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NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial 30-04-2008 

0.1 El grup de treball – Centres han modificat els apartats f, g, i 14-01-2009 

1.0 Antic P.1.2-07 Procés de gestió d’incidències, reclamacions, 
suggeriments i felicitacions. 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-015 Consultes, queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions 

(CQRSF) 

 

2. TIPUS DE PROCÉS 

☐ Estratègic  

☐ Clau 

☒ Suport   

 

3. JERARQUIA DEL PROCÉS 

• Procés o processos superiors: No n’hi ha   

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

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

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

La finalitat d’aquest procés és establir la forma en que EUSES TE- centre adscrit ala 

URV revisa, actualitza i millora la gestió de les consultes, queixes, reclamacions, 
suggeriments i felicitacions –plantejades pels grups d’interès (PAS, PDI i Estudiants)-, 

amb la finalitat de millorar els serveis que presta el centre. 

 

4.1.  Definicions 

Consulta: Sol·licitud d’informació d’utilitat per satisfer una necessitat, aclarir un dubte 
o aconseguir un objectiu, per part de l’interessat, en relació als serveis que presta el 

centre. 
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Queixa: Expressió d’insatisfacció amb motiu d’un succés negatiu per a l’interessat. 

Reclamació: Queixa que es vehicula formalment a la instància pertinent per demanar 

la reparació d’una situació que l’interessat considera injusta o perjudicial als seus 

interessos.  

Suggeriment : Proposta de millora que s’adreça a la consideració d’alguna persona o 
d’alguna instància per tal que sigui tinguda en compte o sigui incorporada en el 

funcionament ordinari.  

Felicitació : Expressió de satisfacció amb motiu d’un succés positiu per a l’interessat. 

 

4.2.  Àmbit d’aplicació 

Aquest procediment s’aplica a la gestió de les consultes, queixes, reclamacions, 
suggeriments i felicitacions, en endavant CQRSF, presentades pel PDI, PAS i 

estudiants d’EUSES TE. 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

 

5.1. Definició dels canals d’atenció 

 
L’Equip de Direcció del Centre és el responsable de definir el canals d’atenció de les 

CQRSF d’EUSES TE. La proposta es presenta a la Junta de Govern d’EUSES TE per 

al seu coneixement, en l’apartat informe de Direcció. 
Els canals d’entrada de les CQRSF a l’Escola són els següents: 

 

• Bústia de suggeriments. 
• Correu electrònic.   

• Instància adreçada a la persona o unitat / òrgan /servei competent 
presentada a secretaria de manera presencial o telemàtica. 

 

5.2. Difusió dels canals d’atenció 
 

L’Equip de Direcció del Centre és el responsable de difondre els canals d’atenció de 
les CQRSF als agents d’interès. Aquesta difusió es porta a terme a través de: 

 

• Comunicat per correu electrònic a tota la comunitat universitària del centre. 
• Difusió en les jornades d’acollida als estudiants de nou accés. 

• Sessió informativa al professorat de nova incorporació. 
• El cap de cada unitat és el responsable d’informar a les noves incorporacions 

de PAS. 
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5.3. Recepció i registre de les CQRSF  

 

La secretaria acadèmica d’EUSES TE rep totes les CQRSF de l’Escola del PDI, PAS i 
estudiants de la bústia de suggeriments i correu electrònic i consulta al director del 

SIGQ que és qui decideix si la CQRSF té entitat per ser evidenciada. En el cas que no 
hi hagi remitent o el text introduït sigui impropi, no ho serà. 

En el cas que decideixi tenir-la en compte, el cap de secretaria acadèmica anota la 

CQRSF en un document de Control, li assigna un número d’identificació que comunica 
al remitent. Si es tracta d’un suggeriment o una felicitació, juntament amb el 

comunicat del número d’identificació, transmetrà al remitent un comunicat 

d’agraïment. 
Amb aquest número d’identificació obre el document de Resposta de CQRSF, on anota 

la data de la comunicació feta al remitent, i ho reflecteix al document de Control de 

CQRSF.  

 

5.4.  Canalització de les CQRSF 

 
El DSIGQ analitza de qui és competència la resposta/solució de la CQRSF rebuda, ho 

anota al document de Control de CQRSF i n’envia una còpia a l’òrgan/unitat/servei 
competent: 

• En el cas de les felicitacions, per al seu coneixement. 

• En la resta de casos, juntament amb el full de Resposta de CQRSF, perquè 
respongui/solucioni. 

 
 

5.5. Anàlisis, solució i definició i planificació d’accions correctives, 

preventives o de millora 
 

El responsable de l’òrgan/unitat/servei analitza la CQRS, dóna la resposta/solució i 

determina quines accions cal dur a terme, en el cas que sigui necessari, proposa 
canvis/modificacions per tal de millorar el procediment afectat.  

 
El responsable de l’òrgan/unitat o servei emplena i envia al DSIGQ el document de 

Resposta de CQRSF amb les propostes de millora, si escau. 

 

5.6.  Tancament de l’expedient 

 
El DSIG informa al remitent, si escau, la resposta/solució rebuda per 

l’òrgan/unitat/servei corresponent mitjançant correu electrònic comunicant que si en 

una setmana no s’ha rebut resposta dient el contrari es donarà per tancat l’expedient. 
El DSIGQ tanca l’expedient, anotant la data de comunicació de la resposta/solució al 

remitent, al document de Resposta de CQRSF i en el document de Control de CQRSF. 
En el cas que el remitent no estigui d’acord amb la resposta/solució, pot dirigir-se a 

una instància administrativa superior, la qual informarà a EUSES TE – centre adscrit a 

la URV del procediment per a procedir a fer el tancament de l’expedient. 
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5.7. Recollida i anàlisi dels resultats 

 

Al final de cada curs acadèmic el DSIGQ recull i analitza tota la informació del procés: 
• Els resultats de les CQRSF que ha gestionat 

• Les accions de millora planificades i implantades 
 

i, si s’escau, fa propostes de millora de la gestió de les CQRSF. 

Aquesta anàlisi i propostes de millora es debaten amb l’Equip de Direcció del Centre i 
es proposen modificacions, si escau. 

 

La informació rellevant recollida sobre les CQRSF d’EUSES TE – centre adscrit a la URV 
s’incorpora al “PR-EUSES TE-003 Seguiment i millora de titulacions”. 

 

5.8. Rendiment de comptes 
 

L’Equip de Direcció del Centre dóna informació i rendeix comptes anualment davant la 

Junta de Govern d’EUSES TE sobre la gestió i els resultats i de les CQRSF de l’Escola. 
Aquest rendiment de comptes queda recollit a l’Acta de la Junta de Govern d’EUSES TE 

corresponent. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

• La necessitat o el desig de presentar CQRSF per part del PDI, PAS i estudiant. 
 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Comunicació de la resposta/solució de la CQRS al remitent 

• Agraïment de la felicitació rebuda al remitent i comunicació de la mateixa a 

l’òrgan/unitat o servei corresponent 

3. Usuaris / clients 

• PAS 
• PDI 

• Estudiant 

 

4. Propietari / gestor 

• DSIGQ 

5. Agents implicats 

• Equip de Direcció del Centre 

• Estudiant 
• PAS 

• PDI 

• DSIGQ 
• Òrgan/unitat o servei competent 
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• Instància administrativa superior 

 

6. Agents d’interès 

• PDI, PAS i estudiants 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

• Resposta/solució i seguiment de totes les CQRSF. 

 

8. INDICADORS  

 

Id Nom de l’Indicador 

01 Nombre de CQRSF registrades 

02 Nombre de CQRSF per tipologia 

03 
Nombre d’accions correctives preventives o de millora planificades/ 

realitzades 

04 Temps de resposta a l’interessat 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I - PR-EUSES TE-015 Consultes, queixes, reclamacions, suggeriments i 

felicitacions (CQRSF). 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

Curs acadèmic.  

 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 

Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

a Acta de la JdG (apartat informe de 
Direcció) on s’informa dels canals de 

distribució de les CQRSF 
Director de 

centre 

 

Ordinador del 

Director d’EUSES 

TE i carpeta 
compartida al 

servidor 
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b Formulari de CQRSF (pot ser un 

formulari electrònic, en paper, una 

bústia, un aplicatiu, etc.) 
Secretaria 

d’EUSES TE 

Ordinador de 

secretaria i 

carpeta 

compartida al 

servidor 

 

c Document de Resposta de les CQRSF  

DSIGQ  

 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

d Document de Control de CQRSF 

(excel) 
DSIGQ  

 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

e Comunicat d’agraïment del 

suggeriment/felicitació 
DSIGQ  

 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

f Informe o document on es recullen 

les CQRSF d’EUSES TE 
DSIGQ  

 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

g 
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.) 

No n’hi ha. 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

No n’hi ha. 
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14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

• Bústia de CQRSF. 

• Correu electrònic. 
• Instància adreçada a la persona o unitat / òrgan /servei competent 

presentada a secretaria de manera presencial o telemàtica. 
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Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 
Versió inicial. 
Adaptació del procés al centre EUSES TE. 

31-10-2017 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EUSES TE-016 Control documental i registres 

 

2. TIPUS DE PROCÉS 

☐ Estratègic 

☐ Clau 

☒ Suport   

 

3. JERARQUIA DEL PROCÉS 

• Procés o processos superiors: No aplica 

• Processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat: No aplica 

• Procés inferior: No aplica 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procés és descriure la sistemàtica adoptada per: 

a) Elaborar, modificar, revisar, aprovar, distribuir, arxivar i controlar els 

documents interns del SIGQ d’EUSES TE – centre adscrit a la URV, 

assegurant que totes les activitats del SIGQ estan documentades 

correctament. 

b) Assegurar el coneixement de tots els documents externs que puguin influir 
en les activitats dels processos inclosos en el SIGQ: normatives, legislació i 

altres documents que contenen requeriments, deures i obligacions.  
 

c) Identificar, recollir, arxivar i conservar els registres relatius al SIGQ per 

demostrar el nivell de qualitat aconseguit i l’eficàcia del sistema. 
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4.1. Definicions 

Documents interns: documents elaborats per EUSES i per la Universitat que formen 

part del SIGQ: Manual de qualitat, política de qualitat, fitxes de procés i plantilles. 

Documents externs: normes, legislació i altres documents d’origen extern vinculats 

al SIGQ (guies, etc.). 

Registres: evidències objectives de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.  

Plantilles: documents que permeten introduir informació de forma ordenada i 

completa. Les plantilles permeten estructurar la informació i faciliten la seva lectura. 

Responsable de l’elaboració: persona o òrgan que té la responsabilitat de redactar 

o modificar un document.  

Responsable de la revisió: persona o òrgan que té la responsabilitat de revisar un 

document  i a qui s’ha d’adreçar el document abans de ser aprovat i implantat.  

Responsable de l’aprovació: persona o òrgan que té la capacitat d’aprovar un 

document i per tant que permet que sigui introduït dins del SIGQ.  

Programa AUDIT: Programa desenvolupat per ANECA per orientar les universitats en 

el disseny de la Política i Sistemes de Garantia Interna de Qualitat.  

 

4.2. Àmbit d’aplicació 

Aquest procediment s’aplica a la gestió de documents i registres del SIGQ d’EUSES TE 

– centre adscrit a la URV. 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

 

5.1. Control de documents interns 

5.1.1. Creació de nous documents 

En el procés de creació de nous documents del SIGQ intervenen el responsable de 

l’elaboració, el responsable de la revisió i el responsable de l’aprovació.  

 

• Responsable de l’elaboració del document: normalment és el responsable del 

procés que es vol documentar o l’equip de direcció del centre. La responsabilitat 

es pot delegar en una altra persona. El responsable de l’elaboració crearà, quan 

sigui necessari, plantilles associades als documents. Una vegada creat el 

document el farà arribar al responsable de la revisió. 

 

• Responsable de la revisió del document: verificarà el document i comprovarà que 

és adequat als requeriments del programa AUDIT i a l’activitat que descriu. 

Proposarà modificacions, si escau, i les enviarà al responsable de l’elaboració, el 
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qual decidirà sobre la pertinença de la modificació. Una vegada revisat el farà 

arribar al responsable de l’aprovació. 

 

• El responsable de l’aprovació del document en farà l’aprovació formal. Proposarà 

modificacions, si escau que s’inclouran al document. La finalitat de l’aprovació és 

validar l’adequació dels documents abans de la seva difusió.  

 

Tots els documents han de ser revisats i aprovats, per les persones autoritzades, 

abans de la seva distribució. Els responsables de l’elaboració, revisió i aprovació dels 

documents consten al peu de pàgina de cada document i en el registre Relació de 

documentació. 

 

Els documents creats s’han d’incloure en el registre Relació de documentació on hi 

consten tots els documents del SIGQ. Les plantilles de registres es consideren 

documentació interna i s’han d’incloure també a la relació de documentació.  

El/La Director del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (en endavant DSIGQ) és 

l’encarregat de vetllar perquè la Relació de documentació estigui actualitzada.  

 

El/la DSIGQ és l’encarregat de posar a disposició de tots els agents d’interès el nou 

document. El document es farà públic a la web d’EUSES TE a l’apartat de qualitat i 

s’informarà a la comunitat universitària per correu electrònic i/o a través del moodle 

de l’existència de nous documents. Si cal, el/la DSIGQ enviarà, un correu electrònic a 

les unitats externes d’EUSES TE que puguin estar afectades per la creació del nou 

document. 

 

 

5.1.2. Modificació de documents  

A petició de qualsevol PDI, PAS o estudiant o com a resultat de la revisió del SIGQ, es 

pot modificar un document. La proposta de modificació es comunicarà al responsable 

de l’elaboració del document, que l’avaluarà, i al responsable del SIGQ.  

Si com a conseqüència de la proposta de modificació s’introdueixen canvis en el 

document, aquesta haurà de seguir el mateix procediment de revisió i aprovació 

descrit per a la creació d’un document nou. 

 

Una vegada aprovat es farà constar al nou document: el número de revisió del 

document, la descripció de la modificació i la data d’aprovació de la modificació en 

l’apartat “Relació de modificacions” del document. El/la DSIGQ farà la difusió i 

comunicarà als agents d’interès la modificació del document seguint el mateix procés 

esmentat en l’apartat 5.1.1. 
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5.1.3. Obsolescència de documents 

Quan un document deixi de ser vigent, el responsable del SIGQ l’identificarà com a 

obsolet, el marcarà en color vermell a la relació de documentació i n’arxivarà una 

còpia a la carpeta d’OBSOLETS.  

 

 

5.1.4. Format dels documents 

Es codifica el document seguint l‘estructura següent:A-B-C 

A: PR,per indicar que el document és una fitxa de procés; 

B: acrònim del centre que defineix el procés i en controla el desenvolupament. 

C: camp numèric seqüencial de 3 xifres. 

 

 

5.1.5. Estructura dels documents 

a) Manual de Qualitat 

El Manual de Qualitat està redactat d’acord amb les exigències del programa 

AUDIT. Totes les pàgines del Manual han d’estar identificades per un 

encapçalament on s’indica la data i número de revisió del manual. En la portada 

figuren els responsables de l’elaboració, revisió i aprovació. 

 

b) Fitxa de procés 

La fitxa de procés ha de contenir, com a mínim, els apartats següents: 

- Relació de modificacions 

- Nom i codi del procés 

- Tipus de procés 

- Jerarquia del procés 

- Objectiu del procés 

- Descripció del procés 

- Característiques del procés 

- Compromisos de qualitat – SLA’s (si n’hi ha) 

- Indicadors (si n’hi ha) 

- Diagrama de flux (si n’hi ha) 

- Calendari el procés (si aplica) 

- Registres del procés (si n’hi ha) 

- Documentació de suport (si n’hi ha) 

- Normativa relacionada (si aplica) 

- Sistemes d’informació (si n’hi ha) 

- Codi del procés, data i número de revisió a la capçalera 
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- Responsables de l’elaboració, revisió i aprovació al peu de pàgina 

 

c)  Instrucció de treball 

 La instrucció de treball ha de contenir, com a mínim, els apartats següents: 

- Objecte 

- Abast 

- Registres (si n’hi ha) 

- Documentació de suport (si n’hi ha) 

- Descripció 

 

d)  Fitxa d’indicador  

La fitxa d’indicador ha de contenir, com a mínim, els apartats següents: 

- Nom i codi de l’indicador 

- Objectiu de l’indicador 

- Procés / processos en què es mesura 

- Característiques de l’indicador 

- Obtenció de les dades 

- Comunicació de l’indicador 

- Valors de l’indicador 

Els apartats dels documents podran ser ampliats segons les necessitats del 

responsable de l’elaboració. Per a la política de Qualitat i les plantilles, no hi ha una 

estructura definida. 

Consideracions: 

✓ Tots els documents vigents es troben a l’apartat de Qualitat de la web d’EUSES TE 

– centre adscrit a la URV accessible per a tots els agents d’interès d’EUSES TE.  

http://euses.cat/  

✓ Les reproduccions dels documents en suport paper es consideren còpia no 

controlada. Tothom és responsable de comprovar que la còpia en paper de que 
disposa és la darrera versió del document. 

✓ Els documents obsolets es guarden en suport informàtic, degudament identificats, 
els anys que duri el període de renovació de l’acreditació de la titulació. 

✓ Els documents que estiguin traduïts literalment a diferents llengües tindran la 

mateixa codificació i es mantindrà la data i número de revisió del document 
original. El nom del document també es traduirà.  

 

5.2. Control de documents externs 

A petició de qualsevol PDI, PAS o estudiant, com a resultat de la valoració de la seva 

satisfacció, o com a conseqüència de la revisió del SIGQ es pot identificar nova 

normativa o documentació de suport d’aplicació als processos del SIGQ. 

http://euses.cat/
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A més a més, de forma periòdica, els responsables dels processos faran una revisió 

dels requisits legals, reglaments, normatives i altres documents externs que afecten 

els processos del SIGQ per assegurar que continuen sent vigents i/o identificar-ne de 

nous. 

 

5.3. Control dels registres 

Els registres s’han d’omplir de forma llegible i guardar en bones condicions per evitar 

que es deteriorin. Cada vegada que s’emplena un registre s’ha de deixar constància de 

la data d’actualització de la informació del registre.  

 

Els registres s’han de guardar els anys que duri el període de renovació de 

l’acreditació de la titulació i s’han de guardar de forma ordenada per facilitar-ne la 

ràpida localització i minimitzar el risc de pèrdues. 

Per tal de recuperar la informació i garantir la disponibilitat dels registres que es 

troben en suport físic, en cada fitxa del procés es detalla la ubicació exacta.  

Pel que fa als registres que es troben en suport electrònic, EUSES TE posa a disposició 

de les diferents unitats/usuaris una carpeta compartida que permet emmagatzemar i 

compartir documentació. L'accés a les diferents carpetes d’aquest servidor està 

restringit de forma que només el personal autoritzat pot accedir-hi. Per reduir el risc 

de pèrdua d'informació, cada dia es fa una còpia de seguretat dels documents 

d’aquesta carpeta que han estat modificats. Addicionalment, una vegada al mes, es fa 

una còpia de seguretat de tota la informació que conté el servidor. 

Els usuaris es comprometen a utilitzar aquesta carpeta, especialment quan es 

gestionen dades d’interès general d’EUSES TE. 

 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

 

1. Entrades 

• Necessitat de controlar i revisar els documents (interns i externs) i els registres 

del SIGQ. 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Documents controlats i conservació dels registres i documents obsolets. 

3. Usuaris / clients 

• PDi, PAS i estudiants d’EUSES TE. 

4. Propietari / gestor 

• Director/a del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat. 

5. Agents implicats 
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• Director/a del SIGQ d’EUSES TE. 

• Responsable de l’elaboració  

• Responsable de la revisió 

• Responsable de l’aprovació 

6. Agents d’interès 

• PDI, PAS, Estudiants i societat 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

No aplica. 

 

8. INDICADORS  

No aplica. 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

No aplica. 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

No aplica. 

 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 

Id Nom del Registre Responsable Custòdia Ubicació 

a Relació de documentació 
DSIGQ  

 

Ordinador del 

DSIGQ i carpeta 

compartida al 

servidor 

 

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

procediments, etc.) 
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No aplica. 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

Directrius del programa AUDIT. 

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

• Correu electrònic. 

• Moodle d’EUSES TE. 

• Web d’EUSES TE. 
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Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial.  30-04-2008 

0.1 Grup de treball-Gerència; apartats modificats: e, f, g, j, k. 14-01-2009 

1.0 Antic P.1.4-05 Procés de gestió dels serveis del Centre. 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 dels processos PR-ACRÒNIM CENTRE-017 Gestió 

dels recursos materials i serveis (centre), PR-ACRÒNIM 

CENTRE-018 Gestió dels recursos materials i serveis 

(URV),  PR-SRM-001 –  Incidències Gestió Integral 

d’Edificis, PR-SRITIC-001 – Incidències informàtiques i 

PR-SRITIC-002 – Incidències informàtiques al centre EUSES 

TE. 

31-10-2017 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EUSES TE-017 Gestió dels recursos materials i serveis (centre) 

 

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  
• Procés inferior: No n’hi ha 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

Aquest procés té per objectiu:  
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• Definir les necessitats de recursos materials i serveis per a contribuir a la 

qualitat del procés d’ensenyament - aprenentatge de les titulacions impartides 

a EUSES TE – centre adscrit a la URV. 
• Dissenyar i planificar la prestació i contractació de serveis i subministraments 

en funció del pressupost i de la prioritat. 
• Gestionar els recursos materials i serveis gestionats pel centre. 

• Millorar contínuament la gestió dels recursos materials i serveis per a adaptar-

se permanentment a les noves necessitats i expectatives. 
• Establir les vies d’actuació per gestionar i resoldre les incidències en el 

manteniment correctiu i les relatives als equipaments i serveis informàtics. 

• Informar dels resultats de la gestió dels recursos materials i serveis. 
 

4.1.  Definicions 

No aplica. 

 

4.2. Àmbit d’aplicació 

Tots els recursos materials i serveis que adquireix i gestiona el centre i afecten el 

desenvolupament de l’activitat acadèmica d’EUSES TE els decideix i adquireix el 

centre. 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

 

5.1.  Determinació i planificació de les necessitats del centre 

L’Equip de Direcció del Centre és el responsable de dissenyar i revisar les polítiques i 

actuacions sobre els recursos materials i els serveis d’EUSES TE. Per fer-ho utilitza 

entre d’altres, les conclusions de l’informe de seguiment de les titulacions de centre. 
Les necessitats en matèria de recursos materials i serveis es recullen en la presentació 

de la distribució del pressupost d’EUSES TE, que es presenta a la primera Junta de 
Govern del centre de l’any per a la seva aprovació. Aquesta aprovació queda recollida 

a l’Acta de la Junta de Govern corresponent. 

La gerència d’EUSES TE és la responsable dels recursos materials i serveis, i planifica i 

fa el seguiment de les actuacions acordades en aquesta matèria. 

 

5.2.   Adquisició de recursos materials i serveis i seguiment d’incidències 

 

La Gerència posa en marxa el procés de selecció de l’empresa que donarà el bé / 

servei que determini necessari.  
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La secretaria acadèmica és la responsable de rebre les compres i gestionar totes les 

incidències de subministraments, recursos materials i serveis.  

La Gerència i l’Equip de Direcció  d’EUSES TE si s’escau, fan la difusió de la 

disponibilitat del bé/servei. 

Les empreses contractades ofereixen el bé / servei, segons les condicions 

contractuals. 

Així mateix la secretaria acadèmica és la responsable de recopilar la totalitat de les 

incidències. 

 

5.3.  Gestió d’incidències  

El procés s’inicia quan un usuari d’alguna instal·lació de la Universitat detecta alguna 
incidència relacionada amb l’edifici, les instal·lacions o els equips informàtics i serveis 

informàtics. Ho comunica a secretaria acadèmica, que obre una incidència. 
Normalment són les avaries/desperfectes habituals en els edificis conseqüència de l’ús 

i el desgast diari i que estarien englobades dins del manteniment correctiu o 

necessitats relatives als equipaments informàtics, al programari o als sistemes 

d’informació que afecten al funcionament normal de la seva activitat. 

La secretaria acadèmica quan rep la incidència la trasllada a l’empresa que ofereix el 

bé / servei perquè la resolgui i n’informa a gerència. Si la incidència no es resol o 
planifica la seva resolució en 48 hores la secretaria acadèmica n’informa a gerència 

per tal que pugui obtenir una justificació de la situació i un acord amb l’empresa 

concessionària perquè es pugui resoldre la situació el més ràpid possible. 

El seguiment i el tancament de la incidència, en qualsevol del casos, es registra i 

s’informa a l’usuari del seu tancament. 

  

5.4.  Recollida i anàlisi de resultats  

La Gerència, periòdicament i sempre abans de decidir si es prorroga un contracte o si 
es busca un nou proveïdor, recull la informació sobre el nivell d’acompliment del 

contracte establert i la satisfacció dels usuaris. 

La informació es pot recollir a través de diferents vies: 

• Consulta als directors de les titulacions sobre l’adequació del servei prestat i 

la seva satisfacció. 

• Enquestes de satisfacció dels usuaris i bústia de suggeriments. 
• Revisió dels contractes del servei subcontractat, totes les incidències 

rebudes i el historial del servei prestat. 

En funció d’aquesta anàlisi decideix si es prorroga un contracte i les modificacions de 
les característiques tècniques i/o altres condicions contractuals per als pròxims 

adjudicataris d’un servei /subministrament subcontractat. 
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La informació d’aquesta anàlisi i propostes de millora es debaten amb l’Equip de 

Direcció del Centre, si s’escau es fan modificacions, i la informació s’incorpora al “PR-

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

Les propostes de millora es fan arribar a les parts implicades. 

 

5.5.  Rendiment de comptes 

L’Equip de Direcció d’EUSES TE és el responsable de rendir comptes de la gestió dels 

recursos materials i serveis davant la Junta de Govern d’EUSES TE. Concretament, la 
gerència rendeix comptes del funcionament i grau de satisfacció de la prestació dels 

serveis / subministraments. 

Relació dels principals béns / serveis subcontractats: 

• Incidències informàtiques 

• Manteniment dels recursos materials 

• Reprografia 

• Restauració 

• Neteja 

• Seguretat d’edificis 

• Material d’oficina  

 

Per altra banda, amb la presentació anual del tancament del pressupost, la Junta de 

Govern d’EUSES TE aprova l’execució de totes les actuacions. Aquest rendiment de 

comptes queda recollit a les actes de la Junta de Govern corresponents. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

• Necessitat d’oferir unes instal·lacions i serveis adequats per a l’exercici de la 

docència.  

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

• Recursos materials i serveis adequats a les necessitats de l’activitat d’EUSES 
TE. 

• Resolució de les incidències per les diferents vies possibles.  

3. Usuaris / clients 

• Estudiants, PDI, PAS i altres usuaris externs d’EUSES TE. 

4. Propietari / gestor 

• Gerència.  
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5. Agents implicats 

• Gerència. 

• Secretaria acadèmica. 
• Equip de Direcció del Centre. 

• Junta de Govern d’EUSES TE. 

• Empresa subministradora. 

6. Agents d’interès 

• Gerència. 
• Equip de Direcció del Centre. 

• L’Equip de Direcció d’EUSES TE. 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

No n’hi ha. 

 

8. INDICADORS  

  

Id. Nom de l’Indicador 

01 
Import despeses infraestructures 

02 
Import despeses corrents 

03 
Satisfacció amb les instal·lacions 

 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I - PR-EUSES TE-017 Gestió dels recursos materials i serveis. 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

No hi ha un calendari establert per aquest procés, cada servei subcontractat té el seu 

propi calendari, establert en els plecs de la contractació i en els contractes amb les 

empreses subcontractades. Tot i això, a principi d’any es dur a terme la Junta de 

Govern d’EUSES TE en què s’aprova el pressupost del centre. 

Pel que fa a les incidències els usuaris poden utilitzar aquest procés tots els dies 

laborables de l’any. 

 

 



 

 
 

FITXA DE PROCÉS 

 
PR-EUSES TE-017  

Gestió dels recursos materials i 

serveis 

Codi: PR-EUSES TE–
017 

Rev.: 1.0 

Data: 31-10-2017 

Pàg. 6 de 7 

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

 

Elaborat per:  

Gerència d’EUSES TE  
 

Revisat per:  

Equip de direcció d’EUSES TE 
 

Aprovat per:  

Junta de Govern d’EUSES TE  
 

 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

a Pressupost inicial i acta de la Junta de 

Govern d’EUSES TE on s’aprova   

Gerència 

Ordinador del 

Gerent i 

carpeta 

compartida al 

servidor 

d Actes de la Junta de Govern on 

s’informa de les actuacions dutes a 

terme  
Director d’EUSES 

TE 

Ordinador del 

Director 

d’EUSES TE i 

carpeta 

compartida al 

servidor 

e Tancament del pressupost d’EUSES TE  

Gerència 

Ordinador del 

Gerent i 

carpeta 

compartida al 

servidor 

f Obertura d’incidència 

Gerència 

Ordinador del 

Gerent i 

carpeta 

compartida al 

servidor 

 Tancament incidència 

Gerència 

Ordinador del 

Gerent i 

carpeta 

compartida al 

servidor 

 

 



 

 
 

FITXA DE PROCÉS 

 
PR-EUSES TE-017  

Gestió dels recursos materials i 

serveis 

Codi: PR-EUSES TE–
017 

Rev.: 1.0 

Data: 31-10-2017 

Pàg. 7 de 7 

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

 

Elaborat per:  

Gerència d’EUSES TE  
 

Revisat per:  

Equip de direcció d’EUSES TE 
 

Aprovat per:  

Junta de Govern d’EUSES TE  
 

 

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

procediments, etc.) 

• Informe de seguiment de les titulacions o informe d’acreditació de les 
titulacions 

• Manual del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals 
 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

No aplica 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

No hi ha cap sistema d’informació específic per gestionar aquest procés. 

 



 

 
 

FITXA DE PROCÉS  
 

PR-PERSONAL EUSES TE-001 CAPTACIÓ, 
GESTIÓ, AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I 

RECONEIXEMENT DEL PERSONAL 

Codi: PR-

PERSONAL EUSES 

TE-001 
Rev.: 00 

Data: 09-11-2017 

Pàg. 1 de 4 

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

 

Elaborat per:  

Gerència d’EUSES TE  
 

Revisat per:  

Equip de direcció d’EUSES TE 
 

Aprovat per:  

Junta de Govern d’EUSES TE  
 

 

Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA 

APROVACIÓ 
00 Versió original. Adaptació a EUSES TE dels processos de suport 

de la URV de les àrees de Captació i selecció de personal, Gestió 

dels recursos humans i Avaluació, promoció i reconeixement del 

personal 

09/11/2017 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-PERSONAL EUSES TE-001 Captació, gestió, avaluació, promoció i reconeixement 

del personal 

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-PERSONAL EUSES TE-002 Gestió de la formació del personal  
PR-EUSES TE-009 Desenvolupament de l’ensenyament 

• Procés inferior: No n’hi ha 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu és descriure el procés de captació, gestió, avaluació, promoció i 

reconeixement del Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal d’Administració 

i Serveis (PAS) d’EUSES TE. 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

5.1.  Determinació i planificació de les necessitats del centre 

L’Equip de Direcció del Centre és el responsable de dissenyar i revisar les polítiques i 

actuacions sobre els recursos humans d’EUSES TE. Per fer-ho utilitza entre d’altres, les 
conclusions de l’informe de seguiment de les titulacions de centre. Les necessitats en 

matèria de recursos humans es recullen en la presentació de la distribució del 

pressupost d’EUSES TE en base al Pla d’Ordenació Acadèmica (POA), que es presenta a 
la primera Junta de Govern del centre de l’any per a la seva aprovació. Aquesta 

aprovació queda recollida a l’Acta de la Junta de Govern corresponent. 
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La gerència d’EUSES TE és la responsable a nivell contractual dels recursos humans així 
com de la previsió i el seguiment de la dedicació del PAS; el director de cada estudi és 

el responsable de la previsió i el seguiment de la dedicació del PDI i planifica i fa el 

seguiment de les actuacions acordades en aquesta matèria. 

 

5.2. Captació i gestió del recursos humans 

a) La gerència posa en marxa el procés de selecció i captació del personal necessari 

pel desenvolupament de l’activitat docent i les diferents tasques de gestió del 

centre.  
b) La gerència (pel PAS) i la direcció de l’estudi (pel PDI) informen a la comunitat 

d’EUSES TE, als col·legis professionals i al servei d’ocupació de Catalunya de 
l’oferta de treball. 

c) La gerència (pel PAS) i la direcció de l’estudi (pel PDI) són els responsables de 

rebre les sol·licituds presentades per optar al lloc de treball.  
d) L’equip de direcció d’EUSES TE informa als aspirants de la data de la prova i de 

l’entrevista, si és el cas. 

e) L’equip de direcció d’EUSES TE estudia els currículums dels aspirants i avalua la 
prova i l’entrevista. 

f) La Junta de Govern estudia el POA de cada curs i fa la proposta al rector de les 
renovacions i noves sol·licituds de venies docents. 

g) La gerència (pel PAS) i la direcció de l’estudi (pel PDI) comuniquen als aspirants 

el resultat del procés de selecció. 
h) La gerència realitza el contracte laboral al nou treballador. 

i) La secretaria acadèmica gestiona el carnet, l’usuari i el correu electrònic del PDI 
i PAS. 

j) La gerència i la direcció de l’estudi d’EUSES TE si s’escau, comuniquen la nova 

incorporació. 

k) EUSE TE rep l’autorització global de l’activitat docent del PDI per part de la URV. 

 

5.3. Avaluació, promoció i reconeixement del personal 

a) El director de l’ensenyament amb la col·laboració de la comissió d’ordenació 

acadèmica i la secretaria del centre duen a terme les diferents enquestes de 
satisfacció de l’alumnat. 

b) Al final de cada curs acadèmic es recull i analitza tota la informació del procés 

PR-EUSES TE-009 Desenvolupament de l’ensenyament: 
a. Els resultats de les enquestes  de satisfacció dels l’estudiant de grau 

en relació a PDI i PAS.  
b. Les dades de satisfacció de les entitats col·laboradores de pràctiques 

externes. 

c. Els indicadors del procés. 
d. Els resultats del procés de desenvolupament de l’ensenyament. 

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

c) Al final de cada curs la gerència i la direcció de cada ensenyament es 

reuneixen respectivament amb el PAS i el PDI per fer una valoració del curs i 

planificar el següent curs a nivell personal.   
a. Cada membre del PDI teu el seu propi pla de carrera docent. 
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i. El PDI en el moment que està en possessió de l’acreditació 
corresponent (doctorat, acreditació o sexenni de recerca) o 

comunica a la direcció de l’ensenyament i aquest ho exposa a 

l’equip de direcció d’EUSES TE perquè, en funció de les 
necessitats i les places vacants resolgui la promoció i/o 

reconeixement del mateix. 
ii. EUSES TE disposa d’un Pla de formació i desenvolupament del 

professorat que preveu el reconeixement dels mèrits al llarg de 

la carrera docent del PDI. 
b. El PAS en l’entrevista anual amb la gerència actualitza el seu 

currículum i es fa la detecció de necessitats formatives i possibilitats 
de promoció. 

 

5.4.  Rendiment de comptes 

L’Equip de Direcció d’EUSES TE és el responsable de rendir comptes de la gestió dels 

recursos humans davant la Junta de Govern d’EUSES TE. Concretament, la gerència 

rendeix comptes del funcionament i grau de satisfacció de la prestació dels serveis 
vinculats al PAS i la direcció de l’ensenyament dels serveis relacionats pròpiament amb 

el PDI. 

Per altra banda, amb la presentació anual del tancament del pressupost, la Junta de 

Govern d’EUSES TE aprova l’execució de totes les actuacions. Aquest rendiment de 

comptes queda recollit a les actes de la Junta de Govern corresponents. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

Necessitat de contractar, valorar i promocionar el PDI i el PAS. 

 
2. sortides / serveis que s’ofereixen 

La Contractació i promoció del PDI i el PAS. 
 

3. usuaris / clients 

Estudiants, PDI, PAS i altres usuaris externs d’EUSES TE. 
 

4. propietari / gestor 

Gerència. 
 

5. agents implicats 
• Gerència. 

• L’Equip de Direcció d’EUSES TE. 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

EUSES TE té el compromís d’oferir al personal (PAS i PDI) formació i possibilitats de 

promoció al llarg de la seva carrera professional. 
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8. INDICADORS 

Pendents de definir. 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I. 

10.CALENDARI DEL PROCÉS 

Quan es detecta la necessitat de contractació i al final de cada curs acadèmic. 

11.DOCUMENTACIÓ DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

• Oferta de treball  

• 2 còpies del contracte  

• Pla de formació i desenvolupament del professorat  

• Pla de carrera docent  

  

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

procediments, etc.) 

No aplica 

13.NORMATIVA RELACIONADA 

Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados 

y centros de formación de postgraduados. 

14.SISTEMES D’INFORMACIÓ 

No hi ha cap sistema d’informació específic per gestionar aquest procés. 
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Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

00 Versió original. Adaptació a EUSES TE dels processos de suport de 

la URV de l’àrea de Gestió de la formació del personal  

09/11/2017 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-PERSONAL EUSES TE-002 Gestió de la formació del personal 

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-PERSONAL EUSES TE-001 Captació́, gestió́, avaluació́, promoció́ i 
reconeixement del personal  

• Procés inferior: No n’hi ha 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procés és establir la sistemàtica per a la detecció de necessitats 

formatives tant del Personal d’Administració i Serveis (PAS) com del Personal Docent i 

Investigador (PDI), a partir de les quals elaborar el pla de formació i desenvolupament 

del professorat d’EUSES TE i avaluar la formació realitzada pels dos col·lectius. 

EUSES TE, conscient que ha de garantir i millorar la qualitat del seu personal, compta 

amb mecanismes que asseguren la formació dels treballadors, que es  realitzen  amb 

les degudes garanties per a que compleixi amb les seves funcions. 

El PDI d’EUSES TE té accés a la formació oferta per aquest col·lectiu per la URV a través 

del programa de formació del professorat PROFID. 

Els objectius generals de formació pel personal d’EUSES TE són: 

• Millorar la qualitat de les accions de formació. 

• Oferir noves accions de formació al personal. 

• Motivar al professorat i al PAS a realitzar activitats formatives de millora 

institucional i personal. 
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El pla de formació pel personal d’EUSES TE es desenvolupa en dos eixos, per donar 

resposta a les diferents necessitats: 

1. Formació interna (general): és la formació dissenyada pel propi centre. Inclou 

activitats  anuals de formació permanent, com cursos, tallers, seminaris de treball, 

etc. 

Els objectius són: 

• Facilitar l’accés a la formació permanent. 

• Facilitar la incorporació del PDI de nou accés a EUSES TE. 

• Establir una cultura de formació permanent i millorar la qualitat de la docència, 

la recerca i la gestió. 

• Oferir una formació de caràcter general que incideixi en temes comuns o 

interessos generals per al professorat de la Universitat. 

 

2. Formació externa (específica): aquest programa comprèn les activitats relacionades 

amb demandes específiques que provenen del pla de carrera docent de cada 

professor i de les necessitats del personal d’administració i serveis. En aquest sentit 

es pretén: 

• Facilitar ajuda  i recursos per  a  donar  resposta  a  les necessitats que sorgeixen 

dels interessos de cada treballador. 

• Analitzar les demandes específiques de cada un d’aquests col·lectius. 

L’equip de direcció del centre decidirà en base al pla de formació i desenvolupament, 

les activitats i ajudes destinades a la formació interna i externa del personal per cada 

curs acadèmic. 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

5.1.  Identificació de les necessitats formatives i aprovació del pla anual de 

formació del centre 

La  recollida i anàlisi de la  informació  la  lidera  el gerent d’EUSES TE conjuntament 
amb els directors dels diferents ensenyaments.  Es  realitza a partir del  diagnòstic i 

identificació de les necessitats de formació elaborades en base a les enquestes del 

professorat, el pla de carrera docent (acció individual anual), les entrevistes amb el PAS 
(acció individual anual) i les necessitats detectades pel propi equip de direcció del 

centre. 

Amb aquesta informació, tenint en compte el pla de formació i desenvolupament del 

professorat i les necessitats del PAS, es prepara una proposta de pla de formació per 

cada curs acadèmic. 

Posteriorment el Pla s’aprova per l’equip de direcció. 

 

5.2. Execució de les activitats previstes en el pla de formació anual  
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A partir d’aquest moment es comunica a tota la comunitat la formació interna 

programada i es comencen a desenvolupar les activitats formatives definides. 

Paral·lelament es comunica a cada persona la o les activitats de formació externes 

aprovades per l’equip de direcció. 

Durant el desenvolupament de les activitats de formació es fa un seguiment a través 
d’enquestes i/o entrevistes als usuaris. 

 

5.3. Recollida i anàlisi dels resultats  

En el cas del PDI, el pla de formació i desenvolupament del professorat d’EUSES TE 

inclou mecanismes de mesura de la satisfacció amb la formació rebuda i indicadors 
sobre el grau d’execució d’aquest. El principal mecanisme de recollida d’informació és 

el pla de carrera docent d’EUSES TE. 

El PAS valora la formació realitzada i les necessitats futures en l’entrevista anual amb 

gerència. 

Els resultats d’aquest procés són utilitzats per a definir i implantar les necessitats o 
oportunitats de millora detectades. L’objectiu final  serà la millora contínua  de les 

actuacions i, conseqüentment, la millora contínua dels ensenyaments del Centre. 

 

5.4.  Rendiment de comptes 

L’Equip de Direcció d’EUSES TE és el responsable de rendir comptes de les activitats 
formatives del PAS i el PDI davant la Junta de Govern d’EUSES TE. Concretament, la 

gerència rendeix comptes de la formació vinculada al PAS i la direcció de l’ensenyament 

de la formació pròpiament del PDI. L’equip de direcció del centre avalua els resultats i 

aprova, si s’escau, les propostes de millora sorgides de l’anàlisi dels resultats. 

Per altra banda, amb la presentació anual del tancament del pressupost, la Junta de 
Govern d’EUSES TE aprova l’execució de totes les actuacions. Aquest rendiment de 

comptes queda recollit a les actes de la Junta de Govern corresponents. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

Necessitat de garantir i millorar la qualitat del PDI i del PAS. 
 

2. sortides / serveis que s’ofereixen 
Activitats formatives realitzades per part del PDI i del PAS.  

Personal docent i investigador i PAS  formats. 

 
3. usuaris / clients 

Totes les categories de PDI i PAS d’EUSES TE. 
 

4. propietari / gestor 

Gerència. 
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5. agents implicats 

• Gerència. 
• L’Equip de Direcció d’EUSES TE. 

• L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la URV. 

• DSIGQ. 
 

6. Agents d’interès 
Personal d’administració i serveis i personal docent i investigador. 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

No se n’han definit.  

8. INDICADORS 

Id Nom de l’Indicador 

01 Índex de satisfacció del professorat. 

02 Núm. de participants del Pla de Formació. 

03 Núm. d’accions de formació. 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I. 

10.CALENDARI DEL PROCÉS 

El pla de formació s’inicia i finalitza amb el curs lectiu. 

La convocatòria de formació externa (específica) amb els corresponents ajuts a la 
formació es convoquen un cop l’any, coincidint amb el final de les activitats lectives. 

 

11.REGISTRE DEL PROCÉS  

 

Id 

 

Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 

 

Ubicació 

1 Pla de formació i 

desenvolupament del 
professorat EUSES TE Gerència 

Ordinador del 

Gerent i carpeta 

compartida al servidor 
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2 Pla de carrera docent del 

professorat 

Director de 

l’ensenyament 

Ordinador del director de 

l’ensenyament i carpeta 

compartida al 

servidor 

3 Enquestes al professorat  DSIGQ 
Ordinador del DSIGQ i 
carpeta compartida al 

servidor 

4 Acta Junta de Govern d’EUSES 

TE i tancament del pressupost 
d’EUSES TE  Gerència 

Ordinador del 

Gerent i carpeta 

compartida al 

servidor 

5 Enquestes als usuaris de 
satisfacció dels cursos 

DSIGQ 
Ordinador del DSIGQ i 
carpeta compartida al 

servidor 

7 Avaluació i propostes de 

millora  
Director de 

centre 

Ordinador del Director 
d’EUSES TE i carpeta 

compartida al servidor 

8 
Acta Junta de Govern 

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.) 

No aplica. 

13.NORMATIVA RELACIONADA 

Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados 

y centros de formación de postgraduados. 

14.SISTEMES D’INFORMACIÓ 

No hi ha cap sistema d’informació específic per gestionar aquest procés. 

 



 
 
   

  1 
Grau en Fisioteràpia  

Ctra. d’Accés al Seminari, s/n – 43500 Tortosa 
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport  

C/ Sebastià Joan Arbó, s/n – 43870 Amposta 

 

PLA DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL 
PROFESSORAT D’EUSES TE 

ESUES TE defineix el pla de formació i desenvolupament del professorat per tal 
garantir l’actualització constant i promoure la recerca per  afavorir que els 
professors puguin desenvolupar la seva vessant investigadora. 
S’estableixen diferents categories a les quals s’assignen condicions diferents. 

 
PROFESSOR CONTRACTAT DOCTOR ACREDITAT 

1- Participació en un Grup de Recerca d’EUSES PHAS Research 

a. El professorat doctor acreditat pot formar part del Grup de Recerca 

d’EUSES PHAS Research, adscrit a la UdG, per tal de facilitar la 

sol·licitud d’ajudes a Institucions públiques o privades. 

2- Assessorament en el procés  per obtenir el sexenni de recerca. 

a. EUSES TE participarà en la configuració conjunta d’un pla estratègic 

per tal que el PDI interessat pugui obtenir el sexenni de recerca 

corresponent. 

3- Activitats de formació i participació a congressos (de 3 a 7 dies) 

a. Cada professor doctor disposa com a màxim de 300 Euros per curs 

acadèmic, per participar a un congrés en el que presenti una 

comunicació o un pòster. (Per pagar inscripció, viatge o allotjament). 

b. Si el Congrés és Internacional i es celebra fora d’Espanya el doctor 

disposa de 350 Euros. 

c. L’import de 300 o 350€ es pot destinar a activitats de formació 

relacionades amb el camp de treball del professor. 

d. L’equip de direcció estudia anualment les necessitats formatives i de 

recerca del personal i presenta a la Junta de Govern la proposta de 

pressupost que aquesta aprova. 

e. L’import es pot acumular durant, en funció de la valoració del pla de 

carrera docent, un màxim de 4 cursos acadèmics. 

f. El professor haurà de recuperar les classes perdudes pactant amb els 

estudiants i la universitat. 

4- Estada a l’estranger superior a 1 mes i fins a 1 curs acadèmic 

a. El doctor acreditat podrà sol·licitar un permís cada  4 cursos 

acadèmics per fer una estada a l’estranger.  

b. EUSES només donarà un permís per curs acadèmic (entre tot el 

professorat), valorant entre els sol·licitants les necessitats dels 

estudis i les del desenvolupament professional del doctor. 

c. El doctor acreditat que demani el permís, haurà de proporcionar un 

substitut per a impartir els crèdits o participar en el procés de 

contractació. 



   
 
   

  2 
Grau en Fisioteràpia  

Ctra. d’Accés al Seminari, s/n – 43500 Tortosa 
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport  

C/ Sebastià Joan Arbó, s/n – 43870 Amposta 

d. Es procurarà concentrar la docència en el semestre que el professor 

estigui a EUSES, i si convé es cobrirà amb professorat del mateix 

centre. 

PROFESSOR CONTRACTAT DOCTOR 
1- Participació en un Grup de Recerca d’EUSES PHAS Research 

a. El professorat doctor pot formar part del Grup de Recerca d’EUSES 

PHAS Research, adscrit a la UdG, per tal de facilitar la sol·licitud 

d’ajudes a Institucions publiques o privades 

2- Assessorament en el procés  per esdevenir doctor acreditat. 

a. EUSES TE participarà en la configuració conjunta d’un pla estratègic 

per tal d’esdevenir doctor acreditat. 

3- Activitats de formació i participació a congressos (de 3 a 7 dies) 

a. Cada professor doctor disposa com a màxim de 300 Euros per curs 

acadèmic, per participar a un congrés en el que presenti una 

comunicació o un pòster. (Per pagar inscripció, viatge o allotjament). 

b. L’import de 300€ es pot destinar a activitats de formació relacionades 

amb el camp de treball del professor. 

c. L’equip de direcció estudia anualment les necessitats formatives i de 

recerca del personal i presenta a la Junta de Govern la proposta de 

pressupost que aquesta aprova. 

d. L’import es pot acumular durant, en funció de la valoració del pla de 

carrera docent, un màxim de 4 cursos acadèmics. 

e. El professor doctor haurà de recuperar les classes perdudes pactant 

amb els estudiants i la universitat. 

4- Estada a l’estranger superior a 15 dies i fins a 1 semestre acadèmic 

a. El professor doctor podrà sol·licitar un permís cada 6 cursos 

acadèmics per fer una estada a l’estranger.  

b. EUSES només donarà un permís per curs acadèmic (entre tot el 

professorat), valorant entre els sol·licitants les necessitats dels 

estudis i les del desenvolupament professional del doctor. 

e. El doctor que demani el permís, haurà de proporcionar un substitut 

per a impartir els crèdits o participar en el procés de contractació. 

c. Es procurarà concentrar la docència en el semestre que el professor 

estigui a EUSES, i si convé es cobrirà amb professorat del mateix 

centre. 

PROFESSOR CONTRACTAT AMB TESI INSCRITA 
1- Participació en un Grup de Recerca d’EUSES PHAS Research 

a. El professorat amb tesi inscrita pot formar part del Grup de Recerca 

d’EUSES PHAS Research, adscrit a la UdG.  

2- Ajuda de 250 euros en concepte d’obtenció del títol de doctor  

3- Assessorament en el procés  per esdevenir doctor  
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a. EUSES participarà en la configuració conjunta d’un pla 

estratègic per tal d’esdevenir doctor.  

4- Activitats de formació i participació a congressos (de 3 a 7 dies) 

a. Cada professor disposa com a màxim de 200 Euros per curs, per 

participar a un congrés en el que presenti una comunicació o un 

pòster. (Per pagar inscripció, viatge o allotjament).  

b. L’import de 200€ es pot destinar a activitats de formació 

relacionades amb el camp de treball del professor. 

c. L’equip de direcció estudia anualment les necessitats formatives i 

de recerca del personal i presenta a la Junta de Govern la proposta 

de pressupost que aquesta aprova. 

d. L’import es pot acumular durant, en funció de la valoració del pla 

de carrera docent, un màxim de 4 cursos acadèmics. 

e. El professor haurà de recuperar les classes perdudes pactant amb 

els estudiants i la universitat. 

5- Estada a l’estranger superior a 15 dies i fins a 1 semestre acadèmic 

a. El professor doctor podrà sol·licitar un permís cada 6 cursos 

acadèmics per fer una estada a l’estranger.  

b. EUSES només donarà un permís per curs acadèmic (entre tot el 

professorat), valorant entre els sol·licitants les necessitats dels 

estudis i les del desenvolupament professional del doctor. 

c. El professor amb tesi inscrita que demani el permís, haurà de 

proporcionar un substitut per a impartir els crèdits o participar en el 

procés de contractació. 

d. Es procurarà concentrar la docència en el semestre que el professor 

estigui a EUSES, i si convé es cobrirà amb professorat del mateix 

centre. 

PROFESSOR CONTRACTAT GRADUAT/LLICENCIAT 
1- Activitats de formació i participació a congressos (de 3 a 7 dies) 

a. Cada professor disposa com a màxim  de 150 Euros per curs, per 

participar a un congrés, jornada o curs. 

b. L’equip de direcció estudia anualment les necessitats formatives i de 

recerca del personal i presenta a la Junta de Govern la proposta de 

pressupost que aquesta aprova. 

c. L’import es pot acumular, en funció de la valoració del pla de carrera 

docent, durant un màxim de 4 cursos acadèmics. 

d. El professor haurà de recuperar les classes perdudes pactant amb els 

estudiants i la universitat 

PROFESSOR COL·LABORADOR 
1- Activitats de formació i participació a Jornades, Cursos o congressos (3 a 7 

dies) 
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a. El professor col·laborador disposa com a màxim cada any de 150 

euros per participar en alguna jornada, curs o congrés. 

b. L’equip de direcció estudia anualment les necessitats formatives i de 

recerca del personal i presenta a la Junta de Govern la proposta de 

pressupost que aquesta aprova. 

c. L’import es pot acumular, en funció de la valoració del pla de carrera 

docent, durant un màxim de 4 cursos acadèmics 

d. El professor haurà de recuperar les classes perdudes pactant amb els 

estudiants i la universitat 
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Uno de los elementos fundamentales establecidos para la consolidación de EUSES TE es el 

desarrollo un programa de formación y desarrollo profesional docente, apoyado en el Plan 

de Carrera Docente EUSES TE, que permita mejorar las habilidades y competencias de cada 

miembro de la organización.  

Ello incluye la implantación de un Sistema de Gestión por Objetivos, con evaluación bianual 

que facilite la acreditación progresiva de los docentes de la Escuela.  

 

 

Plan Piloto de implantación 2017/18 

 

Sistema de Gestión por Objetivos 

Informe Personal de Evaluación Anual 

 

 

Nombre:  Periodo: 

Categoria y Dedicación:   Área docente:  

Evaluador:  Fecha:  
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SECCIÓN A: (para ser completada por el docente previamente a la sesión de evaluación) 
 
1. AUTOEVALUACIÓN: 
En relación a los objetivos establecidos en el curso anterior, por favor evalúe su rendimiento 
y actividad de acuerdo a los mismos, identificando en su caso las posibles razones que han 
podido afectar a la consecución de los mismos. 
 
 
 
 
 

2. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA Y DESARROLLO PROFESIONAL DESARROLLADA: 
Identifique su participación y aprovechamiento en actividades formativas relacionadas con 
su plan de formación individual, establecido en su evaluación anual previa.  
 
 
 
 
 
 
 

3. EL PROXIMO CURSO ACADEMICO: (borrador para discutir con su superior en su reunión 
de evaluación) 
Identifique un maximo de 6 actividades clave o responsabilidades, con sus objetivos 
especificos relacionados, para el proximo curso academico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. NECESIDADES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL (borrador para discutir con 
su superior en su reunión de evaluación) 
Teniendo en cuenta el contenido de las partes 1 a 3 del documento, señale las necesidades 
de formación y desarrollo profesional que usted considere oportunas para poder desarrollar 
las actividades y objetivos propuestos para el próximo curso. 
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 SECCIÓN B – Para completar por el evaluador tras la discusión con el docente 
 

5a. REVISIÓN DEL RENDIMIENTO DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS INICIALES ACORDADOS  
Registre aquí los principales puntos de discusión durante la sesión de evaluación anual en 
relación a los apartados 1 y 2 del presente documento en la sección A. Este ejercicio debe 
incluir la identificación de aquellas áreas de rendimiento positivo y de aquellas otras que 
requieran una mejora. 
 
 
 

5b. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS  

Valoración general del rendimiento anual:  (marque con claridad lo que proceda) 

Satisfactorio  Insatisfactorio 

Importante:  Por favor señale en este apartado el rendimiento general, haciendo referencia a las 

areas de cumplimiento y a aquellas que requieran mejoras identificadas en el apartado 5a. En caso 

de rendimiento no satisfactorio, el evaluador debe señalar las óreas de bajo rendimiento, posibles 

circunstancias justificadoras del mismo, que nuevas acciones se van a implantar para solucionar el 

problema y con que periodicidad se va a revisar la evolución de las mismas. 

 
 
 

6. EL PROXIMO CURSO. 
Identifique las actividades clave y objetivos para el próximo curso, indicando las fechas en 
donde se deben ir alcanzando. Estos objetivos y acciones deben ser consecuentes con el rol y 
dedicación del docente.  
 
 

 
7. NECESIDADES DE FORMACION Y DESARROLLO 
Señale con claridad la formación o desarrollo profesional necesario para que el docente sea 
capaz de alcanzar los objetivos marcados en el apartado 6. Indique, si es posible, las 
prioridades y el calendario óptimo para que esta formación se desarrolle satisfactoriamente. 
 
 
 
8. COMENTARIOS DEL DOCENTE EVALUADO   
Por favor, incluya en este apartado cualquier comentario surgido por parte del docente durante 
la sesión de evaluación y no recogido anteriormente en el documento. 
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Por favor, firme el documento al finalizar la sesión de evaluación 
 
 
Docente: Firma: Fecha: 

Evaluador: 
 

Firma: Fecha: 

Área docente: 

 
 

Importante: El evaluador debe entregar una copia firmada del documento al docente, y 
conservar otra en el archivo del Sistema de Evaluación por Objetivos de EUSES TE. 
 


	PR-EUSES TE-015-Consultes,queixes,reclam,sugger i felicita.pdf
	PR-EUSES TE-016-Control documental i registres.pdf
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