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1. DADES IDENTIFICADORES  
 
 

Universitat Universitat de Girona 

Nom del Centre Escola Universitària Formatic Barcelona 

Dades de contacte Passeig de Gràcia, 66 (08007-BARCELONA) Tel. 93 215 88 66 

 

Responsables de l’elaboració de l’informe de seguiment 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Jordi Garcia Guitart Director de l’EUFB President 

Josep Boyra Amposta Sots-Director de l’EUFB Coordinador 

Composició de la Comissió de Qualitat del Centre Docent que aprova l’informe de 
seguiment  
(allargueu / escurceu la llista tant com us calgui) 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Jordi Garcia Guitart Degà / Director President/a de la CQC 

José Antonio Donaire Vice-Rector de comunicació i 
relacions exteriors Responsable de Centres Adscrits 

Josep Boyra Sots-Director de l’EUFB Coordinador/a de l’estudi 

Joan Sorribes  Cap de Qualitat  Responsable de Qualitat del 
Centre  

Anna Alvado Cap d’Estudis Coordinadora de l’estudi.... 

Lola Pérez Responsable On-line Professor/a del departament.... 

Noemí Martínez Cap del Servei de Pràctiques / 
Borsa de Treball Professor/a del departament.... 

Flors Oliva Estudiant Estudiant de grau.... 

Óscar Manuel Guzman Rubiano Estudiant Estudiant de màster... 

Maria Cantero Administrador/a de la facultat / 
escola Representant del PAS 

David Carretero Director de Vendes Fira BCN Representant extern 

Maite Macián Cap de Secretaria Acadèmica Secretari  

Pilar del Acebo Membre del GPA Membre del GPA 
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Titulacions impartides al Centre 

Denominació Codi RUCT Crèdits 
ECTS 

Any 
d’implantació 

Responsable 
ensenyament/ 
Coordinador de 
màster 

Grau en Turisme 2500329 240 2009-2010 Josep Boyra Amposta 

Màster (títol propi) en 
Comunicació, Relacions Públiques i 
Organització d’Esdeveniments 

 60 2008-2009 Anna Alvado 

Màster (títol propi) en Direcció i 
Gestió d’Empreses Esportives i 
d’Oci 

 60 2012-2013 Joan Sorribes 

Màster (títol propi) en Direcció i 
Gestió d’Hotels i Restaurants 

 60 2013-2014 Joan Sorribes 

Màster (títol propi) en Màrqueting 
Esportiu 

 60 2014-2015 Joan Sorribes 

 

Data d’aprovació de l’informe de seguiment: 

• Aprova per la Comissió de Qualitat del Centre en la sessió del 10/1/2020 
• Aprovada per la Junta de Facultat/Escola  en la sessió del 21/2/2020 
• Aprovada definitivament per Comissió de Qualitat en la sessió 2/20 del 6 de març 
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2. Procés d’elaboració de l’informe de seguiment (ISC) 
 
AQU Catalunya estableix  que el procediment de seguiment de les titulacions s’ha d’alinear amb el procediment 
d’acreditació de les mateixes, el contingut de l’ISC és el mateix que el fixat per als informes d’acreditació.  

L’elaboració d’aquest informe de seguiment ha seguit el procediment del  SGIQ de la UdG P4 Seguiment dels 
resultats i millora de la titulació. Per a la seva elaboració s’han utilitzat tota la informació recollida en el catàleg 
d’evidències i el corpus d’indicadors definits com a necessaris en el seguiment de les titulacions, seguint les 
directrius d’AQU Catalunya i facilitats per la Universitat i el centre. Totes aquestes evidències s’adjunten a 
aquest document a disposició dels membres de la Comissió de Qualitat del Centre.  

El Consell de Govern de la UdG va aprovar, el 28 de maig de 2015, el Reglament d’organització i funcionament 
de l’estructura responsable del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels estudis de la Universitat 
de Girona. Aquest reglament fixa la creació, composició i funcions de les Comissió de Qualitat de Centre Docent 
(CQC). Aquesta comissió és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de 
cada centre docent. La CQC haurà de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos 
de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així 
com també dels processos del SGIQ a nivell de centre docent. 

El procediment seguit per a la redacció i aprovació de l’ISC ha estat el següent a partir de l’establert en el 
Reglament esmentat, amb el suport tècnic de l’Oficina de Grup de Planificació i Anàlisi de la UdG. Aquest 
planifica i organitza el procés de seguiment i proporciona els indicadors a partir de les dades disponibles a les 
aplicacions informàtiques institucionals de la mateixa Universitat. 

L’equip de direcció de l’EUFB ha dut a terme una revisió exhaustiva dels indicadors de cada acció del Pla de 
millora. Una vegada revisades les línies de treball s’ha analitzat l’estat actual de cadascuna d’elles, recollint les 
evidències i elaborant el redactat final de l’informe intern. 

No s’han trobat especials dificultats a l’hora de disposar dels indicadors i evidències que han servit per a 
l’anàlisi de la titulació. 

La Comissió de Qualitat del Centre ha aprovat aquest informe de seguiment i el pla de millora en la sessió 
1/2020 del 10/1/2020. 
 
 
La Junta de Govern del centre ha aprovat l’ISC en la sessió nº 2 de 10 de gener de 2020. La Comissió de Qualitat 
de la Universitat l’ha aprovat en la sessió del 2/20 del 6 de març. 

  

http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16235&xsdid=86006&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=143768&xsift=1
http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16235&xsdid=86006&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=143768&xsift=1
https://www.udg.edu/tabid/15331/Default.aspx?disposicio=780&num=4/2015
https://www.udg.edu/tabid/15331/Default.aspx?disposicio=780&num=4/2015
https://www.udg.edu/tabid/15331/Default.aspx?disposicio=780&num=4/2015
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 
 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

 

Evidències:     
Codificació Descripció Subministrador 
Annex_1 Jornada de Portes Obertes 2016-2017 EUFB 
Annex_2 Jornada de Portes Obertes 2017-2018 EUFB 
Annex_3 Jornada de Portes Obertes 2018-2019 EUFB 
Annex_4 Jornada de Portes Obertes 2018-2019_Instagram EUFB 
Annex_5 Exemple_2016_Visites Escoles Laura EUFB 
Annex_6 Informe de Resultats de la Segona Fase EUFB 
Annex_7 Pla d’Acció Tutorial EUFB 
Annex_7 bis 1Q-Horari 2018-19 Primer Grau Turisme EUFB 

 
1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la 
disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES.  
 
 
 
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 
competències i amb els objectius de la titulació.  
 
La Facultat de Turisme de la UdG i els centres adscrits que imparteixen el Grau en Turisme estan treballant en la 
presentació d’una modificació de la memòria que doni resposta al requeriment establert al procés d’acreditació. 
 
Aquest OM respon al requeriment de l’informe d’acreditació del 2017: 

Codi Objectiu 
Seguiment de les accions 

(expliqueu què s’ha fet durant el 
darrer any i els resultats) 

Indicadors assolits Tancat 

IAI/16/17 

Completar tots els apartats, 
especialment les competències, 
de la memòria de verificació en 
la Seu Electrònica del Ministeri 
d'Educació i Cultura i Esport, tal 
com es va sol·licitar abans de 
començar l'acreditació del títol. 

La Facultat de Turisme de la UdG 
i els centres adscrits que 
imparteixen el Grau en Turisme 
estan treballant en la presentació 
d’una modificació de la memòria 
que doni resposta al requeriment 
establert al procés d’acreditació. 
En concret, al que fa referència a 
la compleció de tots els apartats 
de la memòria (incomplets 
actualment atès que es tracta de 
memòria en format anterior a 
l’aplicació informàtica del 
Ministerio) i la igualtat en les 
assignatures obligatòries del pla 
d’estudis. Aquesta document 
modificat està preparat per a la 
seva presentació a la Comissió de 
Programacio d’Estudis de la 
Universitat en les properes 
setmanes i, un cop aprovat, per al 

50% no 
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seu enviament a AQU Catalunya 
per a la seva avaluació. 

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat per a la titulació i el seu 
nombre és coherent amb el nombre de places ofertes.  
 
 

Taules per als graus 
 
Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula 

Titulació: Nom titulació 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 
Curs 

2016-17 
Curs 

2017-18 
Curs 

2018-19 
Places ofertes 80 80 80 80 80 
Demanda 1era opció 81 50 34 38 57 
Estudiants de nou ingrés 87 54 45 65 74 
Percentatge d’accés en primera preferència  97,7 100 100 98,46 98,65 
Percentatge d’accés en matricula a setembre * 14,94 22,22 35,56 36,92 18,92 

 

Els indicadors d’accés al grau mostren, en general, un perfil satisfactori d’entrada d’estudiants. L’evolució 

incremental en el nombre d’estudiants de nou ingrés és una evidència de l’èxit de l’OM IAI/16/01 (veure taula 

1.1) i de l’efectivitat de les accions derivades dutes a terme des de la visita del CAE al febrer de 2017. Les dades 

del curs 2018-2019 milloren els resultats del curs 2017-18 incrementant el nombre d’estudiants de nou ingrés 

a 74.  

 

El nombre de places que s’ofereixen s’ha mantingut constant al llarg dels darrers quatre cursos acadèmics. Les 

dades obtingudes són valorades molt positivament, observant com el percentatge d’accés en primera 

preferència en el darrer curs 2018-19 comença a recuperar-se. A destacar és la davallada en el darrer any del 

percentatge d’accés en matrícula de setembre coherent amb l’increment de la xifra d’estudiants amb demanda 

de 1ª opció. 

 

Taula 1.2. Nota de tall 
 

 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 
Curs 

2016-17 
Curs 

2017-18 
Curs 

2018-19 
Nota de tall juny PAU 5 5 5 5 5 
Nota de tall juny CFGS* 5 5 5 5 5 

 

La nota de tall de les dues vies d’accés a la titulació de Grau en Turisme no varia amb el pas dels anys. Aquest 

fet pot ser negatiu en termes d’exigir als estudiants un expedient acadèmic més brillant i per tant que  presentin 

unes millors competències transversals que incideixen en l’adquisició de coneixements, en l’eficàcia de les 

metodologies d’aprenentatge i en els resultats de la titulació. Per altra banda, pot ser un indicador positiu donat 
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que tenir una nota de tall tan baixa permet que en segona opció, el grau turisme sigui més assequible per als 

futurs estudiants que no pas altres carreres amb notes de tall més elevades.  

 
Taula 1.3. Nota d’accés 

Curs 2018-19 
 

Percentatge de nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 
Batxillerat / COU amb PAU * 51,61 27,42 17,74 3,23 0 
CFGS* 0 20 70 10 0 

 
 
La nota d’accés als estudis de grau turisme de les PAU es focalitza essencialment entre el 5 i 7 sumant un 

percentatge del 79,03% (el curs anterior era del 83,91%) dels estudiants que ingressen en la titulació, i la nota 

que representa a més nombre d’estudiants és de 5 i 6. L’accés a través els CFGS, FP2 o assimilats es caracteritza 

per presentar una nota més alta, un 70% aporten una valoració d’entre 7 i 8, el 20% entre 6 i 7. Aquest fet es 

positiu ja que pot comportar que els  grups classe estiguin més equilibrats pel que fa als coneixements previs.  

 

Taula 1.4. Via d’accés 

Curs 2018-19 N % 
Batx./COU amb PAU 57 77,03 
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 9 12,16 
Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat 0 0 
Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys 1 1,35 
Altres accessos 7 9,46 

 
 El 77,03% dels estudiants de la titulació de grau en turisme provenen de les PAU (ha baixat un punt i mig en 

comparació amb la dada del curs anterior), que gairebé un 15,4% ho fan dels CFGS, FP2 o assimilats (l’any 

anterior era d’un 12,16), i que al voltant del 10,81% restant tenen altres vies d’accés. Hi ha un increment notable 

amb els accessos per altres vies i  una lleugera davallada en les principals entrades. Aquestes dades responen 

al que és habitual en aquests estudis i per tant la valoració és positiva.  
 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats.  
 
 
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 
 

Codi Objectiu Seguiment de les accions Indicadors assolits Tancat 

IAI/16/02 

Coordinar millor les activitats 
d'aprenentatge i augmentar el 
grau d'adquisició de 
competències previstes per a 
cada assignatura mitjançant una 
atenció personalitzada i el 

Acció 1: Publicar sistemàticament 
a l'inici de cada curs l'horari de 
seguiment tutorial de cada 
professor i assignatura. 

Acció 2: Fomentar entre els 
estudiants l'atenció 

Si % Si 
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seguiment tutorial adequat per a 
cada estudiant. 

personalitzada i el  seguiment 
tutorial amb cada professor. 

 
 
Acció 1: Publicar sistemàticament a l'inici de cada curs l'horari de seguiment tutorial de cada professor i 

assignatura. 

Indicador: Publicació a l'inici de cada curs de l'horari de seguiment tutorial del professorat a la intranet. 

 

Acció 2: Fomentar entre els estudiants l'atenció personalitzada i el  seguiment tutorial amb cada professor. 

Indicador:  Seguiment tutorial. 

 

Seguiment: Les accions establertes en el Pla de Millora sobre el subestàndard 1.4 s’han desenvolupat al llarg 

del curs. Aplicant el Pla d’Acció Tutorial de l’EUFB (Annex_7), en tots els horaris i cursos del grau en turisme 

s’ha fixat un temps de tutoria a més d’assignar un tutor per curs.  S’han realitzat totes les activitats derivades 

de l’objectiu IAI/16/02 des de la publicació de l’horari de tutories al seguiment tutorial per part de cada 

professor (Annex_7 bis). Els indicadors mostren l’acompliment de l’objectiu i per tant, la valoració dels 

resultats obtinguts és molt positiva.    

 

 
1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un 
impacte positiu sobre els resultats de la titulació.   
 
En aquest subestàndard no hi ha relacionat cap objectiu del pla de millora atès que no s’ha detectat cap 

problemàtica i l’aplicació de les normatives es desenvolupa sense incidències. 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

 
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre 
les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 
 
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 
 

Codi Objectiu Seguiment de les accions Indicadors assolits Tancat 

IAI/16/03 

Millorar l'accés a la informació 
pública de la titulació del Grau 
en Turisme. 

Acció 1: Actualització i 
desenvolupament de continguts 
sobre la titulació del Grau en 
Turisme en a la plana web de 
l'EUFB. 

Si (60)% No 

 
Acció 1: Actualització i desenvolupament de continguts sobre la titulació del Grau en Turisme en a la plana web de l'EUFB. 
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Indicador: Actualització periòdica a l'inic de curs. 

 

Seguiment: L’EUFB ha fet una inversió important contractant a una empresa especialitzada en comunicació 

web per fer una nova pàgina web on es millora l’accés a la informació pública de la titulació del Grau en 

Turisme. Actualment es troba en fase de finalització de pujar continguts i s’està treballant en la traducció a 

diverses llengües.  

 
 
 
En qualsevol cas, després de la visita del CAE al febrer del 2017 es va crear la nova pàgina web i es va actualitzar 
la pàgina web de l’EUFB amb contingut relacionat amb la titulació del Grau en Turisme (enllaç: 
http://www.formaticbarcelona.com/formatic/side-navigation/).  
 
    

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció.  
 
 
Durant aquest període s’han tancat els següents objectius de millora relacionats amb aquest subestàndard; 
aquest objectiu OBJ0001428  està relacionat amb el IAI/16/03 del pla de Millora de l’EUFB: 
 
 
OBJ0001428  - Publicar els informes de seguiment i acreditació de les titulacions Assoliment molt 

satisfactori 
100% 

Valoració: Utilitzant la nova estructura fruït de l'OBJ0001153 els informes de seguiment estan disponibles 
tant a la plana de qualitat de la UdG com a la de cada centre 
    ACC0001580 - Carregar tots els informes a la nova aplicació Tancada 100% 
 
 
 

Codi Objectiu Seguiment de les accions 
 Indicadors 

assolits Tancat 

IAI/16/04 

Intensificar la col·laboració dels 
grups d'interès en el procés 
d'elaboració, implantació i 
seguiment de les accions de 
millora de la titulació. 

Impulsar una 
comunicació i 
participació més actives 
mitjançant el correu 
electrònic amb els 
diferents grups d'interès 
perquè contribueixin més 
eficaçment en 
l'elaboració i seguiment 
de les accions de millora 
de la titulació del Grau en 
Turisme. 

 

Si Si 

 

Acció 1: Impulsar una comunicació i participació més actives mitjançant el correu electrònic amb els diferents grups 

d'interès perquè contribueixin més eficaçment en l'elaboració i seguiment de les accions de millora de la titulació del Grau 

en Turisme. 

Indicador: Nombre de comunicacions. 

http://www.formaticbarcelona.com/formatic/side-navigation/


 

 
Informe de Seguiment del curs 2018-2019 
Escola Universitària Formatic Barcelona 

 

 

 

Informe de seguiment del curs 2018-2019 – EUFB     11/70  

 

Seguiment: L’EUFB ha fet canvis en el Servei de Pràctiques i ha incorporat una persona més a l’equip per tal 

de millorar el contacte amb els ocupadors. El 7 de març del 2019 es va celebrar el Tourism Job Forum a l’Aula 

Magna Modest Prats de la Universitat de Girona i es va poder confirmar la millora en la comunicació i 

participació entre el departament de l’EUFB i els ocupadors. L’elevada participació d’alumnes de l’EUFB i 

d’ocupadors  és el fruit d’aquest objectiu assolit (https://www.udg.edu/en/udgocupacio/Networking-

empresarial/Detall-activitats/eventid/3621 ; https://www.udg.edu/ca/udgocupacio/Networking-

empresarial/Tourism-Job-Forum; https://www.youtube.com/watch?v=CGimjOGp5C8). 

El pròxim 5 de març del 2020 es celebrarà la segona edició del Tourism Job Forum i l’EUFB participarà 
activament amb la proposta de partners i facilitant als seus alumnes la participació en l’esdeveniment 
(http://www.tourismjobforum.cat/es/). 

 

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació. 
 
El SGIQ de la Universitat de Girona és públic i es pot consultar a l’adreça 
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/SGIQ-a-la-UDG 
 
 
Objectius tancats en el període: 
 
OBJ0001153  - Publicar al web tota la informació relativa al SGIQ de la UdG i del 
centre 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: La UdG ha revisat i completat l'estructura de la plana web de qualitat i ha facilitat un model als 
centres docents per tal que hi aboquin la informació particular. En aquestes planes es dóna accés al SGIQ i als 
informes dels processos del marc VSMA. 
    ACC0001143 - Reestructuració de la pàgina web de qualitat que recollirà la 
política de qualitat de la UdG i les dades agregades del Sistema de Garantia interna de 
Qualitat 

Tancada 100% 

    ACC0001144 - Creació de la pàgina web del centre docent amb informació 
exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les titulacions i les evidències que en fan 
referència 

Tancada 100% 

 
 
  

https://www.udg.edu/en/udgocupacio/Networking-empresarial/Detall-activitats/eventid/3621
https://www.udg.edu/en/udgocupacio/Networking-empresarial/Detall-activitats/eventid/3621
https://www.udg.edu/ca/udgocupacio/Networking-empresarial/Tourism-Job-Forum
https://www.udg.edu/ca/udgocupacio/Networking-empresarial/Tourism-Job-Forum
https://www.youtube.com/watch?v=CGimjOGp5C8
http://www.tourismjobforum.cat/es/
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/SGIQ-a-la-UDG
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

 
3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 
seguiment i l’acreditació  de les titulacions. 
 
El SGIQ vigent a la UdG va ser certificat dins del programa AUDIT d’ANECA i inclou, naturalment, els 

processos del marc VSMA que s’han vingut seguint sense especials dificultats.  

Cal notar, però, que aquest SGIQ està actualment en procés de profunda revisió (OBJ0001150 recollit a 

l’apartat 3,3) per tal d’ajustar -lo als requisits per a l’acreditació de la implantació del SGIC del centre docent. 

Durant els darrers mesos, s’han revisat els procediments de verificació (i supressió), seguiment, modificació i 

acreditació de titulacions (ACC0001434, ACC0001435, ACC0001436, ACC0001437 ACC0001438 recollides 

en l’apartat 3.3 d’aquest document). 

Aquests processos, revisats i redissenyats, s’han presentat a la Comissió de qualitat i seran aprovats en una 

propera sessió un cop validats per les comissions estatutàries corresponents. Aquesta revisió ha de suposar 

una important millora en la definició de les tasques, les responsabilitats i els indicadors per al seu control. 

 
 
 
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants 
per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 
satisfacció dels grups d’interès. 
 
Durant aquest període s’han tancat els següents objectius de millora relacionats amb aquest subestàndard: 

 
OBJ0001152  - Posar a disposició dels centres els indicadors necessaris per als 
processos del VSMA ja calculats i en el format adient per als informes 

Assoliment 
satisfactori 

80% 

Valoració: Per al seguiment del curs 2018-19, s'han enviat als centres els indicadors en el format adient. 
    ACC0001141 - Revisió de l'aplicació i els càlculs Tancada 100

% 
    ACC0001142 - Elaboració d'un glossari amb l'explicació de tots els indicadors Tancada 60% 
 
 
OBJ0001148  - Conèixer l'opinió dels titulats sobre la formació rebuda i el seu pas 
per la Universitat 

Assoliment 
molt 
satisfactori 

100
% 

Valoració: El procés d'administració de l'enquesta de satisfacció als graduats ja s'ha integrat dins el SGIQ de 
la universitat. Juntament amb AQU Catalunya ja s'han portat a terme 4 edicions per a graus i 2 per màster. 
    ACC0001135 - Incorporació de l'enquesta com un nou procés del SGIQ Tancada 100

% 
    ACC0001136 - Administració anual de l'enquesta Tancada 100

% 
 

 
Objectius en curs o nous: 
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OBJ0001095  - Establir un nou procediment de recollida d'informació dels 
estudiants sobre l'avaluació docent del professorat i un nou model d'enquesta 

En curs 50% 

Valoració: A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la  "Guia per a l'administració de les 

enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la 

redacció de les preguntes i s'han distribuït en dos blocs: professor i assignatura.  S'han portat a terme canvis en 

l’administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats 

seran públics a nivell d’assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de 

docència i estudiants i pel Consell de Govern. Es valoren molt positivament aquestes accions atès que hauran 

de tenir una incidència remarcable en l’índex de resposta.   

    ACC0001120 - Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència Tancada 100% 

    ACC0001415 - Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de 
docència 

En curs 0% 

    ACC0001129 - Revisió del procediment d'administració de les enquestes de 
docència 

Tancada 100% 

    ACC0001416 - Primera edició nou model d'enquestes de docència En curs 0% 

 
 
OBJ0001147  - Definir i implementar enquestes de satisfacció dels estudiants amb 
els recursos materials i les instal·lacions docents 

En curs 0% 

Valoració: Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu. 

    ACC0001133 - Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció 

dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions. 

En curs 0% 

    ACC0001134 - Administració de l'enquesta En curs 0% 
 
 
OBJ0001146  - Definir i implementar enquestes de satisfacció del professorat 
respecte del programa formatiu 

En curs 28% 

Valoració: Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu 
    ACC0001131 - Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya 
que dissenya aquesta enquestes 

Tancada 100
% 

    ACC0001417 - Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment 
d'administració 

En curs 25% 

    ACC0001132 - Administració de l'enquesta al professorat En curs 25% 
 
 
El SGIQ té implementats processos per a la recollida periòdica d’informació dels resultats acadèmics i de la 
satisfacció d’estudiants i titulats. 
Durant aquest període ens hem focalitzat en la millora de les enquestes de docència (OBJ0001095) amb 
l’aprovació d’un nou model. 
El següent pas serà definir i implementar la resta d’instruments adients per conèixer la satisfacció de la resta 
de grups d’interès (OBJ0001147  i OBJ0001146). 
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IAI/16/05 

Fer un tractament més en 
detall i efectiu dels resultats 
de l'aprenentatge per la gestió 
eficient de la titulació i de la 
satisfacció dels grups 
d’interès.  

Acció 1:Tabular 
quantitativament les 
enquestes de satisfacció sobre 
el professorat. 

Acció 2: Ampliar l'anàlisi de 
les enquestes de satisfacció de 
la titulació i dels serveis i 
sistemes de suport de l'EUFB.  

No No 

 
En relació a l’IAI/16/05  la UdG ha elaborat la Guia per a l’administració de les enquestes a l’estudiantat sobre 

l’actuació docent del professorat que serà a partir del curs 2020-2021 d’aplicació tant a centres propis com 

adscrits de la Universitat de Girona. Les enquestes s’aplicaran a tot el professorat que imparteixi docència en 

assignatures de grau i de màster amb independència del nombre de crèdits que tinguin assignats. Per tant el 

IAI/16/05  s’ha assolit  amb la fusió de l’OBJ0001095 al pla de millora de l’EUFB. 

 
 

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora per a la 
seva millora continua. 
 
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 
 
 
Objectius en curs o nous: 
 
 
OBJ0001150  - Transformar el SGIQ per tal de facilitar-ne als centres docents 
l’acreditació de la implantació segons els requeriments d’AQU. 

En curs 29% 

Valoració: Durant el darrer any s'ha treballat en la revisió dels processos transversals del SGIQ, que han de 
ser acreditats el segon semestre de 2020. Els primers passos han estat la redacció i aprovació del Manual dels 
Sistemes de Gestió de la Universitat, així com el P0101 Procés de gestió de la millora continua, aprovats per la 
Comissió de Qualitat el dia 29 de setembre de 2019. El procés de millora continua i la nova eina (ServiceNow) 
faciliten l'actualització continuada i dinàmica del pla de millora del centre, permetent, d’una banda, la 
monitorització dels objectius i accions de millora i el seu desenvolupament i, de l’altra, la generació 
d'informes automàtics que integren les dades del pla de millora i faciliten l'actualització de les valoracions. 
Com es pot veure en el detall de les accions que depenen d'aquest objectiu , diversos processos estan en la 
darrera fase d'aquesta aprovació. 
    ACC0001272 - Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat 
de la Universitat de Girona 

Tancada 100% 

    ACC0001395 - Aprovació P0101 Millora continua Tancada 100% 
    ACC0001434 - Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions En curs 50% 
    ACC0001436 - Aprovació P0203 Modificació de titulacions En curs 50% 
    ACC0001437 - Aprovació P0204 Acreditació de titulacions En curs 50% 
    ACC0001438 - Aprovació P0205 Supressió de titulacions En curs 50% 
    ACC0001439 - Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents En curs 50% 
    ACC0001448 - Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de 
la UdG 

En curs 0% 

    ACC0001442 - Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants En curs 0% 
    ACC0001452 - Aprovació P0705 Formació del PAS En curs 0% 
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    ACC0001446 - Aprovació P0502 Orientació professional En curs 0% 
    ACC0001453 - Aprovació P0801 Manteniment i millora de les instal·lacions i 
infraestructures 

En curs 0% 

    ACC0001433 - Aprovació P0102 Gestió d'incidències, suggeriments i 
reclamacions 

En curs 0% 

    ACC0001443 - Aprovació P0402 Comunicació a futurs estudiants En curs 0% 
    ACC0001459 - Aprovació P1001 Publicació informació web En curs 0% 
    ACC0001449 - Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI En curs 0% 
    ACC0001440 - Aprovació P0302 Disseny d'assignatures  En curs 20% 
    ACC0001458 - Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i 
rànkings 

En curs 0% 

    ACC0001451 - Aprovació P0704 Avaluació del PDI En curs 30% 
    ACC0001450 - Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI En curs 0% 
    ACC0001444 - Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster En curs 0% 
    ACC0001396 - Aprovació P0703 Formació PDI En curs 80% 
    ACC0001456 - Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades En curs 30% 
    ACC0001447 - Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat En curs 0% 
    ACC0001457 - Aprovació P0903 Enquestes d'inserció En curs 30% 
    ACC0001435 - Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions En curs 30% 
    ACC0001455 - Aprovació P0904 Enquestes al professorat En curs 0% 
    ACC0001460 - Aprovació P1002 Comunicació corporativa En curs 0% 
    ACC0001454 - Aprovació P0901 Enquestes docència En curs 0% 
 
 
OBJ0001151  - Transformar els plans de millora i transferir-ne la gestió als centres 
docents 

En curs 73% 

Valoració: La UdG ha adoptat l'eina informàtica ServiceNow per fer el seguiment dels plans de millora. 
Alguns centres ja han fet el traspàs de les dades de l'eina anterior (excel) i la resta ho faran properament. 
Aquesta eina permet una actualització continua, una identificació  de tots els canvis i  la generació dels 
informes de seguiment i acreditació de manera més ràpida i completa. 
    ACC0001139 - Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat 
dels centres 

Tancada 100% 

    ACC0001140 - Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de 
millora 

Tancada 100% 

    ACC0001429 - Migrar el pla de millora de l'ED Tancada 100% 
    ACC0001273 - Migrar el pla de millora  de la FC Tancada 100% 
    ACC0001426 - Migrar el pla de millora de la FL En curs 0% 
    ACC0001424 - Migrar el pla de millora de l'EPS En curs 70% 
    ACC0001427 - Migrar el pla de millora de la FD En curs 0% 
    ACC0001428 - Migrar el pla de millora de la FCEE En curs 0% 
    ACC0001425 - Migrar el pla de millora de la FEP En curs 70% 
    ACC0001432 - Migrar el pla de millora de la FT En curs 0% 
    ACC0001431 - Migrar el pla de millora de la FI En curs 0% 
    ACC0001430 - Migrar el pla de millora de la FM En curs 0% 
 
 
El SGIQ s’està revisant (OBJ0001150) amb la intenció que els processos transversals siguin aprovats pels 
òrgans de govern de la UdG, adoptats pel centre i posteriorment acreditats per AQU el segon semestre de 2020. 
La necessitat de redefinir els processos es veu confirmada per les conclusions de l’informe de revisió del SGIQ 
2019. 
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Amb la implantació de la nova eina i metodologia per a la gestió de la millora contínua (OBJ0001151) s’ha 
agilitat molt el seguiment del pla de millora i s’ha clarificat l’assignació de responsabilitats fent dels plans de 
millora instruments de la gestió real del centre.  
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

 
Codificació Descripció Enllaços 
Annex_8 Horaris_2017-2018_Grau_Turisme A través de l’Alexia de l’EUFB 
Annex_9 Horaris_2018-2019_Grau_Turisme A través de l’Alexia de l’EUFB 
Annex_10  Declaração de Divulgação de Resultados- 2 EUFB 
Annex_11 Support letter Project EUFB 

Annex_12  Programa de Desenvolupament  i  Formació del 
professorat EUFB_2017 EUFB 

Annex_13 Programa de Desenvolupament  i  Formació del 
professorat EUFB_2018 EUFB 

Annex_14 Planificació Estratègica de la Recerca i la 
Transferència a l'EUFB_2017 EUFB 

 
 
 
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per 
les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si 
escau, professional. 
 
Valoració dels principals indicadors: 
 
Taula 4.1. Professorat per categoria i segons doctorat 
 

2018-19 Permanents 
1 

Permanents 
2 

Lectors Associats  Altres Total  
 
 

% Professorat 
acreditat 
*(ANECA/AQU/ACAC) 

Doctors       5 3 
No 
doctors 

     15  

TOTAL      19  
 
Permanents 1: Professorat permanent  pel que és necessari ser doctor (CC,CU,CEU,TU, Agregat i assimilables en centres privats) 
Permanents 2: Professorat permanent  pel que no és necessari ser doctor (TEU, Col·laboradors i assimilables en centres privats) 
Altres: Professorat visitant, becaris, etc.  
El professorat funcionari (CU, TU, CEU i TEU) es considerarà com acreditat. 
 
Taula 4.2. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat 
 
 

2018-19 Permanents 1 Permanents 2 Lectors Associats Altres Total  
 

Doctors      720 
No doctors      2180 

 
 
Taula 4.3. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams (Correspon al 
professorat que por tenir tram) 
 

2018-19 Tram de recerca Tram docent 

 Sense Amb tram no 
viu 

Amb tram 
viu 

Sense Amb tram  no 
viu 

Amb tram 
viu 

Titulació 100   100   
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Taula 4.4 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat 
a les assignatures seleccionades (estàndard 4.1). 
 
 
Fitxa matèries per titulació: 

Assignatura 

Nombre 
ECTS 

(teoria / 
pràctica) 

Departament
/Àrea 

assignada 

Alumne
s curs n 

Nombre grups 
curs n 

(teoria/pràctica) 

Introducció al turisme 6 Turisme 65 2 
Dimensió socio-cultural del turisme 6 Comunicació 64 2 
Dimensió econòmica del mercat turístic 6 Empresa 53 2 
Dimensió jurídica del turisme 6 Dret 68 2 
Màrqueting turístic 6 Comunicació 58 2 
Comptabilitat d'empreses turístiques 6 Empresa 70 2 
Tècniques quantitatives i qualitatives 
aplicades al turisme 6 Empresa 67 2 

Tècniques informàtiques i comunicatives 6 Comunicació 69 2 
Anglès I 3 Idiomes 55 2 
Anglès II 3 Idiomes 58 2 
Anglès III 3 Idiomes 37 2 
Francès I 3 Idiomes 74 2 
Francès II 3 Idiomes 62 2 
Francès III 3 Idiomes 33 2 
Treball final de grau 15 Idiomes 41 1 
Alemany I 3 Idiomes 85 2 
Alemany II 3 Idiomes 79 2 
Alemany III 3 Idiomes 48 2 
Anglès IV 3 Idiomes 39 2 
Francès IV 3 Idiomes 36 2 
Tipologies i estratègies de destinacions 
turístiques 6 Turisme 52 2 

Patrimoni de les destinacions 4 Història 54 2 
Ordenació i planificació del territori 6 Turisme 56 2 
Gestió pública de les destinacions 4 Dret 62 2 
Polítiques de promoció i informació de 
les destinacions 4 Comunicació 62 2 

Creació i gestió de l'empresa turística 6 Empresa 65 2 
Organització empresarial de l'empresa 
turística 6 Empresa 52 2 
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Gestió d'intermediació, transport i 
distribució 6 Turisme 57 2 

Creació d'itineraris i viatges combinats 5 Turisme 36 2 
Creació i comercialització de nous 
productes 5 Turisme 41 2 

Gestió del patrimoni cultural 5 Història 36 2 
Administració pública de recursos 4 Dret 37 2 
Gestió de recursos turístics 5 Turisme 42 2 
Direcció estratègica 4 Empresa 41 2 
Gestió de la dinàmica competitiva 4 Empresa 40 2 
Anàlisi estratègica de mercats turístics 4 Empresa 40 2 
Gestió operativa d'agències de viatge 3 Turisme 25 2 
Sistemes globals de distribució 3 Turisme 26 2 
Comunicació persuasiva 3 Comunicació 29 2 
Intensificació de l'idioma francès 3 Idiomes 9 2 
Intensificació de l'idioma anglès 3 Idiomes 11 2 
Gastronomia i enologia 3 Turisme 35 2 
Programació d'itineraris turístics 3 Turisme 26 2 
Pràcticum extra 1 6 Pràctiques 25 1 
Pràcticum extra 2 6 Pràctiques 21 1 
Organització de congressos i 
esdeveniments 3 Comunicació 33 2 

Dret fiscal 3 Dret 4 2 
Gestió financera per a empreses 
turístiques 3 Empresa 15 2 

Mercats turístics emergents 3 Geografia 27 2 
Presentation skills and public speaking in 
English 3 Idiomes 30 2 

Teamwork and leadership 3 Idiomes 31 2 
Protocol d'esdeveniments 3 Comunicació 26 2 
Turisme 2.0 3 Comunicació 22 2 
Francès V 3 Idiomes 41 2 
TFG o TFM 12 Turisme 41 2 
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Fitxa professorat per titulació: 
 

Assignatura Permanents 
1 

Permanents 
2 Lectors Associats 

doctors 
Associats 

no 
doctors 

Altres 
Total 

(nombre 
d'hores) 

Introducció al turisme 0 0 0 0 0 1 30 
Dimensió socio-cultural del 
turisme 0 0 0 0 0 1 60 

Dimensió econòmica del mercat 
turístic 0 0 0 0 0 1 60 

Dimensió jurídica del turisme 0 0 0 0 0 1 60 
Màrqueting turístic 0 0 0 0 0 1 60 
Comptabilitat d'empreses 
turístiques 0 0 0 0 0 1 60 

Tècniques quantitatives i 
qualitatives aplicades al turisme 0 0 0 0 0 1 60 

Tècniques informàtiques i 
comunicatives 0 0 0 0 0 1 60 

Anglès I 0 0 0 0 0 1 30 
Anglès II 0 0 0 0 0 1 30 
Anglès III 0 0 0 0 0 1 30 
Francès I 0 0 0 0 0 1 30 
Francès II 0 0 0 0 0 1 30 
Francès III 0 0 0 0 0 1 30 
Treball final de grau 0 0 0 0 0 1 150 
Alemany I 0 0 0 0 0 1 30 
Alemany II 0 0 0 0 0 1 30 
Alemany III 0 0 0 0 0 1 30 
Anglès IV 0 0 0 0 0 1 30 
Francès IV 0 0 0 0 0 1 30 
Tipologies i estratègies de 
destinacions turístiques 0 0 0 0 0 1 60 

Patrimoni de les destinacions 0 0 0 0 0 1 40 
Ordenació i planificació del 
territori 0 0 0 0 0 1 60 

Gestió pública de les 
destinacions 0 0 0 0 0 1 40 

Polítiques de promoció i 
informació de les destinacions 0 0 0 0 0 1 40 

Creació i gestió de l'empresa 
turística 0 0 0 0 0 1 60 

Organització empresarial de 
l'empresa turística 0 0 0 0 0 1 60 
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Gestió d'intermediació, 
transport i distribució 0 0 0 0 0 1 60 

Creació d'itineraris i viatges 
combinats 0 0 0 0 0 1 50 

Creació i comercialització de 
nous productes 0 0 0 0 0 1 50 

Gestió del patrimoni cultural 0 0 0 0 0 1 50 
Administració pública de 
recursos 0 0 0 0 0 1 40 

Gestió de recursos turístics 0 0 0 0 0 1 50 
Direcció estratègica 0 0 0 0 0 1 40 
Gestió de la dinàmica 
competitiva 0 0 0 0 0 1 40 

Anàlisi estratègica de mercats 
turístics 0 0 0 0 0 1 40 

Gestió operativa d'agències de 
viatge 0 0 0 0 0 1 30 

Sistemes globals de distribució 0 0 0 0 0 1 30 
Comunicació persuasiva 0 0 0 0 0 1 30 
Intensificació de l'idioma francès 0 0 0 0 0 1 30 
Intensificació de l'idioma anglès 0 0 0 0 0 1 30 
Gastronomia i enologia 0 0 0 0 0 1 30 
Programació d'itineraris turístics 0 0 0 0 0 1 30 
Pràcticum extra 1 0 0 0 0 0 1 60 
Pràcticum extra 2 0 0 0 0 0 1 60 
Organització de congressos i 
esdeveniments 0 0 0 0 0 1 30 

Dret fiscal 0 0 0 0 0 1 30 
Gestió financera per a empreses 
turístiques 0 0 0 0 0 1 30 

Mercats turístics emergents 0 0 0 0 0 1 30 
Presentation skills and public 
speaking in English 0 0 0 0 0 1 30 

Teamwork and leadership 0 0 0 0 0 1 30 
Protocol d'esdeveniments 0 0 0 0 0 1 30 
Turisme 2.0 0 0 0 0 0 1 30 
Francès V 0 0 0 0 0 1 30 

 
 
 
 
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 
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Codi Objectiu Seguiment de les accions Indicadors assolits Tancat 

IAI/16/06 

Ampliar el que estableix la "LEY  
ORGÁNICA  4/2007,  de  12  de  
abril,  por  la  que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre de Universidades" i 
incrementar el número de 
professors amb experiència 
professional en el sector del 
turisme. 

Acció 1: Seguir augmentant el 
nombre de crèdits impartits per 
doctors i doctors acreditats en la 
titulació. 

 

Acció 2: Fomentar entre el 
professorat llicenciat fer el 
programa de doctorat i 
l'acreditació. 

 

Acció 3: Fomentar la contractació 
de professorat doctor acreditat 
amb experiència professional en 
el sector del turisme. 

Acció 1: No 

 

 

 

Acció  2: Si 

 

 

 

Acció  3: Si 

No 

 
Acció 1: Acció 1: Seguir augmentant el nombre de crèdits impartits per doctors i doctors acreditats en la 

titulació. 

Indicador: Nombre de crèdits impartits per doctors i doctors acreditats en la titulació. 

 

Acció 2: Fomentar entre el professorat llicenciat fer el programa de doctorat i l'acreditació. 

Indicador: Passar de llicenciat a doctor i de doctor a doctor acreditat. 

 

Acció 3: Fomentar la contractació de professorat doctor acreditat amb experiència professional en el sector del 

turisme. 

Indicador: Professor doctor acreditat contractat 

 

Seguiment: Les dades aportades (fins el curs 2015-2016) es van considerar adients per part del CAE. El mateix 

CAE va donar per assolit aquest aspecte (subestàndard 4.1) a l’EUFB. No obstant això, el compliment de la llei 

s’ha continuat revisant i l’EUFB ha seguit el compliment d’aquest punt en les successives avaluacions del títol. 

Les accions implantades per millorar els ratis s’han desenvolupat de manera constant. El curs 2018-2019 el 

pla docent del grau en turisme de EUFB comptava amb cinc professors doctors: 2 doctors i 3 doctors acreditats. 

Doctors: Joan Sorribes i Joaquin Garcia Lavernia. Doctors acreditats: Ester Noguer, Joan Josep Molina i Josep 

Boyra. En el cas de l’acció 1 s’ha aconseguit augmentar el nombre de crèdits impartits per doctors en sumar un 

doctor més (Dr. Joan Sorribes) el curs 2017-2018.. Pel que fa a l’acció 2 s’ha avançat en l’acreditació  per 

ANECA d’un professor que ja és acreditat per una altra agència diferent a l’AQU (Dra. Esther Noguer) i també 

s’està pendent del procés d’acreditació d’un altre professor (Dr. Joaquín García Lavernia). Pel que fa l’acció 2 

l’EUFB segueix fomentant entre el professorat llicenciat fer el programa de doctorat. Actualment la professora 
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Sonia Molero ha esdevingut doctora (desembre 2019) mentre 4 professors Paula Cabrera, Ana Maria Huerta, 

Anna Alvado y Javier Cañas estan avançant en la consecució del seu doctorat.  

 
 
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 
 
 
Valoració del següent indicador:  
 
Taula 4.5. Relació d’estudiants ETC per PDI ETC  (Equivalent a temps complet) 
 

 Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

Curs 
2016-17 

Curs 
2017-18 

Curs 
2018-19 

Titulació 16,01 23,93 20,25 18,61 20,06 
 
 
1 estudiant ETC correspon a una matricula de 60 ECTS, i 1 PDI ETC es considera qui imparteix 240 hores de docència en aula 
 
La relació pel que fa al nombre d’estudiants ETC per PDI ETC ha fluctuat en els darrers anys, en termes relatius, 

a conseqüència de les diferencies registrades en el valor del nombre d’estudiants de nou ingrés que durant 

aquest període ha estat força desigual. Tanmateix en termes absoluts s’ha millorat aquest indicador gràcies a 

l’increment del nombre de PDI a temps complet de l’EUFB en els darrers quatre anys.  

 
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 
 

Codi Objectiu Seguiment de les accions Indicadors assolits Tancat 

IAI/16/07 
Intensificar i millorar l'atenció 
personalitzada a l'estudiant. 

Acció 1: Reforçar la informació i 
la comunicació en relació al valor 
del seguiment tutorial. 

Acció 2: Foment del seguiment 
tutorial. 

Si 

 

Si 

Si 

 
Acció 1: Reforçar la informació i la comunicació en relació al valor del seguiment tutorial. 

Indicador: Horari de seguiment tutorial del professorat. 

 

Acció 2: Foment del seguiment tutorial. 

Indicador: Nombre de sessions de seguiment tutorial. 

 

Seguiment: A l'inici de cada curs es fa la publicació dels horaris amb les tutories (Annex_8 i Annex_9).  Aquests 

horaris es troben en la plataforma virtual de l'EUFB i tots els estudiants poden consultar-lo. Les tutories al 

llarg del curs s'han succeït de manera continuada aspecte que valorem molt positivament donat que l’estudiant 
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es troba molt més acompanyat al llarg de la carrera, de la mateixa manera que permet la detecció i gestió de 

diferents casuístiques de la classe i/o curs. 

 
 
 
 
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat 
docent i investigadora del professorat. 
 
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 
 

Codi Objectiu Seguiment de les accions Indicadors assolits Tancat 

IAI/16/08 

Integrar transversalment tots els 
membres dels departaments de 
l'EUFB que imparteixen la 
titulació de Grau en Turisme en 
les activitats de formació docent, 
recerca i transferència de 
coneixement organitzades per 
l'EUFB o d'altres institucions 
universitàries d'àmbit nacional i 
internacional i afavorir-ne la 
publicació. 

Acció 1: Presència i participació 
dels membres dels departaments 
i del GREPAT de l'EUFB que 
imparteixen la titulació de Grau 
en Turisme en projectes de 
recerca integrats dins del 
CAMPUS TURISME de la UdG. 

Acció 2: Presència i participació 
dels membres dels departaments 
i del GREPAT de l'EUFB que 
imparteixen la titulació de Grau 
en Turisme en projectes de 
recerca integrats dins del 
CAMPUS GASTRONOMIA I 
ALIMENTACIÓ de la UdG. 

 

Acció 3: Presència i participació 
dels membres dels departaments 
i del GREPAT de l'EUFB que 
imparteixen la titulació de Grau 
en Turisme en projectes de 
recerca integrats i de 
transferència de coneixement 
organitzats per l'EUFB o d'altres 
institucions universitàries 
d'àmbit nacional i internacional. 

 

Acció 4: Implantar el Pla de 
Formació basat en les necessitats 
del professorat i en la seva 
evolució a futur projectada per 
l'EUFB. 

No No 
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L’EUFB celebra anualment el seu Congrés Internacional a l’edifici del Passeig de Gràcia número 66. En aquest 

congrés es convida a participar amb ponències als seus professors. Voluntàriament els professors preparen els 

seus articles acadèmics individualment o bé en parelles. Aquesta és una bona oportunitat de començar a 

familiaritzar-se en la presentació de papers en altres congressos. També serveix per a aquells professors amb 

recerca acumulada per seguir sumant ponències i generar networking amb altres recercadors d’universitats 

d’arreu del món que participen també del congrés. Actualment hi participen acadèmics del Regne Unit, Itàlia, 

España, Polònia i enguany la participació prevista serà més nombrosa.   

 

Al l larg del curs 2018-2019, la professora Ana María Huerta va fer un staff mombility del porgrama ’ERASMUS 

a la universitat Ignaciana de Cracòvia. Pel curs 2019-2020 està assignada un plaça d’staff mobility al Dr. Joan 

Sorribes per a fer una estada de recerca amb el grup especialitzat en gestió estratègica dels recursos humans 

de la universitat Ignaciana de Cracòvia amb el qual està previst un estudi de recerca per a publicar en revistes 

indexades.  

 
Per altra banda, l’EUFB ha participat en diferents activitats relacionades amb la recerca, a vegades relacionada 

amb la UdG i en altres ocasions amb altres universitats, com és el cas del research project SMART TOURISM 

ATTRACTIONS coordinat per la Lisbon Polytechnic Institute - School of Communication and Media Studies 

(Annex 10 i Annex 11). L’EUFB voldria participar en les activitats de recerca i en els projectes competitius dels 

campus UdG en els quals té presència però d’una manera més efectiva i que permetés aconseguir resultats 

fefaents, i és per això que les accions 1 a 3 d’aquest objectiu IAI/16/08 quedarien pendents d’assolir.  

 

De les quatre accions proposades en l’objectiu IAI/16/08, l’Acció 4 sobre la implantació d’un Pla de Formació 

basat en les necessitats del professorat i en la seva evolució a futur projectada per l'EUFB, el setembre de l’any 

2017 es va presentar un pla de formació que el CAE va considerar insuficient (Annex_12). Per això, es fa una 

nova proposta de Disseny del Pla de Formació vinculat al SIGQ de l’EUFB (Annex_13). El mateix ha donat com 

a resultat les següents formacions del curs 2018-2019: 

 

1. Curs de ContaPlus: 
225 hores de duració 
Assistents 7 professors 
     

ContaPlus és una aplicació comptable que ens permet portar la comptabilitat formal d'una empresa de manera 

informatitzada. La seva rapidesa en l'execució d'operacions i la relativa senzillesa en el seu maneig, el 

converteixen en un programa atractiu per a les empreses. 

 

2. Curs de Nominasol 
225 hores de duració 
Assistents 7 professors 
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Nominasol és un programari que facilita qualsevol empresa la possibilitat de confeccionar les seves nòmines i 

gestionar les assegurances socials. S'adapta fàcilment a les necessitats dels usuaris i ofereix la informació de 

manera molt visual. 

 

3. Curs de Tècniques i gestió comercial 

225 hores de duració 

Assistents 5 professors 

El curs en Tècniques i gestió comercial està orientat a un ensenyament altament pràctic, ja que els continguts 

i exercicis pràctics poden ser aplicats ja des del moment següent a la seva impartició ja que la majoria dels 

professors són professionals actius en l'àrea de vendes amb una àmplia experiència en formació. 

 

 

L’EUFB ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat 

gràcies al congrés internacional de turisme que organitza i celebra anualment. Fruit d’aquesta acció de recerca 

i transferència varis professors han publicat al llarg del curs 2018-2019 diferents articles en anglès en revistes 

indexades. 

 

A més, també es va presentar al CAE el setembre del 2017 un pla estratègic de la Recerca i la Transferència a 

l'EUFB_2017 (Annex_14) que serveix de complement per al comentat en els paràgrafs anteriors.  
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

[Estàndard a nivell de centre] 

 
EVIDÈNCIES:   

 

 

 
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 
d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat 
laboral. 
 
Taula 5.1. Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge (Estàndard 
5.1 i 5.2) 
 

Curs n Indicador Percentatge de 
respostes 

Tutories acadèmiques 5,94 10 
Instal·lacions (aules i espais docents) 3,25 10 
Biblioteca 2,50 10 
Serveis de suport (matriculació, informació, ...) 4 10 

 
Malgrat el nombre de respostes no seria del tot representatiu, valorem positivament que hi hagi un increment 

de la valoració dels tres ítems de satisfacció: instal·lacions, biblioteca i servei de suport. De la mateixa manera, 

identifiquem un lleuger decrement en relació al indicador de tutories acadèmiques que hem de revertir donat 

que és un component clau dins el conjunt que conformen ela sistemes de suport a l’aprenentatge. Aquest 

indicador de les tutories acadèmiques entenem que evolucionarà positivament en els propers cursos ja que la 

implementació del PAT es fa fer el mateix curs 2018-2019.    

 
 
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 
 

Codi Objectiu Seguiment de les accions Indicadors assolits Tancat 

IAI/16/09 

Millorar els serveis d’orientació 
professional així com l'indicador 
d'inserció laboral Pràctiques 
d’estudis mitjançant el suport 
adequat a l'estudiant.     

Acció 1: Intensificar el seguiment 
de l'estudiant per garantir 
l'experiència i l'èxit de les 
Pràctiques d’estudi com a una de 
les principals vies d'accés a la 
inserció laboral mitjançant el 
suport adequat abans, durant i 
després de les mateixes.     

40% No 

Codificació Descripció Subministrador 
Annex_15 Pla Institucional d'Orientació Professional EUFB 
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Acció 2: Implementació del Pla 
Institucional d'Orientació 
Professional 

 

 
Acció 1: Intensificar el seguiment de l'estudiant per garantir l'experiència i l'èxit de les Pràctiques d’estudi 
com a una de les principals vies d'accés a la inserció laboral mitjançant el suport adequat abans, durant i 
després de les mateixes.     

Indicador: Nombre d'estudiants que tenen com a via d'accés a la inserció laboral les Pràctiques d’estudi. 

 

Acció 2: Implementació del Pla Institucional d'Orientació Professional 

Indicador: Nombre d'estudiants que han estat atesos sobre la seva inserció laboral  i les Pràctiques d’estudi. 

 

Seguiment: El reforç que l’EUFB ha destinat per incrementar en el nombre de persones que integren el servei 
de pràctiques ha permès fer aquesta intensificació. No obstant, aquesta incorporació s'ha produït recentment 
i encara no ha tingut prou temps d'assolir l'objectiu. Pel que fa a l’acció 2, encara s'està desenvolupant, per bé 
que ja es va presentar un primer esbós (Annex_15). 

 

 

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació. 
 
Les instal·lacions i la biblioteca són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació tal i 
com acrediten els valors que apareixen en a la Taula 5.1. Estem valorant la possibilitat d’afegir un nou objectiu 
al pla de millora en el sentit de promoure l’ús de la biblioteca virtual de la UdG.  



 

 
Informe de Seguiment del curs 2018-2019 
Escola Universitària Formatic Barcelona 

 

 

 

Informe de seguiment del curs 2018-2019 – EUFB     29/70  

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

 
 
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge 
pretesos, que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació. 
 
 
Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2) 
 
 

Curs n Indicador Percentatge 
de 

respostes 
Ensenyament i aprenentatge 5,38 10 
Resultats 6,09 10 
Suport a l’estudiant 3,57 10 
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 40% 10 
Voluntat de tornar a repetir la mateixa 
universitat 

10% 10 

 

Esperem que amb el desenvolupament de l’OM IAI/16/02 i del Pla d’Acció Tutorial la satisfacció dels 
estudiants matriculats i titulats millori en propers cursos 

 
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge 
pretesos. 
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) 
 

És necessari millorar la resposta de les enquestes per poder extreure conclusions fermes. Entenem que 
l’objectiu IAI/16/05 del Pla de Millora de l’EUFB que queda fos en l’OBJ0001095 de la UdG mitjançant la Guia 
per a l’administració de les enquestes a l’estudiantat sobre l’actuació docent del professorat que preveiem es 
posi en marxa a partir del curs 2020-2021 incrementarà notablement el nombre de respostes a les enquestes. 
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Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 
 

Codi Objectiu Seguiment de les accions Indicadors assolits Tancat 

IAI/16/10 

Aprofundir en les dades de 
rendiment dels resultats 
d’aprenentatge de la titulació del 
Grau en Turisme. 

Acció 1: Analitzar de forma 
periòdica els resultats 
d'aprenentatge per implementar 
mesures correctives si s'escau. 

Si Si 

 
Acció 1: Analitzar de forma periòdica els resultats d'aprenentatge per implementar mesures correctives si 
s'escau. 
 
Indicador: Anàlisi de les diferents tipologies de qualificacions obtingudes per assignatura. 
 
Seguiment: A partir de les valoracions que han fet els alumnes en les enquestes es pot apreciar que la majoria 
de les assignatures estan per sobre del 3,5 sobre 5 de valoració. Aquest resultat és positiu. En algunes 
assignatures com la d’organització empresarial de l’empresa turística la  nota del curs passat (2018-2019)  és 
de 2,00. L’explicació es deu a que un professor nou va assumir aquesta assignatura i la valoració d’un únic 

Curs 2018-
19 Assignatura n

P1. 
Programa 
i criteris 

d'avaluaci
ó

P2. 
Aprenenta
tge assolit

P3. 
Motivació

P4. 
Materials 
de suport

P5. 
Procedim

ents 
d'avaluaci

ó

P6. 
Resolució 
de dubtes

P7. 
Satisfacci

ó global

2018 Dimensió socio-cultural del turisme 5 4,40 4,20 4,00 4,20 4,20 5,00 4,40
2018 Dimensió econòmica del mercat turístic 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2018 Dimensió jurídica del turisme 4 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00
2018 Comptabilitat d'empreses turístiques 3 5,00 4,67 4,67 4,67 4,67 5,00 4,67
2018 Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2018 Tècniques informàtiques i comunicatives 4 4,75 3,50 3,50 3,50 3,75 4,50 3,75
2018 Anglès II 1 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2018 Anglès III 1 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00
2018 Francès I 2 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
2018 Francès II 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2018 Francès III 1 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,00
2018 Alemany I 4 4,50 4,00 3,75 4,00 4,00 4,00 3,75
2018 Alemany II 1 5,00 2,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00
2018 Alemany III 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2018 Francès IV 1 3,00 4,00 2,00 4,00 4,00 5,00 4,00
2018 Tipologies i estratègies de destinacions turístiques 4 3,75 3,50 2,75 3,25 3,25 2,67 3,00
2018 Patrimoni de les destinacions 3 4,33 4,00 3,67 3,33 3,00 5,00 3,33
2018 Ordenació i planificació del territori 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2018 Gestió pública de les destinacions 1 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00
2018 Polítiques de promoció i informació de les destinacions 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2018 Creació i gestió de l'empresa turística 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2018 Organització empresarial de l'empresa turística 1 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2018 Creació d'itineraris i viatges combinats 1 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00
2018 Creació i comercialització de nous productes 1 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00
2018 Gestió del patrimoni cultural 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2018 Administració pública de recursos 5 4,80 4,00 3,60 4,40 4,20 4,80 4,40
2018 Gestió de recursos turístics 1 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00
2018 Direcció estratègica 1 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 4,00
2018 Gestió de la dinàmica competitiva 1 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 4,00
2018 Anàlisi estratègica de mercats turístics 1 5,00 4,00 3,00 4,00 3,00 5,00 4,00
2018 Comunicació persuasiva 1 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 1,00 4,00
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alumne és molt baixa, no obstant això, enguany s’ha tornat al professor titular de la mateixa. En el cas de 
l’assignatura d’anglès II i Anglès III, Alemany II es procedirà a actuar de la mateixa manera, re-assignant 
professors, malgrat que el nombre de respostes a l’enquesta ha estat només d’un alumne.  
 
 
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 
titulació. 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Taxa de rendiment 90% 89% 89% 88% 87% 
Taxa d’eficiència 94% 95% 95% 97% 93% 
Taxa de graduació en t 51% 46% 51% 49% 48% 
Taxa de graduació en t+1 40% 58% 59% 55% 54% 
Taxa d’abandonament* 14% 10% 13% 10% 12% 

 

Taula 6.4. Resultats globals del primer curs 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Taxa d’abandonament 22% 14% 24% 11% 29% 
Taxa de presentats 94% 94% 91% 97% 92% 
Taxa d’èxit en 1a convocatòria 
dels estudiants de nou accés 96% 96% 95% 95% 94% 

Taxa de rendiment 88% 89% 85% 92% 86% 
 
Les taxes d’èxit, de presentats, de rendiment i d’eficiència són molt satisfactòries. Les petites variacions en la 
taxa de graduació pot estar condicionada, en els estudis de grau, pel fet que cada vegada hi ha més estudiants 
que compaginen els estudis amb el treball remunerat o bé amb pràctiques no curriculars.  
 
L’abandonament a primer curs va pujar el curs 2018-2019 en termes relatius a conseqüència de la fluctuació 
del valor del nombre d’estudiants de mou ingrés. L’esperada reducció de les taxes d’abandonament, en termes 
absoluts, en els resultats globals com en els de primer curs poden estar relacionats a l’acompanyament dels 
estudiants que duen a terme la coordinació, la implicació del professorat i l’aplicació del PAT (Annex_7). En 
els pròxims anys els resultats del PAT seran encara més satisfactoris i es traduiran en millors taxes de resultats 
globals. L’abandonament a primer curs va pujar el curs 2018-2019    
 
 
Taula 6.5. Resultats 

Curs 2018-19 

  Resultats 

Matriculats Excel·lent Notable Aprovat Suspès No 
presentats 

Introducció al turisme 65 9% 62% 22% 2% 6% 
Dimensió socio-cultural del 
turisme 64 5% 66% 23% 5% 2% 
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Dimensió econòmica del 
mercat turístic 53 0% 62% 26% 8% 0% 
Dimensió jurídica del turisme 68 1% 35% 46% 1% 12% 
Màrqueting turístic 58 2% 48% 41% 2% 7% 
Comptabilitat d'empreses 
turístiques 70 1% 30% 49% 10% 9% 
Tècniques quantitatives i 
qualitatives aplicades al 
turisme 

67 
1% 19% 67% 7% 0% 

Tècniques informàtiques i 
comunicatives 69 0% 25% 62% 7% 4% 
Anglès I 55 0% 20% 49% 20% 9% 
Anglès II 58 0% 19% 48% 22% 9% 
Anglès III 37 3% 14% 46% 22% 16% 
Francès I 74 3% 35% 38% 12% 9% 
Francès II 62 0% 26% 45% 11% 16% 
Francès III 33 0% 21% 55% 18% 6% 
Treball final de grau 41 15% 51% 20% 0% 15% 
Alemany I 85 14% 39% 25% 4% 18% 
Alemany II 79 9% 32% 32% 6% 18% 
Alemany III 48 10% 27% 33% 8% 15% 
Anglès IV 39 3% 15% 56% 15% 10% 
Francès IV 36 0% 17% 64% 0% 19% 
Tipologies i estratègies de 
destinacions turístiques 52 2% 48% 44% 2% 4% 
Patrimoni de les destinacions 54 9% 80% 7% 0% 4% 
Ordenació i planificació del 
territori 56 0% 38% 54% 0% 5% 
Gestió pública de les 
destinacions 62 0% 34% 56% 8% 2% 
Polítiques de promoció i 
informació de les 
destinacions 

62 
2% 32% 58% 3% 5% 

Creació i gestió de l'empresa 
turística 65 2% 17% 65% 6% 9% 
Organització empresarial de 
l'empresa turística 52 0% 19% 71% 10% 0% 
Gestió d'intermediació, 
transport i distribució 57 5% 58% 33% 2% 2% 
Creació d'itineraris i viatges 
combinats 36 0% 64% 22% 6% 8% 
Creació i comercialització de 
nous productes 41 0% 24% 49% 12% 12% 
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Gestió del patrimoni cultural 36 0% 28% 50% 11% 8% 
Administració pública de 
recursos 37 3% 19% 54% 16% 8% 
Gestió de recursos turístics 42 14% 50% 24% 0% 10% 
Direcció estratègica 41 0% 44% 44% 0% 12% 
Gestió de la dinàmica 
competitiva 40 0% 25% 58% 5% 13% 
Anàlisi estratègica de mercats 
turístics 40 0% 10% 68% 23% 0% 
Gestió operativa d'agències 
de viatge 25 76% 4% 16% 0% 4% 
Sistemes globals de 
distribució 26 4% 54% 35% 4% 4% 
Comunicació persuasiva 29 0% 38% 59% 0% 3% 
Intensificació de l'idioma 
francès 9 22% 22% 44% 0% 11% 
Intensificació de l'idioma 
anglès 11 0% 18% 64% 18% 0% 
Gastronomia i enologia 35 34% 57% 0% 0% 9% 
Programació d'itineraris 
turístics 26 46% 46% 4% 0% 4% 
Pràcticum extra 1 25 52% 28% 12% 0% 8% 
Pràcticum extra 2 21 62% 29% 10% 0% 0% 
Organització de congressos i 
esdeveniments 33 58% 30% 3% 9% 0% 
Dret fiscal 4 0% 0% 100% 0% 0% 
Gestió financera per a 
empreses turístiques 15 0% 60% 33% 0% 7% 
Mercats turístics emergents 27 4% 56% 37% 0% 4% 
Presentation skills and public 
speaking in English 30 7% 17% 70% 3% 3% 
Teamwork and leadership 31 3% 48% 45% 0% 3% 
Protocol d'esdeveniments 26 35% 46% 8% 12% 0% 
Turisme 2.0 22 0% 18% 73% 5% 5% 
Francès V 41 2% 27% 54% 10% 7% 

 

 

Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 
 

Codi Objectiu Seguiment de les accions Indicadors assolits Tancat 
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IAI/16/11 

Millorar l'índex de la taxa de 
graduació en el temps previst de 
la titulació a l'EUFB. 

Acció 1: Seguiment de l'estudiant 
durant la seva etapa acadèmica a 
l'EUFB 

80% No 

 
Acció 1: Seguiment de l'estudiant durant la seva etapa acadèmica a l'EUFB. 
 
Indicador: Nombre d'estudiants que finalitzen en el temps previst. 
 
Seguiment: Les dades  del nombre d'estudiants que finalitzen en el temps previst confirmen una lleugera 
davallada en relació a l’objectiu previst i el llindar d’acceptació que estava en un 51%. La diferència no és 
significativa, no obstant, l’acció tutorial a quart de carrera s’haurà d’intensificar per evitar que aquesta dada 
continuï per sota del llindar desitjat. En els darrers dos anys, el nombre d’alumnes que compaginen treball i 
estudi és superior a altres anys, això també pot explicar la lleugera disminució d’aquest indicador. Molts 
d’aquests estudiants necessiten treballar per poder pagar-se els estudis.  
 
 

 
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 
característiques de la titulació. 
 
Taula 6.6. Inserció laboral (Estàndard 6.4) 
 

  Taxa d’ocupació Taxa d’adequació* (funcions) Satisfacció 
dels titulats 

amb la 
formació 
rebuda: 

Formació 
teòrica 

(puntuació 
sobre 10) 

Satisfacció 
dels titulats 

amb la 
formació 
rebuda: 

Formació 
pràctica 

(puntuació 
sobre 10) 

 

Curs OCUPAT ATURAT INACTIU VINCULADES 
AL TÍTOL UNIVERSITÀRIES NO 

UNIVERSITÀRIES 

 
2011 100,0% -- 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 7,00 2,67 N=5 
2014 100,0% -- 0,0% 42,9% 14,3% 42,9% 7,38 6,11 N=7 
2017 50,0% -- 50,0% 50,0% 0,0% 50,0% 5,83 4,17 N=4 

 

El nombre d’enquestats no és representatiu de les diferents promocions. Quan els enquestats no tenen feina, el seu grau de 
satisfacció amb la formació rebuda és més baix. El cas és que molt probablement aquests estudiants no han fet servir el 
servei de borsa de treball  que l’EUFB posa a disposició dels estudiants i dels ex-estudiants. Aquest servei ajuda a la inserció 
laboral dels ex-alumni de la mateixa manera que ho fa amb els actuals estudiants. Els seus índex d’inserció laboral són 
gairebé del 100% dels alumnes que han demanat l’ajut d’aquest servei.  

Totes les dades es poden obtenir de la darrera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, tenint present que  es poden 
utilitzar les dades referents a les titulacions de llicenciatura o diplomatura vinculades (a les quals van substituir de forma 
general) en cas d’existir. En tot cas si es considera oportú es poden utilitzar altres fonts. Cal assenyalar l’any que es realitza 
l’enquesta i promoció dels enquestats 

* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions universitàries o 
funcions no universitàries.    ** Marcar escala de valoració. 
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4. PLA DE MILLORA   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Informe de Seguiment del curs 2018-2019 
Escola Universitària Formatic Barcelona 

 

 

 

Informe de seguiment del curs 2018-2019 – EUFB     36/70  

 Codi Objectiu Responsable Prioritat

ES
CO

LA

Tu
ris

m
e

Subestandard Acreditació 
Subestàndard Data Seguiment Tancada Valoració

SGIC

IAI/16/01 Enfortir les accions de captació d'estudiants. Direcció Alta  Sí
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés 
adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb 
el nombre de places ofertes. 

amb condicions 10/10/2018 Si 100 P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula

IAI/16/02

Coordinar millor les activitats d'aprenentatge i augmentar el grau 
d'adquisició de competències previstes per a cada assignatura 
mitjançant una atenció personalitzada i el seguiment tutorial 
adequat per a cada estudiant.

Cap de Secretaria 
Acadèmica

Alta  Sí
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació 
docent adequats. 

favorable 12/09/2019 Sí 100 P6 Atenció i tutorització dels estudiants

IAI/16/03
Millorar l'accés a la informació pública de la titulació del Grau en 
Turisme. 

Cap de Comunicació Alta  Sí
2.1. La institució publica informació veraç, completa i 
actualitzada sobre les característiques de la titulació, el seu 
desenvolupament operatiu i els resultats assolits.

amb condicions 10/02/2020 No 70 P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula

IAI/16/04
Intensificar la col.laboració dels grups d'interès en el procés 
d'elaboració, implantació i seguiment de les accions de millora de la 
titulació.

Cap de la Comissió del 
Sistema Intern de Garantia 
de la Qualitat (CSIGQ)

Alta  Sí

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació 
rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que 
inclou els resultats del seguiment i de l’acreditació de la 
titulació.

favorable 14/04/2019 Sí 100 P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAI/16/05
Fer un tractament més pormenoritzat i efectiu dels resultats de 
l'aprenentatge per la gestió eficient de la titulació i de la satisfacció 
dels grups d’interès. 

Cap de la Comissió del 
Sistema Intern de Garantia 
de la Qualitat (CSIGQ)

Alta  Sí

3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida 
d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió 
eficient de les titulacions, en especial els resultats 
d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès.

favorable 09/02/2020 No 0 P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAI/16/06

Ampliar el que estableix la "LEY  ORGÁNICA  4/2007,  de  12  de  abril,  
por  la  que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre 
de Universidades" i incrementar el número de professors amb 
experiència professional en el sector del turisme.

Direcció de l'EUFB Alta  Sí

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de 
qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre 
i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, 
si escau, professional.

amb condicions 18/12/2019 SI 100 No hi ha vinculació a cap procés

IAI/16/07 Intensificar i millorar l'atenció personalitzada a l'estudiant. Cap d'Estudis (Professorat) Alta  Sí
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la 
dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i 
atendre els estudiants.

amb condicions 13/10/2019 Si 100 P6 Atenció i tutorització dels estudiants

IAI/16/08

Integrar transversalment tots els membres dels departaments de 
l'EUFB que imparteixen la titulació de Grau en Turisme en les 
activitats de formació docent, recerca i transferència de 
coneixement organitzades per l'EUFB o d'altres institucions 
universitàries d'àmbit nacional i internacional i afavorir-ne la 
publicació.

Direcció de l'EUFB Alta  Sí
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar 
la qualitat de l’activitat docent del professorat

amb condicions 18/01/2019 No 25 No hi ha vinculació a cap procés

IAI/16/09
Millorar els serveis d’orientació professional així com l'indicador 
d'inserció laboral Pràctiques d’estudis mitjançant el suport adequat 
a l'estudiant.    

Responsable del Servei de 
pràctiques

Alta  Sí
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació 
professional faciliten la incorporació al mercat laboral.

amb condicions 08/02/2018   -   20/12/2019 SI 100 P8 Gestió de l'orientació professional

IAI/16/10
Aprofundir en les dades de rendiment dels resultats d'aprenentatge 
de la titulació del Grau en Turisme.

Cap de la Comissió del 
Sistema Intern de Garantia 

de la Qualitat (CSIGQ)
Alta  Sí

6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable 
dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.

favorable 18/12/2019 Si 100 P8 Gestió de l'orientació professional

IAI/16/11
Millorar l'índex de la taxa de graduació en el temps previst de la 
titulació a l'EUFB.

Direcció de l'EUFB Alta  Sí
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a 
les característiques de la titulació.

favorable 12/12/2019 No 50 P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAI/16/12

Donar amplia informació pública al web a disposició de tots els grups 
d’interès sobre el SGIQ de la UdG i del centre, dels informes que 
sorgeixen al llarg de la vida de la titulació i de les evidències que ho 
acrediten.

Gabinet de Planificació i 
Avaluació

Alta  Sí

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació 
rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que 
inclou els resultats del seguiment i, si escau, de 
l’acreditació de la titulació.

favorable 12/02/2018 i 12/02/2019 Sí 100 P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAI/16/13
Establir un nou procediment de recollida d'informació dels 
estudiants sobre l'avaluació docent del professorat i un nou model 
d'enquesta 

Comissió de Qualitat Alta Sí Sí

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d'informació 
i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les 
titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 
satisfacció dels grups dinterès

favorable 14/02/2020 0 0
P20 Administració i anàlisi de les enquestes de 
docència

IAI/16/14
Definir i implementar enquestes de satisfacció del professorat 
respecte del programa formatiu

Comissió de Qualitat Mitjana Sí Sí

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d'informació 
i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les 
titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 
satisfacció dels grups dinterès

favorable 14/02/2019 28 0 P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAI/16/15
Definir i implementar enquestes de satisfacció dels estudiants amb 
els recursos materials i les instal·lacions docents

Gabinet de Planificació i 
Avaluació

Mitjana Sí Sí

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d'informació 
i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les 
titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 
satisfacció dels grups dinterès

favorable 10/02/2018 No 0 P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAI/16/16
Transformar el SGIQ institucional en el SGIQ del centre docent, 
ajustat a les dinàmiques i a la realitat del propi centre.

Comissió de Qualitat i 
Comissió de Qualitat del 
Centre Docent

Alta Sí Sí
3.3 El SGIQ implmentat es revisa periòdicament i genera un 
pla de millora per a la seva millora continua

amb condicions 09/01/2020 No 29 P29 Revisió del SGIQ

IAI/16/17

Completar tots els apartats, especialment les competències, de la 
memòria de verificació en la Seu Electrònica del Ministeri d'Educació 
i Cultura i Esport, tal com es va sol·licitar abans de començar 
l'acreditació del títol. 

Gabinet de Planificació i 
Avaluació

Alta Sí Sí

1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent 
amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu 
corresponent del MECES favorable 12/02/2019 i 09/02/2020 No 0 P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAI1618
Conèixer l'opinió dels titulats sobre la formació rebuda i el seu pas 
per la Universitat.

Gabinet de Planificació i 
Avaluació

Alta Sí Sí

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d'informació 
i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les 
titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 
satisfacció dels grups dinterès

favorable 14/02/2020 Sí 100 P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAI1619
Posar a disposició dels centres els indicadors necessaris per als 
processos del VSMA ja calculats i en el format adient per als 
informes.

Gabinet de Planificacio i 
Avaluació

Alta Sí Sí

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d'informació 
i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les 
titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 
satisfacció dels grups dinterès

favorable 08/02/2020 Si 80 P28 Acreditació de titulacions

IAI/16/20
Assegurar un desenvolupament correcte dels plans de millora i els 
processos de qualitat als centres

Gabinet de Planificacio i 
Avaluació

Alta Sí Sí
3.3 El SGIQ implmentat es revisa periòdicament i genera un 
pla de millora per a la seva millora continua

amb condicions 08/02/2020 No 0 P29 Revisió del SGIQ
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/01

Es
co

la

Tu
ris

m
e

FAV Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

CON
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb
el nombre de places ofertes. 

Enfortir les accions de captació d'estudiants.

Millorar el perfil professional d'estudiants provinents de la formació professional en Turisme. Entorn sectorial 
cada vegada més exigent i competitiu, així com per els estudiants de batxillerat. 
P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula
Alta
Direcció
1r semestre 2017-2018
Grau en Turisme No Sí

No

Sí
codi IAE IDA/16/01

Recomanació
Mejorar la relación entre plazas ofertadas y alumnos matriculados. Para ello, se recomienda reflexionar sobre 
las posibles causas del descenso de matriculados y fortalecer las acciones de captación de estudiantes.

No

S'ha modificat l'objectiu per ajustar-lo als aspectes a millorar obligatòriament del CAE, per a tal efecte també 
s'han incorporat dues accions més a la ja existent. 

Sí
Acció 2 i 3

ACCIONS
Acció 1 Incrementar la informació en els CFGS sobre els beneficis professionals de cursar el Grau en Turisme.

Cap del Servei de Comunicació
Nombre de sessions informatives a CFGS en Turisme.
> 1

Acció 2 Incrementar el nombre de visites a centres formatius previs a l'accés als estudis universitaris. 
Cap de Vendes
Nombre de sessions informatives a Centres formatius previs a l'accés als estudis universitaris. 
> 10 visites

Acció 3 Establir jornades de portes obertes.

Cap de Vendes
Celebració de jornades de portes obertes
>1 jornada de portes obertes

Seguiment

IAI/16/01
Data 10/10/2018

Acció 1 Incrementar la informació en els CFGS sobre els beneficis professionals de cursar el Grau en Turisme. Sí

Cap del Servei de Comunicació
L'OM original es va modificar lleugerament per acollir el que havia dit l'informe d'acreditació, s'han creat dues 
accions noves i ambdues han donat molt bon resultat

Indicador Nombre de sessions informatives a CFGS en Turisme.
Llindar d'acceptació > 1

S'ha fet diverses sessions d'informació en els segons cursos dels cicles formatius de grau superior de l'àmbit 
del turisme que s'imparteixen a l'EUFB. L'acceptació i valoració per part dels estudiants ha estat molt positiva. 

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Incrementar el nombre de visites a centres formatius previs a l'accés als estudis universitaris. Sí

Cap de Vendes
L'OM original es va modificar lleugerament per acollir el que havia dit l'informe d'acreditació, s'han creat dues 
accions noves i ambdues han donat molt bon resultat

Indicador Nombre de sessions informatives a Centres formatius previs a l'accés als estudis universitaris. 
Llindar d'acceptació > 10 visites

Els orientadors acadèmics de l'EUFB han realitzat más de 30 visites a centres educatius de Catalunya. 

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 Establir jornades de portes obertes. Sí

Cap de Vendes
L'OM original es va modificar lleugerament per acollir el que havia dit l'informe d'acreditació, s'han creat dues 
accions noves i ambdues han donat molt bon resultat

Indicador Celebració de jornades de portes obertes
Llindar d'acceptació >1 jornada de portes obertes

El curs 2017-2018 es van realitzar tres jornades de portes obertes a l'EUFB amb xerrades específiques sobre el 
grau en turisme. 

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Direcció

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Si S'ha assolit l'objectiu.

No  

Responsable

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable

Valoració global 

Tancada

Deriva a una nova acció de millora?

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard

Subestàndard

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1 i 2

Prioritat

Indicador

Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Tractat per un  IAE

nova acció?

Responsable

Responsable 

Llindar d'acceptació

Responsable

Termini de finalització

S'ha  desestimat 

Procés del SGIQ  vinculat

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/02

Es
co

la

Tu
ris

m
e

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Coordinar millor les activitats d'aprenentatge i augmentar el grau d'adquisició de competències previstes per 
a cada assignatura mitjançant una atenció personalitzada i el seguiment tutorial adequat per a cada estudiant.

Ús insuficient de l'atenció personalitzada i el seguiment tutorial adequat per part de l'estudiant. Insuficient 
coneixement de l'estudiant de l'horari de seguiment tutorial del professorat.
P6 Atenció i tutorització dels estudiants
Alta
Cap de Secretaria Acadèmica
I semestre curs 2017-2018
Grau en Turisme Sí

No

Per definir
codi IAE
Recomanació Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

Per definir

Per definir

ACCIONS

Acció 1 Publicar sistemàticament a l'inici de cada curs l'horari de seguiment tutorial de cada professor i assignatura. Sí

Cap de Secretaria Acadèmica
Publicació a l'inici de cada curs de l'horari de seguiment tutorial del professorat a l'intranet
Horari publicat

Acció 2 Fomentar entre els estudiants l'atenció personalitzada i el  seguiment tutorial amb cada professor. Sí

Cap d'Estudis (Professorat)
Seguiment tutorial
>1 per assignatura

Acció 3

Seguiment

IAI/16/02
Data 12/09/2019
Acció 1 Publicar sistemàticament a l'inici de cada curs l'horari de seguiment tutorial de cada professor i assignatura. Sí

Cap de Secretaria Acadèmica
A l'inici de curs es va publicar l'horari amb les hores de tutoria i es van designar els professors tutors per curs. 

Indicador Publicació a l'inici de cada curs de l'horari de seguiment tutorial del professorat a l'intranet
Llindar d'acceptació Horari publicat

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Fomentar entre els estudiants l'atenció personalitzada i el  seguiment tutorial amb cada professor. Sí

Cap d'Estudis (Professorat)
Al llarg del curs es celebren les tutories amb normalitat segons el dia establert en l'horari. 

Indicador Seguiment tutorial
Llindar d'acceptació >1 per assignatura

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació Horari publicat

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Cap de Secretaria Acadèmica

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí S'ha assolit l'objectiu.

No  

Valoració global 

Tancada

Deriva a una nova acció de millora?

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard
Subestàndard

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora

Responsable

Responsable

Explicació del seguiment

Responsable
Indicador

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes

Responsable

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1 i 2

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 

Indicador

Llindar d'acceptació
Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Termini de finalització

Responsable

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valoració

nova acció?

Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/03

Es
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Tu
ris
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques de la titulació, el
seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits.

Millorar l'accés a la informació pública de la titulació del Grau en Turisme. 

Ús insuficient de l'entorn digital de l'EUFB per informar adequadament sobre la titulació, el seu 
desenvolupament operatiu i els resultats assolits. Insuficient buidatge i bolcat de dades sobre la titulació, el 
seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits en l'entorn digital de l'EUFB.

P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula
Alta
Cap de Comunicació
I semestre curs 2019-2020
Grau en Turisme Sí

No

no
codi IAE

Recomanació

no

no

ACCIONS
Acció 1

Actualització i desenvolupament de continguts sobre la titulació del Grau en Turisme en a la plana web de 
l'EUFB.

Sí

Cap de Comunicació
Actualització periòdica a l'inic de curs
que la informació estigui actualitzada cada inici de curs

Acció 2

Acció 3

Seguiment

IAI/16/03
Data 12/02/2018

Acció 1
Actualització i desenvolupament de continguts sobre la titulació del Grau en Turisme en a la plana web de 
l'EUFB.

Sí

Cap de Comunicació
S'està acabant de construir la nova pàgina web de l'EUFB. Actualment es troba en fase de finalització de pujar 
continguts i s’està treballant en la traducció a diverses llengües.

Indicador Actualització periòdica a l'inic de curs
Llindar d'acceptació que la informació estigui actualitzada cada inici de curs

65 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació 0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació que la informació estigui actualitzada cada inici de curs

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Responsable

Resultat obtingut de l'indicador

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard

Subestàndard

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable
Explicació del seguiment

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Prioritat

Indicador

Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable

Responsable 

Llindar d'acceptació

Responsable

Termini de finalització

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Procés del SGIQ  vinculat

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial
Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes
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Cap de Comunicació
Data 20/02/2019

Acció 1
Actualització i desenvolupament de continguts sobre la titulació del Grau en Turisme en a la plana web de 
l'EUFB.

Sí

Cap de Comunicació

S'està acabant de construir la nova pàgina web de l'EUFB. Actualment continua en fase de finalització de pujar 
continguts i s’està treballant en la traducció a diverses llengües.

Indicador 0

Llindar d'acceptació 0

65 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

0
Data 10/02/2020

Acció 1
Actualització i desenvolupament de continguts sobre la titulació del Grau en Turisme en a la plana web de 
l'EUFB.

Sí

Cap de  Comunicació

Aquesta acció queda integrada dins de l'objectiu OBJ0001428 sobre Publicar els informes de seguiment i 
acreditció de les titulacions a la UdG. L'acció ACC0001580 de la UdG està tancada en tant que ja s'han carregat 
tots els informes a la nova apliació. En el cas de la EUFB, actualment es troba en fase de finalització de pujar 
continguts i s’està treballant en la traducció a diverses llengües.

Indicador 0

Llindar d'acceptació Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

70 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Cap de Comunicació

70 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

No   

No  

Responsable

Valoració global 

Tancada

SEGUIMENT 2

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

SEGUIMENT 3

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Deriva a una nova acció de millora?

Valoració global de l'objectiu de millora
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/04

Es
co

la
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que
inclou els resultats del seguiment i de l’acreditació de la titulació.

Intensificar la col.laboració dels grups d'interès en el procés d'elaboració, implantació i seguiment de les 
accions de millora de la titulació.
Insuficient participació dels grups d'interès  en el procés d'elaboració, implantació i seguiment de les accions 
de millora de la titulació. Presència i participació insuficients dels grups d'interés en el seguiment de la 
titulació del  Grau en Turisme.
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
I semestre curs 2016-2017
Grau en Turisme Sí

No

Per definir
codi IAE

Recomanació Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

Per definir

Per definir

ACCIONS

Acció 1
Impulsar una comunicació i participació més actives mitjançant el correu electrònic amb els diferents grups 
d'interès perquè contribueixin més eficaçment en l'elaboració i seguiment de les accions de millora de la 
titulació del Grau en Turisme.

Sí

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
Nombre de comunicacions 
>1

Acció 2

Acció 3

Seguiment

IAI/16/04
Data 14/04/2019

Acció 1
Impulsar una comunicació i participació més actives mitjançant el correu electrònic amb els diferents grups 
d'interès perquè contribueixin més eficaçment en l'elaboració i seguiment de les accions de millora de la 
titulació del Grau en Turisme.

Sí

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
Des del departament de Borsa de Pràctiques s'han realitzat nombrosos contactes amb els ocupadors. A més 
s'ha reforçat el servei amb una persona més, per la qual cosa s'ha incrementat l'horari d'atenció a l'estudiant. 

Indicador Nombre de comunicacions 
Llindar d'acceptació >1

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació 0

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació >1

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí L'acció de comunicació s'ha assolit. 

No  

Responsable

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable

Valoració global 

Tancada

Deriva a una nova acció de millora?

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard

Subestàndard

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1, 2 i 3

Prioritat

Indicador

Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable

Responsable 

Llindar d'acceptació

Responsable

Termini de finalització

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Procés del SGIQ  vinculat

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/05
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient
de les titulacions, en especial els resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès.

Fer un tractament més pormenoritzat i efectiu dels resultats de l'aprenentatge per la gestió eficient de la 
titulació i de la satisfacció dels grups d’interès. 
Insuficient tractament quantitatiu dels resultats de l'aprenentatge per la gestió eficient de la titulació. Manca 
d'indicadors mesurables dels resultats de l'aprenentatge per la gestió eficient de la titulació.
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
II semestre curs 2019-2020
Grau en Turisme Sí

No

Si
Millorar l'accés a la informació pública de la titulació del Grau en Turisme. 
no

codi IAE

Recomanació

no

no

ACCIONS
Acció 1 Tabular quantitativament les enquestes de satisfacció sobre el professorat  Sí

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
Ampliar l'anàlisi
Informe fet i publicat

Acció 2 Ampliar l'anàlisi de les enquestes de satisfacció de la titulació i dels serveis i sistemes de suport de l'EUFB. Sí
Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
Informe de les enquestes de satisfacció
Informe fet i publicat

Acció 3

Seguiment

IAI/16/05
Data 10/02/2018

Acció 1 Tabular quantitativament les enquestes de satisfacció sobre el professorat  Sí

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
Encara no s'ha pogut avançar en aquesta acció donat que s'està a l'espera de la presentació de la proposta de 
millora de les enquestes per part de la UdG. Si la proposta de la UdG és acceptada, aquest objectiu no caldrà 
assolir-lo.

Indicador Ampliar l'anàlisi
Llindar d'acceptació Informe fet i publicat

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Ampliar l'anàlisi de les enquestes de satisfacció de la titulació i dels serveis i sistemes de suport de l'EUFB. Sí

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
Encara no s'ha pogut avançar en aquesta acció donat que s'està a l'espera de la presentació de la proposta de 
millora de les enquestes per part de la UdG. Si la proposta de la UdG és acceptada, aquest objectiu no caldrà 
assolir-lo.

Indicador Informe de les enquestes de satisfacció
Llindar d'acceptació Informe fet i publicat

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació Informe fet i publicat

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Responsable

Resultat obtingut de l'indicador

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard

Subestàndard

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Prioritat

Indicador

Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable

Responsable 

Llindar d'acceptació

Responsable

Termini de finalització

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Procés del SGIQ  vinculat

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes
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Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
Data 07/02/2019

Acció 1 Tabular quantitativament les enquestes de satisfacció sobre el professorat  Sí

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)

Encara no s'ha pogut avançar en aquesta acció donat que s'està a l'espera de la presentació de la proposta de 
millora de les enquestes per part de la UdG. Si la proposta de la UdG és acceptada, aquest objectiu no caldrà 
assolir-lo.

Indicador
Ampliar l'anàlisi

Llindar d'acceptació Informe fet i publicat

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Ampliar l'anàlisi de les enquestes de satisfacció de la titulació i dels serveis i sistemes de suport de l'EUFB. Sí

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)

Encara no s'ha pogut avançar en aquesta acció donat que s'està a l'espera de la presentació de la proposta de 
millora de les enquestes per part de la UdG. Si la proposta de la UdG és acceptada, aquest objectiu no caldrà 
assolir-lo.

Indicador Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Llindar d'acceptació 0

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Data 09/02/2020

Acció 1 Tabular quantitativament les enquestes de satisfacció sobre el professorat  Sí

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)

Encara no s'ha pogut avançar en aquesta acció donat que s'està a l'espera de la presentació de la proposta de 
millora de les enquestes per part de la UdG. Si la proposta de la UdG és acceptada, aquest objectiu no caldrà 
assolir-lo. Actualment es gestiona des de l'objectiu OBJ0001095 i OBJ0001147

Indicador Ampliar l'anàlisi

Llindar d'acceptació Informe fet i publicat

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Ampliar l'anàlisi de les enquestes de satisfacció de la titulació i dels serveis i sistemes de suport de l'EUFB. Sí

0

Encara no s'ha pogut avançar en aquesta acció donat que s'està a l'espera de la presentació de la proposta de 
millora de les enquestes per part de la UdG. Si la proposta de la UdG és acceptada, aquest objectiu no caldrà 
assolir-lo. Actualment es gestiona des de l'objectiu OBJ0001095 i OBJ0001147

Indicador Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Llindar d'acceptació Ampliar l'anàlisi de les enquestes de satisfacció de la titulació i dels serveis i sistemes de suport de l'EUFB.

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)

0 A l'espera dels objectius OBJ 0001095 i OBJ000147 de la Comissió de Qualitat.

No   

No  

Responsable

Valoració global 

Tancada

SEGUIMENT 2

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

SEGUIMENT 3

Responsable

Deriva a una nova acció de millora?

Valoració global de l'objectiu de millora

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/06
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del
centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional.

Ampliar el que estableix la "LEY  ORGÁNICA  4/2007,  de  12  de  abril,  por  la  que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades" i incrementar el número de professors amb experiència 
professional en el sector del turisme.

Més del 50% dels crèdits de la titulació són impartits per doctors i d'aquests el 60% són impartits per doctors 
acreditats. El claustre de professors que imparteix la titulació del Grau en Turisme a l'EUFB té la qualificació  i 
experiència acadèmiques suficients per impartir la titulació, no obstant alguns dels professors no compten 
amb la suficient experiència professional en el sector. L'EUFB compte amb suficients doctors i doctors 
acreditats per impartir el Grau en Turisme d'acord amb el que estableix la Llei. Alguns professors contractats 
no tenen cap experiència professional en el sector turístic.
No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Direcció de l'EUFB
II Semestre curs 2019-2020
Grau en Turisme Sí

No

Per definir
codi IAE

Recomanació Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

Per definir

Per definir

ACCIONS
Acció 1 Seguir augmentant el nombre de crèdits impartits per doctors i doctors acreditats en la titulació. Sí

Direcció de l'EUFB
Nombre de crèdits impartits per doctors i doctors acreditats en la titulació
55%

Acció 2 Fomentar entre el professorat llicenciat fer el programa de doctorat i l'acreditació. Sí
Direcció de l'EUFB
passar de llicenciat a doctor i de doctor a doctor acreditat
> 1

Acció 3
Fomentar la contractació de professorat doctor acreditat amb experiència professional en el sector del 
turisme.

Sí

Direcció de l'EUFB
Professor doctor acreditat contractat 
> 1

Seguiment

IAI/16/06
Data 18/12/2019

Acció 1
Fomentar la contractació de professorat doctor acreditat amb experiència professional en el sector del 
turisme.

Sí

Direcció de l'EUFB
En els darrers plans docents s'han incorporat professors  doctors acreditats. 

Indicador Professor doctor acreditat contractat 
Llindar d'acceptació > 1

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Fomentar entre el professorat llicenciat fer el programa de doctorat i l'acreditació. Sí

Direcció de l'EUFB
En els darrers plans docents s'han fomentat l'increment del nombre de professors doctorands i també d'altres 
professors en vies d'acreditar-se. 

Indicador passar de llicenciat a doctor i de doctor a doctor acreditat
Llindar d'acceptació > 1

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 #¡REF! Sí

#¡REF!

Indicador #¡REF!
Llindar d'acceptació > 1

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Direcció de l'EUFB

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

SI   

No  

Responsable

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable

Valoració global 

Tancada

Deriva a una nova acció de millora?

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard

Subestàndard

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1, 2 i 3

Prioritat

Indicador

Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable

Responsable 

Llindar d'acceptació

Responsable

Termini de finalització

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Procés del SGIQ  vinculat

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre
els estudiants.

Intensificar i millorar l'atenció personalitzada a l'estudiant.
Ús insuficient del temps d'atenció personalitzada i de seguiment tutorial adequat per part del professorat a 
l'estudiant. Insuficient coneixement de l'estudiant de l'horari i del valor del seguiment tutorial amb el 
professorat.
P6 Atenció i tutorització dels estudiants
Alta
Cap d'Estudis (Professorat)
I Semestre curs 2018-2019
Grau en Turisme Sí

No

Si

Coordinar millor les activitats d'aprenentatge i augmentar el grau d'adquisició de competències previstes per 
a cada assignatura mitjançant una atenció personalitzada i el seguiment tutorial adequat per a cada estudiant.

no
codi IAE

Recomanació

no

no

ACCIONS

Acció 1 Reforçar la informació i la comunicació en relació al valor del seguiment tutorial. Sí

Cap d'Estudis (Professorat)
Horari de seguiment tutorial del professorat
Horari de seguiment tutorial del professorat fet i publicat

Acció 2 Foment del seguiment tutorial. Sí

Cap d'Estudis (Professorat)
Nombre de sessions de seguiment tutorial
>1

Acció 3

Seguiment

IAI/16/07
Data 13/10/2019

Acció 1 Reforçar la informació i la comunicació en relació al valor del seguiment tutorial. Sí

Cap d'Estudis (Professorat)
A l'inici del curs s'ha fet la publicació dels horaris amb les tutories.  Aquests horaris es troben en la plataforma 
virtual de l'EUFB i tots els estudiants poden consultar-lo.

Indicador Horari de seguiment tutorial del professorat
Llindar d'acceptació Horari de seguiment tutorial del professorat fet i publicat

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Foment del seguiment tutorial. Sí

Cap d'Estudis (Professorat)
Les tutories al llarg del curs s'han succeït de manera continuada. 

Indicador Nombre de sessions de seguiment tutorial
Llindar d'acceptació >1

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació Horari de seguiment tutorial del professorat fet i publicat

10 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Cap d'Estudis (Professorat)

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Si   

No  

Responsable

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable

Valoració global 

Tancada

Deriva a una nova acció de millora?

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard

Subestàndard

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1-2 i 3

Prioritat

Indicador

Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable

Responsable 

Llindar d'acceptació

Responsable

Termini de finalització

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Procés del SGIQ  vinculat

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial
Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent del professorat

Integrar transversalment tots els membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació de Grau 
en Turisme en les activitats de formació docent, recerca i transferència de coneixement organitzades per 
l'EUFB o d'altres institucions universitàries d'àmbit nacional i internacional i afavorir-ne la publicació.
Presència i participació insuficients dels membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació de 
Grau en Turisme en projectes conjunts d'investigació en Turisme amb d'altres institucions universitàries. 
Consolidació encara insuficient del Grup de Recerca per l'Anàlisi i la Planificació del Turisme (GREPAT) de 
l'EUFB reconegut com a Grup de Recerca Adscrit a la UdG des del febrer de 2013.  
No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Direcció de l'EUFB
II Semestre curs 2019-2020
Grau en Turisme Sí

No

no
codi IAE

Recomanació

no

no

ACCIONS

Acció 1
Presència i participació dels membres dels departaments i del GREPAT de l'EUFB que imparteixen la titulació 
de Grau en Turisme en projectes de recerca integrats dins del CAMPUS TURISME de la UdG. 

Sí

Direcció de l'EUFB
nombre de projectes en els que participen membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació 
de Grau en Turisme.
> 1

Acció 2
Presència i participació dels membres dels departaments i del GREPAT de l'EUFB que imparteixen la titulació 
de Grau en Turisme en projectes de recerca integrats dins del CAMPUS GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ de la 
UdG.

Sí

Direcció de l'EUFB
nombre de projectes en els que participen membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació 
de Grau en Turisme.
>1

Acció 3
Presència i participació dels membres dels departaments i del GREPAT de l'EUFB que imparteixen la titulació 
de Grau en Turisme en projectes de recerca integrats i de transferència de coneixement organitzats per l'EUFB 
o d'altres institucions universitàries d'àmbit nacional i internacional.

Sí

Direcció de l'EUFB
nombre de projectes en els que participen membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació 
de Grau en Turisme.
> 1

Acció 4
Implantar el Pla de Formació basat en les necessitats del professorat i en la seva evolució a futur projectada 
per l'EUFB.

Sí

Direcció de l'EUFB

Nombre de formacions per satisfer les necessitats del professorat. 

> 2

Prioritat

Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Indicador

Responsable

Llindar d'acceptació

Responsable 

Llindar d'acceptació

Responsable

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard
Subestàndard

Procés del SGIQ  vinculat

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes

Indicador

Indicador

Termini

S'ha  desestimat 

nova acció?

Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Tractat per un  IAE

Responsable
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Seguiment 1-2 i 3
Data 18/01/2019

Acció 1
Presència i participació dels membres dels departaments i del GREPAT de l'EUFB que imparteixen la titulació 
de Grau en Turisme en projectes de recerca integrats dins del CAMPUS TURISME de la UdG. 

Sí

Direcció de l'EUFB
Encara no s'ha pogut posar en marxa aquesta acció. 

Indicador
nombre de projectes en els que participen membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació 
de Grau en Turisme.

Llindar d'acceptació > 1

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2
Presència i participació dels membres dels departaments i del GREPAT de l'EUFB que imparteixen la titulació 
de Grau en Turisme en projectes de recerca integrats dins del CAMPUS GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ de la 
UdG.

Sí

Direcció de l'EUFB
Encara no s'ha pogut posar en marxa aquesta acció. 

Indicador
nombre de projectes en els que participen membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació 
de Grau en Turisme.

Llindar d'acceptació >1

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3
Presència i participació dels membres dels departaments i del GREPAT de l'EUFB que imparteixen la titulació 
de Grau en Turisme en projectes de recerca integrats i de transferència de coneixement organitzats per l'EUFB 
o d'altres institucions universitàries d'àmbit nacional i internacional.

Sí

Direcció de l'EUFB
Encara no s'ha pogut posar en marxa aquesta acció. 

Indicador
nombre de projectes en els que participen membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació 
de Grau en Turisme.

Llindar d'acceptació > 1

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 4
Implantar el Pla de Formació basat en les necessitats del professorat i en la seva evolució a futur projectada 
per l'EUFB.

Sí

Direcció de l'EUFB

Encara no s'ha pogut posar en marxa aquesta acci

Indicador Nombre de formacions per satisfer les necessitats del professorat. 

Llindar d'acceptació >1

75 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Direcció de l'EUFB

25 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

No   

No  

Direcció de l'EUFB
nombre de formacions per satisfer les necessitats del professorat. 
> 2

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable

Valoració global 

Tancada

Deriva a una nova acció de millora?

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora

Valoració

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Responsable

Valoració

Explicació del seguiment

Responsable
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació
professional faciliten la incorporació al mercat laboral.

Millorar els serveis d’orientació professional així com l'indicador d'inserció laboral Pràctiques d’estudis 
mitjançant el suport adequat a l'estudiant.    
Insuficient atenció personalitzada d'orientació acadèmica per a cada estudiant. Reforçar el Servei de 
pràctiques, borsa de treball i antics alumnes que incrementa any rere any el número de convenis en 
pràctiques curriculars i no curriculars facilitant l'inserció laboral dels nostres estudiants. Coneixement 
insuficient del perfil acadèmic de l'estudiant. L'indicador Pràctiques d’estudis és una de les principals  vies per 
assolir la primera feina. La primera feina és l'assoliment de la inserció laboral dels nostres estudiants.  
P8 Gestió de l'orientació professional
Alta
Responsable del Servei de pràctiques
I Semestre curs 2019-2020
Grau en Turisme Sí

No

Si
Intensificar i millorar l'atenció personalitzada a l'estudiant. (IAI/16/07)
no

codi IAE

Recomanació

no

no

ACCIONS

Acció 1
Intensificar el seguiment de l'estudiant per garantir l'experiència i l'èxit de les Pràctiques d’estudi  com a una 
de les principals vies d'accés a la inserció laboral mitjançant el suport adequat abans, durant i després de les 
mateixes.    

Sí

Responsable del Servei de pràctiques
Nombre d'estudiants que tenen com a via d'accés a la inserció laboral les Pràctiques d’estudi .
> 21% dels estudiants troben la primera feina el mercat laboral a partir de la realització de les seves Pràctiques 
d'estudi.

Acció 2 Implementació del Pla Institucional d'Orientació Professional Sí

Responsable del Servei de pràctiques
Nombre d'estudiants que han estat atesos sobre la seva inserció laboral  i les Pràctiques d’estudi .
Desplegament de tot el pla al llarg de l'any 2017-2018-2019

Acció 3 Sí

Seguiment

IAI/16/09
Data 08/02/2018   -   20/12/2019

Acció 1
Intensificar el seguiment de l'estudiant per garantir l'experiència i l'èxit de les Pràctiques d’estudi  com a una 
de les principals vies d'accés a la inserció laboral mitjançant el suport adequat abans, durant i després de les 
mateixes.    

Sí

Responsable del Servei de pràctiques
El reforç en el nombre de personal del servei de pràctiques permet fer aquesta intensificació. No obstant, 
aquesta incorporació s'ha produit enguany i encara no ha tingut prou temps d'assolir l'objectiu. 

Indicador Nombre d'estudiants que tenen com a via d'accés a la inserció laboral les Pràctiques d’estudi.

Llindar d'acceptació
> 21% dels estudiants troben la primera feina el mercat laboral a partir de la realització de les seves Pràctiques 
d'estudi.

Implementació del Pla Institucional d'Orientació Professional

75 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Implementació del Pla Institucional d'Orientació Professional

Responsable del Servei de pràctiques
S'ha incorporat una nova persona al servei de pràctiques i una becada també reforça el servei per les tardes. La 
tasca d'ambues persones es sumen a la tasca de la responsable del servei de pràctiques i borsa de treball. 
L'ampliació de l'horari d'atenció així com la preparació i signatura dels convenis i el tractament de les ofertes 
laborals ha millorat en nombre en el darrer any.

Indicador
Nombre d'estudiants que han estat atesos sobre la seva inserció laboral  i les Pràctiques d’estudi.

Llindar d'acceptació Desplegament de tot el pla al llarg de l'any 2017-2018-2019

50 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Resultat obtingut de l'indicador

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard

Subestàndard

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1 i 2

Prioritat

Indicador

Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable

Responsable 

Llindar d'acceptació

Responsable

Termini de finalització

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Procés del SGIQ  vinculat

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes
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Responsable del Servei de pràctiques
Data 08/02/2018   -   20/12/2019

Acció 1
Intensificar el seguiment de l'estudiant per garantir l'experiència i l'èxit de les Pràctiques d’estudi  com a una 
de les principals vies d'accés a la inserció laboral mitjançant el suport adequat abans, durant i després de les 
mateixes.    

Sí

Responsable del Servei de pràctiques

El reforç en el nombre de personal del servei de pràctiques permet fer aquesta intensificació. Enguany, els 
resultats són visibles en quant al nombre de convenis signats i d'ofertes laborals gestionades. 

Indicador Nombre d'estudiants que tenen com a via d'accés a la inserció laboral les Pràctiques d’estudi.

Llindar d'acceptació
> 21% dels estudiants troben la primera feina el mercat laboral a partir de la realització de les seves Pràctiques 
d'estudi.

Implementació del Pla Institucional d'Orientació Professional

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Implementació del Pla Institucional d'Orientació Professional

Responsable del Servei de pràctiques

S'ha incorporat una nova persona al servei de pràctiques i una becada també reforça el servei per les tardes. La 
tasca d'ambues persones es sumen a la tasca de la responsable del servei de pràctiques i borsa de treball. 
L'ampliació de l'horari d'atenció així com la preparació i signatura dels convenis i el tractament de les ofertes 
laborals ha millorat en nombre en el darrer any.

Indicador Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Llindar d'acceptació Nombre d'estudiants que han estat atesos sobre la seva inserció laboral  i les Pràctiques d’estudi.

Desplegament de tot el pla al llarg de l'any 2017-2018-2019

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Responsable del Servei de pràctiques

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

SI   

No  

Responsable

Valoració global 

Tancada

SEGUIMENT 3

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Deriva a una nova acció de millora?

Valoració global de l'objectiu de millora
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.

Aprofundir en les dades de rendiment dels resultats d'aprenentatge de la titulació del Grau en Turisme.

el sistema d'avaluació emprat es basa en el seguiment i l'avaluació continua de l'estudiant que permeten 
garantir la plena adquisició de les competències així com la certificació fiable dels resultats d’aprenentatge  de 
la titulació del Grau en Turisme. Tanmateix els resultats d’aprenentatge pretesos no és fan públics. Insuficient 
tractament quantitatiu dels resultats d'aprenentatge per part de la Comissió de Qualitat de Centre. 

P8 Gestió de l'orientació professional
Alta
Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
I semestre curs 2019-2020
Grau en Turisme Sí

No

Si

Coordinar millor les activitats d'aprenentatge i augmentar el grau d'adquisició de competències previstes per 
a cada assignatura mitjançant una atenció personalitzada i el seguiment tutorial adequat per a cada estudiant.

no
codi IAE

Recomanació

no

no

ACCIONS
Acció 1 Analitzar de forma periòdica els resultats d'aprenentatge per implementar mesures correctives si s'escau. Sí

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
Anàlisi de les diferents tipologies de qualificacions obtingudes per assignatura
Anàlisi realitzat

Acció 2 Sí

Acció 3 Sí

Seguiment

IAI/16/10
Data 18/12/2019

Acció 1 Analitzar de forma periòdica els resultats d'aprenentatge per implementar mesures correctives si s'escau. Sí

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
A partir de les valoracions que han fet els alumnes en les enquestes es pot s'aprecia que la majora de les 
assignatures estan per sobre del 3,5 sobre 5 de valoració. Aquest resultat és positiu. 

Indicador Anàlisi de les diferents tipologies de qualificacions obtingudes per assignatura
Llindar d'acceptació Anàlisi realitzat

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació 0

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació Anàlisi realitzat

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Si   

No  

Responsable

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable

Valoració global 

Tancada

Deriva a una nova acció de millora?

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard
Subestàndard

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Prioritat

Indicador

Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable

Responsable 

Llindar d'acceptació

Responsable

Termini de finalització

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Procés del SGIQ  vinculat

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial
Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/11

Es
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.

Millorar l'índex de la taxa de graduació en el temps previst de la titulació a l'EUFB.
el curs 2014-2015 van acabar el Grau en Turisme dins del temps previst el 51% dels estudiants. Incorporació 
prematura al mercat de treball.
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Direcció de l'EUFB
II semestre curs 2019-2020
Grau en Turisme Sí

No

Si
Intensificar i millorar l'atenció personalitzada a l'estudiant.
Per definir

codi IAE

Recomanació Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

Per definir

Per definir

ACCIONS

Acció 1 Seguiment de l'estudiant durant la seva etapa acadèmica a l'EUFB Sí

Direcció de l'EUFB
Nombre d'estudiants que finalitzen en el temps previst.
>51% graduats en el temps previst

Acció 2

Acció 3

Seguiment

IAI/16/11
Data 12/12/2019

Acció 1 Seguiment de l'estudiant durant la seva etapa acadèmica a l'EUFB Sí

Direcció de l'EUFB
Les dades del curs 2018-19 indiquen una davallada de la xifra que la situa per sota del 51%. Això s'explica 
perquè cada vegada més els estudiants han de compaginar estudis amb carrera per poder pagar-la. Aquesta 
nova situació cada cop més generalitzada està essent estudiada per la Direcció de l'EUFB per trobar la millor 
solució possible. 

Indicador Nombre d'estudiants que finalitzen en el temps previst.
Llindar d'acceptació >51% graduats en el temps previst

80 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació 0

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Direcció de l'EUFB

50 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

No   

No  

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

valoració de 
l'acreditació

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
Termini de finalització
Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Valoració global 

Tancada

Deriva a una nova acció de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1, 2 i 3

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Valoració global de l'objectiu de millora

Responsable

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/12
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que 
inclou els resultats del seguiment i, si escau, de l’acreditació de la titulació.

Donar amplia informació pública al web a disposició de tots els grups d’interès sobre el SGIQ de la UdG i del 
centre, dels informes que sorgeixen al llarg de la vida de la titulació i de les evidències que ho acrediten.

Hi ha tota la informació relativa a les titulacions al web de qualitat de manera agregada però no per centre 
docent
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Gabinet de Planificació i Avaluació
1r semestre 2017-2018
Totes de grau i màster

No Sí

No
 
Per definir

codi IAE

Recomanació Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

Per definir

Per definir

ACCIONS

Acció 1
Reestructuració de la pàgina web de qualitat que recollirà la política de qualitat de la UdG i les dades 
agregades del Sistema de Garantia interna de Qualitat

Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
Pàgina web udgqualitat reestructurada
Sí

Acció 2
Creació de la pàgina web del centre docent amb informació exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les 
titulacions i les evidències que en fan referència

Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació i Responsable de qualitat del centre docent
pàgina web de qualitat del centre docent publicada i actualitzada
pàgina web actualitzada

Acció 3

Seguiment

IAI/16/12
Data 12/02/2018 i 12/02/2019

Acció 1: ACC0001143
Reestructuració de la pàgina web de qualitat que recollirà la política de qualitat de la UdG i les dades 
agregades del Sistema de Garantia interna de Qualitat

Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
Pendent de la reestructuració al llarg dels dos primers seguiments.

Indicador Pàgina web udgqualitat reestructurada
Llindar d'acceptació Sí

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2: ACC0001144
Creació de la pàgina web del centre docent amb informació exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les 
titulacions i les evidències que en fan referència

Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació i Responsable de qualitat del centre docent
S'ha canviat el codi de l'objectiu segons l'aplicatiu ServiceNow passant de IAI/16/12 a OBJ0001153. 

Indicador pàgina web de qualitat del centre docent publicada i actualitzada
Llindar d'acceptació pàgina web actualitzada

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació Sí

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
Termini de finalització
Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Resultat obtingut de l'indicador

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1 i 2

Responsable

Indicador
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Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
Data 19/01/2020

Acció 1: ACC0001143
Creació de la pàgina web del centre docent amb informació exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les 
titulacions i les evidències que en fan referència

Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació i Responsable de qualitat del centre docent

S'ha canviat el codi de l'objectiu segons l'aplicatiu ServiceNow passant de IAI/16/12 a OBJ0001153 i també es 
modifica el codi de l'acció, d'1 a ACC0001143. I també està relacionat amb l'OBJ0001153 i les accions 
ACC0001143 i ACC0001144 sobre la publicació al web de tota la informació relativa al SGIQ  de la UdG i del 
centre. 

Indicador S'ha canviat el codi de l'objectiu segons l'aplicatiu ServiceNow passant de IAI/16/12 a OBJ0001153. 

Llindar d'acceptació pàgina web de qualitat del centre docent publicada i actualitzada

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2: ACC0001144 pàgina web actualitzada Sí

0

S'ha canviat el codi de l'objectiu segons l'aplicatiu ServiceNow passant de IAI/16/12 a OBJ0001153. 

Indicador Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Llindar d'acceptació 0

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora

Gabinet de Planificació i Avaluació

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció Sí

Sí Explicació del motiu del tancament de l'objectiu

No S'ha revisat i competat l'estructura de la plana web de qualitat. 

Valoració

Valoració global 

Tancada

Deriva a una nova acció de millora?

SEGUIMENT 3

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/13
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d'informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de 
les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups dinterès

Establir un nou procediment de recollida d'informació dels estudiants sobre l'avaluació docent del professorat 
i un nou model d'enquesta 

Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantajament de 
les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa 
participació

P20 Administració i anàlisi de les enquestes de docència
Alta
Comissió de Qualitat
1r semestre 2016-2017
Tots els graus i màsters Sí Sí
No
No
 
Per definir

codi IAE

Recomanació Transcriure el text tal com està a l'IAE

No

Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

No

ACCIONS
Acció 1: ACC0001120 Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència Sí Sí

Comissió de Qualitat
Enquesta feta i administrada
Sí

Acció 2: ACC0001129 Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència Sí Sí

Comissió de Qualitat
Aprovació del nou procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència
Procediment aprovat, publicat i implantat

Acció 3: ACC0001415 Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència Sí Sí

Comissió de Qualitat
Adaptació de la nova eina informàtica
Adaptació finalitzada

Acció 4: ACC0001416 Primera edició del nou model d'enquestes de docència no no
Comissió de Qualitat
Enviament del nou model d'enquestes als alumnes
Enviament fet

Seguiment

IAI/16/13
Data 09/01/2017

Acció 1 Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència Sí Sí

Comissió de Qualitat
Durant el curs 2015-16 la Comissió de Qualitat de la Universitat ha activat tres grups de treballs per a l’anàlisi i 
millora d’aquest procediment clau, de l’índex de resposta, de la difusió dels resultats i de l’ús dels resultats 
obtinguts. Cadascun d’aquests grups ha estat compost per un vicerector, que l’ha presidit, tres o quatre 
professors, un estudiant i un membre del GPA. La Comissió de Qualitat de la Universitat comissió 8/16 de 29 
de setembre de 2016 va aprovar el nou redactat de les enquestes de docència així com les noves línies 
d’administració. Resta en mans del consell de Direcció i la Comissió de Govern de la UdG per tal de la seva 
validació final. 

Indicador Enquesta feta i administrada
Llindar d'acceptació Sí

Enquesta feta pendent d'aprovació final

50 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència Sí Sí

Comissió de Qualitat
Procediment revisat i nova proposta, pendent d'aprovar

Indicador Aprovació del nou procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència
Llindar d'acceptació Procediment aprovat, publicat i implantat

Procediment pendent d'aprovació final

50 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència Sí Sí

Comissió de Qualitat

Indicador Adaptació de la nova eina informàtica
Llindar d'acceptació Sí

10 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i Identificació de causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat

Responsable

Responsable 
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Llindar d'acceptació

Valoració

Responsable

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració
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Data 14/02/2019

Acció 1: ACC0001120 Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència Sí

Comissió de Qualitat
S'ha reprès la necessitat de la revisió de les enquestes de docència. Amb la informacio recollida en el treball 
portat a terme per la Comissió de Qualitat, s'està preparant una nova proposta per revisar i debatre a la CQ i el 
Consell de direcció. L'objectiu principal és trobar possibles camins per aonseguir un índex de resposta que 
permeti extreure conclusions i propostes de millora de la docència.

Indicador Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
Llindar d'acceptació Comissió de Qualitat

50 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Enquesta feta i administrada Sí

Sí
Durant el curs 2017-18 es va treballar en la presentació d’un informe de resultats que permet veure d’una 
manera gràfica els resultats, amb comparatives entre centres i amb dades desagregades que permeten trobar 
els punts febles. 

Indicador Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Llindar d'acceptació Comissió de Qualitat

50 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2: ACC0001129 Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència Sí

Procediment aprovat, publicat i implantat

Indicador Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
Llindar d'acceptació Comissió de Qualitat

Procediment pendent d'aprovació final

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Data 14/02/2020

Acció 1: ACC0001120 Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
L'objectiu de millora es ara el OBJ0001095. A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la  "Guia 
per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest 
document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'han distribuït en dos blocs: professor i assignatura.  
S'han portat a terme canvis en l’administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels 
resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d’assignatura-professor. Aquest document ha estat 
aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Es valoren molt 
positivament aquestes accions atès que hauran de tenir una incidència remarcable en l’índex de resposta.  

Indicador Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Llindar d'acceptació Comissió de Qualitat

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2: ACC0001129 Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència Sí

Aprovació del nou procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència
S'ha aprovat el nou procediment per administrar i analitzar les enquestes de docència amb la finalitat 
d'aconseguir un major índex de resposta. 

Indicador Procediment aprovat, publicat i implantat
Llindar d'acceptació Procediment pendent d'aprovació final

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència Sí

Comissió de Qualitat

S'afegeix aquesta acció per tal de poder fer l'enviament als alumnes. En curs
Indicador Comissió de Qualitat
Llindar d'acceptació 0

Procediment pendent d'aprovació final

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 4 Primera edició del nou model d'enquestes de docència Sí
Comissió de Qualitat

Es fixa aquesta acció com a indicadora de la finalització de tot el procés de millora de les enquestes de docència. En curs
Indicador 0
Llindar d'acceptació 43510

Procediment pendent d'aprovació final
0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

42744
50 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
No   
No  

Tancada
Deriva a una nova acció de millora?

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable
Valoració global 

SEGUIMENT 2

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable

SEGUIMENT 3

Responsable

Explicació del seguiment

Valoració

Valoració

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Explicació del seguiment

Valoració

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/14
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d'informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de 
les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups dinterès

Definir i implementar enquestes de satisfacció del professorat respecte del programa formatiu
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la 
titulació
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Mitjana
Comissió de Qualitat 
2n semestre 2016-2017
Graus i màsters Sí Sí

No

No
 
No

codi IAE  

Recomanació Transcriure el text tal com està a l'IAE

No

Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

No

ACCIONS

Acció 1: ACC0001131 Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes Sí Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació
Enquesta aprovada
Sí

Acció 2: ACC0001132 Administració de l'enquesta Sí Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació
Resultats anuals d'opinió 
Enquestes passades i resultats publicats

Acció 3:ACC0001417 Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració Sí Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació
Redacció de l'enquesta i definició del procediment
Redacció i procediment finalitzat

Seguiment

Data

Acció 1 Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació
Els GPA ha participa anualment en l 'enquesta de titulats d'AQU i  d'inserció laboral, la propera edició serà aquest curs 2016-
2017.   
La Universitat de Girona treballa en el marc dels Campus Sectorials. Un Campus sectorial és una plataforma facil itadora de 
la transferència de coneixement i  tecnologia, està focalitzat en un sector socioeconòmic concret i  es basa en la gestió de la 
demanda de coneixement. Tant el Consell  Assessor Sectorial (CAS) constituït per un grup reduït de persones escoll ides per la 
seva trajectòria professional i  personal, totes elles externes a la universitat com l’Agrupació sectorial (AS), que és el 

Indicador Enquesta aprovada
Llindar d'acceptació Sí

La UdG participa activament en la comissió d'enquestes. A hores d'ara no és una prioritat l'enquesta de 
professorat a nivell de la comissió d'AQU

75 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Administració de l'enquesta Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació
La UdG està treballant en un proposta d'enquesta de professorat i procediment d'administració d'enquesta a 
iniciar el curs 2016-2017. Es presenta la primer proposta a l'enquesta als responsables de qualitat dels centres 
a la reunió de novembre de 2016  

Indicador Resultats anuals d'opinió 
Llindar d'acceptació Enquestes passades i resultats publicats

Primer esborrany a treballar presentat

25 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació

Indicador Redacció de l'enquesta i definició del procediment
Llindar d'acceptació Sí

25

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

valoració de 
l 'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial
Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable

Responsable 
Termini de finalització
Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Indicador
Llindar d'acceptació

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Resultat obtingut de l'indicador

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable
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Data 14/02/2019

Acció 1 Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació
S'ha continuat participant en les reunions de la Comissió d'enquestes d'AQU Catalunya.

Indicador Enquesta aprovada
Llindar d'acceptació Sí

75 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Administració de l'enquesta Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació
No s'ha avançat en aquesta acció

Indicador Resultats anuals d'opinió 
Llindar d'acceptació Enquestes passades i resultats publicats

25 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació

Indicador Redacció de l'enquesta i definició del procediment
Llindar d'acceptació Redacció i procediment finalitzat

Procediment pendent d'aprovació final

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Data 10/02/2020

Acció 1: ACC0001131 Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació

Tancada.

Indicador Ja s'ha tancat la proposta en la comissió.

Llindar d'acceptació Resultats anuals d'opinió 

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2: ACC0001132 Administració de l'enquesta Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació

Aquest objectiu IAI1614 està incorporat en el OBJ0001146 i es descomposa en les accions ACC0001131, 
ACC0001417 i l'ACC0001132  Actualment es troba en curs

Indicador Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Llindar d'acceptació Administració de l'enquesta

25 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3:ACC0001417 Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació
Aquest objectiu IAI1614 està incorporat en el OBJ0001146 i es descomposa en les accions ACC0001131, 
ACC0001417 i l'ACC0001132  Actualment es troba en curs

Indicador
Redacció de l'enquesta i definició del procediment

Llindar d'acceptació Sí

Redacció de l'enquesta i definició del procediment

25 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

No  

Redacció de l'enquesta i definició del procediment
28 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
No   
No  Deriva a una nova acció de 

Explicació del seguiment

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global 
Tancada

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Deriva a una nova acció de 
millora?

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

SEGUIMENT 3

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable

Explicació del seguiment

SEGUIMENT 2
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/15

Es
co

la

Tu
ris

m
e

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d'informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de 
les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups dinterès

Definir i implementar enquestes de satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions 
docents
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions 
docents
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Mitjana
Gabinet de Planificació i Avaluació
2n semestre 2017-2018
Graus i màsters Sí Sí
No
No
 
No

codi IAE  

Recomanació

No

No

ACCIONS

Acció 1
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i 
les instal·lacions

Sí Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
Aprovació d'un sistema de recollida d'informació
Sí

Acció 2 Administració de l'enquesta Sí Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
Resultats anuals d'opinió 
Enquestes passades i resultats publicats

Acció 3 Sí Sí

Seguiment

IAI/16/15
Data 10/02/2018

Acció 1
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i 
les instal·lacions

Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
No s'ha avançat en aquesta acció

Indicador Aprovació d'un sistema de recollida d'informació
Llindar d'acceptació Sí

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Administració de l'enquesta Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
No s'ha avançat en aquesta acció

Indicador Resultats anuals d'opinió 
Llindar d'acceptació Enquestes passades i resultats publicats

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació Sí

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

valoració de 
l 'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable

Responsable 
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Indicador
Llindar d'acceptació

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Resultat obtingut de l'indicador

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable
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Data 10/02/2019

Acció 1
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i 
les instal·lacions

Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
No s'ha avançat en aquesta acció

Indicador Aprovació d'un sistema de recollida d'informació
Llindar d'acceptació Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Administració de l'enquesta Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
No s'ha avançat en aquesta acció

Indicador Resultats anuals d'opinió 
Llindar d'acceptació Enquestes passades i resultats publicats

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació 0

Procediment pendent d'aprovació final

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Data 08/01/2020

Acció 1: ACC0001134 Administració de l'enquesta

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació

Aquest objectiu de millora IAI1615 s'ha traduit en el OBJ0001147 i les accions ACC0001133 i ACC0001134. 
Actualment es troba en curs.

Indicador No s'ha avançat en aquesta acció

Llindar d'acceptació Resultats anuals d'opinió 

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2: ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i 
les instal.lacions.

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació

Aquest objectiu de millora IAI1615 s'ha traduit en el OBJ0001147 i les accions ACC0001133 i ACC0001134. 
Actualment es troba en curs.

Indicador Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Llindar d'acceptació 0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0

0

Indicador 0

Llindar d'acceptació Sí

Procediment pendent d'aprovació final

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Gabinet de Planificació i Avaluació

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

No   

No  

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada

Deriva a una nova acció de 
millora?

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

SEGUIMENT 3

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració global de l'objectiu de millora

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable

Explicació del seguiment

SEGUIMENT 2
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/16

Es
co

la

Tu
ris

m
e

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.3 El SGIQ implmentat es revisa periòdicament i genera un pla de millora per a la seva millora continua

Transformar el SGIQ institucional en el SGIQ del centre docent, ajustat a les dinàmiques i a la realitat del propi 
centre.

Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les 
titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i 
implementar el SGIQ a nivell de centre

P29 Revisió del SGIQ
Alta
Comissió de Qualitat i Comissió de Qualitat del Centre Docent
2n semestre 2018-2019
Totes les del centre docent Sí Sí

No

No
 
Per definir

codi IAE

Recomanació Transcriure el text tal com està a l'IAE

No

Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

No

ACCIONS
Acció 1 Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació a nivell del centre Sí Sí

Comissió de Qualitat del Centre docent
Nombre de procediments adaptats
Aprovació dels procediments propis del centre per part de la CQC

Acció 2 Revisió dels procediments del SGIQ d'abats general de la UdG Sí Sí
Comissió de Qualitat
Nombre de procediments revistats i adaptats
Procediments aprovats, publicats i implementats

Acció 3 Sí Sí

Seguiment

IAI/16/16
Data 09/01/2017

Acció 1 Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació a nivell del centre Sí

Comissió de Qualitat del Centre docent
La UdG està immersa en una revisió del SGIQ per tal d’adaptar-lo a una nova visió més descentralitzada i 
avançar en el desenvolupament dels sistemes de garantia de qualitat de cadascun dels centres docents. El 
propi sistema disposa d’un procediment de revisió periòdica que garanteix la millora continuada. En aquest 
sentit s'han revisat dos procediments del propi SGIQ P29 Revisió del SGIQ i P31 Procés de gestió de la millora 
dels centres docents. S'ha relacionat els Pla de millora del centre docent amb els procediments del SGIQ i en 

                      Indicador Nombre de procediments adaptats
Llindar d'acceptació Aprovació dels procediments propis del centre per part de la CQC

10 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Revisió dels procediments del SGIQ d'abats general de la UdG Sí

Comissió de Qualitat
A nivell del SGIQ s'han revisats els procediments P29 Revisió del SGIQ i P31 Procés de gestió de la millora dels 
centres docents. El procediment P2 de Disseny, modificació i extinció de la titulació està en procés de revisió i 
aprovació  

Indicador Nombre de procediments revistats i adaptats
Llindar d'acceptació Procediments aprovats, publicats i implementats

2 procediments revisats i aprovats

75 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació Aprovació dels procediments propis del centre per part de la CQC

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

valoració de 
l'acreditació

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable

Responsable 
Termini de finalització
Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Indicador
Llindar d'acceptació

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Resultat obtingut de l'indicador

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable
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Data 14/02/2019

Acció 1 Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació a nivell del centre Sí

Comissió de Qualitat del Centre docent
S'han fet reunions amb els responsables de qualitat de centre i s'ha avançat en la definició de quins processos 
o parts d'aquests poden considerar-se transversals i quins són específics de centre. S'està desenvolupant una 
eina que permeti el seguiment del SGIQ del centre i la seva implicació recíproca amb el pla de millora dels 
centres.

Indicador Nombre de procediments adaptats
Llindar d'acceptació Aprovació dels procediments propis del centre per part de la CQC

15 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Revisió dels procediments del SGIQ d'abats general de la UdG Sí

Comissió de Qualitat
No s'ha avançat en aquesta acció

Indicador Nombre de procediments revistats i adaptats
Llindar d'acceptació Procediments aprovats, publicats i implementats

75 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació 0

Procediment pendent d'aprovació final

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Data 09/01/2020

Acció 1/ ACC0001272 Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació

Manual aprovat.

Indicador
Nou Manual Aprovat

Llindar d'acceptació Manual aprovat.

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2: ACC0001395 Aprovació P0101 Millora continua Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació

Fianlitzada

Indicador Aprovació P0101 Millora continua

Llindar d'acceptació Procediment aprovat

Tancat

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

L'acció 1 i acció 2 del seguiment 2 queden dissolts en les accions 1 i 2 del seguiment 3 i en les accions 
ACC0001434 / ACC0001436, ACC0001437 / ACC0001438 I ACC0001439 que es troben a un 50% de la seva 
consequció.

Indicador 0

Llindar d'acceptació Aprovació dels procediments propis del centre per part de la CQC

Procediment pendent d'aprovació final

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Comissió de Qualitat i Comissió de Qualitat del Centre Docent

29

Durant el darrer any s'ha treballat en la revisió dels processos transversals dels SGIQ, que han de ser acreditats 
el segon semestre de 2020. Els primers passos han estat la redacció i aprovació del Manual dels Sistemes de 
Gestió de la Universitat, així com el P0101 Procés de gestió de la millora continua, aprovats per la Comissió de 
Qualitat el dia 29 de setembre de 2019. El procés de millora continua i la nova eina (ServicNow) faciliten 
l'actualització continuada i dinàmica del pla de millora del centre, permetent, d'una banda, la monitorització 
dels objectius i accions de millora i el seu desenvolupament i, de l'altra, la generació d'informes automàtics 
que integren les dades del pla de millora i faciliten l'actualització de les valoracions. Com es pot veure en el 
detall de les accions que depenen d'aquest objectiu, diversos processos estan en la darrera fase d'aquesta 
aprovació (veure informe de seguiment). 

No   

No  

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

SEGUIMENT 3

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora   OBJ0001150 (substitueix al IAI1616)

Responsable

Valoració global 

Tancada

Deriva a una nova acció de millora?

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable

Explicació del seguiment

SEGUIMENT 2



 

 
Informe de Seguiment del curs 2018-2019 
Escola Universitària Formatic Barcelona 

 

 

 

Informe de seguiment del curs 2018-2019 – EUFB     63/70  

 

OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/17

Es
co

la
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Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell 
formatiu corresponent del MECES

Completar tots els apartats, especialment les competències, de la memòria de verificació en la Seu Electrònica 
del Ministeri d'Educació i Cultura i Esport, tal com es va sol·licitar abans de començar l'acreditació del títol. 

Els responsables de l'accès a la memòria de verificació penjada a la Seu Electrònica del MECES no van 
incorporar-les. 
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Gabinet de Planificació i Avaluació
2n semestre 2017-2018
Totes de grau i màster Sí Sí

Sí

No
 
Per definir

codi IAE

Recomanació Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

Per definir

Per definir

ACCIONS

Acció 1
Accedir a la Seu Electrònica del Ministeri d' d'Educació i Cultura i Esport i completar en la memòria de 
verificació 

Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
Completar memòria seu MECES
Sí

Acció 2 Unificació de les matèries obligatòries del pla d'estudis. Sí
Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació i Responsable de qualitat del centre docent
Completar memòria seu MECES
Sí

Acció 3

Seguiment

IAI/16/17
Data 12/02/2019 i 09/02/2020

Acció 1
Accedir a la Seu Electrònica del Ministeri d' d'Educació i Cultura i Esport i completar en la memòria de 
verificació 

Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
La Facultat de Turisme de la UdG i els centres adscrits que imparteixen el Grau en Turisme estan treballant en 
la presentació d’una modificació de la memòria que doni resposta al requeriment establert al procés 
d’acreditació. En concret, al que fa referència a la compleció de tots els apartats de la memòria (incomplets 
actualment atès que es tracta de memòria en format anterior a l’aplicació informàtica del Ministerio) i la 
igualtat en les assignatures obligatòries del pla d’estudis. Aquesta document modificat està preparat per a la 
seva presentació a la Comissió de Programacio d’Estudis de la Universitat en les properes setmanes i, un cop 
aprovat, per al seu enviament a AQU Catalunya per a la seva avaluació.

Indicador Completar memòria seu MECES
Llindar d'acceptació Sí

50 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Unificació de les matèries obligatòries del pla d'estudis. Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació i Responsable de qualitat del centre docent

Indicador Completar memòria seu MECES
Llindar d'acceptació Sí

34 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació Sí

10 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora

Gabinet de Planificació i Avaluació

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció No

No   

No  

Valoració global 

Tancada

Deriva a una nova acció de millora?

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Resultat obtingut de l'indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1/2/3

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Indicador

Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable

Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

nova acció?

Termini de finalització

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
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amb condicions Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació

amb condicions
3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d'informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de 
les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups dinterès
3.3
Conèixer l'opinió dels titulats sobre la formació rebuda i el seu pas per la Universitat

Manca de coneixement suficient de l’opinió dels titulats universitaris respecte de la formació rebuda i el seu 
pas per la Universitat.  Només s’ha realitzat una edició de l’enquesta d’opinió dels titulats   (apartat 3.2., p. 16).

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Gabinet de Planificació i Avaluació
2015 i anys següents
Totes de grau i màster Sí

No

No
 

Sí
codi IAE  

No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

Recomanació Transcriure el text tal com està a l'IAE
No
 

ACCIONS
Acció 1 Incorporació de l'enquesta com un nou procés del SGIQ Sí

Tècnica del Gabinet de Planificació i Avaluació
Modificació del SGIQ
Aprovació sí/no per part de la CQ

Acció 2 Administració anual de l'enquesta Sí
Tècnica del Gabinet de Planificació i Avaluació i Responsable de qualitat del centre docent
Resultats anuals de l'opinió dels titulats
Resultat d'opinió desgregat disponible pel centre

Seguiment

IAI1618
Data
Acció 1 Incorporació de l'enquesta com un nou procés del SGIQ Sí 0

Tècnica del Gabinet de Planificació i Avaluació
El dibuix del procediment està en procés d'elaboració i durant el curs 2016/17 està pendent que s'aprovi per 
part de la Comissió de Qualitat

Indicador Modificació del SGIQ
Llindar d'acceptació Aprovació sí/no per part de la CQ

25 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Administració anual de l'enquesta Sí 0

Tècnica del Gabinet de Planificació i Avaluació i Responsable de qualitat del centre docent
La Universitat de Girona participa en la comissió d’enquestes d’AQU entre elles la de titulats. La UdG ja es 
diposen de dades agregades de l'enquesta de titulats del 2014 i del 2015. Resta pendent posar-la a disposició 
dels centres docents aquesta informació desagregada.

Indicador Resultats anuals de l'opinió dels titulats
Llindar d'acceptació Resultat d'opinió desgregat disponible pel centre

Pendent fer-la arriba de manera sistematitzada als centres

50 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

nova acció?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
Termini de finalització
Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?
Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

Codi inicial

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard
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Data 14/02/2019

Acció 1 Incorporació de l'enquesta com un nou procés del SGIQ Sí

Tècnica del Gabinet de Planificació i Avaluació
El procés per a l'administració de l'enquesta als graduats recents s'ha incorporat al SGIQ de la Universitat

Indicador Modificació del SGIQ
Llindar d'acceptació Aprovació sí/no per part de la CQ

60 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Administració anual de l'enquesta Sí

Tècnica del Gabinet de Planificació i Avaluació i Responsable de qualitat del centre docent
L'enquesta s'administra anualment en coordinació amb AQU Catalunya qui, posteriorment, envia les dades 
recollides a la Universitat. Aquestes dades estan disponibles per als centres

Indicador Resultats anuals de l'opinió dels titulats
Llindar d'acceptació Resultat d'opinió desgregat disponible pel centre

60 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació 0

Procediment pendent d'aprovació final

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Data 14/02/2020

Acció 1: ACC0001135 Incorporació de l'enquesta com un nou procés del SGIQ Sí

Tècnica del Gabinet de Planificació i Avaluació i Responsable de qualitat del centre docent
El procés per a l'administració de l'enquesta als graduats recents s'ha incorporat al SGIQ de la Universitat. S'ha 
canviat el codi de l'objectiu segons l'aplicatiu ServiceNow passant de IAI/16/18 a OBJ0001148 i també es 
modifica el codi de l'acció, d'1 a ACC0001135.

Indicador
La Universitat de Girona participa en la comissió d’enquestes d’AQU entre elles la de titulats. La UdG ja es 
diposen de dades agregades de l'enquesta de titulats del 2014 i del 2015. Resta pendent posar-la a disposició 
dels centres docents aquesta informació desagregada.

Llindar d'acceptació Resultats anuals de l'opinió dels titulats

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2: ACC0001136 Administració anual de l'enquesta Sí

Pendent fer-la arriba de manera sistematitzada als centres
El procés per a l'administració de l'enquesta als graduats recents s'ha incorporat al SGIQ de la Universitat. S'ha 
canviat el codi de l'objectiu segons l'aplicatiu ServiceNow passant de IAI/16/18 a OBJ0001148 i també es 
modifica el codi de l'acció, d'1 a ACC0001136.

Indicador Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Llindar d'acceptació 0

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació Aprovació sí/no per part de la CQ

Procediment pendent d'aprovació final

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Gabinet de Planificació i Avaluació

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí L'objectiu està assolit

No  

Valoració global de l'objectiu de millora

Responsable

Valoració global 

Tancat
Deriva a un objectiu de 
millora?

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

SEGUIMENT 2

SEGUIMENT 3

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d'informació i dels resultats rellevants per a la 
gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups 
dinterès
3.3.1
Posar a disposició dels centres els indicadors necessaris per als processos del VSMA ja calculats i 
en el format adient per als informes

L'aplicació actual dona la informació de manera poc amable i, de vegades, errònia.

P28 Acreditació de titulacions
Alta
Gabinet de Planificacio i Avaluació
1r semestre 2018-2019
Totes les titulacions de grau i màster Sí

No

No
 

ACCIONS
Acció 1 Revisió de l'aplicació i els càlculs Sí

Gabinet de Planificació i Avaluació
Revisió feta
Sí

Acció 2 Elaboració d'un glossari amb l'explicació de tots els indicadors Sí
Gabinet de Planificaci i Avaluació
Glossari acabat
Sí

Acció 3 Sí

Seguiment

IAI1619
Data 11/02/2020
Acció 1: ACC000141 Revisió de l'aplicació i els càlculs Sí

Gabinet de Planificació i Avaluació
En curs.

Indicador Revisió feta
Llindar d'acceptació Sí

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2: ACC000142 Elaboració d'un glossari amb l'explicació de tots els indicadors Sí

Gabinet de Planificaci i Avaluació
En curs.

Indicador Glossari acabat
Llindar d'acceptació Sí

60 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Termini de finalització

Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del 
centre, ISU - Informe de seguiment de la Universitat

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i idenficació de causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 

Llindar d'acceptació

Faculats / escoles implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador

Valoració

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1 i 2

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA
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Data 08/02/2020

Acció 1 Revisió de l'aplicació i els càlculs Sí

Gabinet de Planificació i Avaluació
S'han revisat els càlculs i s'han presentat els indicadors en el format de taula que demana AQU 
Catalunya. Tot i això, s'han trobat incidències relacionades amb aspectes específics com les 
dobles titulacions. S'ha canviat el codi de l'objectiu segons l'aplicatiu ServiceNow passant de 
IAI/16/12 a OBJ0001152 i també es modifica el codi de l'acció, d'1 a ACC0001141.

Indicador Revisió feta
Llindar d'acceptació Sí

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Elaboració d'un glossari amb l'explicació de tots els indicadors Sí

Gabinet de Planificaci i Avaluació
S'han revisat els càlculs i s'han presentat els indicadors en el format de taula que demana AQU 
Catalunya. Tot i això, s'han trobat incidències relacionades amb aspectes específics com les 
dobles titulacions. S'ha canviat el codi de l'objectiu segons l'aplicatiu ServiceNow passant de 
IAI/16/12 a OBJ0001152 i també es modifica el codi de l'acció, d'1 a ACC0001141.

Indicador Glossari acabat
Llindar d'acceptació Sí

60 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3 0 Sí

0

Indicador 0
Llindar d'acceptació 0

Procediment pendent d'aprovació final

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Gabinet de Planificacio i Avaluació
80 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Si   

No  

Resultat obtingut de l'indicador

SEGUIMENT 2

Responsable

Responsable
Valoració global 
Tancada

Deriva a una nova acció de millora?

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.3 El SGIQ implmentat es revisa periòdicament i genera un pla de millora per a la seva millora continua
3.3.1
Assegurar un desenvolupament correcte dels plans de millora i els processos de qualitat als centres.

P29 Revisió del SGIQ
Alta
Gabinet de Planificacio i Avaluació
1r semestre 2018-2019
Totes les titulacions de grau i màster Sí

No

No
 

ACCIONS
Acció 1 Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres Sí

Gabinet de Planificació i Avaluació
Nombre de reunions
2 anuals

Acció 2 Trobar, en la mesura del possible, una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora. Sí

Gabinet de Planificació i Avaluació
Eina dissenyada i  implementada
Eina dissenyada i  implementada

Acció 3 Sí

Seguiment

Data 14/02/2019

Acció 1 Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres

Durant el curs 2017-18 s'han portat a terme 2 reunions amb els responsables de qualitat dels centres, als 
mesos d'octubre i maig

Indicador Nombre de reunions
Llindar d'acceptació 2 anuals Sí

2

100

Acció 2 Trobar, en la mesura del possible, una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora.

Gabinet de Planificació i Avaluació
S'està desenvolupant una eina de mercat, adaptada a les necessitats de la universitat, per al seguiment del 
pla de millora. Representa un gran avantatge respecte de l'actual instrument (excel) ja que permet un major 
dinamisme i continuitat en el procés de seguiment. En aquests moments s'està implementant a la Facultat 
de Ciències com a pla pilot i durant els propers mesos s'ampliarà a tots els centres docents.

Indicador Eina dissenyada i  implementada
Llindar d'acceptació Eina dissenyada i  implementada Sí

60 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Explicació del seguiment

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Objectiu
Diagnòstic i idenficació de causes
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
Termini de finalització
Faculats / escoles implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Codi inicial

PLA DE MILLORA DE LA UdG

Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre, ISU - 
Informe de seguiment de la Universitat

valoració de 
l'acreditació

Estàndard
Subestàndard
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Data 08/02/2020

Acció 1:ACC0001139 Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres Sí

Gabinet de Planificacio i Avaluació

S'ha modificat el nom de l'acció segons GPA, i actualment aquesta acció està tancada en haver-se produït 
reunions amb els responsables dels centres. 

Indicador Nombre de reunions
Llindar d'acceptació 2 anuals

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2 Trobar, en la mesura del possible, una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora. Sí

Gabinet de Planificació i Avaluació
Aquesta acció actualment es troba en l'OBJ0001151 de la UdG amb el que es vol transformar els plans de 
millora i transferir-ne la gestió als centres docents. 

Indicador Eina dissenyada i  implementada
Llindar d'acceptació Eina dissenyada i  implementada

Tancada

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3: ACC0001429 / 
ACC0001273 / ACC0001426 / 
ACC0001424 / ACC0001427 / 
ACC0001428 / ACC0001425 / 
ACC0001432 / ACC0001431 / 
ACC0001430

Millorar el pla de millora de l'ED/FC/FL/EPS/FD/FCEE/FEP/FT/FI/FM Sí

Gabinet de Planificació i Avaluació

Aquestes accions en curs són aplicables a la UdG i a les seves facultats, però també de la seva aplicació s'en 
derivarà la dels centres adscrits en un futur pròxim. Per tant, l'assoliiment d'aquestes accions tindrà una 
repercusió en les accions 1 i 2 de l'IAI1620.

Indicador Assoliment de les accions
Llindar d'acceptació Assoliment de les accions

Assoliment de les accions

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Gabinet de Planificacio i Avaluació
25 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
No no

No  Deriva a una nova acció de millora?

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global 
Tancada

Responsable

SEGUIMENT 2

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració
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