
Guia de Processos: 

 

 

Programa  
de Mobilitat  
i Intercanvi  

 

L’Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM) disposa d’un programa 
d’intercanvi nacional i internacional, dirigit al conjunt dels estudiants i també al 
Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal d’Administració i Serveis 
(PAS). En les properes pàgines trobareu la definició dels diferents processos a 
seguir per part de l’administració de l’ESIM referents al programa de Mobilitat i 
Intercanvi.
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Programa de Mobilitat i Intercanvi 
1. Programa de Mobilitat d’Estudiants  

L’objectiu del programa de mobilitat d’estudiants se centra en la realització 
d’estudis a universitats nacionals o estrangeres per a incorporar-los 
posteriorment al seu expedient acadèmic, col·laborant directament amb la 
realització d’un Espai Europeu d’Educació Superior. Aquest programa 
d’intercanvi és una forma d’establir i millorar els aprenentatges i les relacions 
amb les universitats nacionals i d’arreu, fomentant la internacionalització del 
coneixement acadèmic de la disciplina i la introducció a d’altres cultures. 

 

Política de Convenis: 

El Programa de Mobilitat es basa en l’existència de convenis amb altres 
universitats i centres nacionals i internacionals. La renovació dels convenis 
vigents en els moments establerts i l’establiment de nous convenis serà 
competència del Coordinador de Mobilitat i la Direcció del Centre. Els convenis 
seran signats per la Gerència del PSMAR (Parc de Salut del Mar). 

 

Recursos: 

Humans: 

- Coordinador de Mobilitat 
- Secretaria del Centre 

  

Responsable:  Contacte  
 

- Coordinadora de Mobilitat 

Sílvia Esteban Sepúlveda 

 

 

Mail: sesteban@parcdesalutmar.cat 
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1.1 Estudiants que marxen fora (Outgoing students) 

Els estudiants que volen realitzar una estada acadèmica en un altre centre han 
de realitzar un seguit de tràmits conjuntament amb les Universitats d’origen i de 
destinació, les institucions estatals i europees i l’ESIM. A continuació definim 
els punts més importants del procés on intervé l’ESIM. 

En l’estada en una universitat o centre destí, els estudiants hauran de cursar un 
mínim de 20 crèdits ECTS, amb opció de cursar-ne 15 (+5 realitzats a la 
universitat d’origen (ESIM en el nostre cas)).  

Els objectius del centre són en primer lloc captar l’interès dels estudiants per 
els programes de mobilitat. En segon lloc aconseguir desenvolupar tot el 
procés del manera més eficient. En tercer i darrer lloc, aconseguir uns índex de 
satisfacció amb l’estada i la gestió de la mateixa elevats. Aquests objectius es 
troben compresos en la taula que segueix a continuació. 

 

Indicadors a recollir: 

Entre parèntesi, els punts del procés corresponents. En negreta els indicadors 
públics de la titulació. 

 
Objectiu 

 
Indicador 

 
Estàndard 

Promoure l’interès en 
l’Erasmus i prog. 

d’intercanvi. (1 i 2) 

Presentacions 
fetes/presentacions 

totals previstes. 

 
100% 

 
 
 

Nombre assistents/ total 
estudiants curs (2n o 3r).  

 
50% 

Assolir cobertura de les 
places ofertes 

 

% de peticions de 
mobilitat per nombre de 
places disponibles (3). 

 
70% 

 
 
 

% de sol·licitants amb 
plaça (4). 

 
70% 

 % de reclamacions 
sobre total sol·licitants 

(5). 

 
10% 

 % de places desertes 
(6). 

 

 
10% 

 % de peticions ext. de 
mobilitat per nombre de 

places disp. (7). 

 
70% 

 % de cobriment de 
places en conv. 

Extraordinària (9). 

 
70% 
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 % de places assignades 
segons convocatòria (en 

%) (4 i 9). 

 
70-30 

 % de places assignades 
segons Modalitat (4 i 9). 

 

 
- 

 
 
 

% d’estudiants ESIM 
que realitzen mobilitat.  

 
10% 

Conèixer grau de 
satisfacció dels 

estudiants amb l’estada 
(15). 

Qüestionari  valors 0-10  
6 sobre 10 

Conèixer grau de 
satisfacció dels 

estudiants amb la gestió 
(15). 

Qüestionari  valors 0-10  
6 sobre 10 

 
 
 

Percentatge d’acords 
acadèmics modificats 

(13). 
 

 
10% 
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Passos del Procés  

1. Primera presentació del Programa de Mobilitat al s estudiants de 
l’ESIM. 
 

- Data:  Maig-Juny 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda 
- . 

 
- Descripció: Durant el tercer trimestre es realitzarà una primera presentació sobre 

mobilitat als estudiants de primer curs del centre. Aquests rebran la informació respecte 
als diferents programes i opcions d’intercanvi disponibles i quins són els diferents 
requisits i passos a seguir. S’oferirà també als estudiants la possibilitat 
d’assessorament personalitzat amb el responsable de mobilitat d’estudiants. Aquesta 
informació es pot trobar durant tot l’any al lloc web. En aquesta primera presentació 
s’incidirà especialment en l’aspecte dels requisits lingüístics a complir. 
 
 

 
2. Segona presentació del Programa de Mobilitat als  estudiants de 

l’ESIM. 
 

- Data:  Octubre-Novembre 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda 
 
.  

- Descripció: Durant el primer trimestre es realitzarà una segona presentació sobre 
mobilitat als estudiants de segon curs del centre. Aquests rebran la informació respecte 
als diferents programes i opcions d’intercanvi disponibles i quins són els diferents 
requisits i passos a seguir. S’oferirà també als estudiants la possibilitat 
d’assessorament personalitzat amb el responsable de mobilitat d’estudiants. Aquesta 
informació es pot trobar durant tot l’any al lloc web. En els dies posteriors s’obrirà la 
Convocatòria Ordinària. 
 
 
 

3. Presentació de sol·licituds en convocatòria ordi nària. 
 

- Data:  Novembre 
  

- Responsable:  Estudiants.  
 

- Descripció: L’estudiant interessat procedeix a entregar les sol·licituds de plaça per als 
diferents programes d’intercanvi. L’estudiant entrega a la Secretaria del Centre la 
sol·licitud i documentació requerida. 
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4. Resolució d’adjudicació de places convocatòria o rdinària. 
 

- Data:  Novembre-Desembre 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda 
 
 

- Descripció: El Responsable de Mobilitat resol l’assignació de places als estudiants 
sol·licitants. La Secretaria del Centre publica els resultats via Aula Virtual (Moodle). 

 
 
 

5. Període de reclamacions i revisió. 
 

- Data:  Desembre 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda 
 

- Descripció: Els estudiants disposen d’una setmana per a efectuar possibles 
reclamacions o modificacions en l’adjudicació de les places d’intercanvi i mobilitat. 
Aquestes reclamacions seran canalitzades en primera instància via secretaria i resoltes 
pel Coordinador de Mobilitat.  
 
 

 
6. Signatura de l’acceptació de la plaça en convoca tòria ordinària. 

 
- Data:  Desembre 

 
- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda 

 
 

- Descripció: Els estudiants amb plaça adjudicada procedeixen a signar el document 
d’acceptació de la plaça a la Secretaria del Centre. 

 
 

7. Presentació sol·licituds en convocatòria extraor dinària. 
 

- Data:  Desembre 
 

- Responsable:  Elena Vidal Alfonso. 
 

- Descripció: En el cas de disposar de places de mobilitat desertes, s’obriria un període 
extraordinari d’adjudicació de places. L’estudiant interessat procedeix a entregar les 
sol·licituds de plaça per als diferents programes d’intercanvi. L’estudiant entrega a la 
Secretaria del Centre la sol·licitud i documentació requerida. 
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8. Resolució d’adjudicació de places convocatòria e xtraordinària. 
 

- Data:  Gener-Febrer 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda 
 
 

- Descripció: El Coordinador de Mobilitat resol i publica l’assignació de places als 
estudiants sol·licitants en convocatòria extraordinària. La Secretaria fa la publicació 
dels resultats es fa via Aula virtual (Moodle). 
 
 

9. Signatura de l’acceptació de la plaça en conv. E xtraordinària. 
 

- Data:  Gener-Febrer 
 

- Responsable:  Elena Vidal Alfonso. 
 

- Descripció: Els estudiants amb plaça adjudicada de forma extraordinària procedeixen 
a signar el document d’acceptació de la plaça a la Secretaria del Centre. 

 

10. Gestió i signatura de l’Acord Acadèmic. 
 

- Data:  Abril-Desembre 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 

- Descripció: El Responsable de Mobilitat d’Estudiants defineix els apartats de l’Acord 
Acadèmic amb la Universitat de Destinació. El Coordinador de Mobilitat signa els 
Acords Acadèmics amb les universitats de destinació dels estudiants d’intercanvi.  

 
 

11. Signar conveni subvenció. 
 

- Data:  Abril-Desembre 
 

- Responsable:  Estudiants. 
 

- Descripció: L’estudiant emplena els formularis requerits per la UPF. (especial atenció 
a les dades bancàries). 
 
 

12. Omplir la documentació requerida per Universita t Destí. 
 

- Data:  Abril-Desembre. 
 

- Responsable:  Estudiant. 
- Descripció: L’estudiant és responsable únic de complimentar i enviar tota la informació 

que la universitat de destí li requereixi a cada moment. 
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13. Certificat d’arribada i confirmació/modificació  de l’Acord Acadèmic.  
 
- Data:  A les 3-4 setmanes de l’arribada la universitat de destinació.  

 
- Responsable:  Estudiant 

 
- Descripció: A les 3-4 setmanes de l’arribada de l’estudiant al Centre Receptor 

l’estudiant envia al Coordinador de Mobilitat el certificat d’arribada. També envia un 
document confirmant el compliment de l’Acord acadèmic o, en el seu defecte, en fa 
juntament amb el Coordinador de Mobilitat de la  universitat de destí  les modificacions 
necessàries, en un nou Acord Acadèmic. El Coordinador de Mobilitat de l’ESIM dóna el 
vistiplau a l’acord modificat.   

 

14. Certificat d’assistència. 
 

- Data:  A les 4 setmanes d’haver retornat. 
 

- Responsable:  Estudiant. 
 

- Descripció: L’estudiant entrega al Coordinador de Mobilitat el certificat d’assistència 
original de l’estada.  

 

15. Qüestionari de satisfacció. 
 

- Data:  A les 4 setmanes d’haver retornat. 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda 
- . 

 
- Descripció: El Coordinador de Mobilitat s’encarrega de realitzar el qüestionari de 

satisfacció als estudiants. Posteriorment s’encarrega de processar les dades 
obtingudes per a posterior anàlisi. 
 

 

16. Reconeixement de crèdits ECTS. 
 

- Data:  A les 3-6 setmanes d’haver retornat. 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 
 

- Descripció: L’alumne entrega l’Informe de Notes i el Coordinador de Mobilitat processa 
les qualificacions obtingudes per l’estudiant, efectuant el reconeixement de crèdits 
corresponents. La Secretaria del Centre introdueix a l’expedient les qualificacions i 
tanca les actes. 
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1.1.2.    Diagrama del Procés Outgoing:  
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1.2. Estudiants que venen (Incoming  students) 

Els estudiants provinents d’altres centres han de completar un procés a la 
universitat d‘origen i certs requisits amb l’ESIM. En les properes pàgines es 
detallen els passos per a la rebuda d’estudiants incoming.  

Els principals objectius del Programa de Mobilitat respecte als estudiants que 
venen d’altres centres són diversos. D’una banda es busca una 
internacionalització del centre, l’obertura de nous convenis d’intercanvi i 
l’arribada de coneixement i experiència d’altres països. D’altra banda és 
fonamental que l’estada dels estudiants visitants resulti el més satisfactòria i útil 
possible tant pera ells com per a la resta de l’estudiant de l’ESIM.  

 

Indicadors a recollir: 

 
Objectiu 

 
Indicador 

 
Estàndard 

Assolir cobertura de les 
places ofertes 

 

Percentatge de 
cobertura de les places 

ofertes. 

 
70% 

 
 
 

% de places assignades 
segons Modalitat. 

 
- 

Conèixer grau de 
satisfacció dels 

estudiants amb l’estada 
(). 

Qüestionari  valors 0-10  
6 sobre 10 

Conèixer grau de 
satisfacció dels 

estudiants amb la gestió 
(). 

Qüestionari  valors 0-10  
6 sobre 10 

 
 
 

Percentatge d’acords 
acadèmics modificats (). 
 

 
10% 

 

Passos del Procés  

1. Recepció de les sol·licituds d’intercanvi i Mobi litat 
 

- Data:  Fins 30 d’Abril (s’acceptaran sol·licituds de termini de forma excepcional, 
depenent de la disponibilitat de places). 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda 

. 

 



 

 

12 

- Descripció: Els Centres amb conveni amb l’ESIM procedeixen a enviar les sol·licituds 
de plaça per als diferents programes d’intercanvi. Aquestes peticions Arriben al 
Coordinador de Mobilitat. 

 

 

2. Acceptació sol·licituds i resolució d’adjudicaci ó de places. 
 

- Data:  Termini màxim d’un mes des de la recepció. 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
. 
 

- Descripció: El coordinador de Mobilitat resolt la sol·licitud de places segons les 
modalitats demandades i ho  comunica l’adjudicació al centre emissor.  
 
 
 

3. Gestió i signatura de l’Acord Acadèmic. 
 

- Data:  Termini màxim d’un mes des de la recepció de l’acord acadèmic.  
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 

- Descripció: El Coordinador de Mobilitat defineix els apartats de l’Acord Acadèmic amb 
la universitat d’origen. Signa els Acords Acadèmics amb les universitats d’origen dels 
estudiants d’intercanvi.  

 

4. Petició i recepció de la documentació requerida.  
 

- Data:  60-30 dies de l’arribada de l’estudiant. 
 

- Responsable: Elena Vidal Alfonso. 
 

- Descripció: Es realitza la petició d’informació als estudiants, aquesta petició inclou: 
Currículum Vitae, expedient acadèmic, carta de motivació, fotocòpia del Passaport, foto 
carnet, targeta sanitària europea (TIS), i el carnet de vacunació. Amb aquesta 
informació Secretaria realitzarà els carnets d’estudiant i de biblioteca dels estudiants 
incoming.  
 
 

 
5. Rebuda i acollida dels estudiants. 
 

- Data:  A l’arribada dels estudiants. 
 

- Responsable: Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 
. 
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- Descripció: Es realitza la benvinguda als estudiants, l’entrega d’un dossier informatiu i 
les credencials d’estudiant i de la biblioteca. Alhora emplenen un formulari amb les 
seves dades referents al seu nou domicili i contacte a Barcelona que entreguen a 
Secretaria. 
 

 

6. Certificat d’arribada i confirmació/modificació de l’Acord Acadèmic.  
 
- Data:  En les 3-4 setmanes des de l’arribada a l’ESIM.  

 
- Responsable:  Estudiant. 

 
- Descripció: L’estudiant disposa d’un termini de 3-4 setmanes per enviar al seu 

Coordinador de Mobilitat el certificat d’arribada. També envia un document confirmant 
el compliment de l’Acord acadèmic o, en el seu defecte, en fa, juntament amb el 
Coordinador de Mobilitat de l’ESIM,  les modificacions necessàries en un nou Acord 
Acadèmic. El Coordinador de Mobilitat de la universitat d’origen dóna el vistiplau a 
l’acord modificat.   

 

7. Qüestionari de satisfacció i tramesa d’avaluacio ns. 
 

- Data:  En finalitzar l’estada prevista. 
 

- Responsable: Sílvia Esteban Sepúlveda. 
. 
 

- Descripció: L’estudiant incoming realitza el qüestionari de satisfacció i se li entreguen 
els Certificats de Finalització d’estada i el Certificat de Notes (Transcript of records).  

 

8. Clausura de l’estada amb la universitat d’origen . 
 

- Data:  En 30 dies. 
 

- Responsable: Sílvia Esteban Sepúlveda. 
. 
 

- Descripció: Correu informatiu a la Universitat d’Origen dels estudiants agraint l’estada 
dels seus estudiants.  
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1.2.1.  Diagrama del Procés Incoming: 
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2. Programes de Mobilitat de PDI i PAS 

Un dels pilars en la carrera acadèmica del professorat universitari és 
l’experiència internacional, col·laborant en el creixement i desenvolupament de 
la institució universitària. Els programes de mobilitat per a docents permeten 
l’intercanvi de coneixement i fan possible iniciar aliances de col·laboracions 
docents i investigadores. A més, aquests programes acosten als docents a 
realitats diferents que poden ser de gran utilitat a l’hora d’iniciar activitats 
d’innovació docent i per a comprendre determinats processos acadèmics. 

 

Política de Convenis: 

El Programa de Mobilitat es basa en l’existència de convenis amb altres 
universitats i centres nacionals i internacionals. La renovació dels convenis 
vigents en els moments establerts i l’establiment de nous convenis serà 
competència del Coordinador de Mobilitat i la Direcció del Centre. Els convenis 
seran signats per la Gerència del PSMAR (Parc de Salut del Mar). 

 

 

Recursos: 

Humans: 

- Coordinador de Mobilitat 
- Secretaria del Centre 

  

Responsable:  Contacte  
 

- Sílvia Esteban Sepúlveda 

 

 

Mail: sesteban@parcdesalutmar.cat 

 



 

 

16 

2.1.Personal Docent i Investigador 

2.1.1.PDI que marxa (Outgoing PDI) 

Els docents i investigadors que volen realitzar una estada acadèmica en un 
altre centre han de realitzar un seguit de tràmits conjuntament amb les 
Universitats d’origen i de destinació, les institucions estatals i europees i l’ESIM. 
A continuació definim els punts més importants del procés on intervé l’ESIM. 

Els objectius del centre són desenvolupar tot el procés de la manera més 
eficient  i aconseguir uns índex de satisfacció amb l’estada i la gestió de la 
mateixa elevats. Aquests objectius es troben compresos en la taula que 
segueix a continuació. 

 

Indicadors a recollir: 

Entre parèntesi, els punts del procés corresponents. En negreta els indicadors 
públics de la titulació. 

 
Objectiu 

 
Indicador 

 
Estàndard 

Informar dels programes 
de Mobilitat 

 

S’ha efectuat una 
transferència (sí/no). 

 
Sí 

Assolir cobertura de les 
places ofertes 

 

% de peticions de 
mobilitat per nombre de 

places disponibles. 

 
50% 

 % de places desertes. 
 
 

 
50% 

 % de peticions ext. de 
mobilitat per nombre de 

places disp.. 

 
50% 

 % de cobriment de 
places en conv. 
Extraordinària. 

 
50% 

 % de places assignades 
segons convocatòria (en 

%). 

 
50% 

 
 
 

% de docents ESIM que 
realitzen mobilitat. 

 
5% 

Conèixer grau de 
satisfacció dels docents 

amb l’estada. 

Qüestionari  Iker (valors 
0-10) 

 
6 sobre 10 
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Conèixer grau de 
satisfacció dels docents 

amb la gestió. 

Qüestionari  Iker (valors 
0-10) 

 
6 sobre 10 

 % de docents que 
repeteix Programa de 

Mobilitat. 

 
50% 

Transferència de 
l’experiència a la resta 

d’equip docent. 

S’ha efectuat una 
transferència (sí/no). 

 
Sí 

 

 

Passos del Procés  

1. Presentació del programa de Mobilitat a l’Equip Docent. 
 

- Data:  Setembre-Octubre 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 

- Descripció: Es presenta el programa de mobilitat al conjunt dels docents de l’ESIM 
(preferentment en una reunió de Departament). Aquesta informació es pot trobar durant 
tot l’any al lloc web. En els dies posteriors s’obrirà la Convocatòria Ordinària. 
 
 
 

2. Presentació de sol·licituds en convocatòria ordi nària. 
 

- Data:  Octubre-Novembre 
 

- Responsable:  Elena Vidal Alfonso. 
 

- Descripció: El professorat interessat procedeix a entregar les sol·licituds de plaça per 
als diferents programes d’intercanvi. El professor/a entrega a la Secretaria del Centre la 
sol·licitud i documentació requerida. Aquestes peticions es trametran al Coordinador de 
Mobilitat. 

 
 
 

3. Resolució d’adjudicació de places convocatòria o rdinària. 
 

- Data:  Novembre-Desembre 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 

- Descripció: El Coordinador de Mobilitat resol l’assignació de places als professors 
sol·licitants. La Secretaria del Centre publica els resultats via web i Aula Virtual 
(Moodle). 
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4. Període de reclamacions i revisió. 

 
- Data:  Desembre 

 
- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 

 
 

- Descripció: Els professors disposen d’una setmana per a efectuar possibles 
reclamacions o modificacions en l’adjudicació de les places d’intercanvi i mobilitat. 
Aquestes reclamacions seran canalitzades en primera instància via secretaria i resoltes 
pel Coordinador de Mobilitat.  
 
 

 
5. Presentació sol·licituds en convocatòria extraor dinària. 

 
- Data:  Desembre 

 
- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 

 
- Descripció: En el cas de disposar de places de mobilitat desertes, s’obriria un període 

extraordinari d’adjudicació de places. El professorat interessat procedeix a entregar les 
sol·licituds de plaça per als diferents programes d’intercanvi. El professor entrega a la 
Secretaria del Centre la sol·licitud i documentació requerida. 
 
 
 

6. Resolució d’adjudicació de places convocatòria e xtraordinària. 
 

- Data:  Gener-Febrer 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 

- Descripció: El Coordinador de Mobilitat resol i publica l’assignació de places als 
professors sol·licitants en convocatòria extraordinària. La Secretaria fa la publicació 
dels resultats es fa via Aula virtual (Moodle). 
 
 
 
 

7. Coord. Mobilitat informa a Universitat destí de la mobilitat. 
 

- Data:  Un cop assignada la plaça. 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 
 

- Descripció: El Coordinador de Mobilitat comunica al responsable corresponent de la 
Universitat de Destí la petició de realitzar una estada. Aquest petició inclou un 
document redactat pel professor corresponent on s’especifiquen els requisits mínims de 
l’estada.  
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8. Universitat Destí comunica l’acceptació de l’est ada. 
 

- Data:  Amb posterioritat a la petició d’estada. 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 
 

- Descripció: La universitat de destí confirma l’estada i les dates sol·licitades. 
 
 

9. Entrega del Certificat d’assistència. 
 

- Data:  En tornar de l’estada. 
 

- Responsable:  Professors. 
 

- Descripció: Els professors que han efectuat una estada entreguen al Resp. de 
Mobilitat PDI i PAS. Alhora el professor omple el qüestionari de satisfacció.  

 
 

10. Transferència de l’experiència a l’Equip Docent . 
 

- Data:  En els mesos posteriors a l’estada.  
 

- Responsable:  Professor. 
 

- Descripció: El professorat que ha realitzat una estada efectua una transmissió de les 
experiències i coneixements adquirits a la resta de companys. 
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2.1.2.Diagrama del Procés Outgoing PDI: 
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2.2.1. PDI visitant (Incoming PDI) 

Els PDI que volen realitzar una estada acadèmica a l’ESIM han de realitzar un 
seguit de tràmits conjuntament amb les Universitats d’origen i de destinació, les 
institucions estatals i europees i l’ESIM. A continuació definim els punts més 
importants del procés on intervé l’ESIM. 

Els objectius del centre són desenvolupar tot el procés de la manera més 
eficient  i aconseguir uns índex de satisfacció amb l’estada i la gestió de la 
mateixa elevats. Aquests objectius es troben compresos en la taula que 
segueix a continuació. 

 

Indicadors a recollir: 

Entre parèntesi, els punts del procés corresponents. En negreta els indicadors 
públics de la titulació. 

 
Objectiu 

 
Indicador 

 
Estàndard 

Assolir cobertura de les 
places ofertes 

 

Nombre de sol·licituds.  
- 

 Nombre d’estades 
cancel·lades. 

 

 
- 

 
 

Origen dels docents. 
 
 

 
- 

Conèixer grau de 
satisfacció dels docents 

amb l’estada. 

Qüestionari  Iker (valors 
0-10) 

 
6 sobre 10 

Conèixer grau de 
satisfacció dels docents 

amb la gestió. 

Qüestionari  Iker (valors 
0-10) 

 
6 sobre 10 
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Passos del Procés:  

 
1. Rebuda de les sol·licituds de PDI incoming. 

 
- Data:  Setembre – Febrer. 

 
- Responsable:  Elena Vidal Alfonso. 

 
- Descripció: El professorat i universitats d’origen interessades procedeixen a enviar les 

sol·licituds de plaça per als diferents programes d’intercanvi. La Secretaria del Centre 
rep la sol·licitud i documentació requerida. Aquestes peticions es trametran al 
Coordinador de Mobilitat de l’ESIM. 

 
 

2. Resolució d’adjudicació de places dels sol·licit ants. 
 

- Data:  1-3 mesos des de la rebuda de la sol·licitud. 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 
 

- Descripció: El Responsable de Mobilitat resol l’assignació de places als professors 
sol·licitants. Aquesta resolució es comunica als sol·licitants. 

 
 

3. Benvinguda i acollida a l’ESIM. 
 

- Data:  A l’iniciar l’estada. 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 

- Descripció:  A la seva arribada a l’ESIM, els professors visitants són guiats en una 
visita per les instal·lacions i se’ls entrega un dossier informatiu i el material necessari.  
 
 
 

4. Finalització de l’estada i entrega del Certifica t d’Assistència. 
 

- Data:  En finalitzar l’estada. 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 
 

- Descripció: Els professors que han efectuat una estada reben el Certificat 
d’assistència corresponent. Alhora el professor omple el qüestionari de satisfacció. 
Amb aquest tràmit finalitza l’estada. 
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2.1.2.Diagrama del Procés Incoming PDI: 
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2.3. Personal d’Administració i Serveis 

Un element important en la carrera del PAS és l’experiència internacional, 
col·laborant en el creixement i desenvolupament de la institució universitària. 
Els programes de mobilitat per a PAS permeten l’intercanvi de coneixement i de 
tècniques de gestió i administració. A més, aquests programes acosten als PAS 
a realitats diferents que poden ser de gran utilitat a l’hora d’iniciar activitats 
d’innovació en la gestió i per a comprendre determinats processos de canvi en 
els models de la gestió. 

 

2.3.1.PAS que marxa (Outgoing PAS) 

Els personal d’administració i serveis que vol realitzar una estada acadèmica 
en un altre centre ha de realitzar un seguit de tràmits conjuntament amb les 
Universitats d’origen i de destinació, les institucions estatals i europees i l’ESIM. 
A continuació definim els punts més importants del procés on intervé l’ESIM. 

Els objectius del centre són en primer lloc captar l’interès dels PAS per els 
programes de mobilitat. En segon lloc aconseguir desenvolupar tot el procés 
del manera més eficient. En tercer i darrer lloc, aconseguir uns índex de 
satisfacció amb l’estada i la gestió de la mateixa elevats. Aquests objectius es 
troben compresos en la taula que segueix a continuació. 

 

Indicadors a recollir: 

Entre parèntesi, els punts del procés corresponents. En negreta els indicadors 
públics de la titulació. 

 
Objectiu 

 
Indicador 

 
Estàndard 

Informar dels programes 
de Mobilitat 

 

S’ha realitzat una sessió 
informativa? (sí/no). 

 
Sí 

Assolir cobertura de les 
places ofertes 

 

% de peticions de 
mobilitat per nombre de 

places disponibles. 

 
50% 

 % de places desertes. 
 
 

 
50% 

 % de peticions ext. de 
mobilitat per nombre de 

places disp.. 

 
50% 

 % de cobriment de 
places en conv. 
Extraordinària. 

 
50% 
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 % de places assignades 
segons convocatòria (en 

%). 

 
50% 

 
 
 

% de PAS ESIM que 
realitzen mobilitat. 

 
5% 

Conèixer grau de 
satisfacció dels PAS 

amb l’estada. 

Qüestionari  Iker (valors 
0-10) 

 
6 sobre 10 

Conèixer grau de 
satisfacció dels PAS 

amb la gestió. 

Qüestionari  Iker (valors 
0-10) 

 
6 sobre 10 

 % de PAS que repeteix 
Programa de Mobilitat. 

 
50% 

Transferència de 
l’experiència a la resta 

d’equip PAS. 

S’ha efectuat una 
transferència (sí/no). 

 
Sí 

 

 

Passos del Procés  

1. Presentació del programa de Mobilitat a l’Equip del PAS. 
 

- Data:  Setembre-Octubre 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 

- Descripció: Es presenta el programa de mobilitat al conjunt del PAS de l’ESIM 
(preferentment en una reunió de Departament on seran convidats). Aquesta informació 
es pot trobar durant tot l’any al lloc web. En els dies posteriors s’obrirà la Convocatòria 
Ordinària. 
 
 
 

2. Presentació de sol·licituds en convocatòria ordi nària. 
 

- Data:  Octubre-Novembre 
 

- Responsable:  Elena Vidal Alfonso. 
 

- Descripció: El PAS interessat procedeix a entregar les sol·licituds de plaça per als 
diferents programes d’intercanvi. El PAS entrega a la Secretaria del Centre la sol·licitud 
i documentació requerida. Aquestes peticions es trametran al Coordinador de Mobilitat. 
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3. Resolució d’adjudicació de places convocatòria o rdinària. 
 

- Data:  Novembre-Desembre 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 

- Descripció: El Coordinador de Mobilitat resol l’assignació de places dels PAS 
sol·licitants. La Secretaria del Centre publica els resultats via web i Aula Virtual 
(Moodle). 

 
 

4. Període de reclamacions i revisió. 
 

- Data:  Desembre 
 

- Responsable: . Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 

- Descripció: Els PAS disposen d’una setmana per a efectuar possibles reclamacions o 
modificacions en l’adjudicació de les places d’intercanvi i mobilitat. Aquestes 
reclamacions seran canalitzades en primera instància via secretaria i resoltes pel 
Coordinador de Mobilitat. 
 

 
5. Presentació sol·licituds en convocatòria extraor dinària. 

 
- Data:  Desembre 

 
- Responsable:  Elena Vidal Alfonso. 

 
- Descripció: En el cas de disposar de places de mobilitat desertes, s’obriria un període 

extraordinari d’adjudicació de places. El PAS interessat procedeix a entregar les 
sol·licituds de plaça per al programa d’intercanvi. El PAS entrega a la Secretaria del 
Centre la sol·licitud i documentació requerida. 
 
 
 

6. Resolució d’adjudicació de places convocatòria e xtraordinària. 
 

- Data:  Gener-Febrer 
 

- Responsable: . Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 
 

- Descripció: El Coordinador de Mobilitat resol i publica l’assignació de places als PAS 
sol·licitants en convocatòria extraordinària. La Secretaria fa la publicació dels resultats 
es fa via Aula virtual (Moodle). 
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7. Coord. Mobilitat informa a Universitat destí de la mobilitat. 
 

- Data:  Un cop assignada la plaça. 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 

- Descripció: El Coordinador de Mobilitat comunica al responsable corresponent de la 
Universitat de Destí la petició de realitzar una estada. Aquest petició inclou un 
document redactat pel PAS corresponent on s’especifiquen els requisits mínims de 
l’estada.  
 
 
 

8. Universitat Destí comunica l’acceptació de l’est ada. 
 

- Data:  Amb posterioritat a la petició d’estada. 
 

- Responsable: . Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 
 

- Descripció: La universitat de destí confirma l’estada i les dates sol·licitades. 
 
 
 

9. Entrega del Certificat d’assistència. 
 

- Data:  En tornar de l’estada. 
 

- Responsable:  PAS. 
 

- Descripció: Els PAS que han efectuat una estada ho entreguen al  Coordinador de 
Mobilitat. 
 

-  Alhora el PAS omple el qüestionari de satisfacció de l’estada.  

 
 

10. Transferència de l’experiència a l’Equip del PA S. 
 

- Data:  En els mesos posteriors a l’estada.  
 

- Responsable:  PAS. 
 

- Descripció: El PAS que ha realitzat una estada efectua una transmissió de les 
experiències i coneixements adquirits a la resta de companys. 
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2.1.2.Diagrama del Procés Outgoing PAS: 
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2.3.2. PAS visitant (Incoming PAS) 

Els personal d’administració i serveis que vol realitzar una estada acadèmica a 
l’ESIM ha de realitzar un seguit de tràmits conjuntament amb les Universitats 
d’origen i de destinació, les institucions estatals i europees i l’ESIM. A 
continuació definim els punts més importants del procés on intervé l’ESIM. 

Els objectius del centre són aconseguir desenvolupar tot el procés de la 
manera més eficient i assolir uns índex de satisfacció amb l’estada i la gestió 
de la mateixa elevats. Aquests objectius es troben compresos en la taula que 
segueix a continuació. 

 

Indicadors a recollir: 

Entre parèntesi, els punts del procés corresponents. En negreta  els indicadors 
públics de la titulació. 

 
Objectiu 

 
Indicador 

 
Estàndard 

Assolir cobertura de les 
places ofertes 

 

Nombre de sol·licituds.  
- 

 Nombre d’estades 
cancel·lades. 

 

 
- 

 
 

Origen dels PAS. 
 
 

 
- 

Conèixer grau de 
satisfacció del PAS amb 

l’estada. 

Qüestionari  Iker (valors 
0-10) 

 
6 sobre 10 

Conèixer grau de 
satisfacció del PAS amb 

la gestió. 

Qüestionari  Iker (valors 
0-10) 

 
6 sobre 10 
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Passos del Procés:  

 
1. Rebuda de les sol·licituds de PAS incoming. 

 
- Data:  Setembre – Febrer. 

 
- Responsable:  Elena Vidal Alfonso. 

 

- Descripció: El PAS i universitats d’origen interessades procedeixen a enviar les sol·licituds 
de plaça per al programa d’intercanvi. La Secretaria del Centre rep la sol·licitud i 
documentació requerida. Aquestes peticions es trametran al Coordinador de Mobilitat de 
l’ESIM. 

 
 

2. Resolució d’adjudicació de places dels sol·licit ants. 
 

- Data:  1-3 mesos des de la rebuda de la sol·licitud. 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 
 

- Descripció: El Coordinador de Mobilitat resol l’assignació de places als PAS 
sol·licitants. Aquesta resolució es comunica als sol·licitants.  

 
 

3. Benvinguda i acollida a l’ESIM. 
 

- Data:  A l’iniciar l’estada. 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 

- Descripció:  A la seva arribada a l’ESIM, els PAS visitants són guiats en una visita per 
les instal·lacions i se’ls entrega un dossier informatiu i el material necessari.  
 
 
 

4. Finalització de l’estada i entrega del Certifica t d’Assistència. 
 

- Data:  En finalitzar l’estada. 
 

- Responsable:  Sílvia Esteban Sepúlveda. 
 

- Descripció: Els PAS que han efectuat una estada reben el Certificat d’assistència 
corresponent. Alhora el PAS omple el qüestionari de satisfacció. Amb aquest tràmit 
finalitza l’estada. 

  



 

 

31 

2.1.2.Diagrama del Procés Incoming PAS: 
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