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§ Alguns processos del SGIQ tenen associats diferents plans
d’actuacions.

§ Ens cal completar-los i millorar els existents de cara a la propera
acreditació.

§ Procediment d’actualització ha consistit en l’elaboració d’una
proposta per part d’en Juan Carlos Flores, cap de la unitat USIRE,
que ha estat revisada per la sotsdirectora de Planificació i Qualitat, el
director de l’escola, i pels responsables de cada procés.

Actualizació Plans del SGIQ (I)

Codi Procés Responsable Pla
1.0.1 Definir política i objectius de 

qualitat
Sotsdirectora responsable de la qualitat Pla de Política i Objectius de 

Qualitat

1.2.1 Captació i accés de 
l'estudiantat

Sotsdirectora responsable de la promoció
dels estudis i Caps d'Estudis.

Pla de Promoció

1.2.5 Orientació a l'estudiantat Cap d’Estudis, Sotsdirectora responsable 
de fase inicial i estudiantat, sotsdirector
responsable de relació amb empreses.

Pla d’Acollida
Pla d'Acció Tutorial
Pla d’Orientació Laboral

1.2.6 Gestió de la mobilitat de 
l'estudiantat

Sotsdirector o sotsdirectora responsable 
de mobilitat.

Pla d’Acollida

1.6.1 Publicació d'informació sobre 
titulacions

Sotsdirectora responsable de planificació Pla d’Informació Pública

https://telecos.upc.edu/ca/shared/qualitat/guia-docs-2021/230-1-0-1_definicio-politica-i-obj-qualitat_20201201.pdf
https://telecos.upc.edu/ca/shared/qualitat/guia-docs-2021/230-1-2-1-captacio-i-acces-de-lestudiantat_20201202.pdf
https://telecos.upc.edu/ca/shared/qualitat/evidencies/pla-de-promocio-graus-tic-15-16-v3.pdf
https://telecos.upc.edu/ca/shared/qualitat/guia-docs-2021/230-1-2-5-orientacio-a-lestudiantat_20201202.pdf
https://telecos.upc.edu/ca/shared/normatives/acord_5-9_pla_accio_tutorial.pdf
https://telecos.upc.edu/ca/shared/qualitat/evidencies/pol-etsetb-v4.pdf
https://telecos.upc.edu/ca/shared/qualitat/guia-docs-2021/230-1-2-6-gestio-de-la-mobilitat-de-lestudiantat_20201202.pdf
https://telecos.upc.edu/ca/shared/qualitat/guia-docs-2021/230-1-6-1-publicacio-informacio-sobre-titulacions_20201202.pdf
https://telecos.upc.edu/ca/shared/qualitat/evidencies/pla-informacio-publica-web.pdf


S’ha unificat el format de la majoria de plans, estructurant-los en els següents
apartats: objectiu i abast, desenvolupament, recursos, i responsabilitat.

A més a més s’han incorporat els següents canvis:

§ Pla de Política i Objectius de Qualitat -> Nou, recull les estratègies per tal 
d’assolir els objectius de qualitat. 

§ Pla de Promoció de Graus i Màsters -> Modificat per tal d’incloure la 
promoció dels estudis de màster i usant un format unificat. 

§ Pla d’Acollida de Graus i Màsters -> Nou, recull les accions adreçades als
estudiants de grau i màster, i també les dels ”incomings”.

§ Pla d’Acció Tutorial Graus i Màster -> Modificat usant nou format i per tal 
d’incloure estudis de màster i tutories d’estudiants de mobilitat, amb
necessitats especials i en pràctiques.

§ Pla d’Orientació Laboral de Graus i Màsters -> S’han actualitzat els
continguts i incorporat un apartat de “Borsa de Treballs Fi d’Estudis”.

§ Pla d’Informació Pública -> Mateix contingut en format nou.

Principals canvis en els Plans



Es proposa aprovar els plans amb les següents esmenes

§ Pla d’Acció Tutorial Graus i Màster -> Afegir paràgraf sobre la tutorització
individual de l’estudiantat de màsters.
”En el cas dels màsters, a cada estudiant es pot assignar un tutor, que ha de
ser professor del màster. El tutor ajuda als estudiants a escollir el millor
itinerari d’assignatures optatives per al seu perfil i interès professional i
autoritza una proposta de matrícula. Durant tot el curs, els alumnes es poden
adreçar al seu tutor per fer-li les consultes que considerin convenients."

§ Pla d’Orientació Laboral de Graus i Màsters

§ Substituir “Pla d’Orientació Professional” per “Pla d’Orientació Laboral”.
§ Substituir “Borsa de Projectes Final de Carrera” per “Borsa de Treballs Fi 

d’Estudis”.

Esmenes


