
Guia de Processos: 

 

 

Circuit 
d’encàrrecs 

docents  
 

L’Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM) Efectua a principis de cada 
trimestre els encàrrecs docents amb els professionals externs que imparteixen 
classes a l’ESIM. Aquests documents estableixen obligacions i retribucions dels 
docents. En les properes pàgines trobareu la definició dels diferents processos 
a seguir per part de l’administració de l’ESIM referents a la gestió dels 
encàrrecs docents.  
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Tramitació d’encàrrecs docents 
1. Circuit de tramitació de l’encàrrec docent  

L’encàrrec docent és el document que estableix la docència que realitzarà un 

professor cada període i la retribució que n’obtindrà per ella, i el signen tant el 

professor com la directora per expressar que estan d’acord abans d’iniciar-se el 

període de docència. 

Tot professor nou que comença a col·laborar amb l’ESIM, o en el seu defecte la 

persona de direcció que el contracta, ens ha de facilitar un CVitae, còpia del DNI, 

còpia compulsada de la titulació i una fotocopia de les dades bancàries. 

A part, a l’iniciar-se cada trimestre, la direcció de l’Escola dóna a secretaria la relació 

de professors externs que impartiran docència aquell període, ja sigui com a professor 

titular d’assignatura, professor col·laborador, de tutor de pràcticum, etc. per a que 

secretaria elabori els encàrrecs docents de tots ells. 

També ens facilita un document on s’estableix la retribució de cada tipus de docència, 

per a poder calcular la retribució que rebrà cada professor. 

Per elaborar els encàrrecs docents necessitem la següent informació, que obtenim de 

la documentació entregada pels professors i de la informació que ens facilita direcció: 

− Dades del professor: Nom i cognoms, DNI, telèfon, mail, adreça, número de 

treballador (si és PSMAR) 

− Dades bancàries: Fotocòpia del compte on se li farà l’abonament  

− Dades de la docència que impartirà: assignatura, tipus de classe, nombre 

d’hores 

 

Els encàrrecs es diferencien en: 

• Personal PSMAR: treballadors del PSMAR, rebran l’abonament de la docència 

directament a la seva nòmina. 

• Personal extern: no tenen relació contractual amb el PSMAR, rebran 

l’abonament de la seva docència en el numero de compte que ens facilitin i al 

finalitzar el període de la docència impartida. 
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El circuit a seguir a secretaria és el següent: 

1. Direcció entrega a secretaria la relació de professors externs a l’ESIM  per a 

elaborar els encàrrecs docents del trimestre. 

2. Realitzem els encàrrecs docents  fent servir la plantilla que tenim a la unitat 

compartida de secretaria, segons si són d’assignatura o de pràcticum. 

3. Els imprimim i si hi ha professors nous adjuntem una fotocòpia de les seves 

dades bancàries al seu encàrrec.   

4. Realitzem un sumatori dels professors del PSMAR i dels externs per separat, 

ho adjuntem als encàrrecs. 

5. Li passen al director administratiu per a que els revisi , als professors nous 

que siguin externs els hi assignarà un número de creditor. 

6. Un cop revisats els torna a secretaria, enviem un correu a tots els professors 

per avisar-los que tenen que passar per secretaria a signar el seu encàrrec 

docent . 

7. Cada professor revisa el seu encàrrec i si hi està d’acord el signa i li entreguem 

una fotocòpia per a que en tingui constància. 

8. Si no hi està d’acord, s’anota la incidència i se li passa a direcció per a que 

revisi l’encàrrec docent i efectuï modificacions, si s’escau. 

9. Si hi ha modificacions es torna a imprimir l’encàrrec docent amb la incidència 

resolta i s’avisa al professor que ja pot tornar a passar a signar. 

10. Un cop tots signats se li passen a la directora per a que signi  i se li entreguen 

al director administratiu per a que en faci el pagamen t. 

11. Quan el director administratiu els retorna a secretaria, s’arxiva cada encàrrec 

docent  a la carpeta de cada professor a l’arxiu passiu. 
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Recursos: 

Humans: 

- Secretaria del Centre 
- Cap d’Estudis 
- Responsable econòmic 

Passos del Procés 

1. Decisió de la relació de professors. 
 

- Data:  A l’ inici de cada trimestre. 
 

- Responsables:  Direcció i Secretaria del Centre. 
 

- Descripció: Direcció decideix la relació de professors externs a l’ESIM i l’entrega a 
secretaria per a elaborar els encàrrecs docents del trimestre. 
 
 

2. Realització dels encàrrecs docents. 
 

- Data:  A l’ inici de cada trimestre. 
 

- Responsables:  Secretaria del Centre 
 

- Descripció:  Realitzem els encàrrecs docents fent servir la plantilla que tenim a la unitat 
compartida de secretaria, segons si són d’assignatura o de pràcticum. Els imprimim i si 
hi ha professors nous adjuntem una fotocòpia de les seves dades bancàries al seu 
encàrrec. Realitzem un sumatori dels professors del PSMAR i dels externs per separat, 
ho adjuntem als encàrrecs. 

 
 

3. Revisió per part d’ Administració del Centre. 
 

- Data:   
 

- Responsables:   
 

- Descripció:  Es trameten els encàrrecs docents al director administratiu per a que els 
revisi, als professors nous que siguin externs se’ls hi assignarà un número de creditor. 

 
 

4. Els professors signen l’encàrrec docent. 
 

- Data:   
 

- Responsables:  Secretaria del Centre 
 

- Descripció: Un cop revisats els torna a secretaria, enviem un correu a tots els 
professors per avisar-los que tenen que passar per secretaria a signar el seu encàrrec 
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docent. Cada professor revisa el seu encàrrec i si hi està d’acord el signa i li entreguem 
una fotocòpia per a que en tingui constància. 
 

 
5. Procés de revisió d’incidències o modificacions.  

 
- Data:   

 
- Responsables:  Secretaria del Centre 

 
- Descripció:  Si no hi està d’acord, s’anota la incidència i se li passa a direcció per a 

que revisi l’encàrrec docent i efectuï modificacions, si s’escau. Si hi ha modificacions es 
torna a imprimir l’encàrrec docent amb la incidència resolta i s’avisa al professor que ja 
pot tornar a passar a signar. 

 
 

6. Signatura de Direcció i abonament sous. 
 

- Data:   
 

- Responsables:  Secretaria del Centre i Alumnat 
 

- Descripció: . Un cop tots els encàrrecs docents són signats es trameten a la directora 
per a que els signi i s’ entreguen posteriorment al director administratiu per a realitzar 
els pagaments corresponents. 
 
 

7. Arxivament dels encàrrecs docents. 
 

- Data:  Al finalitzar el procés. 
 

- Responsables:  Secretaria del Centre 
 

- Descripció: Quan el director administratiu els retorna a secretaria, s’arxiva cada 
encàrrec docent a la carpeta de cada professor a l’arxiu passiu. 
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1.2. Diagrama del Procés:  

Inici 

Decisió de la relació de professors.  

Director/a i Secretaria del Centre  

Realització dels encàrrecs docents.  

Secretaria del Centre  

Revisió per part de l’administració del 
centre.  

Administració i Finances  

Docent rep l’encàrrec docent.  

Secretaria del Centre i Docents  

Necessitat de 
modificacions?

No 

Sí 
Procés de 

revisió 
d’incidències 

o 
modificacions 

Director/a 
Signatura de l’encàrrec docent.  

Secretaria del Centre i Docents  

Signatura de Direcció i abonament 
sous.  

Director/a i Administració i Finances  

Arxivament dels encàrrecs docents. 

Secretaria del Centre  
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