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Redacció del Pla Director   

 

REDACTAT PER Judit Fáfila, Tècnica de Qualitat (TQ) 

REVISAT PER  Roser Boix, Degà/ana 

APROVAT PER 

Roser Boix, Degà/ana 

Junta de Facultat 

Data d’aprovació: 17/06/2022 

 

Aquest document és vigent fins: 17/06/2026 

HISTÒRIC DE CANVIS 

Versió Data Descripció del Canvi 

01 17/06/2022 Redacció inicial del procés.  

 

Responsable del procés 
 

Degà/ana 

Altres parts implicades en la 

cadena de responsabilitats 

Equip Deganal 

Tècnic/a de Qualitat (TQ) 

Junta de Facultat 

 

1. Objectiu 

Establir la definició, aprovació i revisió del Pla Director de la Facultat d’Educació. 

2. Àmbit d’Aplicació 

S’aplica a l’organització i funcionament de la Facultat d’Educació de la UB. 

 

3. Entrades al procés 4. Sortides del procés 

- - Política i Objectius de qualitat del centre - - Pla Director de la Facultat d’Educació 

 

5. Parts interessades pertinents en el procés 

- Estudiants  

- Personal Docent i Investigador (PDI) 

https://www.ub.edu/portal/web/educacio/politica-de-qualitat
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/pla-director
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- Comissió de Qualitat i d’Innovació Academicodocent (CQIA) 

- Personal d’Administració i Serveis (PAS) 

- Agència de Polítiques i Qualitat de la UB (APQUB) 

 

6. Normativa, guies i directrius 

- Estatut de la UB 

- Normativa acadèmica dels ensenyaments de la UB 

- Legislació sobre educació superior universitària 

 

7. Processos relacionats 

Processos de la Facultat d’Educació: 
- PEQ010: Disseny, desplegament i revisió de la política i objectius de qualitat al centre 
- PEQ 011: Gestió del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) 

 
8. Desenvolupament del procés (PROCEDIMENT) 

 

QUÈ 

(Acció) 

COM 

(Descripció de l’acció) 

QUI 

(Responsable o agent 

implicat) 

QUAN 

(Terminis) 

Proposta Pla 

Director 

El o la Degà/ana elabora la proposta de 

Pla Director (PD) a partir del seu programa 

electoral.  

Degà/ana 

Quan el o la 

Degà/ana inicia 

el seu mandat 

Redacció del Pla 

Director 

Els membres de l’Equip Deganal redacten 

objectius i les accions relatives al seu 

àmbit d’actuació a partir de la proposta 

del o la Degà/ana. El o la Tècnic/a de 

Qualitat (TQ) dona suport en totes les 

fases de redacció del Pla Director (PD).  

Equip Deganal  

+ 

Tècnic/a de Qualitat (TQ) 

Quan s’ha 

configurat 

l’Equip Deganal 

Informació, 

aprovació i difusió  

El o la Degà/ana presenta el Pla Director 

(PD) de centre a la Junta de Facultat per a 

la seva aprovació, si escau.  

El Pla Director (PD) es publica al web de la 

Facultat. 

La Comissió de Qualitat i d’Innovació 

Academicodocent (CQIA) del centre és 

informada sobre l’aprovació del Pla 

Director. 

Degà/ana 

+  

Junta de Facultat 

Quan s’ha 

redactat el Pla 

Director 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/normatives/estatut/estatut.html
http://www.ub.edu/acad/noracad/
http://www.ub.edu/acad/noracad/Legislacio.html
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/gestio-de-processos
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QUÈ 

(Acció) 

COM 

(Descripció de l’acció) 

QUI 

(Responsable o agent 

implicat) 

QUAN 

(Terminis) 

Seguiment i millora 

del Pla Director  

El o la Degà/ana i l’Equip Deganal fan el 

seguiment de les accions derivades dels 

objectius del Pla Director (PD), a través de 

l’anàlisi dels indicadors i de l’aportació 

d’evidències. 

El o la Tècnic/a de Qualitat (TQ) dona 

suport en el procés. 

Degà/ana 

+ 

Equip Deganal 

+ 

Tècnic/a de Qualitat (TQ) 

 

Cada curs 

setembre 

 

9. Revisió i millora del procés 

Descripció d’accions Responsabilitats Terminis 

El o la Degà/ana i l’Equip Deganal, cada curs, faran el seguiment 
de les accions derivades dels objectius del Pla Director (PD), a 
través de l’anàlisi dels indicadors i de l’aportació d’evidències i 
valoraran si és adient o cal realitzar canvis en el PEQ 013.  
Els canvis es recolliran en l’informe de revisió del SAIQU i, si 
escau, s’inclouran les propostes de millora en el Pla de Millores 
(PM) del centre. 
 
La Junta i la Comissió de Qualitat i d’Innovació Academicodocent 
del centre seran informades del procés. 
 

 
Degà/ana  

+ 
Equip Deganal 

+ 
Tècnic/a de Qualitat (TQ) 

+ 
Junta de Facultat 

+  
Comissió de Qualitat i 

d’Innovació 
Academicodocent (CQIA) 

 

 
Cada curs 
setembre 

 

 

10. Evidències documentades associades al procés 

Documentació Suport d’arxivament Responsable de la custòdia 

DOC_PEQ013_01 – Pla 
Director de la Facultat 
d’Educació 

Web SAIQU > SAIQU-Educació > 
Pla Director 

+ 
SharePoint Qualitat > 

Certificació > Dimensions > Pla 
d’actuació 

Degà/ana 

DOC_PEQ013_02 - Acta de la 
Junta de Facultat amb 
l’aprovació del Pla Director 

Web Facultat Educació > 
Funcionament intern > Suport al 
professorat > Eines i suport PDI 
(intranet SharePoint) > Junta de 

Facultat 

Secretari/a Acadèmic/a i Estudiants (SAiE) 

https://www.ub.edu/portal/web/educacio/pla-director
https://ubarcelona.sharepoint.com/sites/fedu/spdi/SitePages/Inici.aspx?ga=1
https://ubarcelona.sharepoint.com/sites/fedu/spdi/SitePages/Inici.aspx?ga=1
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Documentació Suport d’arxivament Responsable de la custòdia 

DOC_PEQ013_03 - Acta de la 
Comissió de Qualitat i 
d’Innovació Academicodocent 
en la que s’informa sobre el 
Pla Director 

SharePoint Qualitat > Comissió 
de Qualitat i d’Innovació 

Academicodocent 

Secretari/a de la Comissió de Qualitat i 

d’Innovació Academicodocent 

 

11. Indicadors associats al procés  

Codi Denominació Acceptació Meta 

 IN_PEQ_013_01 Percentatge de compliment dels indicadors del 
Pla Director per curs acadèmic 

75% 100% 

 

 

 


