrònic a la Universitat d’origen de 
l’estudiant i a l’estudiant. L’original es custodia a l’arxiu de l'I-Center. 
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5.12. Reunió amb el coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE i signatura del 
Learning Agreement definitiu. 

 

L’estudiant sol·licita la reunió amb el/la coordinador/a de mobilitat, tal i com se li ha 
informat a la sessió d’acollida. 

 
A la reunió que té lloc entre el coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE i l’estudiant 

abans de la seva matrícula, es revisa el Learning Agreement que porta l’estudiant (3 

còpies). Si hi ha canvis, el coordinador de mobilitat omple l'apartat “CHANGES” del 
mateix Learning Agreement i el signen l'estudiant i el coordinador. Correspon a 

l’estudiant traslladar el Learning Agreement definitiu a l’I-Center per a la seva 

signatura i retornar-lo al coordinador/a de mobilitat. L’estudiant és també el 
responsable de comunicar els canvis a la universitat d’origen tot i que l’I-Center envia 

una còpia escanejada a la Universitat d’origen de l’estudiant entrant. 
 

Internament, el coordinador/a de mobilitat lliure a l’estudiant el codi de les 

assignatures, el nom, grup i  professor de les assignatures que cursarà. 

El coordinador/a de mobilitat també lliura a l’estudiant l’horari de les assignatures que 

consten en el seu Learning Agreement i el calendari d’exàmens de 1a. i 2a. 

convocatòria. 

L’estudiant entrega els documents que li ha lliurat el coordinador de mobilitat a la 

secretaria d’EUSES TE perquè prepari la matrícula. 
El coordinador de mobilitat informa el professorat que poden consultar els estudiants 

de mobilitat entrants matriculats als seus grups a través del moodle. 

 

5.13. Matriculació 

 
L’estudiant realitza la matrícula a la secretaria d’EUSES TE. Per a fer la matrícula 

l’estudiant ha de presentar: 
• La documentació que li ha entregat el coordinador de mobilitat en la reunió 

prèvia. 

• El Learning Agreement signat per totes les parts (Coordinador universitat 
origen, Coordinador universitat destí i l'I-Center). 

 

En aquest moment, la secretaria acadèmica realitza el carnet d’estudiant d’EUSES 

TE per l’estudiant entrant, a través de l’aplicació de Gestió de Carnets. També 

s’entraga usuari i contrasenya per entrar al sistema Moodle virtual. 

 

5.14. Desenvolupament i avaluació del programa formatiu  
 

L’estudiant entrant ha de complir el programa formatiu detallat en el Learning 

Agreement i comunicar al coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE qualsevol canvi al 
respecte. 

 

Els estudiants de mobilitat entrant són qualificats pels professors de les assignatures 
que han matriculat dins la mateixa acta que la resta d’estudiants d’EUSES TE. 
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5.15. Seguiment dels estudiants entrants 

 

El coordinador/a de mobilitat és el responsable de fer el seguiment acadèmic de 
l’estada. Qualsevol modificació de l’acord inicial establert en el Learning Agreement, 

ha de comptar amb el vist-i-plau dels dos coordinadors/res de mobilitat, el d’EUSES TE 
i el de la universitat d'origen. 

La modificació es fa omplint l’apartat “CHANGES” en el mateix Learning Agreement  

seguint el mateix procediment descrit en l’apartat 5.12 
 

L’I-Center farà el seguiment administratiu de l’estudiant entrant. 

 

5.16. Finalització de l’estada 

 
En finalitzar l’estada: 

1. La secretaria d’EUSES TE emplena el Certificat Acadèmic Personal (CAP) -  

Transcript of Records (TR) de l’estudiant. El/La secretari del centre signa el 

TR i la secretaria l’envia a la Universitat d’origen de l’estudiant. 

2. L’estudiant recull al Centre Internacional el certificat d’estada original: l'I-
Center emplena l’apartat de finalització de l’estada, amb la data de finalització, 

signatura i segell. 

 
L’estudiant realitza a l’I-center una enquesta de satisfacció sobre la seva estada de 

mobilitat a la URV, Enquesta INGOING, mitjançant l’aplicació OPINA en el mateix 
moment en que recull el certificat d’estada. 

 

5.17. Mesura de la satisfacció dels agents d’interès 
 

L’estudiant entrant realitza a traves de l’aplicació OPINA les enquestes: 
1-ENQUESTA INCOMING: sobre els motius i objectius de la realització de la mobilitat. 

Es realitzada durant la sessió d’acollida de l’estudiant entrant. 

 
2-Enquesta INGOING: sobre el desenvolupament de l’estada. Es realitza a l’I-center 

en el moment en que l’estudiant recull el certificat d’estada. 

 
El resultats de l’enquesta INGOING i INCOMING es recullen i analitzen per part de l'I-

Center. D’aquesta anàlisi en fa un informe i la difusió que estima oportuna el 
Vicerectorat d’Internacionalització, però en qualsevol cas, el resultat de les enquestes 

es comenten a les reunions de planificació de la mobilitat del curs següent amb els 

coordinadors de mobilitat dels centres. 

 

5.18. Recollida i anàlisi dels resultats 
 

Al final de cada curs acadèmic el coordinador/a de mobilitat recull i analitza tota la 

informació del procés: 
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• Les dades de participació dels estudiants 
• Els resultats de les enquestes de satisfacció INGOING i INCOMING.  

• Les incidències en la gestió del procés  

• ... 
 i, si escau, fa propostes de millora de la gestió i/o desenvolupament de la mobilitat. 

Aquesta anàlisi i propostes de millora es debaten amb l’equip de direcció del centre i 
es recullen al “PR-EUSES TE-003 Procés de seguiment i millora de titulacions". 

 

En les reunions de planificació de la mobilitat del proper curs, l’I-Center, els 
coordinadors/res de mobilitat dels centres i el vicerectorat corresponent revisen 

conjuntament la gestió dels programes de mobilitat, els resultats de les enquestes de 

satisfacció i n’extreuen propostes de millora a nivell d’Universitat.  

 

5.19. Rendiment de comptes 
 

El Coordinador/a de mobilitat dóna informació i rendeix comptes anualment davant la 

Junta de Govern sobre el desenvolupament, gestió i resultats de la mobilitat d’EUSES 

TE. Aquest rendiment de comptes queda recollit a l’Acta de la Junta de Govern 

d’EUSES TE corresponent. 

Una vegada aprovat a la Junta de Govern d’EUSES TE, l’nforme anual de seguiment es 

publica a la web d’EUSES TE a l'apartat de qualitat. 

 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 
 

1. Entrades 

• Necessitat d’acollir estudiants d’altres universitats que volen fer una estada de 
mobilitat a EUSES TE 

 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Estades de mobilitat dels estudiants entrants 

 
3.  Usuaris / clients 

• Estudiants 
• Universitat d’origen de l’estudiant 

 

4. Propietari / gestor 

• Centre Internacional de la URV 

• Coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE 
 

5. Agents implicats 

• Director acadèmic d’EUSES TE 
• Vicerector/a d’internacionalització  

• Consell de govern 



 

 
 

FITXA DE PROCÉS 
 

PR-EUSES TE-011 GESTIÓ DELS 
ESTUDIANTS ENTRANTS 

Codi: PR-EUSES TE-

011 
Rev.: 1.0 

Data: 31-10-2017 

Pàg. 9 de 11 

Qualsevol reproducció d’aquest document electrònic es considera còpia no controlada 

Elaborat per:  

Comissió de promoció i relacions 

externes 
 

Revisat per:  

Director de qualitat d’EUSES TE 
 

Aprovat per:  

Junta de Govern d’EUSES TE  
 

 

 

• Rector/a 
• Centre Internacional de la URV  

• Coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE 

• Estudiant entrant 
• PDI amb estudiants matriculats de mobilitat entrant 

• Secretaria d’EUSES TE 
• Junta de Govern d’EUSES TE 

 

6. Agents d’interès 
• Estudiant entrant 

• Universitat d’origen 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

• Tenir permanentment actualitzada la informació sobre mobilitat a la web 
d’EUSES TE. 

• Realitzar una reunió anuals entre l’I-Center i el coordinador/a de mobilitat 

d’EUSES TE – centre adscrit a la URV per planificar la mobilitat i valorar els 
resultats del procés i la satisfacció dels estudiants de mobilitat. 
 

8. INDICADORS 

 

 Id Nom de l’Indicador 

1 Nombre de convenis signats entre universitats per cada un dels 

programes de mobilitat 

2 Nombre d’estudiants entrants que participen en cada un dels 

programes de mobilitat. 

3 Satisfacció de l'estada a EUSES TE dels estudiants de mobilitat 

entrant 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I –PR-EUSES TE-011 Gestió dels estudiants entrants. 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

Curs acadèmic. 
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11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 

Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

a 

Acta de designació de l’òrgan i/o 

persona/es involucrades en la 
gestió de la mobilitat 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 

compartida al servidor 

b Normativa de la mobilitat de la URV 
Secretaria 

general 

Intranet de la URV/  

Consell de govern 

c Acords del Consell de Govern 
Secretari 
general 

Intranet URV / Consell 

de govern 

d Conveni Erasmus + 
I-Center 

Aplicació MOVE ON 

e Conveni específic de mobilitat 
I-Center 

Aplicació MOVE ON  

f 
Oferta acadèmica pels estudiants 

de mobilitat 
I-Center Web del centre 

g Sol·licitud de mobilitat I-Center Aplicació MOVE ON 

h Learning Agreement 

Coordinador de 
mobilitat 
d’EUSES TE 

Ordinador de 
coordinador de 

mobilitat d’EUSES TE i 

carpeta compartida al 

servidor 

i 
Certificat d'admissió estudiants 

entrants 
I-Center Aplicació MOVE ON 

j Full de dades de contacte  I-Center Aplicació MOVE ON 

k Certificat d’estada I-Center Aplicació MOVE ON 

l Enquesta INCOMING I-Center Aplicació OPINA 

m 
Documentació interna per la 

matriculació  
Secretaria 

Expedient de 

l’estudiant 

n 
Certificat Acadèmic Personal (CAP) 

- Transcript of records 
Secretaria 

Aplicatiu informàtic 

d’EUSES TE 
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Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

o Enquesta INGOING I-Center Aplicació OPINA 

p Informe de seguiment del centre 
DSIGQ  

 

l’apartat de qualitat de 

la web 

d’EUSES TE 

q 
Acta de la JdG on s’aprova 

l’informe de seguiment d’EUSES TE 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 

compartida al servidor 

 

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

procediments, etc.) 

• Models de convenis de mobilitat 

• Student mobility guide 

• Practical information for your mobility stay at URV 
 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

• Normativa acadèmica  de Grau i Màster de la URV 

• Normativa de matrícula de Grau i Màster de la URV 
• Normativa de mobilitat internacional d'estudiants de la URV          

 

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

• Web  
• MOVE ON 

• Correu electrònic 

• OPINA 
• Aplicatiu informàtic d’EUSES TE 

• Aplicació de Gestió de Carnets d’EUSES TE 











 

 
 

FITXA DE PROCÉS 
 

PR-EUSES TE-012 GESTIÓ DELS 
ESTUDIANTS SORTINTS 

Codi: PR-EUSES TE-

12 
Rev.: 1.0 

Data: 31-10-2017 

Pàg. 1 de 13 

Qualsevol reproducció d’aquest document electrònic es considera còpia no controlada 

Elaborat per:  

Comissió de promoció i relacions 

externes 
 

Revisat per:  

Director de qualitat d’EUSES TE 
 

Aprovat per:  

Junta de Govern d’EUSES TE  
 

 

Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial 30-04-2008 

0.1 El grup de treball – UQP ha modificat els apartats e,f 14-01-2009 

1.0 Antic P.1.2-04 Procés de gestió de la mobilitat de l’estudiant. 

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-012 Gestió dels estudiants sortints 

 

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-013 Orientació a l’estudiant 

 PR-EUSES TE-003 Seguiment i millora de titulacions 

PR-EUSES TE-011 Gestió dels estudiants entrants 
• Procés o processos inferiors: No n’hi ha 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procediment és establir la manera en què EUSES TE – centre 

adscrit a la URV defineix, revisa, actualitza i millora els procediments relacionats amb 
les accions de mobilitat d’estudis sortint dins els programes de mobilitat que ofereix la 

URV i que permeten cursar una part dels estudis en una altra universitat. 

 

4.1. Definicions 
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Mobilitat d’estudiants: realització d’activitats formatives en una universitat diferent 

a la d’origen. 

Convenis Erasmus+: convenis de mobilitat internacional que permeten la mobilitat 

d’estudiants entre les universitats europees participants en el programa Erasmus+. 

Conveni Específic de Mobilitat: conveni que té com a objectiu regular les condicions 

de les estades de mobilitat d’estudiants, personal docent i investigador i personal 

administratiu i tècnic a universitats del territori nacional o d’altres països. Inclou un 
Annex on consta l’oferta de mobilitat per a cada una de les institucions signants i per a 

cada col·lectiu. 

Learning Agreement: Acord de reconeixement d’assignatures de la universitat 

d’origen amb la universitat de destí. 

Aplicatiu informàtic d’EUSES TE: Aplicació informàtica que gestiona els expedients 

acadèmics i la part econòmica dels estudiants. 

 

4.2. Àmbit d’aplicació 

Aquest procediment s’aplica a la gestió de la mobilitat sortint dels estudiants de grau 

d’EUSES TE – centre adscrit a la URV. No inclou la mobilitat dels estudiants en 

pràctiques. 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

5.1. Definició de l’òrgan i/o persona/es involucrades en la gestió de la 
mobilitat 

 

El Director/a de l’Escola designa l'òrgan, i/o persona/es encarregades de gestionar la 
mobilitat d’EUSES TE. Aquesta designació queda recollida a l’Acta de la Junta d’EUSES 

TE corresponent. 

 

5.2. Definició dels objectius i les polítiques relatives a la mobilitat 

d’estudiants 
 

El/La vicerector/a d’internacionalització elabora i/o revisa la normativa de mobilitat de 
la URV que s'aprova per Consell de Govern i es publica a la web de mobilitat de la 

URV. L'aprovació queda recollida als Acords del Consell de Govern corresponent.  

 

5.3. Establiment de convenis amb altres universitats 

 

Els convenis que s’estableixen amb altres universitats per tal de dur a terme la 
mobilitat de l’estudiant són els següents: 

 
1. Intercanvi d’estudiants en el marc del Programa Erasmus+: el/la vicerector/a 

d’internacionalització signa, per delegació del/de la rector/a, els convenis 
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específics Erasmus+ d’intercanvi d’estudiants en el Marc del Programa 
Erasmus+, ja sigui a iniciativa d’EUSES TE o d’altres centres/unitats de la URV, 

amb acord d’EUSES TE si afecta la mobilitat d’estudiants d’EUSES TE. 

 
2. Intercanvi d’estudiants en el marc de programes diferents de l'Erasmus+: a 

iniciativa d’EUSES TE o d’altres centres o unitats/serveis de la URV amb acord 
d’EUSES TE, si afecta la mobilitat dels seus estudiants. El/La rector/a signa els 

convenis específics de mobilitat. 

 

5.4. Planificació de la mobilitat 
 

El Centre Internacional de la URV (en endavant I-Center) elabora la proposta de les 
convocatòries de mobilitat i la relació d’oferta de destinacions de mobilitat.  

 

Durant els mesos d’octubre/novembre l'I-Center organitza una reunió informativa 
anual amb els coordinadors/es de mobilitat de la URV,  on s'informa de  les novetats 

de les convocatòries de mobilitat, calendari, procediment, propostes de millora i 

resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants.   
 

Quinze dies abans de fer pública la convocatòria, l'I-Center facilita la informació de les 
convocatòries de mobilitat i la relació d’oferta de destinacions de mobilitat per 

ensenyament, als coordinadors/es de mobilitat dels centres per tal que aquests ho 

revisin. Al mateix temps es demana als coordinadors/es de mobilitat que comuniquin 
els requeriments, específics de cada centre, que han de figurar en la convocatòria.  
 

5.5. Difusió de la informació relativa als programes de mobilitat 

 

L' I-Center una vegada recollits els requeriments dels coordinadors/es de mobilitat, 
publica la convocatòria de mobilitat d’estudiants per al curs següent a la web de 

mobilitat de la URV. 

Al mateix temps, publica també a la web de mobilitat l’oferta de destinacions de 
mobilitat per a cada ensenyament a través de l’aplicació MOVE ON. 

 
L'I-Center organitza sessions informatives per als estudiants sobre les diferents 

possibilitats de mobilitat acadèmica, aquestes sessions formen part del Pla d’acció 

tutorial d’EUSES TE emmarcat dins del procés PR-EUSES TE-013 Orientació a 
l’estudiant. El/La coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE participa també en aquestes 

sessions. En la sessió també s'inclou la informació relacionada amb les beques o ajuts 
econòmics que pot sol·licitar l’estudiant. El vídeo de la Sessió informativa es fa públic 

a la web de mobilitat de la URV. 

 

En acabar la sessió informativa el/la coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE lliura el 

“Qüestionari de satisfacció dels estudiants sobre la sessió de mobilitat” als estudiants 

presents perquè donin la seva opinió de la informació rebuda i recull els resultats. 
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5.6. Gestió administrativa de la sol·licitud per a la participació en un 
programa de mobilitat 

 

Durant els mesos novembre/desembre l’estudiant interessat a participar en un 
programa de mobilitat ha d’emplenar la sol·licitud de mobilitat a través de la web 

seguint el procediment establert i dins del termini especificat a la convocatòria. 
Juntament amb la sol·licitud ha de presentar la documentació acreditativa. 

 

Abans de presentar la sol·licitud, l’estudiant s’entrevista amb el/la coordinador/a de 
mobilitat d’EUSES TE per tal que el pugui orientar acadèmicament en l’elecció de les 

destinacions segons el seu perfil acadèmic. 

 
Abans de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds l’estudiant ha 

d’acreditar el coneixement de l’idioma requerit per la universitat de destí (anglès o 
idioma relacionat amb la destinació sol·licitada). L’acreditació la pot fer: 

1-Presentant títol oficial 

2-Realitzant una prova de nivell d’idioma que el servei lingüístic de la URV organitza 
per als estudiants que volen sol·licitar una plaça de mobilitat i necessitin acreditar el 

nivell de coneixement d'un idioma. El resultat de les proves el servei lingüístic l’envia 
directament al I-Center que l’adjuntarà a l’informe de valoració de candidats. 

 

Durant el mes de gener l'I-Center administra i gestiona les sol·licituds i les incidències 
que se’n derivin. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de presentació 

d’esmenes per part dels estudiants i, durant el mes de gener/febrer, publica a la web 

la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria per 
ensenyament i facilita la documentació presentada pels sol·licitants al coordinador/a 

de mobilitat d’EUSES TE per tal que dugui a terme l’assignació de la plaça. 

 

5.7. Assignació de plaça 

 
Durant el mes de gener/febrer, una vegada publicada la llista definitiva de sol·licituds 

admeses i excloses de la convocatòria per ensenyament el/la coordinador/a de 
mobilitat d’EUSES TE efectua la valoració de cadascuna de les sol·licituds tenint en 

compte els criteris establerts a la convocatòria. D’aquesta valoració se’n deriva 

l’Informe de valoració de candidats on els candidats estan ordenats per puntuació. 
Seguint l’ordre establert en aquest informe, el/la coordinador/a de mobilitat duu a 

terme l’assignació de places, que es recull en l’Acta d’assignació de places que envia a 

l’I-Center. 
 

En el mes de febrer l'I-Center publica la Resolució provisional de les places assignades 
a la pàgina web de mobilitat de la URV i s’obre el període d’acceptació de la plaça per 

part de l’estudiant. En relació a aquesta acceptació poden donar-se les situacions 

següents: 
   

1- L’estudiant realitza l’acceptació de la plaça assignada mitjançant l’aplicació 
on-line disponible a la web de mobilitat en el termini establert. 

2- L’estudiant no realitza l’acceptació de la plaça assignada en el termini 

establert: això implica la renúncia de l’estudiant a la mobilitat i als 
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corresponents ajuts econòmics. En aquest cas el I-Center reclama a 
l’estudiant que ompli el full de renúncia. 

3- L’estudiant rebutja la plaça assignada mitjançant l’aplicació on-line en el 

termini establert: això permet a l’estudiant entrar en el procés de 
reassignació de les places vacants. Si l’estudiant no contacta amb el/la 

coordinador/a durant el període de reassignació de places vacants, això 
implica la renúncia de l’estudiant a la mobilitat i als corresponents ajuts 

econòmics.  

4- L’estudiant una vegada acceptada la plaça decideix no realitzar la mobilitat 
adjudicada: l'estudiant ha de presentar el full de renúncia a l’I-Center abans 

de l’inici previst de la seva estada. 

5- L’estudiant vol modificar el període de l’estada: per fer-ho haurà de 
presentar el full d’incidències a l’I-Center. 

 
L'I-Center, una vegada tancat el període d’acceptació, en el mes de març, publica a la 

web de mobilitat de la URV l’oferta de destinacions de mobilitat (places vacants) i 

s’inicia el període de reassignacions. Les reassignacions segueixen el mateix 
procediment que les primeres assignacions. 

 
A l’abril l'I-Center publica a la web de mobilitat de la URV la resolució definitiva de les 

places assignades. 

 

5.8. Comunicació de les nominacions a les universitats de destí 

 

L'I-Center envia per correu electrònic les nominacions a les universitats de destí dels 
estudiants que hagin acceptat la mobilitat. Aquesta informació queda recollida en 

l’Informe de nominacions per universitat. 
La universitat de destí una vegada rep les nominacions sol·licita a l’estudiant la 

documentació necessària per a la seva admissió, si la universitat de destí no es posa 

en contacte amb l'estudiant aquest ha de contactar amb la universitat de destinació.  

 

5.9. Presentació de la documentació d’admissió 
 

L’estudiant ha de presentar a l’I-Center, abans de marxar, la documentació necessària 

per a la realització de l’estada de mobilitat (DNI, nº de compte corrent) i  la 
documentació per tramitar la beca, si és el cas. 

 

Al mateix temps l’estudiant ha d’enviar a la Universitat de destí la documentació que 
aquesta li exigeixi. La gestió d’admissió a la universitat de destí es responsabilitat de 

l’estudiant. 

 

5.10. Admissió de l’estudiant per part de la universitat de destí. 

 
La universitat de destí una vegada ha rebut tota la documentació de l’estudiant 

comunica la seva admissió/no admissió a l’I-Center i l’I-Center ho comunica a 
l’estudiant i al/a la coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE. 

En el cas de no ser admès l’I-Center, a través del/de la coordinador/a de mobilitat 

d’EUSES TE, gestiona la possibilitat de donar una altra plaça a l’estudiant. 
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5.11. Assistència sessió informativa  

 

A l’abril fins al juny, l'I-Center realitza sessions informatives (en grups de 30-35 
estudiants) per a tots els estudiants de mobilitat sortint del curs següent.  

En aquesta sessió: 
1. Se’ls informa dels passos a seguir per gestionar la seva mobilitat 

adequadament.  

2. L’estudiant comunica la data de sortida al I-Center per tal que aquest pugui 
enviar-li, una setmana abans de la sortida, la seva assegurança.  

3. L’estudiant realitza l’enquesta OUTGOING (on line). 

 

5.12. Adjudicació definitiva de la mobilitat  

 
Al juny, i una vegada l’I-Center té confirmada l’acceptació de l’estudiant per part de la 

universitat de destí i l’estudiant ha entregat tota la documentació requerida per l’I-

Center, aquest realitza l’adjudicació definitiva de la mobilitat, publica la Resolució 
definitiva de la convocatòria a la web de mobilitat de la URV i l’estudiant passa a estar 

admès definitivament. 

 

5.13. Matriculació 

 
Durant el període de matriculació, en el mes de juliol, i per tal que l’estudiant pugui 

matricular les assignatures acordades dins del programa de mobilitat, es duen a terme 

les actuacions següents: 
 

1- El/La coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE convoca l’estudiant a una 
reunió per realitzar el Learning Agreement, del qual se’n fan tres originals 

(un per l’estudiant, un pel coordinador/a de mobilitat de la universitat de 

destí i un pel coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE). El/La coordinador/a 
de mobilitat i l’estudiant signen els Learning Agreement. L’estudiant els 

porta a l’I-Center perquè també els signi.   
2- L'I-Center remet per correu electrònic a la universitat de destí de l’estudiant 

una còpia del Learning Agreement i se’n guarda una còpia escanejada. 

3- El/La coordinador/a envia una còpia del Learning Agreement a la secretaria 
d’EUSES TE. 

4- La secretaria d’EUSES TE fa les gestions necessàries per tal que l’estudiant 

pugui matricular les assignatures que consten al Learning Agreement. 
5- L’estudiant es matricula a EUSES TE de forma ordinària de les assignatures 

recollides en el Learning Agreement. 
 

5.14. Desenvolupament del programa de mobilitat 

 
L’estudiant cursa el programa de mobilitat. En arribar a la universitat de destí, envia a 

l’I-Center una còpia del certificat d’estada amb les dades d’arribada i el full de dades 
de contacte que li facilita l’ICenter. 
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5.15. Seguiment del programa de mobilitat 
 

Durant l’estada de l’estudiant es duen a terme dos tipus de seguiment: 

 
1- El/La coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE fa el seguiment acadèmic de 

l’estada: qualsevol modificació de l’acord inicial establert en el Learning 
Agreement, ha de comptar amb el vistiplau dels dos coordinadors/es de 

mobilitat, el d’EUSES TE i el de la universitat de destí. 

La modificació es fa omplint l’apartat “CHANGES” en el mateix Learning 
Agreement. Correspon a l’estudiant informar d’aquesta modificació a l’I-

Center així com al coordinador de mobilitat, per a la corresponent 

repercussió en la matrícula d’EUSES TE – centre adscrit a la URV, si s’escau. 

El coordinador informa a secretaria. 

2- L'I-Center fa el seguiment administratiu i, quan sigui el cas, la gestió de les 
beques o ajuts econòmics de què pugui gaudir l’estudiant. 

 

5.16. Recepció de la documentació d’estada 
 

Finalitzat el programa de mobilitat, a través de l’estudiant o de la universitat de destí: 
El/La coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE rep la documentació acadèmica: 

1- Certificat de notes oficial de la universitat de destí 

2- Learning agreement (original) signat per totes les parts. 
 

L'I-Center rep la documentació administrativa de l’estada:  

1- Certificat d’estada, amb la data de finalització de l’estada, degudament 
signat i segellat per part de la universitat de destí. 

2- Informe Final Erasmus només el realitzen els estudiants de la convocatòria 
Erasmus+ a traves de la aplicació Mobility Tool. 

3- Una còpia del Learning agreement. 

En el moment que l’estudiant va a l’I-Center a entregar la documentació realitza a la 
mateixa oficina de forma on line l'enquesta OUTCOMING d’avaluació de la mobilitat. 

 

5.17. Reconeixement acadèmic 

 

El reconeixement acadèmic dels estudis realitzats en el programa de mobilitat es dur a 
terme de la següent manera: 

 

1- El/La coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE realitza per a cada estudiant la 

transformació de les notes del sistema d’avaluació del país de la universitat 

de destí al sistema de qualificació nacional i l’envia a la secretaria d’EUSES 

TE juntament amb el certificat de notes oficial de la universitat de destí. 

 

2- La secretaria d’EUSES TE introdueix la nota a l’expedient de l’estudiant a 

l’aplicatiu informàtic d’EUSES TE.  
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5.18. Mesura de la satisfacció dels agents d’interès 
 

L’estudiant realitza tres enquestes al llarg del procés: 

 
1- Qüestionari de satisfacció dels estudiants sobre la sessió de mobilitat: enquesta 

realitzada pel coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE als estudiants que assisteixen a 
la sessió informativa sobre mobilitat. El/La coordinador/a de mobilitat recull els 

resultats (veure punt 5.5). 

 
2-Enquesta OUTGOING: Enquesta sobre els motius i objectius de la realització de la 

mobilitat, realitzada abans de marxar de mobilitat, es realitza online, mitjançant 

l’aplicació OPINA, (veure punt 5.11). 
 

3-ENQUESTA OUTCOMING: Enquesta sobre el desenvolupament de l’estada, realitzada 
en acabar la mobilitat, es realitza online, mitjançant l’aplicació OPINA, (veure punt 

5.16). 

 
El resultats de l’enquesta OUTGOING i OUTCOMING s’analitzen per part de l'I-Center. 

D’aquesta anàlisi se’n fa un informe i la difusió que estima oportuna el Vicerectorat 
d’Internacionalització, però en qualsevol cas, el resultat de les enquestes es comenten 

a les reunions de planificació de la mobilitat del curs següent amb els coordinadors/es 

de mobilitat dels centres (veure punt 5.4). 

 

5.19. Recollida i anàlisi dels resultats 

 
Al final de cada curs acadèmic el/la coordinador/a de mobilitat recull i analitza tota la 

informació del procés: 
• Les dades de participació dels estudiants 

• Els resultats de les enquestes de satisfacció dels agents d’interès.  

• Incidències en la gestió del procés  
• ... 

i, si escau, fa propostes de millora de la gestió i/o desenvolupament de la mobilitat. 
Aquesta anàlisi i propostes de millora es debaten amb l’equip de direcció del centre i 

es recullen al “PR-EUSES TE-003 Procés de seguiment i millora de titulacions". 

 
A nivell d’universitat, en les reunions de planificació de la mobilitat de cada curs, l’I-

Center, els coordinadors/es de mobilitat dels centres i el vicerectorat corresponent 

revisen conjuntament la gestió dels programes de mobilitat, els resultats de les 
enquestes de satisfacció i n’extreuen propostes de millora a nivell de Universitat.  

 

5.20. Rendiment de comptes 

 

El Coordinador/a de mobilitat dóna informació i rendeix comptes anualment davant la 

Junta de Govern sobre el desenvolupament, gestió i resultats de la mobilitat d’EUSES 

TE. Aquest rendiment de comptes queda recollit a l’Acta de la Junta de Govern 

d’EUSES TE corresponent. 
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Una vegada aprovat a la Junta de Govern d’EUSES TE, l’nforme anual de seguiment es 

publica a la web d’EUSES TE a l'apartat de qualitat. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 
 

1. Entrades 

• Necessitat de fer mobilitat per part dels estudiants 

 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Estades de mobilitat dels estudiants 

 
3.  Usuaris / clients 

 

• Estudiants 

• Universitats de destí signants dels convenis 
 

4. Propietari / gestor 

• Centre Internacional de la URV 
• Coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE 

 

5. Agents implicats 

• Director acadèmic d’EUSES TE 

• Vicerector/a d’internacionalització  
• Consell de govern 

• Rector/a 

• Centre Internacional de la URV  
• Coordinador/a de mobilitat d’EUSES TE 

• Estudiant entrant 
• PDI amb estudiants matriculats de mobilitat entrant 

• Secretaria d’EUSES TE 

• Junta de Govern d’EUSES TE 
 

6. Agents d’interès 
 

• Estudiant sortint 
• Universitats de destí 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

• Tenir permanentment actualitzada la informació sobre mobilitat a la web 

d’EUSES TE. 

• Mantenir  contacte permanent  entre l'I-Center i el/la coordinador/a de 
mobilitat d’EUSES TE – centre adscrit a la URV per valorar els resultats i la 

satisfacció. 
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8. INDICADORS  

  

Id Nom de l’Indicador 

1 Nombre de convenis signats entre universitats per cada un dels 

programes de mobilitat 

2 Nombre d’estudiants sortints que participen en cada un dels programes 

de mobilitat. 

3 Nombre assistents sessió informativa 

4 Satisfacció dels estudiants de la sessió informativa de mobilitat sortint 

5 Satisfacció dels estudiants sortints de l'estada de mobilitat   

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I - PR-EUSES TE-012 Gestió dels estudiants sortints. 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

Es detalla en la pròpia descripció del procés per als estudiants de grau. 

 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 

Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

a 

Acta de designació de l’òrgan i/o 

persona/es involucrades en la 

gestió de la mobilitat 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta compartida 

al servidor 
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Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

b Normativa de la mobilitat de la URV 
Secretaria 

general 

Intranet de la URV / 

Legislació i normativa 
pròpia/ Consell de 

govern 

c Acords del Consell de Govern 
Secretaria 

general 

Intranet URV /Consell 

de govern 

d Conveni Erasmus + 

I-Center 

i 

Coordinador de 

mobilitat 

d’EUSES TE 

Aplicació GREC 

i 

Ordinador de 

coordinador de mobilitat 

d’EUSES TE i carpeta 

compartida al servidor 

e Conveni específic de mobilitat 

I-Center 

i 

Coordinador de 

mobilitat 

d’EUSES TE 

Aplicació MOVE ON i 

GREC. 

i 

Ordinador de 

coordinador de mobilitat 
d’EUSES TE i carpeta 

compartida al servidor 

f Convocatòria de mobilitat I-Center Arxiu I-Center  

g Oferta de destinacions de mobilitat I-Center Aplicació MOVE ON 

h 
Vídeo de la sessió informativa de 
mobilitat 

I-Center Arxiu I-Center 

i 

Qüestionari de satisfacció dels 
estudiants sobre la sessió de 

mobilitat 

Coordinador de 

mobilitat 

d’EUSES TE 

Ordinador de 

coordinador de mobilitat 

d’EUSES TE i carpeta 

compartida al servidor 

j Sol·licitud de mobilitat  I-Center Aplicació MOVE ON 

k 

Llista definitiva de sol·licituds 

admeses i excloses de la 
convocatòria per ensenyament 

I-Center Aplicació MOVE ON  
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Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

l Informe de valoració de candidats  

Coordinador/a 

mobilitat 
d’EUSES TE 

Registre I-Center, 

BSCW, 

Aplicació MOVE ON  

m Acta d’assignació de places   I-Center 
Registre I-Center, 

BSCW, 

Aplicació MOVE ON 

n 
Resolució provisional de les places 
assignades 

I-Center 
BSCW, 

Aplicació MOVE ON 

o Full de Renúncia I-Center Aplicació MOVE ON 

p Full d’incidències I-Center 
Aplicació MOVE ON 

q 
Oferta de destinacions de mobilitat 

(places vacants) 
I-Center 

Aplicació MOVE ON 

r 
Resolució definitiva de les places 

assignades 
I-Center 

BSCW, 

Aplicació MOVE ON 

s 
Informe de nominacions per 
universitat 

I-Center Aplicació MOVE ON  

t Enquesta OUTGOING I-Center Aplicació OPINA 

u 
Resolució definitiva de la 

convocatòria 
I-Center Aplicació MOVE ON 

v Learning Agreement 

Coordinador de 

mobilitat 

d’EUSES TE 

Ordinador de 

coordinador de mobilitat 

d’EUSES TE i carpeta 

compartida al servidor 

w Certificat d’estada I-Center Aplicació MOVE ON 

x Full de dades de contacte I-Center Aplicació MOVE ON 

y 
Certificat de notes oficial de la 
universitat de destí 

Secretaria Expedient de l’estudiant 

z Informe final Erasmus I-Center MOBILIY TOOL  

aa Enquesta OUTCOMING I-Center Aplicació OPINA 

ab 

Transformació de les notes del 

sistema del país de la univestitat 
de destí al sistema nacional 

Secretaria Expedient de l’estudiant 
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Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

ac Certificat Acadèmic Personal (CAP) Secretaria Expedient de l’estudiant  

ad 
Informe de seguiment del centre 

DSIGQ  

 

l’apartat de qualitat de 

la web 

d’EUSES TE 

ae 

Acta de la JdG on s’aprova 

l’informe de seguiment d’EUSES TE 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta compartida 

al servidor 

 

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

procediments, etc.) 

• Models de convenis de mobilitat 
• Resum de tràmits de mobilitat 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

• Normativa acadèmica  de Grau i Màster de la URV 

• Normativa de matrícula de Grau i Màster de la URV 

• Normativa de mobilitat internacional d'estudiants de la URV          

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

• Web  

• GREC 

• MOVE ON 
• Correu electrònic 

• OPINA 
• Aplicatiu informàtic d’EUSES TE 
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Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial 30-04-2008 

0.1 El grup de treball – Centres/USM ha modificat els apartats e, f, g, 

h, i 

14-01-2009 

1.0 Antics P.1.2-02.a Procés d’orientació a l’estudiant (Grau).  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-013 Orientació a l’estudiant 

 

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  

PR-EUSES TE-001 Orientació professional 

• Procés o processos inferiors: No n’hi ha 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procés és establir la forma en què EUSES Terres de l’Ebre – centre 

adscrit a la URV defineix, revisa, actualitza i millora la gestió de l’orientació a 

l’estudiant.  

 

4.1.  Definicions 

Moodle tutories: desenvolupament dins del Moodle que permet gestionar el 
seguiment de les tutories dels estudiants tant al/la tutor/a com al/la coordinador/a del 

Pla d’Acció Tutorial i l’extracció d’informes. 
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Orientació acadèmica: Conjunt d'accions preses per facilitar a l'estudiant la 

integració a la vida universitària, la presa de decisions de caràcter acadèmic i l’èxit 

acadèmic.  

Orientació personal: Conjunt d'accions preses per contribuir a la formació integral 

de l'estudiant com a persona, facilitar el coneixement de les pròpies aptituds, 
personalitat i centres d'interès, i contribuir al desenvolupament del seu criteri i 

autoconfiança.  

Orientació professional: Conjunt d’actuacions i programes formatius que ajudin 
l’estudiant a assolir i utilitzar estratègies, habilitats i coneixements adients per 

planificar i implementar el seu desenvolupament professional. 

Pla d'Acció Tutorial: Programa que inclou un conjunt d'accions dissenyades, 
planejades i aplicades per a l'orientació personal, acadèmica i professional dels 

estudiants de la Universitat.  

 

4.2.  Àmbit d’aplicació 

Aquest procediment s’aplica als estudiants de les titulacions de grau d’EUSES Terres 
de l’Ebre – centre adscrit a la URV per les activitats d’orientació personal, acadèmica i 

professional. 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

5.1. Definició de l’òrgan i/o persona/es involucrades en la gestió de 
l’orientació a l’estudiant d’EUSES Terres de l’Ebre – centre adscrit a la 

URV 

 
El director d’EUSES Terres de l’Ebre – centre adscrit a la URV designa l’òrgan i/o 

persona/es que gestionarà l’orientació a l’estudiant del centre. Aquesta definició queda 
recollida a l’Acta de Govern d’EUSES TE corresponent. 

 

A nivell institucional, intervenen 2 serveis: 
• EUSES TE i l’Oficina d’Orientació Universitàtia de la URV (en endavant OOU) té 

per objectiu proporcionar als estudiants un programa de desenvolupament de 

la carrera, facilitar la seva integració a la vida universitària i donar suport al 
seu desenvolupament acadèmic i professional. L’OOU i EUSES Alumni disposen 

d’un Servei d'Orientació Professional específic per a l’orientació professional 
dels estudiants. 

 

 
5.2. Estudi de les necessitats d’orientació a l’estudiant 

 
L’Equip de Direcció del Centre, el/la coordinador/a del pla d’acció tutorial (en endavant 

CPAT), els directors de grau (en endavant DG) i els tutors acadèmics són els 

responsables de detectar necessitats d’orientació personal, acadèmica i/o professional. 
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5.3. Definició de les accions d’orientació a l’estudiant 

 
La definició de les accions d’orientació de l’estudiant recau en l’Equip de Direcció del 

Centre, el CPAT, els DG. Aquesta definició queda recollida en el Pla d’Acció Tutorial (en 
endavant PAT) d’EUSES TE. El PAT s’aprova per la Junta de Govern d’EUSES TE i 

l’aprovació queda recollida a l’acta de la Junta de Govern d’EUSES TE corresponent.  

 
El PAT es fa públic a tota la comunitat universitària d’EUSES TE a través del moodle. 

 

 
El PAT d’EUSES TE inclou:  

• Actuacions d’acollida dels estudiants de nou accés. 
• La tutoria  acadèmica. 

• Sessions i tallers específics de suport a la formació de l’estudiant. 

• Sessions i tallers específics de suport a la mobilitat de l’estudiant. 
• Sessions i tallers específics d’orientació professional. 

 
En la definició i modificació del PAT d’EUSES TE es té en compte: 

• Els estudis d’inserció laboral que elabora AQU Catalunya. 

• Els resultats del PAT del curs acadèmic anterior. 
• Les millores proposades en l’Informe d’avaluació del Pla d’Acció Tutorial 

d’EUSES TE. 

 
 

5.4. Preparació del material del Pla d’Acció Tutorial (PAT) 
 

El CPAT elabora i actualitza a l’inici de cada curs acadèmic la informació i el material 

de suport del Pla d’Acció Tutorial per a tutors/res i estudiants. 
 

 
Per als tutors/es: 

1- La informació inclosa dins ”Espais comuns de tutoria de centre d’EUSES TE” 

2- La guia PAT per a tutors/es d’EUSES TE. 
Aquesta informació està disponible al Moodle dins  “Espais comuns de tutoria de 

centre d’EUSES TE”. 
 

Per als estudiants: 

1- Moodle PAT per estudiants i professors d’EUSES TE 
 

 

 
5.5. Assignació/reassignació de tutor/a a l’estudiant 

 
El PAT preveu que cada estudiant tingui un/a tutor/a  que serà el mateix durant tot el 

curs.  

 
a) Assignació estudiants 
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El CPAT és el responsable d’assignar un/a tutor/a a cada estudiant. 

El CPAT, amb el vistiplau dels directors de grau, realitza la llista d’assignació entre 
tutor/a-estudiant en base als criteris estipulats al PAT d’EUSES TE. L’assignació es 

realitza en dos moments diferents coincidents amb la finalització dels dos períodes 
de matrícula dels estudiants de nou accés (juliol i octubre). Els llistats amb les 

assignacions s’envien als administratius/ves de secretaria acadèmica, els quals 

entren la informació al moodle d’EUSES TE i a l’aplicatiu EUSES TE. 
 

b) Reassignació estudiants 

 
1. En el cas que l’estudiant canviï de grau, el CPAT és el responsable de reassignar 

un/a nou/va tutor/a a l’estudiant i comunicar-ho a secretaria acadèmica, els quals 
faran el canvi a través l’aplicatiu EUSES TE i al moodle.  

 

 
5.6. Creació i gestió d’espais al Moodle 

A Moodle hi ha diferents espais relacionats amb tutories: 

1. Espais de coordinació de tutories 

Espai comú de tutoria d’EUSES TE: al qual tenen accés els tutors/es, CPAT i 

el/la director/a del SIGQ (en endavant DSIQD). És un espai per a la 
coordinació de tutors/es. 

 

2. Espais virtuals de tutoria,  moodle comú per tutors i alumnes 

Tutoria acadèmica: on hi ha el/la tutor/a i els seus estudiants tutoritzats per a 

poder interactuar. Aquest espai permet al/a la tutor/a desenvolupar la tutoria 

i dur a terme la gestió del seguiment de l’estudiant. 

Aquests espais al moodle, es creen o actualitzen de forma constant de manera que les 

assignacions/modificacions i novetats siguin rebudes immediatament pels alumnes.  

Els informes que es poden extreure dels espais moodle són: informes de seguiment de 

les tutories i l’informe d’accessos a l’espai moodle.  

 

5.7. Formació tutors/es 

 

A l’inici de curs, el CPAT realitza un curs de formació adreçat a actuals i nous 

tutors/es. L’assistència dels tutors/es al curs queda evidenciada mitjançant la seva 

signatura al llistat d’assistents al curs. 

En aquest curs, en el cas que hi hagi nous tutors/es, es presenta el PAT d’EUSES TE, 

la seva planificació, s’informa sobre la figura del/de la tutor/a i les seves 
responsabilitats i també se’ls forma per utilitzar l’espai moodle per a gestionar les 

tutories amb els estudiants. 
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A més a més, els tutors/es reben la informació clau que han de transmetre als 

estudiants tutorats durant el curs i se’ls informa dels canvis o novetats que afecten la 

seva activitat com a tutors/res.  
El CPAT l’inclou tota aquesta informació al Moodle dins  de “Espai comú de tutoria de 

centre d’EUSES TE”. 
 

 

 
5.8. Presentació del/de la tutor/a 

 

a) Estudiants que han realitzat la matrícula al juliol: 
El CPAT convoca, la 1ª o 2ª setmana del curs, els estudiants de nou accés matriculats 

al juliol i els seus respectius tutors/res. L’objectiu de la reunió és fer la presentació 
del/de la tutor/a a cada estudiant. 

Una vegada presentats, cada tutor/a fa una reunió amb el seu grup de tutorats, amb 

l’objectiu de presentar la informació rellevant del Pla d’Acció Tutorial a l’estudiant. 
Aquesta reunió permet una primera presa de contacte entre l’estudiant i el/la seu/seva 

tutor/a. 
  

b) Estudiants que han realitzat la matrícula al setembre i octubre: 

La presentació del/de la tutor/a no té lloc de manera presencial, el CPAT informa  
l’estudiant del/de la tutor/a assignat mitjançant un correu electrònic i també informa 

per correu electrònic al/a la tutor/a del nou estudiant assignat per tal que es posi en 

contacte amb ell/a per a fer la primera reunió informativa.  
 

El/La tutor/a registrarà les tutories realitzades amb l’estudiant (en grup o 
individualment) mitjançant les fitxes de seguiment de tutoria de l’espai “Tutoria 

acadèmica”.   
 
 

5.9. Desenvolupament i seguiment del PAT 
 

Durant el curs acadèmic es desenvolupen les accions incloses en el PAT. A banda de 

les accions recollides en el PAT, puntualment es poden desenvolupar altres accions 
d’orientació acadèmica o professional. 

 
Les accions d’orientació professional organitzades per EUSES Alumni i/o l’OOU es 

gestionaran seguint el procés PR-EUSES TE-001-Orientació professional.  

 
El CPAT, l’Equip de Direcció del Centre i els/les tutors/es, amb el suport del DSIGQ, 

són els responsables del desenvolupament del PAT. 

 
El CPAT és el responsable de gestionar els espais al Moodle, contactar amb el 

responsable de cada acció programada en el marc del PAT per tal de gestionar i 
coordinar els seu desenvolupament, fer la difusió d’aquestes accions als estudiants i 

tutors/es a través del correu electrònic i de cartells informatius en llocs visibles 

d’EUSES TE i donar suport al/a la tutor/a en les accions de tutoria. 
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El/La tutor/a, mitjançant un contacte periòdic, és el responsable de convocar 

l’estudiant a les tutories, especificades en el PAT, d’exercir una tasca de suport i 

orientació acadèmica i personal a l’estudiant per aconseguir la seva correcta integració 
a EUSES TE, afavorir la seva autonomia i dotar-lo de les estratègies necessàries per 

afrontar amb èxit les decisions al llarg de la seva carrera universitària i la seva futura 
inserció laboral. De la mateixa manera, resoldrà les dificultats, inquietuds o dubtes 

que l'estudiant li pugui manifestar. 

En finalitzar el curs, el CPAT convoca a una reunió a tots els/les tutors/es per tal de 
dur a terme l’avaluació final del PAT. 

 

 
5.10. Mesura de la satisfacció dels agents d’interès 

 
En finalitzar el curs es realitzen un seguit d’enquestes per tal de poder analitzar la 

satisfacció del procés d’orientació. 

 
a) Satisfacció dels estudiants: 

• Enquesta de satisfacció del PAT: disponible al Moodle. El CPAT comunica als 
estudiants el període de realització de l’enquesta mitjançant un correu 

electrònic. Els estudiants realitzen aquesta enquesta a través de l’Aplicatiu de 

Gestió de formularis d’enquesta. 
• Enquesta estudiants de Grau: es realitza en format digital de manera presencial 

amb la col·laboració d’alguns professors/es d’EUSES TE i/o telemàtica, en la 

qual es realitzen algunes preguntes relacionades amb el PAT.  
 

b) Satisfacció dels/de les tutors/es de titulació: 
• Informe de satisfacció dels tutors/es. El realitzen els tutors/es i s’envia per 

correu al CPAT. 

 
Les respostes de totes les enquestes les recull el CPAT. 

 
 

5.11. Recollida i anàlisi dels resultats 

 
El CPAT recull i analitza tota la informació del procés: 

• Les accions d’orientació dutes a terme. 
• “L’informe de seguiment dels estudiants” on consten les dades de participació. 

• “L’informe d’accessos a l’espai moodle per part dels estudiants i tutors/es” 

• Els resultats de les enquestes de satisfacció dels agents d’interès (Enquesta 
estudiants de grau + enquesta PAT-estudiant-tutor/a) 

• Les incidències en la gestió del procés 

• Les conclusions i comentaris de la reunió d’avaluació final de PAT amb els 
tutors/es 

• Propostes de canvis i millores dels DG. 
• ... 

i, si s’escau, fa propostes de millora en la gestió i/o desenvolupament de l’orientació a 

l’estudiant. 
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Aquest anàlisi i les propostes de millora es debaten amb l’Equip de Direcció del Centre, 

es recullen en l’informe de seguiment anual segons estableix el PR-EUSES TE-003 

Seguiment i millora de titulacions. 
 

 
5.12. Rendiment de comptes 

 

El CPAT dóna informació i rendeix comptes anualment davant la Junta de Govern 
d’EUSES TE sobre el desenvolupament, gestió i resultats de l’orientació a l’estudiant 

d’EUSES TE. Aquest rendiment de comptes queda recollit a l’Acta de la Junta de 

Govern d’EUSES TE corresponent. 

Una vegada presentat a la Junta de Govern el rediment de comptes, es publica 

mitjançant l’informe de seguiment anual a la web d’EUSES TE a l'apartat de qualitat.  

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

• Necessitat de dur a terme una orientació personal, acadèmica i professional a 

l’estudiant. 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Orientació acadèmica, personal i professional a l’estudiant. 

3. Usuaris / clients 

• Estudiant 

4. Propietari / gestor 

• Coordinador/a del Pla d’Acció Tutorial (CPAT) 

5. Agents implicats 

• Director d’EUSES TE 

• Equip de Direcció d’EUSES TE 

• Coordinador/a del Pla d’Acció Tutorial (CPAT) 
• Director de grau (DG) 

• Junta de Govern d’EUSES TE 
• Estudiant 

• Tutor/a 

• Administratiu/va  

6. Agents d’interès 

• Estudiant  

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

• Que cada estudiant d’EUSES TE tingui assignat un/a tutor/a. 

• Revisar anualment el PAT d’EUSES TE. 
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8. INDICADORS  

 Id Nom de l’Indicador 

01 Nº Activitats i accions programades 

02 Nº Participats en les activitats i accions programades 

03 Participació en la tutoria acadèmica 

04 Nivell de satisfacció dels estudiants amb les activitats i accions 

programades 

05 Tipus de tutoria realitzada 

06 Nivell de satisfacció dels tutors/es amb el PAT 

07 Ràtio estudiants per tutor/a del PAT 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I - PR-EUSES TE-013 Orientació a l’estudiant. 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

Curs acadèmic. 

 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 

Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

a Acta de la JdG on s’informa de 

l’òrgan i/o persona/es 
involucrades en la gestió de 

l’orientació a l’estudiant 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta compartida 

al servidor 

b Pla d’acció tutorial d’EUSES TE 

CPAT 

Ordinador del 

CPAT i carpeta 

compartida al servidor 
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c Acta de la JdG en la qual 

s’aprova el PAT 
Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta compartida 

al servidor 

d 
La guia PAT per a tutors/es 

d’EUSES TE CPAT 
Ordinador del 

CPAT i moodle 

e Llista d’assignació inicial entre 

tutor/a - estudiant CPAT 
Ordinador del 

CPAT i moodle 

f Llistat assistents al curs de 

formació de tutors/es CPAT 

Ordinador del 

CPAT i carpeta 

compartida al servidor 

g Fitxes de seguiment de tutoria 
Tutor/a de 

titulació 
Moodle 

h Enquesta de satisfacció del/de la 

tutor/a amb l’acció tutorial CPAT 

Ordinador del 

CPAT i carpeta 

compartida al servidor 

i Enquesta de satisfacció de 

l’estudiant amb l’acció tutorial CPAT 

Ordinador del 

CPAT i carpeta 

compartida al servidor 

j Enquesta estudiants de Grau 

d’EUSES TE 
DSIGQ  

 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al servidor 

k Informes de seguiment de les 

tutories dels estudiants CPAT i tutor/a 

de titulació 

Ordinador del 

CPAT i carpeta 

compartida al servidor 

l Informe d’Accessos a l’espai e-
tutories per part dels estudiants i 

els tutors/es 
CPAT 

Ordinador del 

CPAT i carpeta 

compartida al servidor 

m 
Informe de seguiment del centre 

DSIGQ  

 

l’apartat de qualitat de 

la web 
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d’EUSES TE 

n 
Acta de la JdG on s’aprova 

l’informe de seguiment d’EUSES 

TE 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta compartida 

al servidor 

 

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

procediments, etc.) 

• Guia PAT tutors/es   

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

• Normativa de docència 

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

• Moodle 

• Aplicatiu de Gestió de formularis d’enquesta 

• Web d’EUSES TE 
• Correu electrònic 
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Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial 30-04-2008 

0.1 Modificació apartats e, f, g, h, i. 14-01-2009 

1.0 Antic P.1.2-01b Procés de selecció, admissió i matriculació 
d’estudiants a programes de Grau. Adaptació del procés al 

centre EUSES TE 

31-10-2017 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EUSES TE -014 Accés, admissió i matrícula dels estudiants en graus universitaris 

 

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 titulacions  

PR- EUSES TE -004 Modificació de titulacions 
• Procés o processos inferiors: No n’hi ha 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procés és establir el sistema a aplicar per a l’accés, l’admissió i 

matriculació d’estudiants conforme a la normativa aplicable en un grau d’ EUSES TE – 
centre adscrit de la URV.  

 

4.1. Àmbit d’aplicació 

Aquest procés és d’aplicació als estudis de grau oficial d’EUSES TE – centre adscrit a la 

URV.  

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 
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5.1 Definició i revisió del perfil d’ingrés dels estudiants 

El perfil de l’estudiant es defineix a la memòria de creació del grau i l’aprova la Junta 

de Govern d’EUSES TE (en endavant JdG). 

Periòdicament, dintre del marc VSMA, es revisa el perfil d’ingrés i es modifica si és 

necessari per adaptar-lo als canvis en matèria legislativa, les necessitats del mercat 

laboral o per millores proposades des de dins de l’organització.  

La Comissió d’Ordenació Acadèmica de Grau (en endavant COA) revisa el perfil que 

hauran de tenir els estudiants de nou ingrés. Per realitzar aquesta revisió té en 

compte diversos aspectes: 

. Resultats de l’anàlisi del procés d’admissió i matrícula de l’any anterior.  

. Les normatives d’estudis de grau i de matrícula, tant les autonòmiques i estatals com 

les de la URV i les internes d’EUSES TE – centre adscrit a la URV.  

. La Memòria verificada de la titulació. 

. Normativa d’accés als estudis de l’any anterior. 

Les revisions del perfil d’ingrés les aprova la JdG i es publiquen al web d’EUSES TE – 

centre adscrit a la URV.  

En funció del tipus de modificació que s’introdueix al perfil, cal modificar posteriorment 

la memòria del grau mitjançant el procés PR- EUSES TE -004-Modificació de 

titulacions.  

 

5.2 Actualització de la normativa d’accés i de matrícula 

Anualment el Servei de Gestió Acadèmica (en endavant SGA) elabora la Normativa de 

Matrícula de grau i/o màster. Es parteix de la normativa de l’any anterior i s’hi 

incorporen les millores proposades de la revisió del procés d’admissió i matrícula 

previ. Aquesta normativa és revisada per la Comissió de Política Acadèmica (en 

endavant CPA), i un cop dóna el seu vistiplau és aprovada pel Consell de Govern de la 

URV.  

 

5.3 Execució de matrícula  

5.3.1 Estudiants de nou accés 

- Estudis amb Proves d’Aptitud Personal (PAP) 
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 El procés s’inicia amb la rebuda de fitxers amb les dades dels estudiants inscrits a les 

Proves d’Aptitud Personal (PAP) a la URV, enviat per l’OAU. A partir d’aquest moment 

es realitzen les accions següents: 

1. L’SGA comprova i valida els arxius i els envia a la secretaria d’EUSES TE. 

2. A partir d’aquesta informació, la comissió d’ordenació acadèmica realitza les 

PAP, passa els resultats a secretaria del centre qui els envia al SGA. 

 El procés s’inicia amb la rebuda de fitxers amb les dades dels estudiants assignats a 

la URV, enviat per l’OAU. A partir d’aquest moment es realitzen les accions següents: 

1. L’SGA comprova i valida els arxius i els envia a la secretaria d’EUSES TE. 

2. A partir d’aquesta informació, envien un correu de benvinguda amb tota la 

informació necessària per la realització de la matrícula i assignen dia i hora de 

matrícula tutoritzada als estudiants d’acord amb els criteris que considera 

oportuns. 

3. Al llarg de tot el procés es van reassignant estudiants de preinscripció en 

funció de les vacants que es produeixen. L’SGA descarrega els fitxers i, els 

valida i els tramet al centre, que organitza la matrícula. 

4. Els estudiants de primera assignació es matriculen al juliol; mentre que els 

estudiants de les següents assignacions i reassignacions ho fan al juliol, al 

setembre o a la primera quinzena d’octubre, segons calendari establert. 

5. Les Secretaries gestionen la documentació requerida als dels estudiants 

d’acord amb el procediment establert. 

 

5.3.2 Estudiants que no són de nou accés 

 Els estudiants de NO nou accés es matriculen tot seguint el calendari de matrícula 

establert. Les accions que es duen a terme en aquest cas són les que es detallen tot 

seguit: 

1. Matrícula presencial: la secretaria habilita aules d’automatrícula i els 

estudiants s’automatriculen emprant el programa d’automatrícula; la secretaria 

i la comissió d’ordenació acadèmica assisteixen als estudiants en el procés. 

Matrícula externa: la secretaria dóna indicacions als estudiants i aquests 

s’automatriculen de forma autònoma emprant el programa d’automatrícula; la 

secretaria dóna assistència telefònica d’acord amb l’horari d’atenció previst. El 
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primer dia de classe l’estudiant recull la liquidació econòmica a la secretaria del 

centre. 

2. Les Secretaries gestionen tota la documentació dels estudiants relativa al 

procés de matrícula. 

 

5.3.3 Ajustaments i modificacions de matrícula 

Un cop formalitzada la matrícula els estudiants poden realitzar ajustaments i 

modificacions, tal i com s’explica a continuació: 

1. Ajustaments de matrícula; sense aplicar el cost de la taxa de modificacions i 

ampliacions, després d’efectuar la matrícula i fins a un màxim de cinc dies 

naturals. 

2. Modificacions de matrícula; transcorreguts cinc dies naturals després d’haver 

efectuat la matrícula en els terminis ordinaris, els estudiants poden sol·licitar 

les modificacions contemplades a la Normativa de Matrícula.  

En aquest cas les modificacions es sol·liciten mitjançant formulari específic, 

segons sigui el cas: l’estudiant emplena i signa la sol·licitud, la secretaria la 

resol i comunica la resolució a l’estudiant. 

Les secretaries arxiven la sol·licitud de modificació i la seva resolució a l’expedient de 

l’estudiant. 

 

5.3.4 Anul·lacions de matrícula 

Les anul·lacions de matrícula es resolen a les secretaries i poden originar-se per 

diferents motius. Els casos d’anul·lació de matricula estan recollits a la Normativa de 

Matrícula i són els següents: 

- Anul·lació per interès personal: a petició de l’estudiant. 

- Anul·lació per malaltia greu: a petició de l’estudiant. 

- Anul·lació per defunció de l’estudiant: d’ofici o a petició de la família. 

- Anul·lació per trasllat a una altra universitat o per reassignació a una altra 

universitat pública o bé a la Universitat de Vic: a petició de l’estudiant. 

- Anul·lació per traspàs de matrícula: a petició de l’estudiant. 
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La pròpia Normativa de Matrícula estableix el procediment d’actuacions per a cada una 

d’aquestes anul·lacions, per la qual cosa en cada cas es seguirà el procediment 

establert. Així mateix, tant el procediment a seguir, com l’imprès de sol·licitud a 

emplenar estan a disposició de l’estudiant a la secretaria del centre. 

Tot i amb això, a mode de resum, pel que fa a les actuacions a seguir, podem distingir 

entre: 

1. Les anul·lacions per interès propi dins els 5 dies següents a la matrícula. En 

aquests casos, el primer que ha de fer la secretaria és comprovar si l’estudiant 

té la condició de becari i avisar a l’SGA de la URV. Seguidament, es procedeix 

tal i com es descriu a continuació: 

a. Si estudiant ja ha pagat una part o la totalitat de la matrícula: la 

secretaria genera un rebut de devolució que valida la secretaria; la 

secretaria anul·la la matrícula i en comunica la resolució a l’estudiant, 

que també rep la devolució corresponent. 

b. Si l’estudiant encara no ha pagat res: la secretaria genera un nou 

rebut amb les taxes corresponents, el facilita a l’estudiant, que el rep, el 

paga i la secretaria anul·la la matrícula i en comunica la resolució a 

l’estudiant. 

En el cas que l’estudiant no pagui el rebut, aleshores es procedeix tal i 

com s’indica a l’apartat 5.3.5. d’aquesta fitxa. 

2. Altres tipus d’anul·lacions, que engloben la resta d’anul·lacions que es 

produeixen passats els 5 dies següents a la matrícula; en aquest casos es 

procedeix tal i com es descriu a continuació: 

a. La secretaria comprova si l’estudiant té dret a anul·lar, podent-se 

donar dues situacions: 

i. que l’estudiant no tingui dret a anul·lar la matrícula, aleshores 

la secretaria resol denegant l’anul·lació i comunica la resolució a 

l’estudiant i finalitza el procés. 

ii. que l’estudiant tingui dret a l’anul·lació. En aquest cas continua 

el procés. 

b. La secretaria comprova que l’estudiant estigui al corrent de 

pagament; es poden donar les situacions següents: 

i. que l’estudiant es trobi al corrent de pagament; en aquest cas 

continua el procés. 
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ii. que l’estudiant no estigui al corrent de pagament: 

a) si l’import pendent de pagament és superior al que 

resultaria si s’anul·lés la matrícula, continua el procés. 

b) si l’import pendent de pagament és igual o inferior al 

que resultaria si s’anul·lés la matrícula, s’actua com es 

descriu a l’apartat 5.3.5. d’aquesta fitxa. 

c. La secretaria comprova si l’estudiant és sol·licitant de beca: si ho és, 

treu de l’expedient de l’estudiant la condició de becari i avisa a l’SGA de 

la URV. 

d. La secretaria procedeix a fer l’anul·lació de la matrícula, tot indicant el 

motiu de l’anul·lació. En funció del motiu informat, es pot generar un 

nou rebut a pagar o un nou rebut de devolució d’imports abonats: 

i. Si correspon un nou pagament, el es genera un nou rebut amb 

l’import corresponent; l’estudiant rep el rebut, el paga i la 

secretaria anul·la la matrícula i en comunica la resolució a 

l’estudiant; si l’estudiant no paga el rebut, es procedeix tal i com 

s’indica a l’apartat 5.3.5. d’aquesta fitxa. 

ii. Si correspon la devolució d’imports dels crèdits, es genera un 

rebut de devolució que la secretaria valida; la secretaria anul·la 

la matrícula i en comunica la resolució a l’estudiant, que també 

rep la devolució corresponent. 

 

5.3.5 Control de pagament de les matrícules 

La matrícula es paga en 2 terminis i la secretaria del centre controla el procés de 

pagaments i impagaments a la matrícula. 

La secretaria del centre realitza un seguiment exhaustiu i continu de l’execució del 

pagament dels rebuts de matrícula dels estudiants. Es realitzen les següents accions: 

1. La secretaria del centre controla els rebuts impagats. 

2. La secretaria del centre envia un correu electrònic a l’estudiant informant-li 

de la situació d’impagament i indicant-li com ha de procedir per corregir-la. 

3. Poden donar-se les dues situacions següents: 

a. l’estudiant vol pagar; la secretaria facilita el rebut a l’estudiant i 

aquest realitza el pagament del mateix. 
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b. l’estudiant no vol pagar; la seva matrícula queda suspesa 

temporalment fins que l’estudiant aboni l’import pendent, el termini 

màxim per normativa aplicable és de quatre anys. 

 

5.3.6 Matrícula fora de termini 

Els/les estudiants de nou accés que desitgen matricular-se fora de termini han de 

presentar una sol·licitud a l’efecte, que resol el/la vicerector/a competent en funció de 

les places vacants a l’ensenyament.  

Els/les estudiants a partir de segon curs que no s’han matriculat en el període 

establert, poden matricular-se fora de termini actuant tal i com segueix: 

1. Han de presentar a la secretaria una sol·licitud (model genèric). 

2. Si no s’han generat les actes, s’autoritza la matrícula. 

3. L’estudiant paga la taxa corresponent. 

4. La secretaria el/la matricula. 

  

5.4 Recollida i anàlisi de resultats 

La secretaria del centre i la comissió d’ordenació acadèmica recopilen les dades que 

s’utilitzen per elabora l’informe anual de seguiment que aprova la Junta de Govern 

d’EUSES TE. 

La Comissió de Qualitat i la Direcció de la Titulació són els responsables de dur a 

terme l’anàlisi dels resultats del procés i de proposar als òrgans de govern i a les 

unitats administratives competents les millores del procés que considerin necessàries. 

La informació de l’anàlisi de les dades relatives al grau i dels resultats del procés 

s’incorporen al procés de PR- EUSES TE -003 Seguiment i de millora de titulacions. 

El Gabinet d’estudis i anàlisi de la informació de la URV elabora una anàlisi anual 

global de les dades relatives a la demanda, la matrícula i els resultats acadèmics. 

Aquesta anàlisi es recull en el document “La formació a la URV” 

(http://transparencia.urv.cat/la_universitat/informes-activitat/). 

 

5.5 Rendiment de comptes 

El director d’EUSES Terres de l’Ebre redacta una memòria i l’envia al rector. El rector 

presenta anualment al Consell de Govern de la Universitat del mes d’octubre l’informe 

http://transparencia.urv.cat/la_universitat/informes-activitat/
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“La formació a la URV” amb les dades relatives a la demanda, la matrícula i els 

resultats acadèmics. Aquests resultats es publiquen a la Memòria de la URV, a 

l’informe del rector al Claustre, al web de la Universitat, a l’informe de seguiment 

anual del centre i a la web d’EUSES TE, amb la finalitat de fer arribar la informació a 

tots els grups d’interès. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

• Necessitat de matricular estudiants de grau.   

 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Estudiants matriculats.  

 

3. Usuaris / clients 

• Candidats a cursar ensenyaments de grau 

• Estudiants de grau 
 

4. Propietari / gestor 

• Secretaria d’EUSES TE  
 

5. Agents implicats 

• Comissió d’Ordenació Acadèmica de grau (COA) 

• Junta de Govern d’EUSES TE  

• Director d’EUSES TE 
• Consell de Govern 

• Candidats i estudiants de grau 
• Servei de Gestió Acadèmica  

• Comissió de Política Acadèmica  

• Secretaria d’EUSES TE  
• Gabinet d’estudis i anàlisi de la informació 

6. Agents d’interès 

• Estudiants 

• PDI i PAS 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

• Que el perfil d’ingrés i el procediment d’admissió estiguin constantment actualitzats 

i publicats en un lloc de fàcil accés per l’estudiant.  

 

8. INDICADORS  
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Id Nom de l’Indicador 

01 Nombre d’estudiants preinscrits de grau 

02 Nombre d’estudiants admesos de grau 

03 Nombre d’estudiants matriculats de grau 

04 Oferta de places de grau 

05 Nombre d’estudiants nou accés de grau 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I - PR- EUSES TE -014 Accés, admissió i matrícula dels estudiants en 

màsters universitaris. 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

Aquest procés s’executa anualment.  

 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

Id 
Nom del 

Registre 

Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

a Acta 
d’aprovació 

del perfil 

d’ingrés 
dels 

estudiants 

 DSIGQ 

 

 Ordinador del DSIGQ i carpeta 

compartida al servidor 

 

b Publicació 
del perfil 

d’ingrés 
dels 

estudiants 
Web 

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-

fisioterapia-campus-terres-de-lebre/  

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-
fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-

lesport-cafe-campus-terres-de-lebre/  

http://euses.cat/estudis/graus/doble-titulacio-cafe-fisioterapia-a-

campus-terres-de-lebre/ 

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/  

c Llista 
d’estudiants 

admesos i 

Secretaria 

d’EUSES TE 

Ordinador de secretaria i carpeta 

compartida al servidor 

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-fisioterapia/grau-en-fisioterapia-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/doble-titulacio-cafe-fisioterapia-a-campus-terres-de-lebre/
http://euses.cat/estudis/graus/doble-titulacio-cafe-fisioterapia-a-campus-terres-de-lebre/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/
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exclosos en 

les PAP 

 

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-
fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-

lesport-cafe-a-campus-terres-de-lebre-documents/ 

http://euses.cat/estudis/graus/doble-titulacio-cafe-fisioterapia-a-

campus-terres-de-lebre/doble-titulacio-cafe-fisioterapia-a-

campus-de-terres-de-lebre-documents/   

 

d Llista de 

preinscripció 

Secretaria 

d’EUSES TE 
Arxius enviats pel SGA. No es conserva en paper.  

e Matrícula de 

l’estudiant 

Secretaria 

d’EUSES TE 
Aplicatiu informàtic d’EUSES TE 

 

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

procediments, etc.) 

• 1- Memòria de verificació del Grau 
• 2- Perfil d’ingrés dels estudiants, inclòs a la memòria del grau 

• 3- Guies docents  

• 4- Normativa de les PAP 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

• RD1393/2007 i posteriors modificacions, que regula els estudis universitaris 

• Decret de preus 
• Normativa de matrícula de la URV 

 

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

• Aplicació de matrícula d’EUSES TE 

http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-a-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-a-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe/grau-en-ciencies-de-lactivitat-fisica-i-de-lesport-cafe-a-campus-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/doble-titulacio-cafe-fisioterapia-a-campus-terres-de-lebre/doble-titulacio-cafe-fisioterapia-a-campus-de-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/doble-titulacio-cafe-fisioterapia-a-campus-terres-de-lebre/doble-titulacio-cafe-fisioterapia-a-campus-de-terres-de-lebre-documents/
http://euses.cat/estudis/graus/doble-titulacio-cafe-fisioterapia-a-campus-terres-de-lebre/doble-titulacio-cafe-fisioterapia-a-campus-de-terres-de-lebre-documents/
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1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EUSES TE-019 Gestió del Treball Fi de Grau 
 

 

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-ACRÒNIM CENTRE-003 Seguiment i millora de titulacions 
PR-ACRÒNIM CENTRE-010 Gestió de les pràctiques externes curriculars 

• Procés o processos inferiors: No n’hi ha 

 
 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objecte d’aquest procés és establir com es gestiona el Treball Fi de Grau d’EUSES 

Terres de l’Ebre – centre adscrit a la URV. 

 

4.1. Definicions 

Treball Fi de Grau (en endavant TFG): treball autònom i individual que permet a 
l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències 

adquirides associades al títol de grau o màster. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial 28-09-2015 

1.0 Adaptació del procés al centre EUSES TE. 31-10-2017 
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5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

5.1. Definició de l’òrgan i/o persona/es involucrades en la gestió del TFG 

L’equip de direcció del centre defineix l’òrgan i/o persona/es encarregades de 

gestionar el Treball Final de Grau (TFG). Aquesta definició queda recollida a l’Acta de 

la Junta de Govern d’EUSES TE – centre adscrit a la URV. 

 
 

5.2. Definició dels objectius i requisits mínims del TFG 

L’equip de direcció del centre defineix els objectius del TFG i els requisits per als seu 
desenvolupament. Aquesta definició queda recollida dins la Reglament intern 

organitzador del Treball Final de Grau (TFG) per als estudiants d’ensenyaments 

universitaris oficials de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a Terres de l’Ebre 
(EUSES TE) – centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili que s'aprova per la Junta 

de Govern corresponent d’EUSES TE. 

 
5.3. Modificació de la Normativa de TFG/TFM, si s’escau 

La normativa s’aprova i es modifica per la Junta de Govern quan sigui necessari. 

 
5.4. Organització dels recursos per al desenvolupament del TFG, a nivell de 

titulació 
El/La coordinador/a de TFG sol·licita als directors/es de grau implicats en el seguiment 

dels TFG d’EUSES TE, el llistat de professors/es que actuaran com a tutors/es 
acadèmics de TFG, els incorpora a la base de dades i assigna un/a tutor/a acadèmic a 

cada estudiant tenint en compte els criteris establerts al Reglament intern 

organitzador del Treball Final de Grau (TFG) per als estudiants d’ensenyaments 
universitaris oficials de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a Terres de l’Ebre 

(EUSES TE) – centre adscrit a la URV. 

 
L’assignació del/de la tutor/a es produeix abans de l’inici del TFG. Cada tutor podrà 

dirigir simultàniament un màxim de 8 treballs. 
 

En el cas que el TFG estigui relacionat amb les pràctiques externes l’assignació del/de 

la tutor/a es produeix abans de l’inici de les pràctiques i sempre es fa al mateix temps 
que l’assignació dels estudiants-entitat col•laboradora. 

 
Tot el procés queda temporalitzat d’acord amb el calendari de TFG publicat al moodle 

de l’assignatura. 

 
5.5. Informació als estudiants “potencials” 

El/La coordinador/a de TFG realitza les sessions informatives de TFG de forma 

presencial i publica la informació al moodle d’EUSES TE.  

 
Per als estudiants de grau 

En els mesos d’abril/maig com a màxim, el/la coordinador/a de TFG convoca als 

estudiants de 3r de grau a les sessions informatives via correu electrònic i publicant-
ho al moodle d’EUSES TE. Durant la sessió, s’informa sobre la gestió i 

desenvolupament del TFG.  
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Durant la sessió, s’informa sobre els principals aspectes a tenir en compte en la gestió 
i realització del TFG. El coordinador/a publica al Moodle el material de la sessió 

informativa. 

 
A la web i al moodle d’EUSES TE està la informació relativa a: 

- El Reglament intern organitzador del Treball Final de Grau (TFG) per als estudiants 
d’ensenyaments universitaris oficials de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a 

Terres de l’Ebre (EUSES TE) – centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili. 

- Els criteris d'avançament, d'endarreriment de convocatòries i d'ampliació de 
matrícula dels graus. 

- El programa i la Guia docent del TFG. 
 

5.5.1. Durant la primera tutoria de TFG el tutor i l’estudiant acordaran el tema i 

quedarà registrat en un formulari. El tema estarà dintre de l’àmbit 
assignat.  

 

 
5.6. Planificació del TFG, a nivell de titulació 

El responsable de la titulació i el/la coordinador/a del TFG elabora per al TFG: 
- El programa 

- La Guia Docent 

- El Pla de Treball  
- L’espai moodle de l’assignatura on s’inclou el calendari/cronograma de l’assignatura, 

l’informe del tutor amb els annexos d’avaluació corresponents, l’acta d’avaluació del 

tribunal i les instruccions relatives al dipòsit en el repositori institucional. A més també 
està a disposició el document d’àmbits de coneixement oferts, el formulari de 

sol·licitud d’àmbit, i el document d’assignació d’àmbit i tutor. 
 

 

5.7. Matrícula del TFG 
L'estudiant realitza la matrícula de l'assignatura TFG d’acord amb els requisits fixats a 

la Normativa de Matrícula de Grau i Màster de la URV i del Reglament intern 
organitzador del Treball Final de Grau (TFG) per als estudiants d’ensenyaments 

universitaris oficials de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a Terres de l’Ebre 

(EUSES TE) – centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili. 
 

 
5.8. Assignació de tutor/a 
L’estudiant ha d’emplenar i validar una sol·licitud de TFG en la qual informa de les 

dades següents: 
1. Dades personals del/s estudiant/s. 

2. Ordre de preferència dels àmbits en els quals vol desenvolupar el TFG. 

3. Ordre de preferència de tutor (si s’escau). 
4. Si vol fer el treball de forma individual o en grup (2 estudiants). 

5. Si vol elaborar i exposar el treball en anglès. 
 

Un cop els estudiants han sol·licitat àmbit i tutor, el coordinador de TFG efectua a la 

base de dades l’assignació d’un tutor per cada estudiant seguint els criteris establerts 
al Reglament intern organitzador del Treball Final de Grau (TFG) per als estudiants 
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d’ensenyaments universitaris oficials de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a 
Terres de l’Ebre (EUSES TE) – centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili. 

 

Finalitzat el termini per procedir a l’assignació de tutor/a, el coordinador/a de TFG 
envia a cada tutor/a, mitjançant un correu electrònic, els estudiants que li han estat 

assignats. Posteriorment, el coordinador/a de TFG convoca els tutors/es d’aquell curs 
acadèmic , si cal, a una sessió informativa presencial en la qual s’informa dels 

principals aspectes a tenir en compte en la gestió i tutorització del TFG així com de les 

novetats que s’hagin pogut produir respecte al curs anterior. El coordinador/a publica 
al Moodle el material de la sessió informativa dels tutors/es. 

 
L’estudiant pot presentar dins dels 5 dies naturals següents a l’assignació una 

sol·licitud de canvi de tutor al coordinador de TFG i aquest el respondrà en un termini 

de 5 dies naturals també. 
 

 
5.9. Assignació de tema del TFG 
L’assignació de tema de TFG es realitza de la mateixa manera, al mateix temps i en la 

mateixa base de dades que l’assignació del tutor. 
El tema concret del TFG serà acordat entre el tutor/a i estudiant. L'estudiant pot 

proposar el tema, tot respectant l'àmbit assignat. 

 

 
5.10. Informació als estudiants matriculats 

El coordinador/a del TFG publica l’assignació d’àmbit de coneixement i tutors de cada 
alumne a l’espai moodle i informa a tots els implicats, a través del correu electrònic, 

d’aquesta publicació. 
 

Abans de l’inici del TFG, el/la coordinador/a de TFG convoca els estudiants (via correu 

electrònic i mitjançant la publicació al moodle d’EUSES TE) a una sessió informativa on 
l’estudiant rep les indicacions necessàries per al desenvolupament del TFG. 

 

 
5.11. Desenvolupament i seguiment del TFG 

L'estudiant realitza el TFG en el període planificat en el calendari acadèmic. 
 

El/La tutor/a acorda amb l'estudiant el sistema i la periodicitat per al seguiment del 

desenvolupament del TFG. L’avaluació d’aquest seguiment és farà a través de 
l’informe del tutor. 

 
5.12. Convocatòries i lliurament del TFG 
L'estudiant pot sol·licitar a la secretaria del centre l’avançament o endarreriment de la 

convocatòria única del TFG, mitjançant la Sol·licitud d’avançament o endarreriment de 
la convocatòria única del TFG i Pràctiques Externes, sempre que compleixi els requisits 

establerts a la Normativa de Matrícula de Grau i Màster. 

 
El/la Director/a d’EUSES TE resol la sol·licitud i l’envia a la secretaria del centre i 

n’envien una còpia al Coordinador/a de TFG. 
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El coordinador/a de TFG incorpora els avançaments/endarreriments de convocatòria a 
la base de dades i envia al director de grau, en cada una de les convocatòries, el 

registre d’assignacions d’àmbit i tutor/a. 

 
El cap de Secretaria comunica a l’estudiant la resolució. 

 
Per defensar el TFG/TFM a través d’entorns virtuals l’alumne ho ha de sol·licitar i 

justificar al director d’EUSES TE. 

A partir dels informes favorables dels/les tutors/es, el/la directora/a de grau i/o el/la 
coordinador/a del TFG determina el lloc, membres del tribunal de defensa presencial o 

virtual i la data de defensa dins del període establert en el calendari de TFG. S’informa 
a través del moodle i/o del correu electrònic. 

 

L’estudiant, en la data establerta per a cada convocatòria, ha de fer el lliurament del 
TFG seguint les instruccions i el Calendari de lliurament i avaluació del TFG disponibles 

a l’espai Moodle. 

 
El coordinador de TFG estableix el nombre de tribunals de TFG, designa els seus 

membres (president, secretari i vocal), la relació de treballs que avaluarà cada 
tribunal i fixa la data, hora i lloc de la defensa de cada TFG i comunica als membres 

dels tribunals aquesta informació. També lliura a cada membre del tribunal d’avaluació 

una còpia dels TFG que haurà d'avaluar.  
Un cop completada la constitució dels tribunals es publica al Moodle els Horaris de 

defensa de cada TFG (data, hora i lloc). 
 

 

5.13. Defensa del TFG 
La defensa del TFG és pública, ja sigui presencial o virtual, en la data, hora i lloc 

fixats. 
el tribunal del TFG està format per tres professors designats entre el professorat 

universitari o en funció del propi TFG i la seva temàtica, professionals experts en la 

matèria. 
 

 

5.14. Avaluar 
El tutor/a qualifica el treball realitzat per l’estudiant seguint la plantilla de l’annex 

d’avaluació del TFG per als tutors/es, i introdueix la seva qualificació a la graella de 
qualificacions.  

El tribunal d’avaluació qualifica el treball i l’exposició de l’estudiant seguint la plantilla 

de l’annex d’avaluació del TFG per al tribunal. El/la president del tribunal introduirà, a 
la graella de qualificacions, la qualificació atorgada a cada estudiant avaluat. La 

qualificació serà sempre individual, per a cada estudiant, tot i que el TFG s’hagi 
elaborat per dos/dues estudiants. 

En el cas que el TFG es defensi en anglès, el/la president del tribunal emplenarà el 

Formulari de defensa del TFG en anglès que haurà de lliurar a Secretaria. La 
Secretaria d’EUSES TE incorporarà aquest document a l’expedient acadèmic de 

l’estudiant. 

El coordinador/a del TFG emplena les actes del TFG de cada ensenyament incorporant 
la qualificació final.  
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Una vegada ja completada la convocatòria de setembre de cada curs acadèmic, els 
tutors/es emplenen l’Enquesta de satisfacció del tutor/a de TFG. 

 
5.15. Repositori institucional 

L’alumne ha de publicar al moodle, abans de la defensa del TFG, tota la documentació del TFG 
que ha d’anar al repositori institucional seguint les instruccions publicades al moodle. 

 
5.16. Mesura de la satisfacció dels agents d'interès 

En el procés del TFG/TFM es realitzen les enquestes següents: 

• Qüestionari de satisfacció de la sessió informativa als estudiants. 

• Qüestionari de satisfacció de la sessió informativa als tutors/es. 

• Enquesta de satisfacció del tutor/a de TFG. 

• Enquesta de satisfacció del desenvolupament del TFG realitzada per l’estudiant. 
 

5.17. Recollida i anàlisi dels resultats 
El/La coordinador/a de TFG recull i analitza tota la informació del procés: 

• Els resultats de la satisfacció dels agents d’interès.  
• Incidències en la gestió del procés. 

• Indicadors de rendiment 

 
i, si escau, fa propostes de millora en la gestió i/o desenvolupament del TFG.  

 

La informació s’incorpora al “Procés PR-EUSE TE-003 Seguiment i millora de 
titulacions”. 

 
 

5.18. Rendiment de comptes 

El/La coordinador/a de TFG dóna informació i rendeix comptes anualment davant la 
Junta de Govern d’EUSES TE sobre el desenvolupament del TFG. Aquest rendiment de 

comptes queda recollit a l’Acta de la Junta de Centre corresponent d’EUSES TE. 
Una vegada presentat a la Junta de Govern el rendiment de comptes es pot consultar 

a l’apartat de qualitat de la web del centre l’informe de seguiment corresponent. 

 
 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 
 

1. Entrades 

• Necessitat de fer el treball fi de grau per part dels estudiants. 
 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Treball fi de grau 
 

3.  Usuaris / clients 
 

• Estudiants 
 

4. Propietari / gestor 
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• Coordinador/a TFG 
 

5. Agents implicats 

• Equip de direcció d’EUSES TE 
• Coordinador/a TFG 

• Estudiant 
• Tutor/a TFG 

• Tribunal 

• Director/a d’EUSES TE  
• Director/a de Grau d’EUSES TE 

• Director del SIGQ 
• Persona de contacte de la entitat col·laboradora 

 

6. Agents d’interès 
 

• Estudiant 

• Entitat col·laboradora 

 
 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

• Posar a disposició de l'estudiant l'oferta de treballs de TFG abans de fer la 
sol·licitud. 

• Assegurar que l’assignació del tutor i del treball es farà seguint el calendari 
prèviament establert. 

• Garantir que l’assignació es realitza respectant els criteris d’assignació 

establerts per la titulació. (preferències de l’estudiant, rendiment 
acadèmic...) 

• Garantir un correcte seguiment de l’estudiant. 
• Assegurar que l’estudiant sàpiga què i com se l’avaluarà (criteris 

d’avaluació). 

 
 

8. INDICADORS  

 Id Nom de l’Indicador 

01 Nombre d’estudiants matriculats assignatura TFG 

02 Nombre de treballs ofertats per EUSES TE – centre adscrit a la URV 

03 Nombre de treballs aportats pels estudiants 

04 Nombre de treballs realitzats individualment 

05 Nombre de treballs realitzats en grup 

06 Nombre TFG en anglès 
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07 Nombre de TFG realitzats en relació a les pràctiques externes 

08 Nombre TFG/TFM realitzats com APS 

08 Nombre de tutors EUSES TE 

09 Ratio treballs tutoritzats / tutor de TFG 

10 Taxa de rendiment del TFG 

11 Taxa d'èxit del TFG 

12 Satisfacció dels estudiants sobre el TFG 

13 Satisfacció dels tutors de TFG 

 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I - PR-EUSES TE-019 Gestió del treball fi de grau 

 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

Curs acadèmic. 

 
 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

Id Nom del Registre Responsable custodia Ubicació 

a)  
Acta d’aprovació de l’òrgan i/o 

persones involucrades 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE 

b)  

Reglament intern organitzador del 
Treball Final de Grau (TFG) per 

als estudiants d’ensenyaments 

universitaris oficials de l’Escola 
Universitària de la Salut i l’Esport 

a Terres de l’Ebre (EUSES TE) – 

centre adscrit a la URV 

Coordinador/a de 

Pràctiques externes 

Ordinador del 

Coordinador de 
pràctiques externes 

i carpeta 

compartida al 

servidor 

c)  
Calendari Acadèmic de Graus i 

acta d’aprovació 

Director de 

centre 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 
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Id Nom del Registre Responsable custodia Ubicació 

 compartida al 

servidor 

d)  
Formulari de proposta de tema 
per part de l’estudiant 

Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 
TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

e)  
Material informatiu per als 
estudiants “potencials” sobre el 

TFG 

Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 
TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

f)  
Llistat d’assistència sessió 

informativa als estudiants 

Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 
TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

g)  Guia Docent 
Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 
TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

h)  Pla de Treball 
Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 
TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

i)  Criteris d’avaluació 
Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 
TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

j)  Annexos d’avaluació per TFG 
Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 

TFG, moodle i 
carpeta compartida 
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Id Nom del Registre Responsable custodia Ubicació 

al servidor 

k)  
Formularis (sol·licitud d’àmbit, 

tutor, defensa del treball...) 

Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 

TFG, moodle i 
carpeta compartida 

al servidor 

l)  Matrícula de l’estudiant TFG 
Secretaria d’EUSES 

TE  

Aplicació informàtic 

d’EUSES TE 

m)  Assignació tutor 
Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 

TFG, moodle i 
carpeta compartida 

al servidor 

n)  Sol·licitud de canvi de tutor 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 

compartida al 

servidor 

o)  Resolució del canvi del tutor 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 

compartida al 

servidor 

p)  Assignació àmbit 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 

compartida al 

servidor 

q)  Sol·licitud de canvi d’àmbit 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 

compartida al 

servidor 
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Id Nom del Registre Responsable custodia Ubicació 

r)  Resolució del canvi d’àmbit 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 

compartida al 

servidor 

s)  
Material informatiu per als 

estudiants matriculats sobre el 

TFG 

Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 

TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

t)  
Registre que s’ha fet una sessió 

informativa als estudiants i als 

tutors 

Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 

TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

u)  Registre del seguiment del TFG 
Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 
TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

v)  
Sol·licitud d'avançament o 
l'endarreriment de la 

convocatòria única del TFG 

Secretaria d’EUSES 

TE  

Arxiu de secretaria, 

ordinador de 
secretaria i carpeta 

compartida al 

servidor  

w)  
Resolució sol·licitud 
d'avançament o l'endarreriment 

de la convocatòria única del TFG 

Secretaria d’EUSES 

TE  

Arxiu de secretaria, 

ordinador de 
secretaria i carpeta 

compartida al 

servidor  

x)  
Sol·licitud de defensa TFG en 

anglès 

Secretaria d’EUSES 

TE  

Arxiu de secretaria, 

ordinador de 
secretaria i carpeta 

compartida al 

servidor  

y)  
Resolució de la sol·licitud de 

defensa TFG en anglès Secretaria d’EUSES 
Arxiu de secretaria, 

ordinador de 
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Id Nom del Registre Responsable custodia Ubicació 

TE  secretaria i carpeta 
compartida al 

servidor  

z)  
Sol·licitud de defensa TFG en 

entorns virtuals 

Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 

TFG, moodle i 
carpeta compartida 

al servidor 

aa)  
Resolució de la sol·licitud de 
defensa TFG en entorns virtuals 

Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 

TFG, moodle i 
carpeta compartida 

al servidor 

bb)  
Convocatòria de la data i el lloc 
de la defensa 

Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 

TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

cc)  Constitució del tribunal 
Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 

TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

dd)  Registre de lliurament TFG 
Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 

TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

ee)  
Presentació de defensa del TFG 
de l’estudiant 

Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 

TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

ff)  Avaluació del tutor TFG 
Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 
TFG, moodle i 
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Id Nom del Registre Responsable custodia Ubicació 

carpeta compartida 

al servidor 

gg)  Acta d’avaluació del tribunal TFG 
Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 
TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

hh)  
Formulari d'elaboració i defensa 

del TFG en anglès 

Secretaria d’EUSES 

TE  

Arxiu de secretaria, 

ordinador de 
secretaria i carpeta 

compartida al 

servidor  

ii)  Acta de qualificació final 
Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 
TFG, aplicació 

informàtica 

d’EUSES TE 

jj)  
Documentació del TFG per al 

repositori institucional 

Coordinador/a de 

TFG 

Ordinador del 

Coordinador de 
TFG, moodle i 

carpeta compartida 

al servidor 

kk)  
Satisfacció dels agents: alumnes i 
tutors 

DSIGQ  

 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

ll)  Informe de seguiment del centre 
DSIGQ  

 

l’apartat de qualitat 

de la web 

d’EUSES TE 

mm)  Acta JdG rendiment de comptes 

Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

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

procediments, etc.) 

• Manual de Qualitat d’EUSES TE – centre adscrit a la URV. 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

• Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de 

juliol, i pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener. 

• Normativa de Treball de Fi de Grau de la URV, aprovada en Consell de 

Govern de 10 de juliol de 2012, desenvolupa el marc general d’aplicació del 

Reial Decret 1393/2007 a la URV. 

• Normativa de matrícula de grau i màster. 

• Reglament intern organitzador del Treball Final de Grau (TFG) per als 

estudiants d’ensenyaments universitaris oficials de l’Escola Universitària de 

la Salut i l’Esport a Terres de l’Ebre (EUSES TE) – centre adscrit a la URV. 

 
 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

• Correu electrònic 
• Web d’EUSES TE 

• Moodle 
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