
Certificat núm: 0114/2011 

 



• Recursos: 
 
Al desembre del 2009 s’aprova el disseny del AUDIT, 
que es va poder desenvolupar gràcies al suport d’un 
tècnic que vam tenir fins dos anys mes tard. 
Fa un mes i mig es va incorporar una nova persona a 
la Unitat per donar suport al TOTQ, però al mateix 
temps vam tenir una baixa a la part de planificació i 
organització docent, així doncs, aquesta persona 
està donant suport a planificació i organització 
docent i continuem sense tenir un tècnic dedicat a la 
gestió de la qualitat... 



Per posar en marxar TOTQ… 

 
• Reunions Sotsdirector Qualitat/Cap d’estudis/Jaume, assignació 

de responsables de processos. 
• Cas d’estudi procés 340.7.1 Procés de Publicació d’Informació i 

rendició de comptes sobre els programes formatius. Canvi de 
responsable de Director a Secretari Acadèmic. 

 





Primera simplificació 

 



Correcció i segona simplificació aplicant 
TOTQ 



 



Com hem arribat fins a aquest 
fluxgrama… 



Configuració Comissions-PRISMA 



Interlocutors dels Agents (Comissions) 

S’ha d’entrar els membres de les comissions i demès organs de l’escola a PRISMA 

 



Interlocutors dels Agents (Comissions) 

 



Definim terminis no definits… 

 

S’ha d’entrar els membres de les comissions i demès organs de l’escola a PRISMA, 
QUI HO FARÀ? Qualitat?, SGA, Suport direcció? Altres?  



Els Avisos no els hem tocat… encara…. 

S’ha d’entrar els membres de les comissions i demès organs de l’escola a PRISMA 



Obtenció d’indicadors, no tenim sistema per 
obtenir-los de manera automàtica…. 

S’ha d’entrar els membres de les comissions i demès organs de l’escola a PRISMA 

 



Planificar /Estructurar processos: ja venen 
definits al TOTQ. 

S’ha d’entrar els membres de les comissions i demès organs de l’escola a PRISMA 

 



Planificar /Estructura processos: nosaltres posem 
el propietari 

S’ha d’entrar els membres de les comissions i demès organs de l’escola a PRISMA 

 



Al fer el canvi s’envia correu electrònic avisant del 
canvi al propietari i al expropietari 

S’ha d’entrar els membres de les comissions i demès organs de l’escola a PRISMA 

 

• T'informem que has deixat de ser el propietari del procés/subprocés 
Garantir la qualitat dels seus programes formatius. 
 

• T'informem, com a membre del perfil Sotsdirector de Qualitat del centre 
EPSEVG, que has estat assignat com a responsable del procés/subprocés 
Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments. 
 
 



Normatives i definicions 
Es poden fer referència als processos per poder fer que siguin 

entrades d’activitats. 

S’ha d’entrar els membres de les comissions i demès organs de l’escola a PRISMA 

 



Normatives i definicions, a part de les normatives també es 
poden fer referencies als processos per poder fer que siguin 

entrades d’activitats. 

S’ha d’entrar els membres de les comissions i demès organs de l’escola a PRISMA 

 

És Referència,  



Evidències… (sortides del sistema) 

S’ha d’entrar els membres de les comissions i demès organs de l’escola a PRISMA 

 

És Referència,  



Evidència Acord de la Comissió Permanent 

S’ha d’entrar els membres de les comissions i demès organs de l’escola a PRISMA 

 

És Referència,  



Indicadors.. ¿? Pel procés Publicacio… (PPIT) 



Planificar- Processos… Copia el que hi ha a l’AUDIT 
i…. 

 



Planificar- Processos… S’assignen a cada procés les 
normatives, definicions i evidències corresponents 

 



Planificar- Activitats Es defineixen les activitats “caixetes” 
que hi ha dins del fluxgrama… 

 



Activitats- Dins de cada activitat s’assignen els avisos-
Terminis, Agents 

 



Activitats- Terminis, aquest apartat determina quan s’enviaran 
avisos (correus electrònics) per realitzar les tasques i a l’apartat 

agents qui són els responsables d’executarles 

 



Dins del flux de treball definim els punts de decisió són 
els “rombes” del fluxgrama… 



I per fi ja podem combinar-ho tot… 



 



No ha sortit a la primera… 
 

• El fluxgrama no està ben definit com per entrar directament al TOTQ, 
hem canviat per exemple: 

• Activitat  
– Deia: 

• Aprovació de la PPIT per part de la Comissió Permanent. 
– S’ha canviat per 

• Debat, i si s’escau, aprovació per la Comissió permanent 
• S’ha substituit la entrada de diversos documents per la del procés de 

Recollida de dades. 
• S’ha creat una evidència que el procés en sí per tal que es tingui “la 

evidència” del procés actualitzat. 

• I S’HA CREAT LA POLÍTICA SOBRE LA PUBLICACIÓ 
D’INFORMACIÓ SOBRE LES TITULACIONS (PPIT) 



POLITICA SOBRE LA PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ 
DE LES TITULACIONS DE L’EPSEVG (PPIT) 

• Justificació 
• Atenent la necessitat de revisar i desplegar els processos AUDIT de l’EPSEVG dins el 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat SGIQ del Centre, del sistema de Seguiment i 
Acreditació de les Titulacions SAT de la UPC, i en particular del realitzar el seu 
desplegament amb l’aplicatiu TOTQ de la UPC, com a inici del procés 340.7.1.  
“Publicació d’Informació i rendició de comptes sobre els programes formatius”, es 
proposa aquest document on es defineix la “Política sobre la publicació d’informació 
de les titulacions de l’EPSEVG”, que ha de elaborar l’equip directiu del Centre i ha 
d’aprovar la Comissió Permanent del Centre. 

• Definició 
• L’EPSEVG descriu amb aquest document quins sons els diferents blocs d’informació, 

de totes les titulacions de Grau i Màster que s’imparteixen al Centre, que de forma 
periòdica s’hauran de publicar, definint per cada bloc: Lloc on es publica la 
informació, amb quina periodicitat, qui és el responsable la informació i de la seva 
actualització, quins son els destinataris de la informació i quin és l’àmbit: una 
titulació o transversal a totes les titulacions. 

• Blocs d’informació a publicar a cada titulació  
• Com a mínim, per cada titulació de Grau i Màster, es publicaran i actualitzaran 

periòdicament els següents blocs d’informació, indicant per cadascun els següents 
elements: 
 
 



POLITICA SOBRE LA PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ DE LES 
TITULACIONS DE L’EPSEVG (PPIT) 

Bloc lloc periodicitat responsable destinataris àmbit 
Informació Acadèmica de la 
Titulació 

web Escola anual Cap Estudis tots Titulació 

Pla d’Estudis de la Titulació: 
oferta assignatures obligatòries i 
optatives 

web Escola anual Cap Estudis tots Titulació 

Guies Docents de la Titulació web Escola anual Resp. Assig. tots Titulació 
Mobilitat d’estudiants web Escola anual SD. R.Internac. tots Totes  
Pràctiques externes web Escola anual SD. R.Empreses tots Totes  
Treball Fi de Grau/Màster web Escola anual Cap Estudis tots Titulació 
Satisfacció estudiants i egresats web Escola anual SD. Qualitat tots Titulació 
Objectius i competències de la 
Titulació 

memòria 
Verifica-cap.3  

anual Coordinador 
Tiulació 

tots Titulació 

Accés, admissió i acollida memòria 
Verifica-cap.4 
web Escola, 
xarxes socials,  
jornada Portes 
Obertes 

anual SD. Promoció 
Cap Estudis 
 

tots  

Planificació dels ensenyaments: 
Estructura i materies del Pla 
d’Estudis 

memòria 
Verifica-cap.5 

quadrianual C.Estudis, C.Tit. tots Titulació 

Personal Acadèmic  web UPC 
memòria 
Verifica-cap.6 

anual Cap Estudis tots Titulació/ 
Totes  

Recursos materials i serveis web Escola 
memòria 
Verifica-cap.7 

anual SD. Recursos tots Totes  

Resultats acadèmics, indicadors i 
informes de la titulació. 
Resultats previstos 

web Escola, 
UPC 
memòria 
Verifica-cap.8 

anual C.Estudis, C.Tit. tots Titulació 

Sistema garantía de qualitat web Escola 
memòria 
Verifica-cap.9 

anual SD Qualitat tots Totes  

Informes Seguiment Titulacions web escola 
web SAT-UPC 

anual C.Estudis, C.Tit tots Titulació 

 



I fins aquí hem arribat… Per un únic procés… 

• Hem acabat amb el planificar… o no? 
S’haurà de revisar. 

• Propers passos: 

• ACTIVAR EL PROCÉS!!! 
• i FER!!! 
* I després Verificar, Millorar. 



GRÀCIES !!! 
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