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HISTÒRIC DE CANVIS 

Versió Data Descripció del Canvi 

01 20/12/2016 Redacció del procés. 

02 17/06/2022 Actualització i adaptació a la nova fitxa de procés. Inclusió d’indicadors. 

 

Responsable del procés 
 

Degà/ana 

Altres parts implicades en la 

cadena de responsabilitats 

Equip Deganal 

Tècnic/a de Qualitat (TQ) 

Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) 

Comissió de Qualitat i d’Innovació Academicodocent (CQIA) 

 

1. Objectiu 

Establir les accions dirigides a la definició, revisió i millora de la política i els objectius de la qualitat de la 

Facultat d’Educació, que estan en consonància amb el Pla Director (PD) del centre. 

2. Àmbit d’Aplicació 

L’aplicació d’aquest document s’estén a totes les activitats d’àmbit academicodocent relacionades amb el 

procés de definició dels objectius de qualitat i les revisions periòdiques que es faran al centre. 
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3. Entrades al procés 4. Sortides del procés 

- Política de Qualitat de la UB 

- Política de Qualitat i d’Innovació Academicodocent 

de la UB 

- Política i objectius de qualitat del centre actual 

- Política i objectius de qualitat del centre 

actualitzada 

 

5. Parts interessades pertinents en el procés 

- Estudiants 
- Personal Docent i Investigador (PDI) 
- Personal d’Administració i Serveis (PAS) 
- Junta de Facultat  
- Agència de Polítiques i Qualitat de la UB (APQUB) 
- Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat (VrPAiQ) 
 

6. Normativa, guies i directrius 

- Estatut de la UB 
- Reglament de la Facultat d’Educació 
- Pla Director (PD) de la Facultat d’Educació 
- Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior 

(ENQA, 2005) 
  

7. Processos relacionats 

- Procés transversal FPTD11a: Definició de la Política de qualitat de la UB 

 

8. Desenvolupament del procés (PROCEDIMENT) 

QUÈ 

(Acció) 

COM 

(Descripció de l’acció) 

QUI 

(Responsable o agent 

implicat) 

QUAN 

(Terminis) 

Definició de la 

política de qualitat 

L’Equip Deganal redacta el document de la 

Política i Objectius de Qualitat del centre. 

Degà/ana 

+ 

Equip Deganal 

Inici de mandat 

de l’Equip 

Deganal 

Revisió, seguiment 

i actualització de la 

política de qualitat 

L’Equip Deganal revisa i actualitza el 

document de la Política i Objectius de 

Qualitat del centre. 

Degà/ana 

+ 

Equip Deganal 

Cada curs - 

setembre 

https://www.ub.edu/portal/documents/6842414/7769787/Pol%C3%ADtica+de+la+Qualitat+de+la+Universitat+de+Barcelona.pdf/f80a9007-71f1-0a8a-5d67-39b0c2f2b408
https://www.ub.edu/portal/documents/6842414/10926971/Pol%C3%ADtica+de+Qualitat_area+acad%C3%A8mica.pdf/9a443953-f819-39c1-e7f0-7baf91f64fa4
https://www.ub.edu/portal/documents/6842414/10926971/Pol%C3%ADtica+de+Qualitat_area+acad%C3%A8mica.pdf/9a443953-f819-39c1-e7f0-7baf91f64fa4
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/politica-de-qualitat
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/politica-de-qualitat
https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/normatives/estatut/estatut.html
https://www.ub.edu/portal/documents/1003888/1018680/REGLAMENT+DEFINITIU+SG-CG-SL+publicar.pdf/c7cfdaa1-00c2-0af2-57eb-09a07c968ca7
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/pla-director
http://www.aqu.cat/doc/doc_24427439_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_24427439_1.pdf
https://www.ub.edu/portal/documents/6842414/8189969/FPT_D11a_Pol%C3%ADtica+de+la+qualitat_V01.pdf/7fbe93a0-e34e-672d-f140-ba672d0322bc
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QUÈ 

(Acció) 

COM 

(Descripció de l’acció) 

QUI 

(Responsable o agent 

implicat) 

QUAN 

(Terminis) 

Informació i 

exposició pública 

El o la Degà/ana difon la proposta sobre la 

Política i els Objectius de Qualitat a tots 

els grups d’interès de la Facultat a través 

dels canals ordinaris de difusió perquè hi 

puguin presentar observacions. 

Degà/ana 

Quan es 

disposa del 

document de 

Política i 

Objectius de 

Qualitat 

Anàlisi i aprovació 

del document 

L’Equip Deganal presenta a la Comissió de 

Qualitat i d’Innovació Academicodocent 

(CQIA) el document de Política i Objectius 

de Qualitat.  

La CQIA revisa la proposta d’actualització 

i, si escau, aprova el document. 

Posteriorment a la seva aprovació, 

s’informa de l’actualització de la Política i 

Objectius de Qualitat als membres de la 

Junta de la Facultat d’Educació. 

Equip Deganal 

+ 

Comissió de Qualitat i 

d’Innovació 

Academicodocent (CQIA) 

Quan l’Equip 

Deganal 

actualitzi el 

document de 

Política i 

Objectius de 

Qualitat 

Difusió 

 

El o la Tècnic/a de Qualitat (TQ) publica el 

document de Política i Objectius de 

Qualitat al web del Sistema 

d’Assegurament Intern de la Qualitat 

(SAIQU) de la Facultat d’Educació. (Web 

Sistema d’Assegurament Intern de la 

Qualitat > SAIQU-Educació > Política i 

Objectius de la Qualitat) 

 

Tècnic/a de Qualitat (TQ) 

Després de 

l’aprovació per 

CQIA 

 

9. Revisió i millora del procés 

Descripció d’accions Responsabilitats Terminis 

El o la Degà/ana de la Facultat d’Educació, conjuntament amb els 

membres de l’Equip Deganal, analitzaran cada curs el document 

de la Política i Objectius de Qualitat del centre a partir de les 

evidències recollides, els indicadors del SAIQU i els indicadors del 

Pla Director (PD) i valoraran si és adient o cal realitzar canvis en 

el PEQ 010. 

 

Els canvis es recolliran en l’Informe de revisió del SAIQU 

(Dimensió 1) i, si escau, s’inclouran les propostes de millora en el 

Pla de Millores (PM) del centre. 

Degà/ana 

+ 

Equip Deganal 

Cada curs 

setembre 

 

https://www.ub.edu/portal/web/educacio/politica-de-qualitat
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/politica-de-qualitat
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10. Evidències documentades associades al procés 

Documentació Suport d’arxivament Responsable de la custòdia 

DOC_PEQ010_01 - Document 

de la Política i Objectius de 

Qualitat 

Web Sistema d’Assegurament 

Intern de la Qualitat > SAIQU-

Educació > Política i Objectius de 

la Qualitat 

+ 

Sharepoint Qualitat > SAIQU 

Centre > Certificació del Sistema 

> Dimensions > Política i 

Objectius de Qualitat 

Tècnic/a de Qualitat (TQ) 

DOC_PEQ010_02 – Informes 

de revisió del SAIQU (Dimensió 

1) 

Web Sistema d’Assegurament 

Intern de la Qualitat > SAIQU-

Educació > Revisió i Millora 

+ 

SharePoint Qualitat > SAIQU 

Centre > Certificació del Sistema 

> Informes de revisió del SAIQU 

Tècnic/a de Qualitat (TQ) 

DOC_PEQ010_03 - Actes de la 

Comissió de Qualitat i 

d’Innovació Academicodocent 

(CQIA) sobre l’aprovació de 

l’actualització del document la 

Política i Objectius de Qualitat  

SharePoint Qualitat > SAIQU 

Centre > Comissió de Qualitat i 

d’Innovació Academicodocent 

Secretari/a de la Comissió de Qualitat i 

d’Innovació Academicodocent (CQIA) 

DOC_PEQ010_04 - Actes de la 

Junta de Facultat d’Educació 

on s’informa de l’actualització 

de la Política i Objectius de 

Qualitat 

Web Facultat Educació > 

Funcionament intern > Suport al 

professorat > Eines i suport PDI 

(intranet SharePoint) > Junta de 

Facultat 

Secretari/a Acadèmic/a i Estudiants (SAiE) 

 

11. Indicadors associats al procés  

Codi Denominació Acceptació Meta 

IN_PEQ010_01 Informe de revisió del SAIQU (Dimensió 1) 1 1 

 

https://www.ub.edu/portal/web/educacio/politica-de-qualitat
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/politica-de-qualitat
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/revisio-i-millora
https://ubarcelona.sharepoint.com/sites/fedu/spdi/SitePages/Inici.aspx?ga=1
https://ubarcelona.sharepoint.com/sites/fedu/spdi/SitePages/Inici.aspx?ga=1

