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1 Elaboració d’aquest manual una vegada s’ha dissenyat i 
implantat els processos del SGIQ. Equip directiu Comissió Permanent 10-03-2021 

2 

S’incorpora la interrelació entre els processos de l’EEBE. 
S’incorpora la relació entre els processos del SGIQ de l’EEBE i 
els del SGIQ de la UPC. 
Es dissenya dos nous mapes de processos amb la interrelació 
dels processos de l’EEBE i la relació entre els processos del 
SGIQ de l’EEBE i els del SGIQ de la UPC. 

Equip directiu Comissió Permanent 18-05-2022 

3 

S’adequen els objectius de qualitat i el seu desenvolupament. 
S’associen els objectius al compromís dels objectius de qualitat    
de la UPC i al Pla Estratègic de l’EEBE. 
S’agrupa en un únic mapa de procés el dos mapes de processos 
dissenyats en la versió 2. 

Equip directiu Comissió Permanent 07-07-2022 
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1. PRESENTACIÓ DE L’EEBE 

L'EEBE entra en funcionament el curs acadèmic 2016-2017 en el Campus Diagonal-Besòs de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment la seva oferta inclou diversos graus, 
màsters, programes de doctorat. Alhora, el Campus Diagonal-Besòs inclou centres docents i 
d’investigació així com una residència universitària. 

Aquest centre esdevé un altre referent de la UPC en docència, recerca i innovació en l'àmbit de 
l'enginyeria industrial, especialment en les tecnologies: química, de materials, mecànica, 
biomèdica i d'energia. El seu objectiu és consolidar-se com un centre acadèmic d'alta qualitat en 
l'àmbit de l'enginyeria per a la indústria del segle XXI, capaç d'actuar com a agent de 
transformació, en col·laboració amb el teixit socioeconòmic del país, i amb una clara vocació 
internacional. 

Per assolir aquest objectiu estratègic, l’EEBE té dissenyat i implantat un sistema de gestió interna 
de la qualitat (SGIQ) que dona cobertura als requisits de qualitat de l’espai europeu d'educació 
superior (EEES). 

 

2. FINALITAT DEL MANUAL 

Aquest manual descriu el SGIQ de l'EEBE, amb l'objecte que serveixi de referència per a tot el 
personal implicat en l'organització i així garantir-ne una millora contínua dels processos que en 
formen part per assolir les expectatives i necessitats dels grups d’interès. 

 

3. ABAST DEL SGIQ 

El SGIQ de l’EEBE és d’aplicació a les titulacions oficials de grau i de màster que l’EEBE 
imparteix. 

 

4. RESPONSABILITATS 

L’equip directiu és el responsable de l’elaboració, revisió anual i, si escau, actualització d’aquest 
manual amb el suport de la unitat tècnica de qualitat de l’EEBE. 

 

5. ÒRGANS DE GOVERN, REPRESENTACIÓ I CONSULTA 

Òrgans de govern unipersonals 
 Equip Directiu 

Òrgans de govern col·legiats 
 Junta d'Escola 
 Comissió Permanent 

 

https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/resolveuid/e8710cde035a4830a2a7d13859049c3a
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/resolveuid/942f90172a4e47faadb26e3f70181e1a
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/resolveuid/9b92db49639140b6815e9f18f9c6805d
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Comissions consultives 
 Comissió d'Avaluació Acadèmica de Fase Inicial 
 Comissió d'Avaluació Acadèmica de Fase No Inicial 
 Comissió Econòmica i d'Infraestructures 
 Comissió d'Igualtat d'oportunitats i Responsabilitat social 
 Comissió de Planificació Acadèmica i de Qualitat 
 Comissió de Promoció, Entorn i Internacionalització 

Altres agents 
 Responsable d'igualtat 
 Responsable d'inclusió 

 

6. POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT 

A proposta de la direcció del centre, la Comissió Permanent de la Junta d’Escola de l’EEBE ha 
aprovat a 7 de juliol de 2022 la següent política i objectius de qualitat: 

L’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est és conscient de la importància de la qualitat i considera 
que aquesta constitueix un factor estratègic per aconseguir que l’estudiantat egressat adquireixi 
les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a la seva titulació i que 
aquestes siguin reconegudes pels ocupadors i per la societat en general. 

L’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est es compromet a impulsar aquelles estratègies que siguin 
necessàries per a assolir els objectius de qualitat que es detallen a continuació: 

• Proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència, garantint una oferta acadèmica 
d’acord amb les necessitats i expectatives de l’estudiantat i de l’entorn socioeconòmic.  

• Proporcionar el recolzament adequat al professorat i al personal d’administració i 
serveis, per tal que puguin exercir les seves competències satisfactòriament.  

• Promoure l’activitat de recerca, gestió i transferència de coneixement entre el personal de 
l’EEBE per tal que reverteixi en una actualització de la tasca acadèmica d’acord amb 
l’evolució de les disciplines i la recerca més avançada.  

• Aconseguir un compromís de millora contínua (seguint el cicle planificar -> executar -> 
avaluar -> millorar) i proposar i dur a terme les accions correctives i preventives que puguin 
ser necessàries. 

• Assegurar que el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat es manté vigent, i és controlat 
i revisat de forma periòdica.  

• Proposar les accions necessàries per al compliment i seguiment del Pla Estratègic de 
l’EEBE, d’acord amb els reptes definits i els objectius estratègic per a assolir-los.  

Per tot això, la direcció de l’EEBE es compromet a dedicar tots els recursos tècnics, econòmics i 
humans que estiguin a la seva disposició, sempre tenint en compte les competències que li són 
pròpies. 

 

 

https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/resolveuid/5c246d81516849919ca5a54f76d5d630
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/resolveuid/038edf57ad674897b46950c53f9b9b13
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/resolveuid/5f4c6cdf071844758e0d2b52b7748a45
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/resolveuid/39faf501c20a4e4aa41accadd484c3e2
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/resolveuid/1fa594835d63479f899b5a7964d095fc
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/resolveuid/7f289becbc6049449c5abbd313146250
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/resolveuid/3e5ee7404d6a485285ad9da24e87374d
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/resolveuid/7d3637be034b4305b29a88cda29c924b
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7. DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS DE QUALITAT 

OBJ.Q.01 Proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència, garantint una 
oferta acadèmica d’acord amb les necessitats i expectatives de 
l’estudiantat i de l’entorn socioeconòmic. 

Accions 
relacionades amb 
l’objectiu  
de qualitat 

a) Conèixer i analitzar la satisfacció de l’estudiantat mitjançant enquestes. 
b) Conèixer i analitzar la satisfacció de les empreses respecte l’estudiantat 

que en fa pràctiques. 
c)  Garantir la revisió dels plans d’estudi. 
d) Millorar els recursos i serveis oferts a l’estudiantat. 
e) Facilitar al professorat l’adaptació a les necessitats docents.  
f)  Fomentar les relacions de l’escola amb el teixit social i econòmic. 
g) Fomentar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
h) Introduir la perspectiva de gènere. 
i) Introduir la Competència de sostenibilitat 
j) Desenvolupar un Pla de captació de recursos i implementar mesures 

d'equitat per afavorir la mobilitat internacional 
k)  Millorar la coordinació docent i revisar les metodologia docents 

) j) Promoure noves titulacions de màster i dobles titulacions internacionals 
Objectiu associat 
al compromís dels 
objectius de 
qualitat de la UPC 
envers 

l’establiment de sistemes de garantia interna de la qualitat per obtenir el 
reconeixement de la qualitat de la docència impartida a la UPC i vetllar per 
l’acreditació de totes les titulacions oficials que s’hi imparteixen 

Objectiu associat 
al Pla estratègic 
de l’EEBE 

Repte 1- Fer de l’EEBE un centre internacional de referència davant els 
nous reptes tecnològics 
Objectiu estratègic 1.1- Potenciar dobles titulacions internacionals i màsters 
Erasmus Mundus 
Repte 2- Singularitzar l’oferta acadèmica l’EEBE   
Objectiu estratègic 2.1- Potenciar l’oferta de màsters, aprofitant la diversitat 
d’estudis de l’EEBE 
Objectiu estratègic 2.2- Revisar les metodologies docents i millorar la 
coordinació vertical i horitzontal 
Objectiu estratègic 2.4- Enfortir la relació amb les empreses 
Objectiu estratègic 2.5- Promoure l’enginyeria socialment responsable 

Indicadors amb 
valor objectiu 

Percentatge d'assoliment de les accions relacionades amb l'objectiu de 
qualitat. 
 
Valor objectiu: 100% - Valor indicador actual: 60% 

Termini 
d’execució 

Curs 2022-2025 

Responsable Director/a de l’EEBE 
 

OBJ.Q.02 Proporcionar el recolzament adequat al professorat i al personal 
d’administració i serveis, per tal que puguin exercir les seves 
competències satisfactòriament. 

Accions 
relacionades amb 
l’objectiu  

a) Promoure i impulsar la participació del professorat en les activitats del 
pla de formació anual que ofereix la universitat. 

b) Promoure i impulsar la participació del personal d’administració i serveis 
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de qualitat en les activitats del pla de formació anual que ofereix la universitat. 
c)  Conèixer i analitzar la satisfacció del professorat mitjançant enquestes. 
d) Conèixer i analitzar la satisfacció del personal d’administració i serveis 

mitjançant enquestes. 
e) Promoure espais de debat dins la comunitat EEBE 
f) Promoure activitats per a enfortir la comunitat EEBE  

Objectiu associat 
al compromís dels 
objectius de 
qualitat de la UPC 
envers 

els criteris d’eficàcia i eficiència per gestionar les activitats de les persones i 
dels grups de treball orientades als objectius de la docència, la recerca i la 
gestió. 

Objectiu associat 
al Pla estratègic 
de l’EEBE 

Repte 3- Enfortir la comunitat EEBE    
Objectiu estratègic: 
OE 3.1- Afavorir la interacció personal i participació de la comunitat EEBE 
OE 3.3- Treballar per adequar la plantilla de personal a les necessitats de 
l’escola 
OE 3.4- Potenciar el desenvolupament del campus i generar nous espais per 
al funcionament de l’EEBE 

Indicadors amb 
valor objectiu 

Percentatge d'assoliment de les accions relacionades amb l'objectiu de 
qualitat. 
 
Valor objectiu: 100% - Valor indicador actual: 70%  

Termini 
d’execució 

Curs 2022-2025 

Responsable Director/a de l’EEBE 
 

OBJ.Q.03 Promoure l’activitat de recerca, gestió i transferència de coneixement 
entre el personal de l’EEBE per tal que reverteixi en una actualització de 
la tasca acadèmica d’acord amb l’evolució de les disciplines i la recerca 
més avançada. 

Accions 
relacionades amb 
l’objectiu  
de qualitat 

a) Millorar l’apartat de recerca a la pàgina web de l’escola. 
b) Promoure i impulsar la participació del personal d’administració i serveis 

en les activitats del pla de formació anual que ofereix la universitat en 
gestió de suport a la recerca i transferència de resultats. 

c)  Analitzar els resultats dels indicadors relacionats amb la recerca i 
transferència de resultats del PDI adscrit a l’escola. 

d) Editar i publicar el document del Full de Recerca. 
e) Impulsar i promocionar la Jornada de Recerca del Campus diagonal 

Besòs i altres activitats de recerca. 
f)  Realitzar activitats addicionals de difusió de la recerca que es fa al 

Campus (conferències, vídeos, ...). 
g) Promoure la realització de TFE en grups de recerca 

Objectiu associat 
al compromís dels 
objectius de 
qualitat de la UPC 
envers 

el disseny de mecanismes, polítiques i directrius per aconseguir una 
qualitat científica contrastada i competitiva. 

Objectiu associat 
al Pla estratègic 

Repte 1- Fer de l’EEBE un centre internacional de referència davant els 
nous reptes tecnològics 
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de l’EEBE Objectiu estratègic 1.3- Afavorir la recerca i la seva interrelació amb els 
estudis impartits a l’escola  

Indicadors amb 
valor objectiu 

Percentatge d'assoliment de les accions relacionades amb l'objectiu de 
qualitat. 
 
Valor objectiu: 100% - Valor indicador actual: 70%  

Termini 
d’execució 

Curs 2022-2025 

Responsable Director/a de l’EEBE 
 

OBJ.Q.04 Aconseguir un compromís de millora contínua (seguint el cicle planificar -
> executar -> avaluar -> millorar) i proposar i dur a terme les accions 
correctives i preventives que puguin ser necessàries. 

Accions 
relacionades amb 
l’objectiu de 
qualitat 

a) Anàlisi anual o bianual mitjançant informes dels indicadors de tots els 
processos del SGIQ i els de les titulacions per conèixer el seu adequat 
desenvolupament. 

b) En cas necessari, dissenyar i implementar millores registrant-les al Pla 
de Millora de l’escola. 

c)  Comunicar i fer participar als grups d’interès en la millora contínua a 
través de l’equip directiu, els òrgans col·legiats, les comissions 
consultives i canals de participació (com la Bústia, enquestes, formació, 
etc.). 

d) Aconseguir l’acreditació institucional 
e) Promoure l’obtenció nous segells de qualitat 

Objectiu associat 
al compromís dels 
objectius de 
qualitat de la UPC 
envers 

l’orientació a la millora continua en tots els àmbits d’actuació de la 
Universitat i la consolidació d’una cultura de qualitat coneguda, compartida i 
assumida per tots els membres de la comunitat de la UPC. 
 

Objectiu associat 
al Pla estratègic 
de l’EEBE 

Repte 1- Fer de l’EEBE un centre internacional de referència davant els 
nous reptes tecnològics 
OE 1.4- Valorar la possibilitat d’aconseguir segells de qualitat  

 
Indicadors amb 
valor objectiu 

Percentatge d'assoliment de les accions relacionades amb l'objectiu de 
qualitat. 
 
Valor objectiu: 100% - Valor indicador actual: 80%  

Termini 
d’execució 

Curs 2022-2025 

Responsable Director/a de l’EEBE 
 

OBJ.Q.05 Assegurar que el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat es manté 
vigent, i és controlat i revisat de forma periòdica. 

Accions 
relacionades amb 
l’objectiu de 
qualitat 

a)  Assegurar la vigència de tots els processos dels SGIQ mitjançant 
l’anàlisi anual o bianual de cada procés. 

b) Aconseguir l’acreditació institucional 
c) Promoure l’obtenció nous segells de qualitat 
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Objectiu associat 
al compromís dels 
objectius de 
qualitat de la UPC 
envers 

la implementació, actualització i millora continua del SGIQ marc de la UPC 
i dels SGIQ de tots els centres docents 

Objectiu associat 
al Pla estratègic 
de l’EEBE 

Repte 1- Fer de l’EEBE un centre internacional de referència davant els 
nous reptes tecnològics 
OE 1.4- Valorar la possibilitat d’aconseguir segells de qualitat  
 

Indicadors amb 
valor objectiu 

Percentatge d'assoliment de les accions relacionades amb l'objectiu de 
qualitat. 
 
Valor objectiu: 100% - Valor indicador actual: 90%  

Termini 
d’execució 

Curs 2022-2025 

Responsable Director/a de l’EEBE 
 

OBJ.Q.6 Proposar les accions necessàries per al compliment i seguiment del pla 
estratègic de l’Escola, d’acord amb els reptes definits i els objectius 
estratègic per a assolir-los. 

Accions 
relacionades amb 
l’objectiu de 
qualitat 

a) Augmentar els estudis de màster i les titulacions internacionals  
b) Promocionar la recerca i la seva vinculació amb els estudis 
c) Enfortir la comunitat EEBE 

Objectiu associat 
al compromís dels 
objectius de 
qualitat de la UPC 
envers 

Pla Estratègic de la UPC 

Objectiu associat 
al Pla estratègic 
de l’EEBE 

Pla Estratègic de l’EEBE 
 

Indicadors amb 
valor objectiu 

Percentatge d'assoliment de les accions relacionades amb l'objectiu de 
qualitat. 
 
Valor objectiu: 100% - Valor indicador actual: 50%  

Termini 
d’execució 

Curs 2022-2025 

Responsable Director/a de l’EEBE 
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8. PROCESSOS DEL SGIQ 

A continuació es detalla i descriu cada procés que forma part del SGIQ. Per a més informació 
detallada de cadascun d’aquests processos s’enllaça al corresponent document ubicat a la 
pàgina web de l’EEBE: 

Procés Responsabilitat del procés 
1.1 Definir política i objectius de qualitat de la 
formació 

Director/a 

Descriu com definir la política i els objectius de 
qualitat. 

 

2.1.1 Verificació  
Descriu com realitzar, d’acord amb el marc 
per a la verificació, el seguiment, la 
modificació i l’acreditació dels ensenyaments 
oficials (marc VSMA) d’AQU Catalunya, la 
verificació dels estudis que s’imparteix. 

Sotsdirecció responsable de la 
política acadèmica 

2.1.2 Seguiment  
Descriu com realitzar, d’acord amb el marc 
VSMA, el seguiment dels estudis que 
s’imparteix. 

Sotsdirecció responsable de la 
qualitat 

2.1.3 Modificació  
Descriu com realitzar, d’acord amb el marc 
VSMA, la modificació dels estudis que 
s’imparteix. 

Sotsdirecció responsable de la 
política acadèmica 

2.1.4 Acreditació  
Descriu com realitzar, d’acord amb el marc 
VSMA, l’acreditació dels estudis que 
s’imparteix. 

Sotsdirecció responsable de la 
qualitat 

3.1 Definir els perfils d’ingrés, egrés i criteris d'accés  
Descriu com definir tant el perfil d’ingrés, 
egrés i criteris d’accés de l’estudiantat més 
adequat als objectius dels diferents 
programes formatius, així com les actuacions 
que es porten a terme per aconseguir cobrir 
l’oferta de places amb l’estudiantat motivat 
per seguir els estudis triats. 

Sotsdirecció responsable de la 
política acadèmica 

3.2 Suport i orientació a l'estudiantat  
Descriu com facilitar la integració al centre de 
l’estudiantat de nou ingrés, l’orienta en el seu 
procés formatiu amb l’objectiu que la seva 
formació sigui adequada i satisfactòria, i 
l’obtingui en el temps previst. 

Sotsdirecció responsable dels estudis 

3.3 Metodologia d’ensenyament i avaluació  
Descriu com revisar, com actualitzar i com 
millorar de forma contínua el 

Sotsdirecció responsable dels estudis 

https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/1-1-definir-politica-i-objectius-de-qualitat-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/1-1-definir-politica-i-objectius-de-qualitat-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/2-1-1-verificacio-de-la-titulacio-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/2-1-2-seguiment-de-centre-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/2-1-3-modificacio-de-la-titulacio-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/2-1-4-acreditacio-de-la-titulacio-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/3-1-definir-els-perfils-dingres-egres-i-criteris-dacces-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/3-2-suport-i-orientacio-a-lestudiantat-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/3-3-metodologia-densenyament-i-avaluacio-eebe-v1.pdf
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desenvolupament de les metodologies 
d’ensenyament i l’avaluació del seu 
estudiantat. 

3.4 Gestionar la mobilitat de l'estudiantat  
Descriu com desenvolupar la mobilitat de 
l’estudiantat, tant d’incoming com d’outgoing, 
per a que sigui coherent amb els objectius del 
pla d’estudis i la seva planificació. 

Sotsdirecció responsable de les 
relacions internacionals 

3.5 Gestionar l'orientació professional  
Descriu com facilitar a l’estudiantat les eines, 
l’assessorament i la informació adequades 
per a la seva inserció en el món laboral i com 
revisar, com actualitzar i com millorar els 
processos relatius a l’orientació professional 
de l’estudiantat. 

Sotsdirecció responsable d’empresa 

3.6 Gestionar les pràctiques externes  
Descriu com gestionar les pràctiques 
externes, amb l’objectiu que l’estudiantat 
adquireixi competència professional tutelada 
per professionals amb experiència. 

Sotsdirecció responsable d’empresa 

3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments 
i felicitacions 

 

Descriu com gestionar les queixes, 
reclamacions, suggeriments i felicitacions 
dels grups d’interès, amb la finalitat de 
millorar els serveis que presta l’escola. 

Sotsdirecció responsable de la 
qualitat 

4.1 Definir les polítiques de PDI  
Descriu com definir les polítiques del personal 
docent i investigador (PDI) per al 
desenvolupament de la seva docència en el 
marc en que l’escola hi té competències. 

Director/a 

4.2 Captació i selecció de PDI  
Descriu com definir la captació i selecció del 
PDI per al desenvolupament de la seva 
docència en el marc en que l’escola hi té 
competències. 

Sotsdirecció responsable de la 
política acadèmica 

4.3 Formació de PDI  
Descriu com definir i com gestionar la 
formació que necessita el PDI per al 
desenvolupament de la seva docència en el 
marc en que l’escola hi té competències. 

Sotsdirecció responsable de la 
política acadèmica 

4.4 Avaluació, promoció i reconeixement del PDI  
Descriu com avaluar, com promocionar i com 
reconèixer el PDI per al desenvolupament de 
la seva docència en el marc en que l’escola hi 
té competències. 

Director/a 

https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/3-4-gestionar-la-mobilitat-de-lestudiantat-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/3-5-gestionar-l2019orientacio-professional-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/3-6-gestionar-les-practiques-externes-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/3-7-gestionar-les-queixes-reclamacions-suggeriments-i-felicitacions-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/3-7-gestionar-les-queixes-reclamacions-suggeriments-i-felicitacions-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/4-1-definir-les-politiques-del-pdi-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/4-2-captar-i-seleccionar-el-pdi-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/4-3-formar-el-pdi-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/4-4-avaluar-promo-i-reconeixer-pdi-eebe-v1.pdf
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5.1 Gestionar i millorar els recursos materials  
Descriu com gestionar i com millorar els 
recursos materials necessaris per a l’activitat 
de l’escola. 

Sotsdirecció responsable 
d’infraestructures i recursos 

5.2 Gestionar i millorar els serveis  
Descriu com gestionar i com millorar els 
serveis oferts als grups d’interès. 

Sotsdirecció responsable 
d’infraestructures i recursos 

6.1 Recollir i analitzar els resultats  
Descriu com realitzar la recollida d’informació 
i dels resultats rellevants per a la gestió 
eficient de les titulacions, en especial els 
resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels 
grups d’interès. 

Sotsdirecció responsable de la 
qualitat 

7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius 

 

Descriu com garantir a tota la comunitat 
l’accés a la informació que es genera en el 
conjunt de l’EEBE i en els seus òrgans de 
govern, facilitant el coneixement del conjunt 
d’activitats que es duen a terme. 

Secretaria Acadèmica 

8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

 

Descriu com desplegar el SGIQ i com es fa el 
seguiment, la seva modificació (si escau) i 
també com defineix i revisa el Sistema de 
Gestió Documental del centre. 

Sotsdirecció responsable de la 
qualitat 

 
A cada procés també es descriu com revisar i com fer el seguiment del propi procés, per 
garantir-ne una millora contínua que permet elaborar l’Informe d’actualització de la 
documentació del SGIQ i l’Informe integral del SGIQ que inclou, per a cada procés, l’anàlisi 
dels indicadors i la de revisió del procés. 

 

 

La interrelació entre els processos del SGIQ de l’EEBE es mostra en la següent taula: 

Procés EEBE  Interrelació amb altres processos de l’EEBE Circuit 

1.1 Definir política i objectius de 
qualitat de la formació 2.1 Garantir la qualitat dels programes formatius Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació  

Sortida 

https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/5-1-gestionar-i-millorar-els-recursos-materials-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/5-2-gestionar-i-millorar-els-serveis-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/6-1-recollir-i-analitzar-els-resultats-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/7-1-publicacio-dinformacio-i-rendicio-comptes-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/7-1-publicacio-dinformacio-i-rendicio-comptes-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/8-1-desplegament-seguiment-i-revisio-sgiq-eebe-v1.pdf
https://eebe.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/la-qualitat-a-leebe/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat/processos/8-1-desplegament-seguiment-i-revisio-sgiq-eebe-v1.pdf
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2.1.1 Verificació 1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 
    2.1.3 Modificació Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 

Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Entrada 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius 

Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

2.1.2 Seguiment 1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Sortida 
    2.1.3 Modificació Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 

Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius 

Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

2.1.3 Modificació 2.1.1 Verificació Sortida 
    2.1.2 Seguiment Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 

Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius 

Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

2.1.4 Acreditació 3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 

Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius 

Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

3.1 Definir els perfils d’ingrés, egrés i 
criteris d'accés 1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 

Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius 

Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

3.2 Suport i orientació a l'estudiantat  1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 

Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius 

Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 
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3.3 Metodologia d’ensenyament i 
avaluació 1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 

Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius 

Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

3.4 Gestionar la mobilitat de 
l'estudiantat 1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 

Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius 

Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

3.5 Gestionar l'orientació professional 1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 
    3.1 Definir els perfils d’ingrés, egrés i criteris d'accés Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 

Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius 

Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

3.6 Gestionar les pràctiques externes 1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 

Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius 

Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

3.7 Gestionar queixes, reclamacions, 
suggeriments i felicitacions 1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

4.1 Definició de les polítiques de PDI 1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 
    2.1 Garantir la qualitat dels programes formatius Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 

Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Entrada 
i Sortida 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius 

Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 
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4.2 Captació i selecció de PDI 3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions Entrada 

    4.1 Definició de les polítiques de PDI Entrada 
    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

4.3 Formació de PDI 3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions Entrada 

    4.1 Definició de les polítiques de PDI Entrada 
    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

4.4 Avaluació, promoció i 
reconeixement del PDI 3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 

felicitacions Entrada 

    4.1 Definició de les polítiques de PDI Entrada 
    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

5.1 Gestionar i millorar dels recursos 
materials 1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 

Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

5.2 Gestionar i millorar dels serveis 1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 

Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius 

Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació 

Sortida 

6.1 Recollir i analitzar els resultats 1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 
    2.1.2 Seguiment Sortida 
    4.1 Definició de les polítiques de PDI Entrada 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació Sortida 

7.1 
Publicar informació i rendir 
comptes sobre els programes 
formatius 

1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 

    2.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació Sortida 
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8.1 
Desplegament, seguiment i revisió 
del SGIQ, i control de la 
documentació 

1.1 Definir política i objectius de qualitat de la formació Entrada 

    3.7 Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions Entrada 

    6.1 Recollir i analitzar els resultats Sortida 

    7.1 Publicar informació i rendir comptes sobre els 
programes formatius Sortida 

    8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i 
control de la documentació Sortida 

 

El mapa d’interrelació de processos es presenta a l’apartat Mapa de Processos on també 
s’il·lustra la relació entre els processos del SGIQ de l’EEBE i els processos transversals de la 
UPC que es detalla en la taula de la pàgina següent.  

https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals/PT.04.04FormacidelPDIPAS.pdf
https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals/PT.04.04FormacidelPDIPAS.pdf
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  Procés EEBE Procés transversal UPC Circuit 

1.1 Definir política i objectius de 
qualitat de la formació 

PT.01 Definició i revisió de política i objectius de 
qualitat de la UPC   Entrada 

2.1.1 Verificació PT.03.01 Programació universitària i implantació 
dels programes formatius oficials Entrada 

2.1.2 Seguiment PT.03.02 Seguiment dels programes formatius 
oficials Entrada 

2.1.3 Modificació PT.03.03 Modificació dels programes formatius 
oficials Entrada 

2.1.4 Acreditació PT.03.04 Acreditació dels programes formatius 
oficials Entrada 

3.1 Definir els perfils d’ingrés, egrés i 
criteris d'accés 

PT.07 Promoció dels estudis i captació de 
l'estudiantat Entrada 

3.2 Suport i orientació a l'estudiantat  PT.05 Suport a l'estudiantat Entrada 

    PT.06 Orientació acadèmica i professional a 
l'estudiantat  Entrada 

3.3 Metodologia d’ensenyament i 
avaluació PT.05 Suport a l'estudiantat Entrada 

3.4 Gestionar la mobilitat de 
l'estudiantat PT.05 Suport a l'estudiantat Entrada 

    PT.07 Promoció dels estudis i captació de 
l'estudiantat Entrada 

3.5 Gestionar l'orientació professional PT.06 Orientació acadèmica i professional a 
l'estudiantat  Entrada 

3.6 Gestionar les pràctiques externes No procedeix  

3.7 Gestionar queixes, reclamacions, 
suggeriments i felicitacions Tots els processos Entrada 

4.1 Definició de les polítiques de PDI PT.04.01Definició de les polítiques de PDI i PAS Entrada 

4.2 Captació i selecció de PDI PT.04.02 Accés i selecció de PDI Entrada 
    PT.09 Assignació i Encàrrec docent de grau i 

màster 
Entrada 

    Sortida 

4.3 Formació de PDI PT.04.04 Formació del PDI i PAS Entrada 

4.4 Avaluació, promoció i 
reconeixement del PDI PT.04.03 Avaluació docent del PDI 

Entrada 

   Sortida 

5.1 Gestionar i millorar dels recursos 
materials PT.10 Recursos materials i serveis Entrada 

5.2 Gestionar i millorar dels serveis PT.10 Recursos materials i serveis Entrada 

6.1 Recollir i analitzar els resultats PT.11 Recollida Satisfacció dels Grups d'Interès Entrada 
    PT.12 Recollida de la informació Entrada 

7.1 
Publicar informació i rendir 
comptes sobre els programes 
formatius 

PT.08 Informació pública i rendició de comptes Entrada 

    PT.12 Recollida de la informació Entrada 

8.1 
Desplegament, seguiment i 
revisió del SGIQ, i control de la 
documentació 

PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC 
Entrada 

Sortida 
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9. MAPA DE PROCESSOS 

Per poder disposar d’una visió global de tots els processos del SGIQ de l’EEBE, s’ha dissenyat el següent mapa que il·lustra les taules anteriors. 
Respecte els processos de l’EEBE, s’han classificat en quatre tipologies (estratègics, clau, de suport i de millora) segons les seves característiques 
i funcions.  
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