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§ Què és el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de
l’Escola?
§ Recull de documents que organitzen i descriuen les actuacions o
procediments portats a terme per l’Escola.

§ S’identifiquen els responsables i com s’impliquen els grups d’interès en la
presa de decisions; es detallen els indicadors que s’usen per l’anàlisi dels
resultats; s’especifica la periodicitat amb la que s’analitzen els resultats
aconseguits així com la proposta i adopció de mesures de millora; es
llisten les evidències que es deriven dels procediments; i s’especifica com
es fa la difusió a la societat.

§ Per a què serveix el SGIQ?
§ Requeriment per la regulació dels graus adaptats a l’Espai Europeu
d’Educació Superior.

§ Eina que ens indica les mesures de millora contínua dels procediments de
l’Escola.

§ El propi SGIQ estableix que l’equip directiu elaborarà propostes de 
modificació del SGIQ que seran debatudes i aprovades per la CP. 

SGIQ: què és i per a qué?

https://telecos.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat


§ El SGIQ actual es va aprovar a CP el febrer de 2019.

§ Ens cal modificar-lo per :

§ Durant el 2021 cal acreditar les següent titulacions de l’Escola:
GRETST, MET, MEE i MPhot per part d’AQU.

§ El SGIQ és un aspecte transversal i rellevant que la Comissió
d’Avaluadors Externs valora per a concedir el segell d’acreditació.

§ Cal que estigui actualitzat i implementat → Comissions Acadèmiques
de les titulacions

Per què cal modificar-lo?



§ Canvis formals: logo de l’Escola, tractament de gènere, actualització
de càrrecs d’acord amb l’organigrama de la UTGTIC CN, i substituir
el nom de les sotsdireccions per formes més genèriques.

§ AQU ens obliga a elaborar un informe de seguiment del centre com a
mínim un cop cada dos anys → Canvis més significatius:

§ Canvis en procediments consensuats amb responsables i
participants.

Proposta de modificació

SGIQ actual Proposta modificació SGIQ

Documents anuals : 

• Memòria del centre 
• Informe de gestió

Documents :

• Memòria del centre (anual)
• Informe de gestió (anual)
• Informe de Seguiment del Centre (biennal)

Informes dels procediments són, 
majoritàriament, anuals.

S’integren a memòria i informe de 
gestió

Informes dels procediments s’elaboren, 
majoritàriament, biennals.

S’integren a informe de seguiment del centre (i 
memòria i informe de gestió).


