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Sistema 
Intern de 

Garantia de 
la Qualitat  

 

L’Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM) imparteix els estudis del Grau 
d’Infermeria. Per a avaluar la qualitat del Grau i fer-ne una millora constant 
disposem del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat. En les properes 
pàgines trobareu la definició dels diferents processos a seguir per part de 
l’administració de l’ ESIM en els processos de garantia de la Qualitat. 
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El Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) 

El Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) de l’Escola Superior 
d’Infermeria del Mar (ESIM) es configura seguint en línies generals els patrons 
establerts per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), de la qual l’ESIM n’és un 
Centre Adscrit. En aquest sentit es segueix el model de processos 6Q de la 
UPF, convenientment modificat, que anomenarem 6Q-SIGQ.ESIM. 

UPF: http://www.upf.edu/universitat/planificacio/qualitat/6Qg.html 

 

 

 

La política de garantia de la qualitat dels títols: el 6Q 

La política de garantia de la qualitat a l’ESIM consisteix en assegurar que el 
funcionament de la titulació es basa en la disponibilitat d'informació efectiva per 
a la presa de decisions, l'anàlisi sistemàtic i la promoció de la millora contínua 
de la titulació, entenent que aquests elements són requisits necessaris de la 
qualitat docent del Centre. 

El sistema intern de garantia de qualitat vinculat a la titulació (6Q) es defineix 
com el conjunt de polítiques, processos i procediments requerits per planificar, 
executar, avaluar i millorar de forma contínua l'estratègia del centre. Integra els 
següents aspectes: 

- Òrgans responsables 
- Sistemes d'informació propis 
- Definició de processos 
- Mecanismes de prevenció i correcció 

El 6Q es configura com un sistema de qualitat a partir de 6 dimensions (blocs) 
diferents. Cadascuna de les dimensions es configura autònomament, amb 
informació i requeriments propis: 

 

Responsable:  Contacte  
 

- Directora de l’ESIM 

María Dolores Bardallo Porras 

 

Mail: mbardallo@parcdesalutmar.cat 
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Els sis blocs de qualitat -6Q- del sistema intern d'assegurament de la 
Universitat 

Els continguts de les diferents dimensions o blocs, s'ajusten a les exigències 
del programa VERIFICA, i reprodueixen, per a cadascuna d'elles, el mateix 
model: 

-        informació (dades, informes, indicadors) de qualitat sobre cada dimensió 

-        anàlisis avaluatives de cada dimensió, fonamentades en les evidències 
d'informació 

-        presa de decisions a partir de l'anàlisi efectuada. 

  

Responsables del 6Q: 

La responsabilitat del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la titulació (6Q) 
recau, com correspon a les característiques d'un sistema integrat en la gestió 
ordinària del Centre, en els òrgans previstos a nivell polític per a la presa de 
decisions, i en la Unitat de Qualitat pel que fa referència als aspectes tècnics.  

En el nivell central, la Directora se situa a la cúspide del sistema de garantia de 
qualitat, que implica també a la Cap d’estudis.  

En un nivell més específic, l'òrgan central responsable del sistema de garantia 
de qualitat de l’ESIM és la Comissió de Qualitat. 

Els responsables del sistema de garantia de qualitat al nivell de la titulació són, 
d'acord amb la premissa d'un sistema integrat en el funcionament ordinari de la 
universitat, i, amb caràcter general, els següents: 

1.     La Directora del Centre. 

2.      La Cap d’estudis. 

3.      En el nivell tècnic, la responsabilitat sobre la gestió del sistema de qualitat 
recau en la Unitat de Qualitat. 
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Protocols d’anàlisi del 6Q 

 

Q1. Accés i Matrícula: 

Q1.1 Preinscripció 

Q1.2 Matrícula de nou accés a primer curs 
 
Q2. Rendiment:  

Q2.1 Rendiment Acadèmic 

Q2.2 Graduació 

Q2.3 Abandonament 
 
Q3. Satisfacció:  

Q3.1 Enquestes AVALDO 
 
Q4. Pràcticum i Mobilitat:  

Q4.1 Pràcticum  

Q4.2 Mobilitat 
 
Q5. Inserció Laboral:  

Q5.1 Inserció Laboral 
 
Q6. Gestió i Atenció a la comunitat:  

Q6.1 Gestió 

Q6.2 Atenció a la comunitat 
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Q1. Accés i Matrícula: 

Q1.1 Preinscripció. 

1. Objectiu 
 

- Analitzar les dades de preinscripció a la titulació. 
- Comparar les dades de la titulació amb titulacions similars d’altres centres i 

institucions. 
- Establir propostes de millora en relació als punts febles detectats.  

 
2. Indicadors 

 
- Ràtio Demanda en primera opció/Oferta. 
- Nota de tall (PAU, CFGS/FP). 

 
3. Preguntes per a l’anàlisi 

 
- La Ràtio Demanda en primera opció/oferta és superior a 1? 
- Com es valora la posició que ocupa la titulació en relació a d’altres similars? 
- La nota de tall PAU és superior a 5? 
- Com es valora la posició que ocupa la titulació en relació a d’altres similars? 

 
4. Memòria anual d’activitats 

 
- Valoració dels resultats en l’apartat corresponent en termes de punts forts i punts 

febles (DAFO) i definició de propostes de millora. 
- Les decisions que s’adoptin, si s’escau, i el seguiment de les decisions 

adoptades. 

 

  



6 

 

Q1.1 Preinscripció 
Protocol d’anàlisi de l’informe de preinscripció  

Inici 

Anàlisi d’indicadors: 

1- Ràtio Demanda en primera 
opció/Oferta. 

2- Nota de tall (PAU, CFGS/FP). 

Comissió SGIQ i Director/a 

La ràtio és superior a 1? 
La nota de tall és 

superior a 5? 

Sí 

No 

Anàlisi dels punts forts i febles i 
propostes de millora.  

Comissió SGIQ i Director/a  

Informe de 
preinscripció 

SID Centre 

Posició de la 
Titulació en 
context CAC 

Anàlisi valoratiu 
de la 

preinscripció 

Fi 

Memòria anual 
d’activitats Q1.1 

Preinscripció 
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Q1.2 Matrícula de nou accés a primer curs  

1. Objectiu 
 
- Analitzar la matrícula de nou accés a primer curs: la capacitat d’atracció de 

nous estudiants, la via d’accés, la nota de tall i la qualitat en termes de punts 
forts i febles. 

- Establir propostes de millora en relació als punts febles detectats.  
 

2. Indicadors (en negreta indicadors de seguiment públic de la titulació) 
 
Accés: 
 

1. Número d’estudiants de nou accés a primer curs i percentatge sobre el total del 
centre. 

2. Estudiants de nou accés segons la via d’accés (PAU, CFGS, majors de 25 
anys, altres). 

Qualitat en l’accés: 

3. Percentatge d’estudiants en primera opció per la via PAU. 
4. Nota de Tall 
5. Nota mitjana d’accés 
6. Percentatge d’estudiants amb nota d’accés ≥7 

Perfil sociodemogràfic dels estudiants de nou accés: 

7. Titularitat del centre de secundària de procedència 
8. Nivell d’estudis dels pares 
9. Aspectes tinguts en compte per a triar l’estudi 
10. Sexe 
11. Procedència (Domicili Familiar) (També Cat, Esp, Estranger?) 

 

3. Protocol 
 

- Quina és la evolució de: 
 
• El número d’estudiants de nou accés a primer curs? 
• El percentatge d’estudiants en primera opció? 
• La nota de tall? 
• La nota mitjana d’accés? 
• El percentatge d’estudiants amb nota d’accés ≥7? 

 
- Es consideren satisfactoris els resultats dels indicadors? 

 

4. Memòria anual d’activitats 
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- Valoració dels resultats en l’apartat corresponent en termes de punts forts i punts 

febles (DAFO) i definició de propostes de millora. 
- Les decisions que s’adoptin, si s’escau, i el seguiment de les decisions 

adoptades. 

 

Q1.2 Matrícula de nou accés a primer curs 
Protocol d’anàlisi de l’informe de matricula de nou accés a primer curs 

Inici 

Anàlisi d’indicadors: 

1.Número d’estudiants de nou accés a primer 
curs 

2.Estudiants de nou accés segons la via d’accés 
(PAU, CFGS, majors de 25 anys, altres). 

3.Percentatge d’estudiants en primera opció per la via 
PAU. 

4.Nota de Tall 
5.Nota mitjana d’accés 

6.Percentatge d’estudiants amb nota d’accés ≥7 

Perfil sociodemogràfic dels estudiants de nou 
accés: 

7.Titularitat del centre de secundària de 
procedència 

8.Nivell d’estudis dels pares 
9.Aspectes tinguts en compte per a triar l’estudi 

10.Sexe 
11.Procedència (Domicili Familiar) 

Comissió SGIQ i Director/a 

Anàlisi dels punts forts i febles i 
propostes de millora.  

Comissió SGIQ i Director/a  

Informe de 
matricula 
de nou 
accés a 

primer curs 

SID Centre 

Anàlisi 
valoratiu de la 
preinscripció 

Fi 

Memòria anual 
d’activitats Q1.2 
Accés i matrícula 
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Q2. Rendiment:  

Q2.1 Rendiment Acadèmic 

1. Objectiu 
 

- Identificar les assignatures que se situen en nivells de rendiment inferiors al 50%. 
- Identificar les assignatures amb rendiments acadèmics allunyats de la mitjana del 

centre. 
- Intervenir per tal de posar tots els recursos d’avaluació, assessorament i suport al 

servei de millora.  
 

2. Indicadors 
 

- Rendiment acadèmic per assignatura: Total de crèdits aprovats en primera o 
segona convocatòria sobre total de crèdits matriculats. 

 
3. Protocol 

 
1. Anàlisi anual dels resultats de rendiment acadèmic de les assignatures del 

grau. 
2. Detecció de les assignatures amb taxes baixes de rendiment acadèmic. 

a. Detecció de les assignatures crítiques (amb taxes de rendiment 
inferiors al 50%). 

b. Detecció de les assignatures que se situen en taxes de rendiment 
del 50 al 70%. 

 
3. Per a les assignatures que tenen resultats crítics, intervenció del Director/a. 

a. Consulta dels rendiments anteriors de l’assignatura. 
b. Consulta dels resultats de les enquestes de satisfacció amb la 

docència rebuda (Avaldo EEES). 
c. Entrevista amb el professor. 

4. Entrevista amb els representants dels alumnes  
5. Pla o propostes de millora. 

 

4. Memòria anual d’activitats 
 

- Anàlisi dels resultats en l’apartat corresponent en termes de punts forts i punts 
febles (DAFO) i definició de propostes de millora. 
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Q2.1 Rendiment Acadèmic 
Protocol d’anàlisi del rendiment acadèmic per assignatura 

  
Inici 

Detecció de les taxes de rendiment 
acadèmic: 

-inferiors al 50% 
-entre el 50 i el 70% 

Comissió SGIQ 

Dades de 
rendiment 
acadèmic 

Informe anual 
de rendiment 

acadèmic 

Hi ha assignatures amb 

rendiments situats en 

aquests nivells? 

No 

Sí 

Anàlisi preceptiu  de les taxes de rendiment inferiors al 50%. 
Anàlisi potestatiu de les taxes de rendiment entre 50 i 70%. 

Director/a 

-Consulta dels rendiments anteriors 
de l’assignatura. 

- Consulta resultats AVALDO. 
-Entrevista amb el professor. 

-Entrevista amb el Rep. Estudiants 

Director/a 

Fi 

Memòria anual 
d’activitats Q2. 

Rendiment 

Q3. Satisfacció 
AVALDO 

Pla de millora 

AVALDO 
EEES 
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Q2.2 Graduació 

1. Objectiu 
 

- Analitzar els indicadors de graduació en relació als compromisos de resultats 
establerts en la memòria de verificació del títol. 

- Identificar aquells resultats que se situen en valors inferiors als establerts en la 
memòria de verificació, o que hi poden conduir. 

- Establir propostes de millora en relació als punts febles detectats. 
 
 

2. Indicadors (en negreta els indicadors de seguiment públic de la titulació) 
 

- Taxa de graduació en t per cohort 
- Taxa de graduació en t+1 per cohort (VERIFICA) 
- Taxa de graduació en t+(t+1) per cohort 
- Total de graduats per curs 
- Durada mitjana dels estudis per curs 
- Taxa d’eficiència per curs (VERIFICA) 
- Crèdits matriculats per grau de repetició 
- Situació de la graduació i l’abandonament segons la nota d’accés a la titulació. 

 
3. Protocol 

 
1. Anàlisi dels indicadors de graduació de les cohorts en curs. 
2. Detecció de resultats de graduació situats fora dels estàndards de la 

titulació. 
a. Taxa de rendiment en primer curs anormalment baixa (en relació a 

l’indicador de rendiment global). 
b. Taxa de rendiment per curs inferior al valor definit en la memòria 

de verificació. 
c. Taxa de graduació en l’any previst, o un any més, inferior al valor 

definit en la memòria de verificació. 
d. Taxa de graduació en el temps previst, o un any més, molt inferior 

al valor de la taxa en el temps previst o en un any més (en relació 
al valor d’anys anteriors). 

 
3. Anàlisi dels resultats de futures cohorts. 
4. Pla o propostes de millora. 

 

4. Memòria d’activitats 
- Anàlisi dels resultats en l’apartat corresponent en termes de punts forts i punts 

febles (DAFO) i definició de propostes de millora. 
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Q2.2 Graduació 
Protocol d’anàlisi dels resultats de l’informe de graduació 

 

  
Inici 

Anàlisi d’indicadors: 

-Taxa de graduació en t per cohort 
-Taxa de graduació en t+1 per cohort (VERIFICA) 

-Taxa de graduació en t+(t+1) per cohort 
-Total de graduats per curs 

-Durada mitjana dels estudis per curs 
-Taxa d’eficiència per curs (VERIFICA) 

-Crèdits matriculats per grau de repetició 
-Situació de la graduació i l’abandonament segons la nota 

d’accés a la titulació. 

Comissió SGIQ i Director/a 

Informe de 
graduació 

SID Centre 

Taxa de rendiment a 
1r curs 

Taxa de rendiment 
per curs 

VERIFICA 

Taxa de graduació 
en t 

Taxa de graduació 
en t+(t+1) 
VERFICA 

Se situa per sobre 

del valor objectiu? 

Sí 

No Anàlisi dels 
indicadors de les 
properes cohorts 

Milloraran 

els resultats? 

No 

Posada en marxa 
d’accions de millora. 

Director/a i Cap d’Estudis 

Informe valoratiu de la 
graduació 

Memòria anual 
d’activitats Q2 

Rendiment 
Fi 

Anàlisi dels punts forts i febles i 
propostes de millora.  

Comissió SGIQ i Director/a  

Sí 

Seguiment 
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Q2.3 Abandonament 

1. Objectiu 
 

- Analitzar els indicadors de graduació en relació als compromisos de resultats 
establerts en la memòria de verificació del títol. 

- Identificar aquells resultats que se situen en valors inferiors als establerts en la 
memòria de verificació, o que hi poden conduir. 

- Establir propostes de millora en relació als punts febles detectats. 
 
 

2. Indicadors (en negreta els indicadors de seguiment públic de la titulació) 
 

- Taxa d’abandonament inicial 
a. Per aplicació del règim de permanència a primer curs 
b. Voluntari i per anul·lació de matrícula 

- Taxa d’abandonament en t+(t+1) per cohort (VERIFICA ) 
- Percentatge d’estudiants per cohort que abandonen segons el percentatge de 

crèdits superats.  
- Abandonament per cohort segons tipologia (anul·lació de matrícula, règim de 

permanència, abandonament voluntari a 1r curs, esgotament de convocatòries) i 
abandonament total. 
 
 

3. Protocol 
 

1. Anàlisi dels indicadors d’abandonament de les cohorts en curs. 
2. Detecció de resultats situats fora dels estàndards de la titulació: 

a. Taxa d’abandonament inicial anormalment alta (en relació a la 
taxa d’abandonament de la memòria de verificació del títol). 

b. Taxa d’abandonament en el temps previst o un any més inferior al 
valor definit en la memòria de verificació. 

3. Pla o propostes de millora.  

 

4. Memòria d’activitats 
- Anàlisi dels resultats en l’apartat corresponent en termes de punts forts i punts 

febles (DAFO) i definició de propostes de millora. 
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Q2.3 Abandonament 
Protocol d’anàlisi dels resultats de l’informe d’abandonament. 

Inici 

Anàlisi d’indicadors: 

-Taxa d’abandonament inicial 

-Taxa d’abandonament en t+(t+1) per cohort 
(VERIFICA) 

-Percentatge d’estudiants per cohort que 
abandonen segons el percentatge de crèdits 

superats. 

Comissió SGIQ i Director/a 

Informe d’ 
abandonament 

SID Centre 

Taxa 
d’abandonament 
inicial (tipologia) 

Taxa 
d’abandonament en 

t+(t+1) 
VERFICA 

Valors 

Estàndard? 

Sí 

No Anàlisi dels 
indicadors de les 
properes cohorts 

Milloraran 

els resultats? 

No 

Pla de millora 

Director/a i Cap d’Estudis 

Informe valoratiu de 
l’abandonament 

Memòria anual 
d’activitats Q2 

Rendiment 
Fi 

Anàlisi dels punts forts i febles i 
propostes de millora.  

Comissió SGIQ i Director/a  

Sí 

Seguiment 
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Q3. Satisfacció:  

Q3.1 Enquestes AVALDO 

1. Objectiu 
 

- Identificar aquelles avaluacions dels estudiants que posen de manifest una 
evident insatisfacció amb la docència. 

- Intervenir per tal de posar tots els recursos d’avaluació, assessorament i suport al 
servei de la millora. 
 

2. Indicadors 
 

- Valora els següents aspectes de la docència de l’assignatura (0 molt insatisfactori 
– 10 molt satisfactori) 
1. Les classes magistrals 
2. Les classes pràctiques 
3. Les classes de seminari i altres activitats docents 
4. L’assignatura en el seu conjunt 

- Valora les següents afirmacions referides a la docència del professor (0 molt 
insatisfactori – 10 molt satisfactori) 
5. El professor ha complert adequadament amb les seves obligacions (pla 

docent, puntualitat, etc.) 
6. Estic satisfet/ amb la seva docència. 

 
3. Protocol 

 
1. Anàlisi trimestral dels resultats AVALDO de cada estudi 
2. Detecció del professorat amb avaluacions negatives a les preguntes 5 i 7. 

a. Detecció de les avaluacions crítiques (inferiors a 4) 
 

3. Intervenció del Director/a i Cap d’Estudis. 
b. Consulta dels comentaris dels estudiants i professorat. 
c. Consulta de les avaluacions anteriors del professorat amb 

avaluacions negatives. 
d. Entrevista amb el professor. 
e. Entrevista amb els representants dels alumnes  

4. Elaboració d’un informe que s’incorpora a l’apartat de comentaris del 
Director/a d’AVALDO. 

5. Pla o propostes de millora. 
 

4. Memòria anual d’activitats 
 

- Anàlisi dels resultats en l’apartat corresponent en termes de punts forts i punts 
febles (DAFO) i definició de propostes de millora. 
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Q3. Satisfacció 
Protocol d’anàlisi dels resultats negatius i crítics d’AVALDO EEES 

  
Inici 

Detecció del professorat amb 
avaluacions negatives a les preguntes 

5 i 7 d’AVALDO EEES 

Comissió SGIQ 

Resultats 
trimestrals 
AVALDO 

Informe per 
estudi resultats 
negatius i crítics  

Hi ha en l’estudi resultats 

d’AVALDO EEES negatius? 

No 

Anàlisi preceptiu  dels resultats crítics (inferiors a 4) 
Anàlisi potestatiu dels resultats no crítics (entre 4 i 5) 

Director/a i Comissió SIGQ 

Fi 

Memòria anual 
d’activitats Q3. 

Satisfacció 

Informes trimestrals 
dels resultats 

d’AVALDO EEES 

AVALDO 
EEES 

Sí 

Consulta dels comentaris dels alumnes i dels professors. 
Consulta de les avaluacions anteriors del professor. 

Director/a, Cap d’Estudis i Comissió SIGQ 

Entrevista amb el professor. 
Entrevista amb els representants dels alumnes  

Director/a 

Calen mesures? 

Informe trimestral de valoració, millora i seguiment dels 
resultats crítics i negatius. 

Director/a 

Pla o propostes de millora 

Comissió SIGQ - Prof. Avaluat 

Sí 

No 
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Q4. Pràcticum i Mobilitat: 

Q4.1 Pràcticum 

1. Objectiu 
 
- Obtenció d’evidències valoratives respecte el pràcticum.  
- Procediments per garantir la qualitat de les pràctiques externes. 
- Establir propostes de millora en relació als punts febles detectats.  

 
2. Indicadors (en negreta indicadors de seguiment públic de la titulació) 

 
- A partir de: 

1. Informe de pràctiques de l’alumne. 
2. Informe de seguiment del tutor. 
3. Enquesta als estudiants de pràctiques. 
4. Informe del responsable acadèmic. 

 

3. Protocol 
 

- Anàlisi dels indicadors del pràcticum. 
- Detecció de resultats situats fora dels estàndards. 

• Baixa valoració de les pràctiques per part de l’alumne. 
• Baixa valoració de les pràctiques per part del professor. 

- Intervenció del responsable del pràcticum si la valoració és baixa. 
- Proposta i pla de millores. 

 

4. Memòria anual d’activitats 
 

- Valoració dels resultats en l’apartat corresponent en termes de punts forts i punts 
febles (DAFO) i definició de propostes de millora. 

- Les decisions que s’adoptin, si s’escau, i el seguiment de les decisions 
adoptades. 
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Q4.1 Pràcticum 
Protocol d’anàlisi dels informes del Pràcticum 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inici 

Fi 

Obtenció d’evidències 
valoratives respecte el 

pràcticum 

Comissió SGIQ 

Analitzar les causes dels mals 
resultats.  

Responsable de pràctiques dels estudis  

Valors estàndards? 

No 

Sí 

Memòria anual 
d’activitats 

Q4.1 Pràcticum 

Enquesta de 
valoració del 

pràcticum 

Informe de 
practiques 
de l’alumne 

Informe del 
responsable 

acadèmic 

Informe de 
seguiment 
del tutor 

Proposar les millores necessàries.  

Responsable de pràctiques dels estudis  
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Q4.2 Mobilitat 

1. Objectiu 
 
- Obtenció d’evidències valoratives respecte els programes de mobilitat.  
- Procediments per garantir la qualitat de la mobilitat. 
- Establir propostes de millora en relació als punts febles detectats.  

 

2. Indicadors 
 

A partir de les enquestes que responen els estudiants i de les dades de matrícula: 

- Percentatge d’estudiants UPF que realitza un intercanvi. 
- Nombre d’estudiants d’intercanvi que venen a l’ESIM. 
- Valoració dels serveis d’acollida per part dels estudiants (incoming i outgoing). 

 

3. Protocol 
 

- Anàlisi dels indicadors de mobilitat. 
- Detecció de resultats situats fora dels estàndards. 

• Valoració del servei anormalment baixa. 
• Demandes de mobilitat anormalment baixes. 

- Intervenció de la Coordinadora de Mobilitat que coordina els intercanvis si la 
demanda és baixa. 

- Intervenció de la Coordinadora de Mobilitat, que coordina l’atenció i gestió dels 
estudiants, si la valoració és anormalment baixa. 

- Proposta de pla de millores. 

 

4. Memòria anual d’activitats 
 

- Valoració dels resultats en l’apartat corresponent en termes de punts forts i punts 
febles (DAFO) i definició de propostes de millora. 

- Les decisions que s’adoptin, si s’escau, i el seguiment de les decisions 
adoptades. 
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Q4.2 Mobilitat 
Protocol d’anàlisi dels informes de Mobilitat 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inici 

Fi 

Anàlisi d’indicadors: 

-Percentatge Estudiants ESIM que 
realitzen programes de Mobilitat. 
-Nombre d’estudiants visitants a 

l’ESIM. 
-Valoració servei acollida. 

Comissió SGIQ 

Valoració en termes de punts forts i 
febles i proposta de millora.  

Comissió SGIQ i Coord. Mobilitat  

Anàlisi de les 
causes i 

propostes de 
millora 

Equip de 
Mobilitat 

Qüestionari 
de Satisfacció 

(Outgoing) 

Qüestionari 
de Satisfacció 

(Incoming) 

Valors estàndards? 

Baixa 
demanda 

de 
mobilitat 

Baixa 
valoració 
del servei 

No No 

Sí 

Anàlisi de les 
causes i 

propostes de 
millora 

Equip de 
Mobilitat 

Memòria anual 
d’activitats 

Q4.2 Mobilitat 

Informe de 
l’equip de 
Mobilitat 
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Q5. Inserció Laboral:  

Q5.1 Inserció Laboral 

1. Objectiu 
 
- Obtenció d’evidències valoratives respecte els programes d’inserció laboral.  
- Procediments per garantir la qualitat de la inserció laboral. 
- Establir propostes de millora en relació als punts febles detectats.  

 

2. Indicadors 
 

A partir de les enquestes que responen els estudiants i de les dades de matrícula: 

- Taxa d’inserció laboral. 
- Rapidesa en la inserció laboral. 
- Característiques del lloc de treball. 
- Salari de la primera feina. 
- Tipus d’empresa on l’estudiant obté el seu primer contracte. 
- Categoria laboral. 
- Contrast entre les expectatives de l’EVSOE i les enquestes d’inserció laboral. 

 

3. Protocol 
 

- Anàlisi dels indicadors d’inserció laboral. 
- Detecció de resultats situats fora dels estàndards. 

• Descens en la taxa d’inserció laboral. 
• Augment del període de temps per a trobar la primera feina. 
• Valoració del salari mitja al cap de 7 anys d’haver-se incorporat al mercat 

laboral. 
• Detecció de la variació en la tipologia i categoria d’ocupació depenent de la 

formació del graduat.  
- Intervenció dels responsables acadèmics si es detecten mals resultats. 
- Proposta de pla de millores. 

 

4. Memòria anual d’activitats 
 

- Valoració dels resultats en l’apartat corresponent en termes de punts forts i punts 
febles (DAFO) i definició de propostes de millora. 

- Les decisions que s’adoptin, si s’escau, i el seguiment de les decisions 
adoptades. 
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Q5. Inserció Laboral 
Protocol d’anàlisi dels resultats d’inserció laboral 

 

 

  

Inici 

Fi 

Anàlisi d’indicadors 

-Taxa d’inserció laboral. 
-Rapidesa en la inserció 

laboral. 
-Característiques del lloc de 

treball. 
-Salari de la primera feina. 

-Categoria laboral. 

Comissió SGIQ i Director/a 

Anàlisi dels resultats i de les causes 
que no siguin satisfactoris. Anàlisi dels 

punts febles.  

Comissió SGIQ i Director/a 

Resultats son 

satisfactoris 

No 

Sí 

Memòria anual 
d’activitats Q5.  

Inserció 
Laboral 

Estudi de 
competències 
transversals 

dels graduats 
a l’ESIM 

Estudi: La 
inserció laboral 
dels graduats 
universitaris 

(AQU 
Catalunya) 

Estudi 
d’inserció 

laboral dels 
graduats de 

l’ESIM 

Proposta de pla de millores.  

Comissió SGIQ i Director/a 
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Q6. Gestió i Atenció a la comunitat:  

Q6.1 Gestió 

1. Objectiu 
 
- Obtenció d’evidències valoratives respecte el programa de gestió.  
- Procediments per garantir la qualitat de la gestió. 
- Establir propostes de millora en relació als punts febles detectats.  

 

2. Indicadors 
 
- Informe de RRHH implicats en la docència. 
- Informes presentats pel Director/a i Cap d’Estudis. 

 

3. Protocol 
 

- Anàlisi dels indicadors de gestió. 
- Detecció dels resultats situats fora dels estàndards. 
- Intervenció dels responsables acadèmics si es detecten resultats no adequats. 
- Proposta de pla de millores. 

 

4. Memòria anual d’activitats 
 

- Valoració dels resultats en l’apartat corresponent en termes de punts forts i punts 
febles (DAFO) i definició de propostes de millora. 

- Les decisions que s’adoptin, si s’escau, i el seguiment de les decisions 
adoptades. 
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Q6.1 Gestió 
Protocol d’anàlisi dels resultats de gestió 

  
Inici 

Indicadors: 

Els indicadors deriven de les 
diverses fonts assenyalades, en 
aquest cas són una elaboració 
d’aquestes fonts i són de caire 

qualitatiu i valoratiu. 

Informe sobre 
la gestió 

ordinària del 
centre 

Informe RRHH 
implicats en 

docència 

Els resultats son 

satisfactoris? 

Sí 

Fi 

No 

Anàlisi dels resultats i de les causes 
que no siguin satisfactoris. Anàlisi dels 

punts febles.  

Comissió SGIQ i Director/a 

Proposta de pla de millores.  

Comissió SGIQ i Director/a 

Memòria anual 
d’activitats Q6. 
Gestió i atenció 
a la comunitat 
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Q6.2 Atenció a la comunitat 

1. Objectiu 
 
- Obtenció d’evidències valoratives respecte al programa d’atenció a la comunitat 
- Procediments per garantir la qualitat de l’atenció a la comunitat. 
- Establir propostes de millora en relació als punts febles detectats.  

 

2. Indicadors 
 

- Nombre de queixes rebudes a la bústia de suggeriments. 

 

3. Protocol 
 

- Anàlisi dels indicadors d’atenció a la comunitat. 
- Detecció dels resultats situats fora dels estàndards. 
- Intervenció dels responsables acadèmics si es detecten mals resultats. 
- Proposta de pla de millores. 

 

4. Memòria anual d’activitats 
 

- Valoració dels resultats en l’apartat corresponent en termes de punts forts i punts 
febles (DAFO) i definició de propostes de millora. 

- Les decisions que s’adoptin, si s’escau, i el seguiment de les decisions 
adoptades. 
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Q6.2 Atenció a la comunitat 
Protocol d’anàlisi dels resultats de l’atenció a la comunitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Barcelona, novembre 2014 

Inici 

Indicadors: 

Els indicadors deriven de les 
diverses fonts assenyalades, en 
aquest cas són una elaboració 
d’aquestes fonts i són de caire 

qualitatiu i valoratiu. 

Queixes 
rebudes a la 

bústia 

Els resultats son 

satisfactoris? 

Sí 

Fi 

No 

Anàlisi dels resultats i de les causes 
que no siguin satisfactoris. Anàlisi dels 

punts febles.  

Comissió SGIQ i Director/a 

Proposta de pla de millores.  

Comissió SGIQ i Director/a 

Memòria anual 
d’activitats Q6. 
Gestió i atenció 
a la comunitat 


