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Taula d’annexos

Títol Codificació Directriu Ubicació doc Estat

Política de qualitat de la UOC Annex 1 1 Pág. 38 Aprovat

Objectius 2008 del VR Professorat i Ordenació 
Acadèmica

Annex 2 1 Pág. 37 Aprovat

Objectius professor responsable d'assignatura Annex 3 1 Pág. 40 Exemple

Balanç del curs 2006-07 Annex 4 1 Pág. 40 Aprovat

Protocol per al disseny dels graus/màsters Annex 5 2 Pág. 46 Implantat

Formació del personal en EEES Annex 6 2 Pág. 46 Exemple

Informe assignatura professor Annex 7 2 Pág. 48 Exemple

Informe assignatura director programa Annex 8 2 Pág. 48 Exemple

Informe institucional director programa Annex 9 2 Pág. 48 Exemple

Enquesta d'incorporació Annex 10 3.1 Pág. 55 Implantat

Pla de tutoria Annex 11 3.2 Pág. 59 Implantat

Pla d'aprenentatge Annex 12 3.2 Pág. 62 Exemple

Treball en xarxa-orientació professional Annex 13 3.4 Pág. 75 Exemple

Política de professorat Annex 14 4 Pág. 84 Aprovat

Pla de formació del curs acadèmic Annex 15 4 Pág. 91 Exemple
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Mètriques del web Annex 19 7 Pág. 131 Exemple

* Els annexos no estan inclosos en aquesta edició
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1. Presentació

El marc de convergència de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i els últims canvis introduïts en 
la normativa espanyola estableixen que les universitats han de garantir en les seves actuacions el compli-
ment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen, a més de buscar-ne la millora constant. 
Per això, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de qualitat (SGIQ) for-
malment establerts i públicament disponibles.

La legislació universitària del nostre país ha recollit totalment les línies mestres apuntades per ENQA1 amb 
l’objectiu de guiar les polítiques i les actuacions de les universitats europees en matèria de qualitat. En 
aquest sentit, l’article 31 de la LOU (dedicat a la garantia de la qualitat i revisat per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, per la qual es modifica la LOU 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats) recull la necessitat 
d’establir criteris de garantia de qualitat que facilitin l’avaluació, certificació i acreditació dels ensenyaments 
universitaris espanyols, a més de considerar la garantia de qualitat com una finalitat essencial de la política 
universitària. El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, combina la major autonomia i capacitat de les universitats per organitzar els ensenya-
ments que imparteix, amb l’establiment de sistemes de garantia de qualitat, que permetin una rendició de 
comptes de la seva qualitat.

La Universitat Oberta de Catalunya, d’acord amb la política de qualitat que sempre ha estat present en el 
seu funcionament, ha decidit participar en el programa AUDIT per dissenyar un sistema de garantia interna 
de la qualitat (SGIC) que, essent aplicable a cadascun dels estudis, permeti integrar totes les activitats que 
la UOC duu o vol dur a terme per garantir la qualitat dels seus ensenyaments i ampliar els mecanismes de 
participació dels diferents grups d’interès i crear mecanismes de revisió i millora contínua.

La Universitat Oberta de Catalunya, per les característiques del seu model no presencial d’ensenyament-
aprenentatge, té un sol centre, que s’identifica amb el conjunt de la Universitat, tot i  que organitza les dife-
rents disciplines per àmbits de coneixement, d’acord amb l’establert en les Normes d’organització i funcio-
nament de la Universitat aprovades al 20032.  El Manual del sistema de gestió interna de la qualitat (MSGIC) 
és un document de referència per als diferents estudis de la Universitat Oberta de Catalunya i ha obtingut en 
la convocatòria 2007 la valoració global positiva per als Estudis de Dret i Ciències Polítiques. 

1 Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. ENQA (European Association for Quality 
Assurance in Higher Education). Aprovat en la reunió de ministres de Bergen. Febrer de 2005.

2 Aquesta organització es presenta en l’apartat 3 d’aquest document i es denomina «Estudis».
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El manual s’ha elaborat seguint les directrius següents:

1. Política i objectius de qualitat.

2. Garantia de la qualitat dels programes formatius.

3. Orientació dels ensenyaments als estudiants.

4. Garantia i millora de la qualitat del personal acadèmic i de suport a la docència.

5. Gestió i millora dels recursos materials i serveis i de la qualitat del personal d’administració i serveis.

6. Anàlisi i utilització dels resultats.

7. Publicació d’informació sobre les titulacions. 

La responsabilitat d’aplicar el sistema de garantia interna de la qualitat a la UOC correspon al vicerector de 
Política Universitària i Professorat mentre que el director d’Estudis és corresponsable d’implantar-lo en el marc 
de les titulacions del seu àmbit.

La convocatòria 2009 del programa AUDIT obre la possibilitat d’exportar els resultats de l’avaluació del model 
general definit en la convocatòria anterior a tots els centres d’aquesta universitat. La participació de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya en la convocatòria ha comportat una revisió del model amb cadascun dels respon-
sables dels diferents estudis, que han manifestat que el model general és adequat i que accepten les directrius 
establertes. 

El manual revisat afectarà les titulacions oficials de tota la UOC que estiguin en funcionament en el moment de 
la implantació del SGIQ i totes les que estiguin autoritzades per als cursos posteriors al 2008-09.

L’equip responsable de la proposta presentada ha estat:

 � Vicerector de Política Universitària i Professorat: Josep LLadós Masllorens.

 � Vicerector d’Ordenació Acadèmica: Pere Fabra Abad.

 � Directora adjunta del Vicerectorat de Política Universitària i Professorat: Mar Sabadell i Bosch. 

 � Directors d’estudis: 

 - Estudis d’Art i Humanitats: Carles Sigalés Conde.

 - Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació: Lluís Pastor Pérez.

 - Estudis d’Economia i Empresa: Antoni Meseguer Artola.

 - Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació: Rafael Macau Nadal.

 - Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació: Josep M. Mominó de la Iglesia.

 � Direccions de programa. 

 � Administracions d’estudis.

 � Àrea de Planificació i Avaluació.

També han participat en la revisió de les diferents directrius els responsables de les àrees que intervenen de 
forma directa en el desenvolupament de les titulacions i en els serveis que es presten als estudiants.
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2. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

2.1. Introducció 

La Universitat Oberta de Catalunya és una universitat d’iniciativa i de servei públics, instrumentada amb la 
fórmula jurídica de fundació privada sotmesa a control públic.

La Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) neix per l’impuls de la Generalitat de Catalunya el 
6 d’octubre de 1994 amb la voluntat d’impulsar una oferta pròpia d’ensenyament universitari no presencial. 
Després del procés constitutiu, la Universitat Oberta de Catalunya és reconeguda per unanimitat mitjançant 
la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, d’ara endavant UOC, 
publicada en el DOGC núm. 2040 de 21/04/95.

La UOC ha trobat també reconeixement específic en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Cata-
lunya (LLUC), i en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), i s’estructura internament 
per les NOF (Normes d’organització i funcionament), aprovades segons el Decret 273/2003, de 19 de no-
vembre. Igual que la resta de les universitats públiques i privades que han estat reconegudes pel Parlament 
de Catalunya, la UOC participa en el Consell Interuniversitari de Catalunya, òrgan de coordinació, consulta 
i assessorament del sistema universitari català, que té per objectiu principal facilitar la coordinació entre la 
comunitat universitària i l’administració educativa. 

La Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya vetlla per la correcta i eficaç direcció i gestió d’aquesta 
universitat i duu a terme les tasques d’inspecció, avaluació i control necessàries per a garantir la màxima 
qualitat del procés formatiu.

La Universitat Oberta de Catalunya inicia la seva activitat el curs 1995-96 amb dos programes de formació: 
Ciències Empresarials i el segon cicle de Psicopedagogia i amb només 200 estudiants, considerats «pilot». 
En el curs 2007-08, la UOC oferia un total de 19 titulacions de primer i segon cicle i tenia més de 40.000 
estudiants matriculats i més de 10.000 graduats.

L’oferta formativa de la UOC s’ha organitzat fins avui en titulacions oficials de primer i segon cicle, màsters 
oficials, formació de postgrau, formació oberta i formació a mida. Es concreta en els programes següents:
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Per al curs 2008-09, les llicenciatures de Dret, Humanitats i Psicologia s’han ofert, adaptades al nou marc 
europeu, com a titulacions de grau.

Els màsters oficials, dissenyats a partir de les directrius establertes en el RD 56/2005, de 21 de gener de 
2005, són els següents:

 � Educació i TIC (e-learning)

 � Prevenció de riscos laborals

 � Programari lliure

 � Societat de la informació i el coneixement

A més, la UOC ofereix des del curs 2000-01 el doctorat de la Societat de la Informació i del Coneixement.

La formació de postgrau s’estructura en els següents àmbits de coneixement:

 � Ciències de la Salut 

 � Comunicació i Informació

 � Cooperació Humanitària, Pau i Sostenibilitat

 � Dret i Ciència Política

 � Economia i Empresa

 � Global Executive Education

 � Humanitats

 � Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

 � Llengües i Cultures

 � Psicologia i Ciències de l’Educació

 � Societat de la Informació 

Diplomatures Enginyeries Llicenciatures Llicenciatures de sol 2n. cicle

Ciències 
Empresarials

Enginyeria Tècnica 
d'Informàtica de Gestió

Dret Administració i Direcció d'empreses

Turisme
Enginyeria Tècnica 
d'Informàtica de Sistemes

Humanitats Ciències del Treball

Enginyeria Tècnica de 
Telecomunicació

Filologia Catalana Comunicació Audiovisual

Enginyeria Informàtica Psicologia Documentació

Graduat Multimèdia (TP) Investigació i Tècniques de Mercat

Psicopedagogia

Publicitat i Relacions Públiques

Estudis d’Àsia Oriental

Ciències Polítiques i de l'Administració
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 � Turisme

 � Urbanisme i Gestió de la Ciutat

La formació oberta s’estructura en programes de:

 � Ateneu universitari

 � Universitat Oberta d’Estiu

 � Cursos d’hivern

 � Seminaris 

 � Cursos d’accés per a majors de 25 anys

 � Català obert

La formació a mida i els projectes donen resposta a la situació de gran competitivitat i a la complexitat tec-
nològica econòmica i empresarial, que obliguen a fer formació amb continguts i competències específiques 
de cada empresa i sector, i adaptada a les característiques de cada organització: descentralització geogràfi-
ca, amb seus i filials per tot el món, projectes comuns amb socis, proveïdors i clients, en els àmbits nacional 
i internacional, gran mobilitat de professionals de diferents països i cultures, i amb el suport d’unes tecno-
logies de la informació i la comunicació cada vegada més sofisticades. Entre els projectes més rellevants 
destaquem la col•laboració amb la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Aragó, el Grupo Leche Pascual, MC 
Mutual, la Fundació Catalana Síndrome de Down, l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Investigació Mèdica.

La UOC té, per tant, més de 13 anys d’existència. Les principals dades que mostren les seves dimensions 
actuals i la seva evolució són:

(1) Incluye la oferta de grado, máster, doctorado y LRU.

(2) No incluye la oferta de especialización, formación abierta y formación a medida.

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Oferta de formació

Programes oficials(1) 15 17 18 18 20 23 23

Programes de postgrau i 
màsters propis(2) 43 58 78 95 134 107

Estudiants matriculats

Programes oficials 21.552 25.943 33.583 33.588 36.686 39.592 41.366

Programes de postgrau i 
màsters propis

902 1.259 1.680 2.234 2.458 2.146

Recursos

Personal docent i investigador 94 126 129 134 139 153 187

Nombre de PDI contractat
 (% doctor)

38,3 32,5 41,9 41,8 51,8 52,3 46,0

Personal docent col•laborador 1.113 1.438 1.747 1.967 1.969 1.952 2.043

Nombre de personal de gestió 385 385 345 333 444 550 565
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La UOC és, per tant, una universitat sorgida de la societat del coneixement que té per missió facilitar la for-
mació de les persones al llarg de la vida.

La Universitat va iniciar l’any 2007 un nou procés de reflexió estratègica, que culmina amb el pla estratègic 
2007-2010, aprovat pel Patronat de la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya el 15 de juliol de 2007. 
En aquest pla, aquesta universitat s’ha decidit per reforçar els seus trets diferencials i avançar en termes 
qualitatius i d’innovació. Ho demostra l’actualització de la seva missió i els objectius estratègics disponibles 
al portal de la UOC, i dels quals a continuació es dóna la informació bàsica:

«La Universitat Oberta de Catalunya té com a principi bàsic ser una universitat d’avantguarda tecnològica, 
altament innovadora en el model d’aprenentatge i un referent de qualitat acadèmica i investigadora.»

Amb aquest pla estratègic, la UOC vol reforçar el seu compromís amb les persones, amb una formació no 
presencial de qualitat, que fomenti:

 � Una innovació docent que faci possible la personalització de l’aprenentatge.

 � Un lideratge tecnològic que faciliti la interacció i el treball col•laboratiu.

 � Una investigació acadèmica relacionada amb la societat de la informació.

En aquest pla estratègic, la UOC adquireix el compromís d’impulsar els sistemes interns de garantia de la 
qualitat i situa la responsabilitat en el Vicerectorat de Política Universitària i Professorat, com a responsable 
de la qualitat en aquesta universitat.

Correspon, per tant, al Vicerectorat de Política Universitària i Professorat impulsar les accions per garantir la 
qualitat dels programes, a més de la del personal acadèmic; i també des d’aquest vicerectorat es lidera la 
proposta de disseny dels sistemes interns de garantia de la qualitat.

2.2. El model organitzatiu

La Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya es regeix pel Patronat, que és integrat per entitats de 
gran implantació en tot el territori i dotades d’un gran prestigi social. En formen part:

 � La Generalitat de Catalunya, amb una participació majoritària.

 � La Federació Catalana de Caixes d’Estalvi.

 � La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

 � La Cambra de comerç de Reus.

 � La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

 � La Fundació Enciclopèdia Catalana.

 � La Fundació Telefònica.

El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació, segons els Estatuts 
de la FUOC (article 14.1, secció 1).
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Les principals funcions del Patronat respecte de la Universitat Oberta de Catalunya són les següents:

 � Aprovar i, si escau, modificar les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Oberta de Ca-
talunya.

 � Nomenar i revocar al rector i al gerent.

 � Aprovar el pressupost i els balanços d’aquesta universitat.

 � Aprovar el pla d’actuació presentat pel rector i avaluar els seus resultats.

El president del Patronat és el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Les Normes d’organització i funcionament de la UOC (NOF) estableixen:

1. Una estructura de govern –òrgans unipersonals de govern– centrada en la figura de la rectora. 

2. Una organització interna –òrgans col•legiats de govern– que té com a màxima instància col•legiada el 
Consell de Govern (rectora, vicerectors i gerent), i comissions específiques per a cadascuna de les dues 
grans àrees de treball de la UOC, la docent i la de gestió.

3. La participació dels estudiants en la vida de la Universitat (comunitat universitària), que implica eleccions 
democràtiques per via telemàtica; participació en comissions al Campus Virtual de forma presencial, en-
questes sistemàtiques d’opinió i una activitat orientada a una incidència positiva de l’opinió dels estu-
diants, com a usuaris de la UOC, en la valoració del servei que se’ls presta. Aquesta participació es vehi-
cula per mitjà de les diferents comissions de representants: comissions d’estudis, Comissió de Campus 
i comissions de centre de suport.

4. El compromís d’aquesta universitat d’avaluar sistemàticament els resultats de la seva activitat com a ga-
rantia del progrés.

La rectora és la primera autoritat de la UOC i li correspon la màxima responsabilitat en la representació, el 
govern i l’administració d’aquesta. L’assisteixen els vicerectors i el gerent –al qual correspon la direcció de la 
gestió ordinària d’aquesta universitat.

L’organització interna de la UOC té en el Consell de Govern el seu màxim òrgan col•legiat de govern, amb 
la funció d’orientar, planificar i avaluar l’activitat universitària i d’establir les línies generals d’actuació de la 
Universitat en tots els seus àmbits.

El Consell de Govern, en qualitat de màxim òrgan col•legiat de la UOC, ha d’aprovar:

 � Les normatives pròpies de la Universitat.

 � Els plans d’estudis.

 � El calendari acadèmic.

 � La dotació de l’estructura docent, d’investigació i de gestió.

 � La fixació de les carreres docents, els nivells retributius i les condicions per participar en els processos 
de selecció.
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Les decisions sobre les dotacions, la fixació de carreres docents i els nivells retributius s’han d’adequar, en 
tot cas, al pla general d’actuació que defineix i aprova el Patronat de la Fundació per la Universitat Oberta de 
Catalunya i als límits pressupostaris de la Universitat.

D’altra banda, és competència del Consell debatre i aprovar per a elevar-ho al Patronat i que aquest ho 
aprovi definitivament:

 � Les modificacions de les NOF.

 � Els convenis que la UOC vulgui formalitzar.

 � El pressupost i els balanços de la UOC.

 � El pla d’actuació de la UOC.

 � La memòria de les activitats docent i investigadora que la Universitat ha dut a terme.

 � Els reglaments de règim interior.

 � Les tarifes dels materials i serveis universitaris.

 � La proposta de realització de nous estudis.

 � La normativa d’accés dels estudiants a la UOC.

La composició actual del Consell de Govern és la següent:

Rectora 
Dra. Imma Tubella i Casedevall

Gerent 
Dr. Òscar Aguer Bayarri

Vicerector d’Investigació  
Dr. Eduard Aibar i Puentes

Vicerector de Postgrau i Formació Contínua 
Dr. Josep Maria Duart i Montoliu

Vicerector d’Ordenació Acadèmica 
Dr. Pere Fabra i Abad

Vicerectora d’Innovació  
Dra. Begoña Gros i Salvat

Vicerector de Política Universitària i Professorat 
Dr. Josep Lladós i Masllorens

Vicerector de Tecnologia  
Dr. Llorenç Valverde Garcia
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El defensor universitari (síndic de greuges) de la UOC és nomenat pel Patronat a proposta de la rectora. 
Actua amb independència i autonomia respecte de la resta dels òrgans i instàncies de la Universitat. Són 
funcions seves:

 � Defensar els drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària de la UOC davant de 
qualsevol actuació o situació de discriminació, indefensió o arbitrarietat i garantir el compliment de tot 
allò que disposen les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya i qual-
sevol altra normativa d’aquesta universitat. 

 � Fer, davant els òrgans competents, amb caràcter no vinculant, propostes de resolució dels assumptes 
que li han estat sotmesos i proposar fórmules de conciliació o d’acord que facilitin una resolució ràpida. 

 � Elaborar informes, sobre temes específics, per iniciativa pròpia o a petició del Patronat o del Consell de 
Govern de la UOC. 

 � Presentar un informe anual sobre les seves actuacions, que inclogui els suggeriments que se’n derivin pel 
que fa al funcionament de la UOC. 

La UOC disposa d’una estructura acadèmica organitzada en estudis i d’una estructura de gestió fixa organit-
zada en àrees, les quals en garanteixen el funcionament diari.

L’estructura acadèmica està formada pel professorat, que s’organitza en estudis per a cadascuna de les àrees 
de coneixement definides en aquesta universitat. El professorat és el responsable de la direcció acadèmica 
dels programes formatius que la UOC ofereix i li correspon dissenyar, planificar i avaluar els ensenyaments. 
A més, és responsable de la coordinació de la xarxa de més de dos mil docents col•laboradors i tutors, que 
participen en el desenvolupament dels ensenyaments, acompanyen i guien els estudiants en l’aprenentatge 
i garanteixen la consecució dels objectius de formació, tal i com mostra més endavant el model educatiu.

Actualment, a la UOC hi ha un total de sis estudis:

 � Arts i Humanitats

 � Ciències de la Informació i de la Comunicació 

 � Dret i Ciència Política

 � Economia i Empresa

 � Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

 � Psicologia i Ciències de l’Educació

La Direcció Acadèmica i de Gestió dels Estudis correspon al director dels Estudis, nomenat pel Consell de 
Govern de la UOC entre els professors adscrits a aquests mateixos estudis.
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La Comissió Acadèmica, d’acord amb l’article 16 de les NOF, és presidida per la rectora i integrada pels 
membres del Consell de Govern, els directors d’estudi i el director de l’IN3. Les funcions de la Comissió 
Acadèmica són les següents:

 � El seguiment i la coordinació de l’execució de l’activitat acadèmica d’acord amb el pla estratègic de la 
UOC i el pla anual d’objectius.

 � La coordinació i l’alineació estratègica de la docència, la investigació, la difusió i la transferència de tec-
nologia d’aquesta universitat.

 � L’impuls dels programes interdisciplinaris.

 � La promoció del desenvolupament de la comunitat acadèmica i dels seus membres.

 � L’assessorament al rector, al Consell de Govern i a la Comissió Estratègica, en tots els àmbits de la vida 
acadèmica.

La Comissió de Programes és presidida pel vicerector d’Ordenació Acadèmica, i integrada pels directors 
de programa i els directors acadèmics de les àrees de postgrau i el director de l’Àrea d’Operacions de Gestió 
Docent. Es reuneix amb periodicitat quinzenal per a tractar principalment els temes relacionats amb el des-
envolupament dels programes de formació i fer una valoració conjunta.

El Consell de Professors és l’òrgan de representació de tot el professorat propi de la Universitat, que es 
reuneix anualment per debatre i posar en comú aspectes de la vida universitària, amb especial atenció a les 
qüestions relacionades amb la vida acadèmica i al desenvolupament de la comunitat científica. 

Les comissions d’estudis són l’òrgan de representació estudiantil. Les presideix el director d’estudis, i les 
integren els directors de programa dels estudis i els representants dels estudiants. Es reuneixen semestral-
ment i aporten informació en la reflexió per a la realització de la proposta de programa. A més, participen en 
la valoració externa dels resultats i de les propostes de millora.

La Comissió de Campus és presidida per la rectora, que pot delegar la presidència en un vicerector. La 
integren un professor de cada estudi, escollit entre el professorat propi; un estudiant per estudi, escollit entre 
els membres de les comissions d’estudis i centre de suport, i tres representants del personal de gestió. La 
Comissió de Campus és informada prèviament de la programació acadèmica, de les normatives d’accés i 
permanència, de les normatives que afecten als drets i deures dels estudiants i del reglament que regula la 
participació i l’elecció dels seus representants. També valora el funcionament de la institució i vehicula les 
opinions i les propostes dels diferents col•lectius de la UOC. 

Les comissions de centre de suport fomenten la participació dels estudiants al territori. Les presideix el res-
ponsable de cada centre de suport i les integren representants dels estudiants de la zona. La seva funció és 
proposar activitats als responsables dels centres i assessorar-los en relació amb el funcionament, els serveis 
i les activitats que es duguin a terme.

La formació de postgrau, oberta i a mida, es coordina des de l’Institut Internacional de Postgrau de la UOC, 
creat amb la finalitat d’impulsar, a escala tant estatal com internacional, programes de qualitat acadèmica 
modulars i flexibles; de garantir la transversalitat entre els estudis de la UOC dirigida a la generació i el des-
envolupament d’accions formatives, i d’assegurar la viabilitat i la sostenibilitat econòmica i acadèmica de 
tota l’oferta formativa que coordina.
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En l’estructura de gestió de la UOC hi ha vuit àrees de gestió i uns òrgans de coordinació que permeten as-
segurar que tots els recursos i serveis tenen caràcter transversal per a tota l’oferta de formació, atenent, no 
obstant això, a la diversitat de necessitats, fruit de les característiques específiques dels programes.

Les àrees en les quals s’organitza la UOC són:

 � Àrea d’Alumni

 � Àrea de Biblioteca

 � Àrea de Comunicació (actualment Gabinet de Comunicació)

 � Àrea de Control de Gestió

 � Àrea de Direcció Econòmica i Financera

 � Àrea d’Incorporació i Seguiment de l’Estudiant

 � Àrea d’Operacions de Gestió Docent

 � Àrea d’Organització i Aplicacions

 � Àrea de Persones

 � Àrea de Planificació i Avaluació

 � Àrea de Servei a l’Estudiant

 � Àrea de Sistemes d’Informació

Hi ha, a més, el Gabinet de Relacions Internacionals i el de Relacions Institucionals.

La Comissió de Gestió, presidida pel gerent, és integrada pels vicegerents, les direccions adjuntes dels 
vicerectorats, els directors d’àrea i els directors de gabinet. La Comissió es reuneix mensualment per al se-
guiment de l’activitat de les àrees de gestió.

Els òrgans de coordinació faciliten la comunicació i el debat dels processos transversals. Específicament, 
la Comissió de Coordinació és integrada pels membres de la Comissió Acadèmica i els membres de la 
Comissió de Gestió. La presideix la rectora i es reuneix mensualment. Els temes que s’hi tracten estan rela-
cionats sobretot amb els plans d’objectius i el seguiment i coordinació en la seva execució des dels diferents 
sectors de la UOC.
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2.2.1. El model pedagògic

El valor del model educatiu

El model educatiu de la UOC és el principal tret distintiu d’aquesta universitat des dels seus inicis. Neix amb 
la voluntat de respondre de forma adequada a les necessitats educatives de les persones que es formen al 
llarg de la vida i d’aprofitar al màxim el potencial que ofereix la xarxa per a dur a terme una activitat educativa.

Les característiques del model

El model de la UOC és dinàmic i flexible. Està pensat per a adaptar-se i evolucionar en el temps de forma 
constant, alhora que evolucionen internet i la societat del coneixement. En aquest sentit, és un model que 
garanteix que els estudiants aprenguin de manera semblant a com treballen, es comuniquen i es diverteixen 
a la xarxa. Per això, un dels valors afegits d’aquest model és que garanteix les competències digitals dels 
estudiants.

És un model que gira entorn el disseny d’espais, recursos i dinàmiques que afavoreixin l’aprenentatge. 
L’estudiant i la seva activitat d’aprenentatge són el centre de l’activitat formativa.

L’avaluació es converteix en una estratègia perfectament integrada dins del procés d’aprenentatge, en el sen-
tit que es concep com un mecanisme per a aprendre i retroalimentar el procés. Per això diem que l’avaluació 
a la UOC és contínua i formativa. En aquest sentit, les activitats d’avaluació promouen la consecució dels 
objectius d’aprenentatge i l’adquisició de les competències. Així, l’estudiant es va avaluant al mateix temps 
que fa la seva activitat i adquireix les competències.

El model s’orienta cap a la participació i la construcció col•lectiva de coneixement des d’un plantejament 
interdisciplinari i obert a l’experiència formativa, social i laboral dels estudiants. S’opta per un aprenentatge 
col•laboratiu amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupa-
ment de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

L’estudiant és acompanyat, en tot moment, per professorat especialitzat que té per funcions principals la 
guia, l’orientació, el suport i la dinamització de tot el seu procés educatiu.

L’entorn on tots aquests elements conflueixen i entren en relació és el Campus Virtual de la UOC. Al Cam-
pus té lloc la vida de tota la comunitat universitària, formada pels estudiants, professors, investigadors, 
col•laboradors i administradors. És per mitjà del Campus que l’estudiant té accés a les aules virtuals, que són 
els espais d’aprenentatge on trobarà als professors, als companys, els continguts, les activitats i les eines 
comunicatives necessàries per estudiar i aprendre.
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La descripció del model

L’activitat d’aprenentatge és la figura central del model educatiu. Per a dur-la a terme, els estudiants dispo-
sen de tres elements principals: els recursos, la col•laboració i l’acompanyament.

 � Els recursos comprenen els continguts, els espais i les eines necessaris per a desenvolupar les activitats 
d’aprenentatge i la seva avaluació.

 � La col•laboració s’entén com el conjunt de dinàmiques comunicatives i participatives que afavoreixen 
la construcció conjunta del coneixement entre companys de l’aula i professors, amb el treball en equip 
en situacions de resolució de problemes, de desenvolupament de projectes i de creació compartida de 
productes.

 � L’acompanyament és el conjunt d’accions que duen a terme els docents per a fer el seguiment dels es-
tudiants i recolzar-los en la planificació del treball, en la resolució d’activitats, en l’avaluació i en la presa 
de decisions. Alhora, mercès a l’acompanyament dels professors l’estudiant rep un tracte personalitzat, 
gaudeix d’una orientació permanent al llarg del seu recorregut acadèmic i estableix vincles de relació i de 
proximitat amb la comunitat educativa.

Actividad de aprendizaje

Recursos

Acompanyament

Col·laboració

!
!

!

!
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El model també és flexible, ja que és obert a la realització d’activitats d’aprenentatge de tipologia molt diver-
sa, en funció de les competències que es treballen, de l’àmbit de coneixement o del nivell d’especialització 
de la formació que l’estudiant dugui a terme.

Això fa que les dinàmiques i recursos que contenen les citades activitats hagin de ser també molt diversos, 
heterogenis i adaptables a un ampli ventall de situacions i necessitats d’aprenentatge. En aquest sentit, la 
UOC opta per posar al servei de l’activitat formativa de l’estudiant els elements tecnològics i comunicatius 
més avançats, entre els quals hi ha els següents:

 � eines socials que facilitin el treball col•laboratiu (blogs, wikis, marcadors socials, etc.),

 � continguts multimèdia que permetin oferir el contingut de forma multidimensional,

 � sistemes de comunicació avançats tant sincrònics com asíncrons que facilitin una comunicació àgil, 
clara i adaptada a cada situació (sistemes d’intel•ligència col•lectiva en els fòrums, etc.),

 � entorns virtuals 3D basats en els videojocs que permetin interactuar amb persones i objectes simulant 
situacions reals, 

 � l’accés a la formació amb dispositius mòbils per a afavorir la mobilitat.
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3. Els estudis a la UOC

El personal investigador i docent de la UOC s’organitza per estudis. Cada estudi representa un gran àmbit de 
coneixement, que al seu torn es pot organitzar per àrees de coneixement. Pel que fa a l’organització interna 
dels estudis, els integren el professorat (que inclou les figures del director d’estudis i els directors de pro-
grama) i també el personal de gestió (administradors d’estudis, tècnics de gestió de programa, secretaria).

Actualment, a la UOC hi ha sis estudis, que són els següents:

 � Ciències de la Informació i de la Comunicació 

 � Dret i Ciència Política

 � Economia i Empresa

 � Arts i Humanitats

 � Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

 � Psicologia i Ciències de l’Educació

Des de l’any 2007, una vegada aprovada la política de professorat, s’han definit les següents categories i les 
seves funcions associades:

a) Ajudant

b) Professor

c) Professor agregat

d) Catedràtic

El professorat propi desenvolupa una activitat bàsica docent, principalment a partir de les funcions que té 
atribuïdes com a professor responsable d’assignatura (PRA) i s’especialitza en facilitar l’aprenentatge en 
entorns virtuals.

L’estructura acadèmica dels estudis s’organitza en aquest professorat propi i desenvolupa tres tipus de 
responsabilitats acadèmiques:

1. Direcció dels estudis, orientada a la direcció i desenvolupament de l’àmbit de coneixement i del profes-
sorat propi.

2. Direccions de programes, que tenen per objectiu satisfer les necessitats dels seus estudiants i vetllar per 
la qualitat dels programes.

3. Professor responsable d’assignatura, que és qui desenvolupa la docència, la investigació i la difusió social 
del coneixement.
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A més d’aquestes figures acadèmiques, hi ha la dels docents col•laboradors i la dels tutors/es que fan les 
tasques de guia, orientació i acompanyament de l’estudiant. També col•laboren amb els professors respon-
sables de l’assignatura pel que fa al desenvolupament de la docència.

Així, doncs, la UOC diferencia organitzativament entre el professorat propi, amb dedicació exclusiva en 
aquesta universitat, i els col•laboradors docents i tutors, persones de prestigi reconegut en la seva especiali-
tat, procedents principalment del món acadèmic, però també del professional, i que són els responsables de 
fer les accions que formen part de la docència de les assignatures.

La relació amb els docents col•laboradors es formalitza mitjançant un contracte civil de prestació de servei, 
o bé en el marc de convenis que la UOC té signats amb altres universitats.

A més, en els estudis hi ha el personal de gestió (administració dels estudis, tècnics de gestió de programes 
i secretaria dels estudis), que té com a objectiu donar suport, des de les seves diferents funcions, a totes les 
tasques de docència, investigació i difusió que es desenvolupen en el si dels estudis, alhora que interaccio-
nen amb les àrees i serveis de gestió que de forma centralitzada hi ha en aquesta universitat.

Així doncs, des del punt de vista organitzatiu, l’organigrama dels estudis és el següent:

ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS

Estructura acadèmica

Direcció d’estudis

Professors responsables d’assignatura

Direccions de programa

Docents Col•laboradors Tutors

Estructura de Gestió

Administració dels estudis

Secretaria dels estudis

Tècnics de gestió de programes
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Les responsabilitats i atribucions del personal acadèmic propi dels estudis, d’acord amb les figures identi-
ficades, són les següents:

1. Director d’estudis: és el responsable de la direcció acadèmica i de gestió dels estudis. És nomenat pel 
Consell de Govern de la UOC d’entre els professors adscrits a aquests mateixos estudis.

Segons l’article 20.2 de les Normes d’organització i funcionament de la UOC (NOF), són funcions dels direc-
tors d’estudis:

1. L’impuls i la direcció de l’acció dels estudis.

2. El desenvolupament professional dels professors que en formen part.

3. La garantia de la coherència de les activitats de docència, investigació, difusió del coneixement i trans-
ferència i innovació.

4. El lideratge de la relació amb el sector professional.

5. La representació de la UOC en els actes als quals assisteixi en raó del seu càrrec o delegats pel rector.

Els directors d’estudis formen part de les comissions acadèmiques i de la coordinació. En la seva condició:

 � Aporten a la Comissió Acadèmica i a la Comissió de Coordinació la visió de conjunt dels seus estudis pel 
que fa a docència, investigació, innovació i difusió.

 � Participen en el disseny de la política acadèmica global –docència, investigació, innovació i difusió– de 
la UOC.

 � Desenvolupen i implementen les accions específiques de caràcter institucional que els encarreguin el 
Consell de Govern o la Comissió Acadèmica.

El director d’estudis és responsable d’impulsar l’estratègia docent, d’investigació, innovació i difusió del 
coneixement de l’àmbit del seu estudi (i dels possibles àmbits transversals, en col•laboració amb els altres 
directors):

 � Està al dia i fa prospectiva de totes les qüestions que afecten la seva branca de coneixement, tant en els 
aspectes acadèmics i d’investigació com en els professionals.

 � Contribueix, en el si de la Comissió Acadèmica, a les línies d’actuació que afecten a diferents estudis de 
manera transversal.

 � Analitza possibles noves ofertes docents en el seu àmbit o en àmbits transversals i n’impulsa la implan-
tació.

 � Dissenya i impulsa l’estratègia d’investigació i innovació de la seva àrea. En definitiva, és el responsable 
del pla estratègic dels seus estudis.

El director d’estudis és també responsable d’impulsar, seguir i avaluar el desenvolupament acadèmic i pro-
fessional del professorat assignat en els seus estudis i, en conseqüència, lidera el seu equip:

 � Identifica els àmbits de coneixement definitoris/crítics per al desenvolupament dels estudis, a més dels 
perfils professionals concrets basats en competències.

 � Coneix i manté contactes regulars amb l’entorn acadèmic i professional amb la finalitat de poder captar 
els perfils més adequats en cada moment. D’aquesta manera, assegura l’excel•lència acadèmica.

 � Pacta amb cada professor un pla de desenvolupament professional específic.

 � Pacta amb cada professor la càrrega de treball de cada curs.
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 � Pacta amb cada professor el pla d’objectius personals (POP) del curs.

 � Fa un seguiment sistemàtic de l’atribució de tasques i activitats, dels objectius del POP i del pla de des-
envolupament del professorat.

 � Duu a terme accions regulars de comunicació amb el seu equip amb la finalitat de transmetre, compartir 
i implantar les polítiques de la UOC.

 � Fa el seguiment i l’avaluació sistemàtica i personalitzada de la progressió professional de cada professor 
i manté la informació sistematitzada.

 � És membre nat de la comissió de selecció relativa als llocs de treball dels seus estudis, així com de la 
comissió d’avaluació del professorat en relació amb els professors dels seus estudis.

Així mateix, el director d’estudis impulsa les relacions dels docents col•laboradors amb la UOC. En aquest 
sentit:

 � Estableix –de conformitat amb les directrius de la UOC– els criteris generals que han de guiar la contrac-
tació dels docents col•laboradors.

 � Dissenya, juntament amb els directors de programa i de manera coordinada amb la resta de l’organització, 
una estratègia regular de comunicació i d’accions concretes amb els DC, que reforci i asseguri la seva 
vinculació amb la UOC.

El director d’estudis representa la UOC en els entorns acadèmics i professionals corresponents a l’àmbit dels 
seus estudis i actua activament per reforçar i ampliar aquesta xarxa de relacions. Per això:

 � Ostenta la representació de la UOC en els actes als quals assisteix en raó del seu càrrec o delegats pel 
rector (article 20 de les NOF).

 � Exerceix totes les funcions representatives d’aquesta universitat que li encomani el Consell de Govern.

 � És membre de l’òrgan de participació de la UOC, en els termes establerts en les NOF.

 � Manté contactes regulars –degudament prioritzats en funció de l’estratègia– amb les institucions acadè-
miques i professionals, empreses i particulars, tant nacionals com a internacionals, que tenen un paper 
rellevant en el seu àmbit.

 � Promou les relacions de la UOC amb els graduats i graduades del seu àmbit.

 � Busca oportunitats de desenvolupament tant dels diversos eixos dels estudis com dels professionals al 
seu càrrec, a escala tant nacional com internacional.

El director d’estudis, com a responsable d’uns estudis, reporta al vicerector d’Ordenació Acadèmica.

2. Director de programa: també és nomenat pel Consell de Govern a proposta de la Direcció d’Estudis. 
Exerceix la direcció i el lideratge acadèmic del programa i el representa internament i externament. És 
membre nat de la Comissió de Titulació i, per tant, participa del disseny de la titulació, i és el responsable 
de dissenyar-la, planificar-la i implantar-la (amb el suport de les tècniques de gestió de programes).
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Per tant:

 � És responsable de la incorporació de les directrius estratègiques de la UOC al programa (internacionalit-
zació, adaptació a l’EEES, innovació docent, etc.).

 � És responsable de l’adaptació del programa al perfil i necessitats formatives dels estudiants.

 � És responsable de la coherència del programa en conjunt. Promou la transversalitat de competències i 
continguts.

 � Coordina l’equip de tutors.

 � Impulsa processos de millora contínua i d’innovació i vetlla per l’evolució adequada del programa i de les 
oportunitats formatives que se’n deriven.

 � Garanteix la qualitat, en els diversos vessants, i el màxim rendiment possible en les diferents assignatu-
res.

 � Adapta i aplica al programa els criteris generals de l’adaptació d’estudis previs (AEP) i del reconeixement 
de l’aprenentatge per l’experiència professional (RAEP), si n’hi ha.

 � Coordina l’equip de professorat dels estudis en la funció de professors responsables d’assignatura (PRA).

 � Avalua, juntament amb el director dels estudis, els objectius de docència de la titulació, presents en els 
plans d’objectius del professorat.

 � Treballa en estreta col•laboració amb el personal de gestió, que dóna suport als diversos processos de 
l’acció docent.

 � És membre nat de la Comissió de Programes, en la qual s’estableixen els criteris generals de funciona-
ment dels programes de la UOC.

El director/a de programa, com a professor, informa el seu director d’estudis.

3. Professorat propi: lidera un àmbit de coneixement que manté actualitzat i que s’estructura com a eix 
de les seves activitats de docència, investigació i difusió. S’integra en un estudi, en funció de l’àmbit de 
coneixement al qual pertany.

Cada PRA es responsabilitza d’un grup d’assignatures dins l’àrea de coneixement que li correspon i és 
el responsable, també, de garantir la docència que rep l’estudiant. Per tant, és present en tot el procés 
d’ensenyament-aprenentatge.

Com a PRA:

 � Especifica les competències i objectius de les assignatures que coordina.

 � Planifica l’assignatura per mitjà del disseny, supervisió i revisió del pla d’aprenentatge.

 � Dissenya, supervisa i revisa els materials docents.

 � Proposa la selecció i coordina i supervisa els docents col•laboradors.

 � Planifica totes les activitats del semestre i l’avaluació dels processos d’aprenentatge dels estudiants.

 � És el responsable de tancar les actes de les juntes d’avaluació de cadascuna de les assignatures.
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Com a professorat propi, també:

 � Lidera projectes de recerca i innovació o hi participa, tenint en compte les àrees temàtiques prioritàries 
per a la UOC.

 � Lidera projectes de difusió o hi participa, amb la finalitat de fer arribar el coneixement al sector profes-
sional i al conjunt de la ciutadania.

El professor propi informa el director d’estudis, amb qui pacta anualment objectius i prioritats d’acord amb 
l’estratègia de la UOC i dels estudis, sobre les funcions que té atribuïdes i els seus objectius de desenvolu-
pament professional.

Pel que fa a l’activitat docent, com a PRA, el professor propi informa el director/a del programa o programes 
en els quals actua.

També queden determinades les funcions dels col•laboradors docents, en les dues figures següents:

4. Docents col•laboradors: el docent col•laborador és la persona que actua com a guia de l’aprenentatge 
de l’estudiant, que l’estimula i avalua, i que garanteix una formació personalitzada. El seu paper se centra 
en les accions següents:

 � Ajudar l’estudiant a identificar les seves necessitats d’aprenentatge.

 � Motivar per mantenir i reforçar la constància i l’esforç que requereix el fet d’aprendre.

 � Oferir una guia i una orientació pel que fa al procés que ha de seguir.

 � Reconèixer el grau d’assoliment dels objectius d’aprenentatge i proposar les mesures necessàries per 
millorar-lo.

 � Resoldre dubtes i orientar l’estudi.

 � Corregir les activitats d’avaluació plantejades al llarg del curs.

Els docents col•laboradors també participen, juntament amb el PRA, en les tasques de disseny del pla 
d’aprenentatge d’una assignatura:

 � Col•laboren amb el PRA en la concreció dels objectius d’aprenentatge d’acord amb les competències 
plantejades.

 � Plantegen les activitats d’avaluació contínua.

 � Aporten recursos que puguin completar els materials de l’assignatura.

 � Proposen possibles millores en el si de l’assignatura.



Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Universitat Oberta de Catalunya 17 de Juny de 200927 

5. Tutors: el tutor és la persona que desenvolupa l’acolliment, el seguiment i el suport a la formació de 
l’estudiant. Des de l’etapa inicial, el tutor és qui ofereix atenció acadèmica en totes les qüestions relacio-
nades amb els estudis, en la integració dins de la comunitat universitària i en l’orientació professional quan 
l’estudiant finalitza els seus estudis. L’activitat del tutor se centra en les accions següents:

 � En un primer moment, acollir l’estudiant per facilitar-li la integració en la comunitat universitària i iniciar-lo 
en el coneixement del Campus Virtual i en el model pedagògic de la UOC.

 � Presentar el pla d’estudis i oferir suport a l’estudiant tant en la seva matrícula semestral com en la confi-
guració del seu itinerari.

 � Fer el seguiment acadèmic dels estudiants i orientar-los i assessorar-los.

 � Facilitar recursos i estratègies per estimular l’aprenentatge.

 � Motivar l’estudiant per mantenir i reforçar la constància i l’esforç en l’estudi.

 � Oferir guies als estudiants sobre els serveis i recursos que la UOC els ofereix i com utilitzar-los.

 � Col•laborar amb la direcció del programa per garantir un correcte funcionament de l’ensenyament i 
l’aprenentatge.

Els tutors també participen, juntament amb el director de programa, en l’elaboració i revisió del pla de tutoria. 
En finalitzar el semestre participen en la seva valoració i aporten les opinions dels estudiants i les necessitats 
detectades per a definir les accions de millora.

Per la seva banda, el personal de gestió, que també forma part dels estudis, s’organitza entorn les següents 
figures:

1. Administrador/a d’estudis: és la funció de gestió principalment implicada en el disseny i el suport a la 
garantia de la qualitat dels programes. En aquest sentit, des de la seva responsabilitat de gestió, participa 
en el disseny, seguiment i avaluació dels programes docents, i també en les activitats d’anàlisi i assegu-
rament de la qualitat.

En el paper de suport a l’Ordenació Acadèmica de la UOC i a la Direcció d’Estudis, també participa en la 
gestió d’equips i en la projecció social o difusió que això comporti, amb la finalitat de contribuir a la con-
secució dels objectius acadèmics, d’investigació i de difusió del coneixement.

També participa en la coordinació per assegurar l’execució dels processos de gestió (tant docents com a 
administratius) establerts en els estudis.

2. Tècnics de gestió de programes: és el perfil de gestió principalment implicat en la gestió del desenvo-
lupament dels programes. Dóna suport al conjunt del professorat dels estudis en la gestió dels diferents 
elements vinculats amb l’activitat de la docència i també dóna suport tècnic i d’informació en el marc dels 
estudis, amb la finalitat de contribuir al correcte desenvolupament dels processos i facilitar la presa de 
decisions per part del director d’estudis i de programes.

Els estudis disposen d’un nombre determinat d’aquests professionals en funció de la quantitat de progra-
mes que ofereixen i del nombre de crèdits desplegats.

3. Secretaria d’estudis: és la funció de gestió encarregada del funcionament administratiu dels estudis i 
dóna suport a les diferents funcions, tant acadèmiques com de gestió, existents en els estudis.
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Pel que fa als òrgans col•legiats presents en l’organització dels estudis, definim tres categories: els de re-
presentació estudiantil –que ja s’han esmentat en l’apartat 2 d’aquest document–, els de coordinació interna, 
i, finalment, els d’assessorament extern.

1. El Consell de Direcció dels estudis

És l’òrgan format pel director d’estudis, els directors de programa i l’administrador d’estudis. Es reuneix de 
forma setmanal i les seves principals funcions són:

 � Seguiment continu de l’activitat d’investigació, docència i difusió dels estudis.

 � Realització, a proposta del director d’estudis, de les propostes formatives de grau, màsters o postgraus 
propis, vinculades als estudis.

 � Elaboració de les propostes de millora semestrals, fruit dels retorns amb cada PRA.

2. La Comissió Plenària dels estudis

És un òrgan de coordinació interna dels estudis que agrupa tot el personal propi dels estudis, tant acadèmic 
com de gestió. Es reuneix mensualment i les seves principals funcions són les següents.

 � Reflexió sobre l’oferta formativa a desenvolupar pels estudis.

 � Valoració interna dels resultats del curs.

 � Seguiment de les activitats relacionades amb els estudis (en docència, investigació i difusió).

3. L’òrgan d’assessorament extern és el Consell Assessor o Comitè dels Estudis

Integrat per professionals i experts de l’àmbit de coneixement dels estudis, es reuneix anualment i les seves 
principals funcions són:

 � Participar en la reflexió per a la construcció de l’oferta formativa.

 � Participar en la reflexió per al disseny dels programes formatius.

 � Valorar els resultats obtinguts anualment en el desplegament dels programes formatius. 
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4. El sistema de gestió interna de la qualitat 

4.1. Introducció

Des de la seva creació, la UOC s’ha basat en dos eixos clau diferencials: d’una banda la metodologia 
d’aprenentatge, basada en l’ús intensiu de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, i, de 
l’altra, el model organitzatiu, que dóna resposta a les necessitats sorgides del model d’universitat. Aquests 
trets propis de la UOC han estat reconeguts de manera àmplia en els últims anys i ho demostren els diferents 
premis que la UOC ha aconseguit, dels quals destaquen els següents:

 � Premi Bangemann Challenge 1997, de la Unió Europea, a la millor iniciativa europea en educació a 
distància.

 � Premi WITSA 2000, de la World Information Technology and Services Alliance (WITSA), a la millor inicia-
tiva digital (premi Digital Opportunity)

 � Premi ICDE 2001 a l’Excel•lència, del International Council for Open and Distance Education (ICDE), que 
reconeix la UOC com la millor universitat virtual i a distància del món.

 � Distinció com a Centre d’Excel•lència Sun 2003 (i 2006), entre una selecció d’institucions educatives 
d’arreu del món, per la utilització i integració de les TIC en els processos formatius.

 � Premi a la Qualitat Educativa 2004, de l’Institut d’Estudis Avançats de l’Organització d’Estats Americans 
(OEA) per la decisiva aportació del doctor Ferraté, com a rector de la Universitat Oberta de Catalunya, 
a l’expansió i consolidació de la societat del coneixement amb la seva iniciativa de metacampus virtual.

 � Segell d’Excel•lència EFQM 2004, de l’European Foundation for Quality Management (EFQM), per 
l’evolució positiva en la gestió integral de la Universitat.

La UOC va incorporar l’any 1997 la gestió per processos. L’esforç del disseny d’aquests processos va impli-
car un procés de participació i reflexió ampli que a més va permetre la formació de persones dels diferents 
equips en relació amb els processos, els quals s’han anat modelant i s’han adaptat a les noves necessitats i, 
constantment, els equips reben suport per a la reflexió i actualització dels seus processos.

Des de 1998, la UOC disposa de diferents plans estratègics que li han permès orientar la seva visió i establir 
objectius de millora en tots els àmbits de la seva activitat. A més, també des de l’any 1999, la UOC ha dis-
posat dels consecutius contractes programa que han permès establir i actualitzar els seus compromisos de 
qualitat amb la Generalitat de Catalunya.

Un dels compromisos més importants incorporats l’any 2005 en el contracte programa va ser l’avaluació de 
les titulacions en la mateixa línia que el conjunt del sistema universitari català havia estat duent a terme des 
de l’any 1996, per mitjà de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L’avaluació 
ha estat possible gràcies a la creació per part de l’agència de les guies d’avaluació adaptades als models de 
formació no presencial.

Així, doncs, la UOC  va iniciar en el curs 2006-07 un procés d’avaluació de les seves titulacions en un mo-
ment òptim per a considerar el diagnòstic que s’ha dut a terme com a element de reflexió per al disseny dels 
nous graus.
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A part, les noves guies, d’acord amb el context temporal, prenen com a referència l’espai europeu 
d’ensenyament superior, i, per tant, incorporen la valoració dels mecanismes de garantia de la qualitat, a 
més dels següents aspectes:

L’informe d’avaluació institucional elaborat pel Comitè d’Avaluació Interna conclou que els actuals me-
canismes interns de garantia de la qualitat són «adequats». El Comitè d’Avaluació Externa coincideix amb 
aquesta valoració. No obstant això, ambdós informes fan palès un conjunt de punts febles que la UOC ha 
d’afrontar mitjançant un pla de millores que s’orienti als requisits dels sistemes interns de garantia de la qua-
litat establerts per AUDIT.

AVALUACIÓ INSTITUCIONAL

MISSIÓ I VISIÓ 

CAPACITAT DEL SISTEMA

MECANISMES D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT

AVALUACIÓ PROGRAMES

Posició interna i externa del programa

Disseny institucional

Disseny del programa

Sistema d’avaluació

Alumnes

Missió i visió

Infraestructures

Posició  
interna i  
externa

Sistema  
avaluació

Professorat

Capacitat  
del sistema

Disseny  
instruccional

Relacions Externes

Disseny  
programa

Resultats

R
esultats
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A partir d’aquestes valoracions i a partir de la consideració dels resultats de l’avaluació de les titulacions 
analitzades a partir d’aquest model amb l’AQU, la UOC ha presentat la seva proposta de SIGQ a través del 
programa AUDIT.

En relació amb l’avaluació de programes, cal esmentar que, prèviament a les actuals guies d’avaluació del 
programa virtual, havien estat avaluades en el marc del programa ProQU les titulacions següents: Humanitats 
i Filologia Catalana (2000-01) i Documentació (2002-03).

L’avaluació de programes feta d’acord amb el model virtual ha estat:

 � Curs 2006-07 - Dret, Psicopedagogia, Psicologia i Ciències Polítiques i de l’Administració.

 � Curs 2007-08 - Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Siste-
mes, Enginyeria Informàtica (2n. cicle), Ciències Empresarials i Investigació i Tècniques de Mercat.

La UOC va presentar a la convocatòria 2007 del programa AUDIT els Estudis de Dret i Ciència Política, que ja 
havien finalitzat el procés d’avaluació amb l’AQU i havien presentat a verificació el grau de dret per iniciar-se 
el curs 2008-09.

Atès que el sistema intern de gestió de la qualitat presentat per als Estudis de Dret i Ciència Política era el 
model propi, la UOC va prendre la decisió de presentar en la convocatòria 2009 d’AUDIT un manual del 
SGIQ de la universitat, que reflecteix un model exportable a tots els estudis i que respon als requeriments 
establerts per l’AQU:

 � Campus únic

 � Òrgans de decisió únics i centralitzats

 � Serveis interns transversals

La UOC també està avaluant els seus programes de Turisme amb la Fundació Themisper mitjà del model 
TedQualCertification System.
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4.2. El procés de disseny del sistema de gestió interna de la qualitat

Com s’ha esmentat en aquest apartat, la valuosa aportació del procés d’avaluació institucional ha estat clau 
per abordar el procés de disseny que es presenta. El procés va permetre validar els punts forts i visualitzar 
els punts febles més importants i s’han abordat les propostes de millora oportunes.

Per assegurar un ampli consens amb la proposta que es presenta i, la qual cosa és més important, garantir 
el seu desplegament, d’acord amb la documentació generada per les agències responsables del programa 
AUDIT, la UOC va fer de nou un diagnòstic seguint els criteris de les guies i considerant tots els nivells de la 
institució: estratègic, de comandament i operatiu. Aquest diagnòstic es va fer de manera conjunta entre els 
Estudis de Dret i Ciència Política i la Unitat d’Avaluació i Qualitat. Es va realitzar seguint una metodologia 
senzilla i molt visual.

El diagnòstic va ser compartit en primera instància amb les principals comissions que té la UOC: Comissió de 
Coordinació i Comissió Acadèmica. Una vegada feta la valoració, es va difondre a totes les àrees implicades, 
a fi i efecte, en aquest cas, de validar tots els processos detectats.

A partir d’aquesta difusió es van formar els equips als quals es van facilitar unes pautes per dissenyar les 
seves propostes en els processos detectats. Aquestes pautes, establertes com a metodologia interna de 
treball, han permès, gràcies a la seva senzillesa, una àmplia implicació dels responsables.

Per assegurar l’adequació del model al funcionament dels estudis i detectar aspectes específics que s’han 
de tenir en compte en el moment de la implantació, es va fer una presentació del SGIQ dels Estudis de Dret 
i Ciència Política —que ja comptava amb un primer informe favorable— al professorat dels diferents estudis 
que fins al moment no havien participat en el procés de definició. Cada estudi va establir el procediment 
per fer les seves aportacions al document i també per detectar els aspectes específics en el moment de la 
implementació.

Paral•lelament, l’Àrea de Planificació i Avaluació es va reunir amb els equips de gestió per veure quines impli-
cacions tenia el desplegament del SGIQ en la seva activitat, així com els indicadors i documents necessaris 
per al rendiment de comptes tant intern com a extern.

El procés de treball seguit es pot veure en el diagrama següent:

Avaluació institucional
AQU

Manual SGIC  
Estudis Dret i  

C. Política

Guies i manuals AUDIT

Aprovació del SGIQ Estudis  
de Dret i C. Política

Disseny del SGIQ Estudis de 
Dret i Ciència Política

Estudis Dret i CPol.
Unitat d’Avaluació i Qualitat 

Àrees de Gestió

Consell de Govern

Disseny del SGIQ Dret i C. Política 2007
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Disseny del SGIQ Universitat Oberta de Catalunya 2009

Manual SGIC - Dret

Metodologia per  
l’adaptació a tota la UOC

Exportar el SGIQ a la UOC

Àrea de Planificació  
i Avaluació

VR Política Universitària  
i Professorat

Estudis Àrea de Avaluació  
i Planificació

Informe final d’avaluació  
del disseny del SGIQ 

Dret

Proposta manual
SGIC-UOC

Manual  
SGIC- UOC

Presentació Pla d’acció per 
al disseny del SGIC-UOC a la 

Comissió Acadèmica

Presentació del SGIC Dret a  
tots els estudis de la UOC

Identificar aspectes específics 
dels estudis per a l’exportació 

del model
Aspectes específics per 

tenir en compte en la 
implantació de SGIQ

Disseny SGIC-UOC

Presentació del SGIC Dret a  
la Comissió Acadèmica

Aprovació del SGIC-UOC

VR Professorat i Ordenació 
Acadèmica

Consell de Govern

VR Política Universitària  
i Professorat

VR Política Universitària  
i Professorat

Estudis Àrea de Avaluació  
i Planificació

VR Política Universitària  
i Professorat

Estudis Àrea de Avaluació  
i Planificació
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4.3. Gestió documental del SGIQ

Davant la necessitat que obliga qualsevol sistema de gestió interna, la gestió documental es converteix en 
una eina imprescindible, que permet garantir la qualitat tant dels documents mateixos com de la seva gestió. 
Per a donar resposta a les necessitats sorgides del SGIQ, la UOC ha creat un grup de treball responsable de 
satisfer aquesta necessitat i ha emprès el projecte Documenta, que té per objectiu establir el sistema de ges-
tió documental que garanteixi la correcta gestió de la documentació necessària per al procés d’acreditació 
dels graus i dels màsters.

El treball del grup s’ha estructurat en les etapes que es detallen a continuació:

1. Etapa d’anàlisi.

En aquesta fase s’ha fet un estudi dels processos relacionats amb l’adaptació de l’EEES; s’ha identificat 
la producció documental que es generarà en cada procés i els fluxos documentals i els cicles de vida dels 
documents. També s’identifiquen les persones clau en la producció documental i el perfil d’accés a la 
documentació.

2. Etapa de disseny del SGD (sistema de gestió documental).

En aquesta fase s’establiran les polítiques i les normes de la gestió documental mitjançant la definició de 
procediments que han d’abraçar des del criteri de decidir quan s’incorpora un document al sistema fins a 
quan s’elimina o es traspassa a un arxiu històric.

3. Etapa de selecció de la tecnologia de suport.

4. Etapa d’implementació.

Pel que fa a la gestió documental en el marc d’AUDIT, l’objectiu és:

 � Dur a terme un control eficaç i sistemàtic de tots els documents creats o rebuts per l’organització en 
l’exercici de les seves activitats, amb independència del seu suport o format.

 � Definir una política de gestió de documents, assignar les responsabilitats respecte dels documents, esta-
blir procediments i dissenyar, implementar i administrar un sistema de gestió de documents.

 � Integrar la gestió de documents amb els processos i els sistemes d’informació de l’organització.

 
El disseny i la implementació adequada del sistema han d’estar d’acord amb els estàndards següents:

 � UNEIX-ISO 15489:1:2006. Informació i documentació - Gestió de documents - Part 1: generalitats.

 � UNEIX-ISO/TR 15489-2:2006. Informació i documentació - Gestió de documents - Part 2: directrius.

 � ISO 23081-1:2006. Informationanddocumentation - Records management processes - Metadata for re-
cords - Part 1: principles.

 � ISO/TS 23081-2:2007. Informationanddocumentation - Records management processes - Metadata for 
records - Part 2: conceptual andimplementationissues.

 � ISO 19005-1:2005. Document management - Electronic document file format for long-termpreservation - 
Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1).

 � ISO/TR 18492:2005. Long-termpreservation of electronic document-basedinformation
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 � ISO/IEC 27002:2005 Informationtechnology -- Securitytechniques -- Code of practice for informationsecu-
rity management.

 � ISO/IEC 27001:2005 Informationtechnology -- Securitytechniques -- Informationsecurity management sys-
tems – Requirements.

 
Els criteris generals per a la gestió documental permetran:

 � Determinar quins documents s’haurien de crear en cada procés i quina informació hauria de contenir el 
document.

 � Decidir la forma i l’estructura en la qual s’haurien de crear els documents i les tecnologies que cal usar.

 � Determinar les metadades que s’haurien de crear amb els documents al llarg dels processos documen-
tals.

 � Determinar els requisits per a recuperar, usar i transmetre documents entre els diferents processos de 
negoci.

 � Decidir com organitzar els documents per facilitar-ne l’accés i l’ús.

 � Avaluar els riscos que comportaria no disposar de documents que evidenciïn les activitats realitzades.

 
Els criteris d’accés a la informació i de conservació són:

 � Definir els perfils de seguretat i els nivells d’accés.

 � Criteris d’incorporació dels documents al sistema.

 � Moment de tancament de cada expedient.

 � Criteris de conservació o d’eliminació dels documents.

 � Establir els criteris de recerca dins del gestor documental, tant des del punt de vista de gestió d’expedients 
com des del punt de vista de gestió de continguts, per a l’explotació de la informació i del coneixement. 
Això assegura recuperar, usar i transmetre documents entre els diferents processos i unitats de gestió 
de manera àgil i eficaç.

 
Els criteris de selecció de la tecnologia són:

 � Qualsevol eina de gestió documental ha de garantir que es compliran els mínims establerts per la norma 
UNEIX-ISO 15489:1:2006. Informació i documentació - Gestió de documents - Part 1: generalitats.

Per a fer possible l’aplicació d’aquests criteris, la UOC crearà les següents eines per garantir un bon funcio-
nament del sistema de gestió documental:

 � Quadre de classificació dels documents que es generaran.

 � Calendari de conservació i accés.

 � Manual del sistema, en el qual es detallaran i documentaran tots els procediments per seguir.

 � Elaboració d’indicadors de qualitat del sistema.
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5. El SGIQ dels estudis de la UOC

A continuació i seguint l’índex establert en els manuals del projecte Audit, es presenten per a cada directriu 
els processos, el seu desenvolupament, els seus responsables (l’ordre d’aparició en el procés no respon a 
criteris de jerarquia) i la documentació o evidències que recolzen la garantia del procés.

La informació per a cada directriu s’estructura segons l’índex següent:

1. Introducció

2. Desenvolupament del procés

3. Revisió i millora 

4. Responsables

5. Registres i arxiu

Els diagrames adjunts contenen els següents elements:

 � Guies i pautes per a la realització de l’activitat

 � Evidències que s’elaboren

 � Processos de suport a la realització de l’activitat

 � Presa de decisions

 � Activitats que asseguren el compliment de la directriu

Guía 1

Prova 1

Procés 1

Responsable
Organ participant

Activitat

Responsable
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Directriu 1. Política i objectius de qualitat

1- INTRODUCCIÓ 

Aquesta directriu s’emmarca en el procés de planificació estratègica de la UOC i té processos de reflexió i 
participació, desplegament i revisió clarament definits.

La UOC disposa d’un procés definit i desenvolupat per a dissenyar el pla estratègic, desplegar-lo en tots els 
àmbits de la institució i valorar-lo, revisar-lo i millorar-lo.

El pla estratègic d’aquesta universitat (des de la seva creació al 1994, la UOC ha tingut quatre plans estra-
tègics) es fa a partir del diagnòstic intern i de l’anàlisi externa, i pren com a referència el contracte programa 
que la Universitat té signat periòdicament amb la Generalitat de Catalunya i en el qual es recullen els seus 
principals objectius, els quals, igual que els que es recullen en el pla estratègic, s’estructuren a partir d’eixos 
estratègics d’activitat i d’eixos estratègics transversals. 

L’actual estructura amb eixos transversals està formada pels eixos de:

 � La innovació

 � La qualitat

 � La cooperació interuniversitària

El pla estratègic vigent va ser aprovat pel Consell de Govern al juliol de 2007 i també pel Patronat de la Uni-
versitat.

Per a dissenyar-lo es va crear un equip integrat pels membres del Consell de Govern, directors d’estudis i 
directors de programa, caps de gabinet i directors d’àrea; en total més de 40 persones. Durant el procés de 
disseny es van mantenir entrevistes amb grups d’interès (empreses, acadèmics…).

La totalitat del pla estratègic, una vegada aprovat, es va difondre i comunicar a la totalitat de membres de la 
UOC.

2- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 

A. DISSENY I DESPLEGAMENT DE LA POLÍTICA DE QUALITAT

(P1_D1_PQu_disseny_v.1)

Aquest procés se sustenta, doncs, en els mecanismes existents per al disseny i desplegament de l’estratègia 
de la Universitat. A partir de l’aprovació del pla estratègic, els vicerectors  en defineixen i contrasten els eixos 
estratègics i el desenvolupament per a l’any en curs. El vicerector de Política Universitària i Professorat és el 
responsable de qualitat de la UOC, i des del Vicerectorat s’estableixen els eixos i objectius (annex 2) de qua-
litat, els quals se sotmeten a debat i aprovació en el marc del Consell de Govern, juntament amb els objectius 
principals per desenvolupar en l’any vigent i els indicadors per a avaluar-los.
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Els eixos i objectius s’emmarquen en la política de qualitat (annex 1). La UOC, d’acord amb la seva missió, 
valors i principis bàsics, identifica la qualitat dels seus programes de formació com un dels principals objec-
tius estratègics. Amb aquesta fi, la UOC es dota d’una política específica de foment de la qualitat, acompan-
yada dels recursos i instruments que es consideren necessaris.

A l’exigència de qualitat que caracteritza una universitat de creació recent, que usa metodologies 
d’aprenentatge innovadores i que atén un perfil d’estudiant diferent, s’hi afegeixen els requisits propis d’unes 
directrius de l’adaptació a l’espai europeu d’ensenyament superior que situen els processos de garantia de 
qualitat com un complement indispensable dels models d’ensenyament-aprenentatge que aspirin a ser efi-
caços i sostenibles.

D’aquesta manera, la garantia de qualitat nodrida a partir d’uns processos de millora contínua es converteix 
en raó de ser d’aquesta universitat i en un element de diferenciació d’una oferta formativa no presencial, 
oberta i innovadora i que vol donar resposta a noves necessitats socials.

Per a la UOC, la política de suport a la qualitat contribueix, a més, a afavorir altres eixos estratègics. D’una 
banda, permet avançar cap a un model de gestió i rendició de comptes més transparent. De l’altra, propicia 
un canvi cultural en l’organització, que modifiqui actituds i percepcions i que fomenti la corresponsabilitat, el 
compromís, la comunicació interna i la descentralització operativa.

La política de qualitat d’aquesta universitat és responsabilitat del seu Consell de Govern i, per delegació, 
s’impulsa des del Vicerectorat de Política Universitària i Professorat. Amb aquesta finalitat, la política de qua-
litat es defineix i es desenvolupa en el marc de la planificació estratègica per al període 2009-2014. 

A partir del desplegament, es duu a terme el procés per a la revisió i millora de la política de qualitat, també 
en el marc del pla estratègic.

A continuació es presenta el diagrama que correspon al disseny i desplegament de la política de qualitat en 
el marc del disseny i desplegament de l’estratègia:



Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Universitat Oberta de Catalunya 17 de Juny de 200939 

Disseny i desplegament de la Política de Qualitat       P1_D1_PQu_disseny_v.1

Diagnòstic intern
Diagnòstic extern

Contracte programa

Procés de suport a la 
definició dels eixos de 

suport a la qualitat

Sistema de planificació
per objectius

Plans d’objectius 
personals

Àrea  de Planificació i 
Avaluació

Gerència

Àrea de Persones

Disseny del pla estratègic

Difusió i comunicació del pla 
estratègic

Definició dels eixos
 estratègics anuals

Difusió i debat dels eixos
estratègics

Definició dels objectius 
anuals

Definició dels objectius
personals

Consell de Govern

Àrea de Comunicació

Consell de Govern

Comissions

Àrees i estudis

Equip propi

Pla estratègic

Pla de
comunicació

Plans anuals

Pla de qualitat

Objetivos anuales 
de las áreas y de 

los estudios

Plans d’objectius 
personals

Aprovació 
CG

Aprovació
CG

Aprovació

Sí

Sí

Sí

No

No

No
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B. VALORACIÓ, REVISIÓ I MILLORA DE LA POLÍTICA DE QUALITAT 

(P2_D1_PQu_rev-mill_v.1)

En finalitzar el primer semestre del curs, s’avaluen els resultats acadèmics i de satisfacció de les assignatu-
res. D’acord amb l’establert en la directriu 6, aquests resultats, oferts en tots els àmbits —estudi, programa, 
assignatura, aula—, permeten revisar els objectius fixats o bé reconduir les accions per a aconseguir-los 
(annex 3). La revisió es fa de mutu acord entre el professor o el director de programa i el director dels estudis.

En finalitzar el curs, els resultats anteriors, més els resultats de les taxes establertes en l’apartat 8 del RD 
1393/2007 i els resultats de satisfacció, s’ofereixen al director de programa perquè la Comissió de la Titulació 
els avaluï. Els resultats es presenten ala Comissió de Programes i els directors de programa els comenten i 
els valoren amb el vicerector de Política Universitària i Professorat.

També s’elabora un balanç de resultats agregats i per programa (annex 4) que es presenta a la Comissió 
Acadèmica perquè l’avaluï.

Finalment,  els resultats, una vegada considerats i avaluats, es difonen, juntament amb les avaluacions eme-
ses, a la Comissió d’Estudis (vegeu la composició en l’apartat 2).

També es difonen els resultats a la comunitat universitària per mitjà de diferents mecanismes de comuni-
cació, el més rellevant dels quals és el comunicat d’inici de curs següent, en el qual a més es recullen les 
accions concretes que es duran a terme per a la millora dels programes i les assignatures.

Una vegada comunicats i avaluats els resultats en tots els àmbits, es revisa el grau d’assoliment dels ob-
jectius marcats. L’avaluació permet fixar novament els eixos i objectius anuals per establir-ne novament el 
desplegament en tots els àmbits.

En vista dels resultats, el Consell de Govern avalua el grau de desplegament i desenvolupament del pla es-
tratègic per a revisar-lo i adequar-lo als resultats obtinguts i als nous escenaris que s’hagin generat.

Mitjançant els indicadors del contracte programa també es rendeix comptes al Govern de la Generalitat res-
pecte del grau de consecució dels objectius de qualitat de la institució. La valoració i revisió es duen a terme 
tal com mostra el diagrama següent:
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Valoració, revisió i millora de la Política de qualitat       P2_D1_PQu_rev-mill_v.1

Sistema de planificació  
per objectius

Definició dels  
objectius anuals

Definició dels eixos 
estratègics anuals

Procés de suport 
a la definició dels eixos

de qualitat

Directriu 7

Plans d’objectius  
personals

Àrea de Persones

Directriu 6

Directriu 6

Gerència

Àrees i estudis

Consell de Govern

Àrea de Planificació i 
Avaluació

Balanç dels resultats  
semestrals

Balanç acadèmic 
del curs

Professor responsable 
assignatura

 Director de programa

Comissió de Titulació
Comissió de Programes

Comissió Acadèmica

Balanç del grau 
de compliment eixos 

estratègics i Pla de qualitat

Difusió externa dels
resultats

Difusió interna dels 
resultats

Valoració del procés

Consell de Govern

Àrea de Comunicació

Estudis

Consell de Govern

Informe del curs

Informe per al 
Patronat

Pla de 
comunicació

Informe de procés

Informes

Valoració

Valoració
informes

Sí

Sí

No

No
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3- REVISIÓ I MILLORA DEL PROCÉS

Anualment, una vegada avaluats els resultats en els diferents àmbits apuntats, s’elabora un informe per 
avaluar el grau d’efectivitat del procés en relació amb el compliment de la política i dels objectius de quali-
tat. S’avaluen el nivell de desplegament, el grau de consecució dels objectius i les propostes de millora que 
resulten de la valoració dels resultats.

L’informe és valorat pel vicerector responsable i pel Consell de Govern en relació amb el compliment del pla 
de qualitat i del pla estratègic aprovat per la UOC.

4- RESPONSABILITATS 

La responsabilitat en la garantia de la qualitat dels programes recau en els estudis, en concret en la figura del 
director dels estudis, el qual ha de vetllar per la qualitat de l’activitat del seu professorat, dels directors de 
programa i de la Comissió de la Titulació.

 � La Comissió Acadèmica és la responsable de definir els eixos anuals de qualitat en relació amb els pro-
grames de formació, perquè els directors d’estudi els puguin desplegar en els seus àmbits d’activitat 
en els quals es desenvolupa l’activitat docent dels directors de programa i professors responsables 
d’assignatura. També avalua al final de cada cicle (curs acadèmic) els resultats per mitjà del balanç de 
curs. El balanç també s’avalua en el marc de la Comissió de Programa.

 � La Comissió de la Titulació és responsable del disseny del programa de formació i de la revisió anual 
dels resultats, a partir dels quals la Comissió (directriu 2) avalua els resultats del programa i estableix les 
accions de millora oportunes.

 � La Comissió d’Estudis és responsable d’avaluar els resultats i les accions proposades per la Comissió 
de la Titulació.

Diversos òrgans garanteixen la disponibilitat de recursos i eines, que permeten assegurar la qualitat dels 
programes i decideixen com millorar-los i fer-los créixer.

 � El Consell de Govern és el responsable d’impulsar els processos de reflexió estratègica, d’aprovar-los 
i d’avaluar-ne els resultats. A partir de l’avaluació, li correspon establir les accions de revisió i millora del 
procés de reflexió estratègica. També és responsable d’aprovar el pla de qualitat presentat pel vicerector 
responsable de la qualitat de la formació.

 � El Patronat és el responsable d’aprovar el pla estratègic, a més d’avaluar anualment els principals resul-
tats de la institució.

 � El vicerector de Política Universitària i Professorat és el responsable de la qualitat a la UOC i de la 
seva concreció en eixos anuals per a desplegar-los en objectius de qualitat en els programes de forma-
ció. També li correspon avaluar el grau de consecució dels resultats de qualitat i revisar el pla de qualitat. 

 � El vicerector de Política Universitària i Professorat presideix la Comissió de Qualitat responsable de 
vetllar per la qualitat dels programes de formació, d’explorar les necessitats i expectatives dels grups 
d’interès i d’assegurar la millora contínua.

 � L’Àrea de Planificació i Avaluació és responsable de donar suportal desenvolupament, desplegament i 
avaluació de la política de qualitat.
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 � La Gerència és responsable d’assegurar els processos que faciliten el desenvolupament i desplegament 
de la planificació estratègica i l’Àrea de Comunicació és la responsable de la comunicació del pla es-
tratègic (directriu 7).

5- REGISTRES I ARXIU

 � Pla estratègic

 � Contracte programa

 � Pla de comunicació 

 � Plans anuals

 � Pla de qualitat 

 � Objectius dels estudis

 � Objectius dels programes

 � Informes de final de semestre

 � Informes de final de curs

 � Balanç acadèmic del curs

 � Actes del Consell de Govern
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Directriu 2. Garantia de la qualitat dels programes formatius

1- INTRODUCCIÓ

Aquesta directriu estableix el procediment per al disseny, desplegament, revisió i millora dels programes de 
formació.

Identificarem clarament tres processos:

 � Definició de l’oferta formativa

 � Disseny del programa

 � Desplegament del programa, revisió i millora

2- DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS

A. DEFINICIÓ DE L’OFERTA FORMATIVA 

(P3_D2_QPr_oferta_v.1)

En primer lloc hem establert un diagrama general en el qual es reflecteix el procés per a la presa de decisions 
en relació amb l’oferta formativa, d’ara endavant «portafoli», i s’hi tenen en compte les aportacions dels di-
ferents grups d’interès.

La UOC, des de l’inici, ha concebut les propostes de formació com una oferta conjunta de tota la Universitat. 
Aquesta estratègia afavoreix les sinergies entre les diferents àrees de coneixement, la complementarietat de 
l’oferta que reben els estudiants i també evita la possible duplicitat en les propostes de formació. 

La UOC ha dissenyat un procediment que estableix les accions i els agents que participen en la definició del 
portafoli i el disseny dels programes fins a la seva presentació perquè es verifiqui. La definició del portafoli 
s’inicia a partir de la reflexió que fan els estudis entorn la possible oferta formativa. Participen en el procés 
agents externs com el Consell Assessor o el Comitè dels Estudis, i el seu principal objectiu és establir pro-
postes de portafoli a partir de l’avaluació de les necessitats del mercat, l’avaluació dels resultats obtinguts, el 
posicionament de la Universitat i la capacitat dels estudis. Amb tots aquests elements es configura el marc 
de reflexió. 

A partir de la reflexió, és responsabilitat del director dels estudis presentar aquesta proposta, que s’avalua 
en primer lloc amb els vicerectors d’Ordenació Acadèmica, Política Universitària i Professorat, i amb el de 
Postgrau i Formació Contínua. La proposta se sotmet a l’avaluació de la Comissió Acadèmica. L’etapa 
d’avaluació de l’oferta té com a objectiu principal integrar el conjunt d’oferta elaborada per tots els estudis 
per considerar-ne la coherència i complementarietat abans de sotmetre-la a l’aprovació del Consell de Go-
vern. 

Correspon, per tant, al Consell de Govern, a partir de l’avaluació de la Comissió Acadèmica, aprovar la pro-
posta de portafoli. Una vegada aprovada, la Comissió Acadèmica estableix el calendari de planificació per a 
iniciar el procés de disseny. 
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El portafoli, igual que la proposta de planificació, es comunica a tot l’equip de la UOC (acadèmic i de gestió), 
per mitjà de les comissions corresponents, perquè els equips implicats siguin coneixedors de l’activitat que 
comportarà.

A continuació es presenta el diagrama de les activitats per a la definició de l’oferta formativa que s’ha descrit:

Pla estratègic
Posició estratègica estudis

Capacitat del sistema
Necessitats professionals
Oportunitats de mercat

Aliances i col·laboracions

Reflexió de l’oferta
formativa

Definició de l’oferta

Estudis

Estudis

Valoració de l’oferta

Integració de l’oferta

Presentació del portafoli

Comunicació interna del 
portafoli

Comissió Acadèmica

Comissió Acadèmica

Comissió de Coordinació
Comissió de Gestió

VR Ordenació Acadèmica
VR Política Universitària i 

Professorat
VR Postgrau i Formació 

Contínua

Proposta de 
protafoli dels 

estudis

Proposta de 
portafoli dels 

estudis

Proposta de
portafoli de la

UOC

Acta del
Consell de Govern

Aprovació 
CG

Sí

No

Definició de l’oferta formativa              P3_D2_QPr_oferta_v.1
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B. DISSENY DEL PROGRAMA 

(P4_D2_QPr_disseny_v.1)

El calendari d’implantació del portafoli estableix les prioritats de disseny dels programes. Perquè es dugui 
a terme, el Consell de Govern nomena les comissions de titulació corresponents, d’acord amb el procés de 
disseny dels programes.

Per al disseny del programa formatiu, la Comissió de la Titulació disposa de les aportacions fetes durant el 
procés de reflexió del portafoli, pel Consell Assessor, amb les aportacions del professorat, amb els referents 
nacionals i internacionals i amb la detecció de les necessitats dels estudiants o del sector professional.

La Comissió de Titulació disposa d’un procediment específic per al disseny de la proposta de programa de 
formació (annex 5). El procediment especifica que la Comissió de Titulació lidera l’elaboració del disseny del 
programa de formació. 

En el procediment per al disseny de la proposta de programa formatiu, s’identifiquen una sèrie de passos i de 
tests que permeten assegurar que la proposta final compleix els requisits legals, que és viable econòmica-
ment i que l’estructura i infraestructura de la UOC poden donar resposta als requisits del programa d’estudis 
proposat. El procés és liderat pels estudis, que reben el suport de diferents equips de gestió i d’un pla de 
formació específic (annex 6). A més, la UOC té un espai web amb tots els documents rellevants que hi estan 
relacionats

Altre cop, els vicerectors d’Ordenació Acadèmica, Política Universitària i Professorat, i el de Postgrau i For-
mació Contínua són els responsables d’avaluar les diferents propostes i de presentar-les a la Comissió 
Acadèmica abans de la seva aprovació final.

El Consell de Govern s’encarrega d’aprovar la proposta de nou programa i de fer les gestions oportunes per 
a la verificació per part del Ministeri d’Educació.

Les accions de difusió i de comunicació del nou programa es recullen en el pla de comunicació i s’expliciten 
en la directriu 7 d’aquest document.

A continuació es mostra el diagrama del disseny del programa: 
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Disseny del programa            P4_D2_QPr_disseny_v.1

Normativa de la Universitat
Autorització programació

del portafoli

Aportacions del professorat
Referents professionals
Referents universitaris 

(nacionals i internacionals)
Necessitats i expectatives

Estudiants i docents

Procés de disseny del 
programa  de formació

Àrea Planificació  
i Avaluación

Directriu 7

Nomenament de la
Comissió de Titulació

Disseny de programa

Comunicació dels resultats  
de la verificació

Pla de desplegament del 
programa

Difusió del programa

Reflexió proposta 
programa

Comissió de Titulació

Consell de Govern

Comissió de Titulació

Estudis

Comissió de Titulació

Validació acadèmica

VR Ordenació Acadèmica
VR Política Universitària i 

Professorat
VR Postgrau i Formació 

Contínua

Consell de Govern

Acta del 
nomenament

Proposta de la 
memòria del 

programa

Memòria del
programa

Pla de 
Comunicació

Aprovació 
CG

Verificació

1

Sí

Sí

No

No

Perfil professional
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C. DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA, REVISIÓ I MILLORA 

(P5_D2_QPr_rev-mill_v.1)

Una vegada ha estat verificat el programa de formació, s’elabora el disseny operatiu del programa, una ac-
ció que permet desenvolupar-lo mitjançant els sistemes de quèla UOC disposa per a dur a terme l’activitat 
docent.

També s’inicia el procés de planificació per al desplegament semestral a partir dels criteris establerts pel 
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica. El procés de programació contribueix a determinar quina serà l’oferta 
concreta per al semestre corresponent, perquè sigui aquesta l’oferta disponible en el procés de matrícula 
dels estudiants.

L’Àrea d’Operacions de Gestió Docent és la responsable d’assegurar les activitats que donen suport a la 
realització docent que es duu a terme a l’inici del semestre i durant aquest i també les activitats que permeten 
avaluar els aprenentatges. Per a tota aquesta activitat es disposa d’indicadors denominats «de seguiment», 
que, a tots els nivells, informen del desenvolupament de l’activitat.

Al final de cada semestre, els directors de programa (annexos 8 i 9) i els professors responsables de les 
assignatures (annex 7) tenen els resultats acadèmics i els resultats de satisfacció per a avaluar el desen-
volupament de l’activitat docent, segons l’establert en la directriu 6. Al final de cada curs s’obtenen també 
els resultats semestrals i els corresponents a final de curs per a avaluar-los en la Comissió de Titulació, la 
Comissió de Programes i la Comissió Acadèmica.

La Comissió de Titulació és la responsable d’avaluar el grau de satisfacció dels resultats i d’establir i prioritzar 
les accions de millores necessàries, les quals es desenvolupen tal com s’estableix en la directriu 1.

Els resultats i les accions previstes s’avaluen en la Comissió d’Estudis i amb el Consell Assessor o el Comitè 
dels Estudis. La direcció de programa és responsable de difondre’ls als estudiants.
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Desplegament del programa, revisió i millora        P5_D2_QPr_rev-mill_v.1

Plans creats

Programació
 

Oferta semestral

Informes inici 
semestre

Indicadors de 
seguiment

Actes Junta 
Avaluación

Informe del 
desplegament

Pla de millores

Disseny i manteniment 
plans

Gestió acció docent

Àrea Operacions Gestió 
Docent

Área Operaciones Gestión 
Docente

Criteris de planificació

Disseny operatiu

Planificació del semestre

Inici del semestre

Revisió i millora

Difusió de resultats
 i accions de millora

Comissió de Titulació

Estudis

Desenvolupament del semestre

Avaluació aprenentatge

Valoració del curs

Seguiment semestral

Director de programa  
Professor responsable 

assignatura

Programació

Avaluació

VR Ordenació Acadèmica
Director estudis

Comissió Tècnica

Director de programa

Director de programa  
Professor responsable 

assignatura

Director de programa  
Professor responsable 

assignatura

Director de programa  
Professor responsable 

assignatura

Director estudis 
Director de programa  
Professor responsable 

assignatura

Àrea Operacions Gestió 
Docent

Àrea Operacions Gestió
 Docent

Directriu 6

Directriu 6
Directriu 3

Directriu 7

1
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3- VISIÓ I MILLORA

Correspon a la Comissió de Titulació, com a responsable del disseny del programa de formació, la respon-
sabilitat d’avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. Aquest procés és totalment inclòs en la directriu 2. 
Els resultats per a l’avaluació són els establerts en la directriu 6.

Arran dels resultats ja avaluats pels seus responsables, correspon a la Comissió de Titulació prioritzar les 
accions per a la millora de la qualitat dels programes de formació.

4- RESPONSABILITATS

 � El Consell de Govern aprova l’oferta formativa d’acord amb les línies estratègiques de la UOC,aprova 
les comissions de titulació que dissenyaran l’oferta de formació i aprova la memòria del programa que es 
presentarà per a la seva verificació.

 � El Vicerector d’Ordenació Acadèmica avalua totes les propostes d’oferta de formació que presenten 
els directors d’estudis en el marc de la Comissió Acadèmica i estableix la coordinació de tota l’oferta que 
es presentarà al Consell de Govern. 

 � La Comissió Acadèmica és responsable d’avaluar tota l’oferta per a l’aprovació en el Consell de Govern; 
és la responsable també de la validació acadèmica dels programes dissenyats per a la seva verificació.

 � El Consell Assessor o Comitè dels Estudis, integrat per professionals i experts del sector, participa en 
el procés de reflexió per al disseny de nous programes, avalua els resultats obtinguts en el desplegament 
i aporta una visió externa i estratègica a la titulació. 

 � El director d’estudis proposa al Vicerector d’Ordenació Acadèmica l’oferta formativa que s’impulsarà 
des dels estudis; participa en les comissions de titulació que es desenvolupen en el si dels seus estudis i 
valida la informació per difondre programes de formació. Finalment avalua, juntament amb el professorat 
implicat, el desenvolupament del programa i els resultats obtinguts.

 � La Comissió de Titulació és responsable del disseny del programa de formació. Anualment també és 
responsable d’avaluar els resultats del seu desenvolupament i els resultats del curs, i proposa les accions 
de millora.

 � El Consell de Direcció elabora la proposta de l’oferta formativa, perquè director dels estudis la pugui 
presentar.

 � El professorat dels estudis participa activament en la detecció de les necessitats de l’alumnat i del 
mercat laboral i  aporta el seu coneixement de la realitat per definir el programa formatiu. Participa en les 
comissions de titulació a proposta del director dels estudis.

 � La Comissió Tècnica és responsable de col•laborar amb la Comissió de Titulació per al disseny de la 
proposta de formació, també prèvia validació acadèmica. També avalua tècnicament la proposta; estruc-
tura, contingut, viabilitat, annexos…, i, finalment, n’assegura el disseny operatiu per a desenvolupar-la i 
desplegar-la.
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5- REGISTRES I ARXIU

 � Acta de la reunió: reflexió, propostes

 � Proposta de portafoli dels estudis

 � Portafoli aprovat pel Consell de Govern

 � Acta del nomenament de les comissions de titulació

 � Document de perfil professional

 � Proposta de la memòria de nou programa (provisional)

 � Actes de les reunions de seguiment

 � Memòria final del nou programa 

 � Comunicació del MECD de la verificació del nou programa

Criteris de l’eventual suspensió del títol

Els criteris que la UOC té aprovats per determinar l’extinció d’una titulació a la Universitat són els següents:

 � Implantació d’una nova titulació que substitueixi l’anterior.

 � Reducció progressiva d’estudiants de nova matrícula en la titulació, quan és un factor que posa en si-
tuació crítica la seva viabilitat econòmica (orientativament, aquesta situació podria produir-se amb una 
matrícula inferior a 15 estudiants durant 2 semestres seguits).

 � Canvis d’orientació de la professió i  la no adequació del perfil professional de la titulació a les necessitats 
del mercat.

El Consell de Govern de la UOC és l’encarregat de determinar i revisar de forma periòdica els criteris que cal 
tenir en compte per a la supressió d’un títol. També és l’òrgan que, a proposta de la Comissió de la Titulació, 
avalua i decideix, en cada cas, la supressió del títol.
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Directriu 3. Orientació dels ensenyaments als estudiants

En aquesta directriu s’han determinat un total d’onze processos. Corresponen als sistemes de suport a 
l’estudiant, del qual afavoreixen l’aprenentatge. Segons es proposa en els documents d’Audit, corresponen a:

 � Definició dels perfils d’ingrés/egrés, admissió i matriculació dels estudiants

 � Suport i orientació a l’estudiant, metodologia d’ensenyament i avaluació dels aprenentatges

 � Pràctiques externes i mobilitat dels estudiants

 � Orientació professional dels estudiants

 � Sistema d’al•legacions, reclamacions i suggeriments

Altres elements que afecten l’orientació dels ensenyaments als estudiants són les normatives disponibles 
en la Secretaria Virtual de la UOC. Aquestes normatives són aprovades pel Consell de Govern. Una vegada 
aprovades segueixen els mecanismes de difusió i publicació establerts en la directriu 7. 

L’Àrea d’Operacions de Gestió Docent és la responsable de la Secretaria de la Universitat. D’acord amb 
l’Àrea de Servei a l’Estudiant, s’avalua com es comuniquen els continguts de la normativa als diferents grups 
d’interès, principalment als estudiants.

L’efectivitat d’aquesta informació s’avalua a partir de les consultes que els estudiants fan al Servei d’Atenció 
de Consultes, que es detalla en la directriu 5.

3.1. Definició de perfils d’ingrés/graduació, admissió i matriculació dels estudiants.

1- INTRODUCCIÓ

En el procés de disseny del programa de formació, definit en la directriu 2, s’estableixen els perfils d’ingrés 
i graduació. N’és responsable la Comissió de la Titulació. Correspon a l’Àrea d’Incorporació i Seguiment de 
l’Estudiant la responsabilitat dels processos de matrícula, mentre que en l’admissió també és responsable 
la Secretaria pel que fa a la validació d’aquest tràmit acadèmic.  

2- DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS

A. PROCÉS DE DEFINICIÓ DELS PERFILS D’INGRÉS I GRADUACIÓ

(P6_D3_OE_ perfil_v.1)

Durant el procés de disseny del programa de formació (directriu 2) es defineix el perfil d’ingrés, a més del 
perfil de formació. La definició és responsabilitat de la Comissió de Titulació i queda recollida en la memòria 
de programa que se sotmet a verificació.

La informació de la memòria és cabdal per a desenvolupar la informació que reben els estudiants, segons 
s’ha establert en la directriu 7. És responsabilitat del director de programa la validació de la informació públi-
ca en relació amb el perfil d’ingrés i graduació. Pel que fa als continguts de la informació, el seu tractament i 
els canals per a difondre-la externament corresponen a l’equip de Màrqueting Operacional, mentre que per a 
la difusió interna entre els estudiants la responsabilitat recau en l’equip d’Informació a l’Estudiant. 

L’Àrea d’Incorporació i Seguiment és responsable de tots els processos de seguiment, atenció i gestió de 
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les sol•licituds d’accés i de la matrícula dels nous estudiants. El procés es presenta de manera més detallada 
posteriorment.

L’equip de Màrqueting Operacional és responsable del seguiment dels interessats en els programes de 
formació, de recollir-ne el perfil personal i acadèmic i d’elaborar-ne els informes corresponents per a ca-
dascun dels directors de programa, amb la finalitat de poder avaluar els perfils tant de les persones que 
s’han adreçat a la UOC per sol•licitar informació, com dels estudiants que finalment s’han matriculat. A partir 
d’aquesta informació, el director de programa pot avaluar, juntament amb la Comissió de Titulació, si els 
perfils dels estudiants matriculats es corresponen amb el perfil d’ingrés definit prèviament. Amb aquesta 
avaluació, es revisen de forma periòdica les accions de comunicació i difusió, a més de la informació pública 
per adequar-se als destinataris. De forma més general i en processos d’avaluació més amplis del programa 
de formació (vegeu directriu 2), s’avalua la necessitat de redefinir el perfil d’ingrés descrit en la memòria del 
programa de formació.

En relació amb el perfil de graduació dels estudiants, tal com es presenta en la directriu 6 (apartat «6.2 - 
Anàlisi i utilització dels resultats de la inserció laboral»), es demana als estudiants recentment graduats que 
avaluïn, de forma global, la formació rebuda i que diguin quines són les seves expectatives laborals. Tres 
anys després de la graduació se’ls demana que avaluïn la utilitat de la formació rebuda i l’evolució de la seva 
situació laboral des del moment de la graduació. La comparació dels dos moments i l’anàlisi comparativa que 
fa l’Agència Catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari entre les diferents universitats permet conèixer 
el perfil dels graduats i l’evolució tant de la seva percepció en relació amb la formació rebuda, com de la seva 
evolució professional i personal. També s’incorpora l’avaluació de l’empresa que els ha contractat en relació 
amb la qualificació i l’adequació de perfil del graduat a les responsabilitats laborals que se li han assignat.

El director del programa, juntament amb la Comissió de Titulació, avalua l’adequació del perfil del graduat a 
les necessitats socials i adapta la formació a les necessitats que es detectin.
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Definició dels perfiles d’ingrés i egrés                P6_D3_OE_perfil_v.1
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B. PROCÉS D’ACCÉS I MATRÍCULA

(P7_D3_OE_acces_v.1)

Com hem esmentat en el procés de definició del perfil, a continuació es detalla el procés d’accés i matrícula, 
encarregat de facilitar l’ingrés a la UOC dels nous estudiants.

Semestralment es revisa la informació que es comunica i es publica en el portal i en altres documents de 
difusió. 

Els estudis elaboren la informació sobre les titulacions, les vies d’accés, requisits, professorat i altres qües-
tions acadèmiques, segons el que es descriu en les memòries de les titulacions. Es vetlla per la coherència 
de totes les informacions que apareixen amb relació a les titulacions. Una vegada elaborat el contingut de 
la informació, els responsables de donar-li forma i difondre-la són els equips de Màrqueting Operacional i 
d’Informació a l’Estudiant. En el cas que la informació, d’un semestre a un altre, es vegi substancialment mo-
dificada, es desenvolupa un pla de formació per a tots els dispositius per assegurar la correcta informació. 
En són una mostra les actuals sessions que representants de totes les comissions de titulació que inicien 
activitat en el curs 2009-10 estan fent amb els diferents grups que atenen els estudiants a fi de facilitar la 
campanya de nou accés que s’està duent a terme a la UOC per al curs 2009-10.

Una vegada elaborada la informació, es difon per iniciar la recepció de les sol•licituds d’accés. Les sol•licituds 
es validen mitjançant el procediment d’admissió que executa la Secretaria. A partir d’aquí s’assigna a 
l’estudiant un tutor/a, el quall’assessorarà en la matrícula i en la incorporació a la UOC.

Al final de cada campanya d’accés, s’elaboren els informes globals del procés d’accés i matrícula, que in-
clouen els de satisfacció dels estudiants en relació amb el procés d’incorporació (annex 10) i els resultats per 
a cadascun dels programes. La informació es comunica a la Comissió de Programes. 
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Accés i matrícula                 P7_D3_OE_acces_v.1
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3- REVISIÓ I MILLORA

La Comissió de Titulació, responsable de la proposta del programa, defineix els perfils d’ingrés i graduació. 
A partir de la informació periòdica analitzada i avaluada pel director del programa, es revisa la definició dels 
perfils.

Semestralment, és a dir, dues vegades durant el curs, la UOC incorpora nous estudiants. La informació del 
perfil d’ingrés i graduació i de l’estructura i les assignatures que componen el pla d’estudis, és disponible mit-
jançant els mecanismes establerts en la directriu 7. Els perfils de nou ingrés s’avaluen cada semestre. L’equip 
de Màrqueting Operacional és responsable d’elaborar aquesta informació i de contrastar-la amb el director 
de programa. A partir de l’anàlisi d’aquesta informació, s’avaluen tant els continguts com els canals.

L’Àrea d’Incorporació i Seguiment de l’Estudiant, una vegada finalitzat el procés per a l’ingrés de nous 
estudiants, avalua els resultats del procés: nombre de sol•licituds, nombre d’admesos, nombre de matricu-
lats i mitjana de crèdits matriculats, en global i per a cadascun dels programes. A més analitza els resultats 
de satisfacció dels estudiants amb el procés d’incorporació. A partir de l’avaluació dels resultats estableix 
les accions de millora.

 
4- RESPONSABILITATS

 � El director de programa és responsable d’avaluar semestralment els resultats d’accés i matrícula, que 
inclouen els perfils.

 � La Comissió de Titulació és responsable de la definició i avaluació dels perfils a partir de la informació i 
l’oportuna avaluació aportada al final de cada curs pel director de programa.

 � L’Àrea d’Incorporació i Seguiment és responsable de l’accés i la matrícula dels estudiants, dels siste-
mes d’orientació per a la incorporació de nous estudiants, que inclou la funció tutorial. 

 � L’equip d’Informació a l’Estudiant és responsable d’elaborar i comunicar als estudiants tota la informa-
ció necessària per a l’accés i la matrícula.

 � L’equip de Màrqueting Operacional és responsable de la difusió externa de la informació relativa als 
programes de formació per mitjà del portal universitari, a més de la comunicacióal públic dels documents 
de difusió i de les diferents aparicions en mitjans de comunicació. També elabora els informes del procés 
d’accés i matrícula, que inclouen informació relativa al perfil de nou ingrés per adifondre-la entre els res-
ponsables dels programes perquè la valorin.

 � La Secretaria és la responsable de validar el tràmit d’admissió dels estudiants i de difondre els resultats 
del procés.

 
5- REGISTRES I ARXIU

 � Memòria de programa 

 � Informació pública: portal, documents de difusió

 � Informe de resultats d’accés, admissió i matrícula

 � Resultats de les enquestes de satisfacció

 � Informe d’avaluació dels perfils de la Comissió de Titulació
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3.2. Suport i orientació a l’estudiant, metodologia d’ensenyament i avaluació dels aprenen-
tatges

1- INTRODUCCIÓ

La UOC ha estat conscient, des que va iniciar l’activitat l’any 1994, de la conveniència d’un sistema d’orientació 
capaç de donar resposta a les necessitats específiques dels estudiants en un entorn de formació virtual. El 
model ha d’anar evolucionant en funció de les noves necessitats del sistema universitari i de les innovacions 
tecnològiques.

Des del primer moment en què sol•licita l’accés a la UOC, l’estudiant rep el suport del Servei a l’Estudiant; té 
un tutor o tutora que el guia en tots els processos de matriculació de les assignatures i disposa d’un servei 
d’informació (navegació) pel Campus Virtual de la UOC. També rep el suport del docent col•laborador que 
l’acompanya en el procés d’aprenentatge

El Consell de Govern és el responsable d’aprovar el model de la UOC i de fer les adaptacions oportunes en 
funció de la missió i visió d’aquesta universitat i del seu pla estratègic. També assumeix la responsabilitat de 
revisar-lo i millorar-lo.

Disseny del model UOC               P34_D3_OE_model UOC_v.1

Consell de Govern

Comissió Acadèmica 
Comissió Coordinació

Definició del model UOC

Difusió i valoració de la proposta

Desenvolupament del model

Revisió i millora del model

Estudis
Àrees
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Missió i visió de la UOC 
Pla estratègic

Pla estratègic

Aprovació
CG

Sí

No

Proposta del 
model UOC

Model UOC
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3.2.a. Funció tutorial

2- DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS

A. PLA DE TUTORIA DE PROGRAMA 

(P9_D3_OE_pla Tu_v.1)

El model UOC inclou uns mecanismes de suport i orientació a l’estudiant. Aquests mecanismes es concreten 
en les accions que es duen a terme des de l’equip de Servei a l’Estudiant i des del desenvolupament del pla 
de tutoria.

Els diferents programes s’han dotat d’un pla de tutoria d’incorporació, un pla d’inici (annex 11) i un pla de 
seguiment. En els plans es determinen les característiques de l’acció tutorial en les diferents fases de la tra-
jectòria acadèmica de l’estudiant i també en els diferents moments de l’activitat del semestre.

El pla de tutoria s’ajusta a la singularitat de cadascuna de les titulacions i s’elabora a partir de les directrius 
que dóna el director del programa. La proposta del pla de tutoria del programa és preparada per un tutor/a 
amb el suport de l’equip de Funció tutorial; el director de programa aprova el pla de tutoria semestral.

El pla de tutoria d’una titulació es dóna a conèixer en la comissió d’estudis,en la qual estan representats els 
estudiants. Després es difon a tota la comunitat universitària afectada per mitjà del Campus Virtual.

Són els tutors els responsables de dur a terme el pla de tutoria al llarg del semestre, per mitjà de les aules de 
tutoria del Campus Virtual. Els estudis coordinen i segueixen l’activitat de l’equip de tutors. 

En paral•lel, el grup de desenvolupament de la Funciótutorial coordina els tutors de tots els programes de la 
UOC i els facilita les eines i les informacions necessàries per tal que puguin respondre de manera adequada 
a les necessitats dels estudiants, principalment en els aspectes més transversals i vinculats als serveis i a les 
informacions de la UOC.

Aquest grup recopila de forma sistemàtica l’activitat de l’estudiant i també les accions que duu a terme el 
tutor per assessorar-lo.

En finalitzar el semestre, el director del programa i el grup de desenvolupament de la Funciótutorial avaluen 
el funcionament i els resultats obtinguts (rendiment i satisfacció) amb la finalitat de poder introduir canvis, en 
el següent semestre, en el pla de tutoria del programa, de manera que puguinaportar una resposta millor a 
les necessitats dels estudiants.

El director del programa i el grup de desenvolupament de la Funciótutorial són els responsables de fer aplicar 
les millores proposades i de seguir-ne els resultats.
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Pla de tutoria del programa               P9_D3_OE_pla Tu_v.1
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3- REVISIÓ I MILLORA

L’equip de Funció tutorial i els directors de programa són els principals agents en la revisió i millora del pla 
de tutoria. Per a avaluar-lo, s’obtenen semestralment els resultats de l’activitat del desenvolupament de la 
tutoria, a mésdels resultats de la satisfacció. 

4- RESPONSABILITATS

 � El Consell de Govern és responsable d’aprovar el model de la UOC, vinculat a la missió i visió d’aquesta 
universitat.

 � El Vicerectorat d’Innovació és responsable del desenvolupament del model de la UOC. És també res-
ponsable d’avaluar els resultats de l’aplicació del model i de prioritzar i promoure accions de millora. 

 � El director de programa és responsable de proporcionar les directrius necessàries per definir el pla de 
tutoria del programa i d’aprovar la proposta final. Coordina i avalua l’activitat del conjunt de tutors del 
programa, i avalua l’efectivitat del pla de tutoria. També proposa, juntament amb l’equip de Funció tuto-
rial, les accions de millora i n’impulsa la implantació.

 � L’equip de Funció tutorial, que forma part de l’Àrea d’Incorporació i Seguiment de l’Estudiant, és res-
ponsable de donar suport a tot el procés de disseny, desenvolupament i avaluació del pla de tutoria de 
la UOC.

5- REGISTRES I ARXIUS

 � Model UOC

 � Model de tutoria UOC

 � Pla de tutoria de programa

 � Indicadors d’activitat

 � Indicadors de satisfacció
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3.2.b. L’acció docent 

1- INTRODUCCIÓ

El docent col•laborador, en un entorn virtual, és el responsable de dur a terme les accions necessàries per 
afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’estudiant (veure model pedagògic, apartat 2). La seva 
funció és dinamitzar l’acció formativa des de l’inici de semestre fins a la seva finalització amb l’avaluació final.

El docent col•laborador participa, dirigit pel professor responsable d’assignatura, en el disseny del pla 
d’aprenentatge i en la proposta d’activitats del semestre. Proposa activitats que l’estudiant fa durant el semes-
tre i en fa el seguiment; modera les discussions i els debats; resol dubtes sobre el contingut de la matèria; mo-
tiva, respon els dubtes que es plantegen i avalua les activitats que l’estudiant fa al llarg del semestre, i facilita 
el retorn necessari a l’estudiant perquè pugui anar incorporant de forma significativa els nous aprenentatges. 

2- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

B. EL DISSENY

(P10_D3_OE_disseny AD_v.1)

El professor responsable de l’assignatura (PRA) dissenya el projecte d’aprenentatge de l’assignatura segons 
les directrius que es descriuen en la memòria del programa: competències, metodologia, activitats formati-
ves, criteris d’avaluació, recursos necessaris, planificació. El director del programa, que té una visió global de 
la titulació, d’acord amb les directrius del director d’estudis, avalua la proposta feta pel PRA i la coherència 
que aquesta té amb la resta de les assignatures. Conjuntament defineixen el perfil del docent col•laborador i 
el pla de publicacions que ha d’assegurar que l’estudiant pugui disposar del material necessari per a seguir 
l’assignatura.

El docent col•laborador concreta el projecte d’aprenentatge en el pla d’aprenentatge del semestre (annex 12) 
tenint en compte les circumstàncies, criteris i calendari de cada semestre i aplicant els criteris que el PRA li 
proporciona. El conjunt de docents col•laboradors, responsables del funcionament de l’assignatura, elabo-
ren, en funció dels encàrrecs que reben, els documents necessaris per al desenvolupament de la docència 
del semestre. El PRA valida la proposta i és responsable d’implementar el pla d’aprenentatge i de garantir 
l’activitat a les aules per a assegurar un procés d’ensenyament-aprenentatge de qualitat. 

Els estudis vetllen pel compliment dels requisits acadèmics per part dels estudiants en les assignatures que 
s’hagin definit prèviament.

A continuació es presenta el diagrama de les activitats que es duen a terme:
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Disseny de l’acció docent                P10_D3_OE_disseny AD_v.1
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3- REVISIÓ I MILLORA

A. DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT, VALORACIÓ I MILLORA 

(P11_D3_OE_rev-mill_AD_v.1)

El docent col•laborador, amb el suport del professor responsable d’assignatura, desenvolupa l’activitat do-
cent durant el semestre. Té també en tot moment el suport dels equips transversals que creen els espais 
virtuals per poder desenvolupar la docència de les assignatures i que posen a la seva disposició els recur-
sos materials i tecnològics necessaris. A la UOC també hi ha grups operatius que resolen les necessitats 
d’informació i orientació durant el semestre i els estudiants tenen al seu abast un sistema per a gestionar les 
consultes i les incidències que sorgeixin durant el semestre. Aquests serveis es presten als estudiants per 
mitjà del Campus Virtual.

El PRA fa el seguiment de les activitats de totes les aules de les quals és responsable i disposa d’indicadors 
de l’activitat dels estudiants i dels consultors, que li permeten dur a terme un seguiment continu de l’evolució 
de l’acció formativa i actuar de forma ràpida, posant-se en contacte amb el docent col•laborador, quan de-
tecta algun senyal d’alerta en l’activitat de l’aula (per exemple: estudiants que no participen en les activitats 
previstes…).

Els informes de les assignatures juntament amb la resta dels indicadors de l’activitat d’ensenyament són la 
base per a l’avaluació conjunta, entre el director d’estudis, el director del programa i el professor responsable 
d’assignatura, del funcionament de les assignatures de les quals és responsable. De l’avaluació en sorgeixen 
accions de millora. El desenvolupament i la implementació de les accions de millora és competència del 
professor responsable d’assignatura amb el suport del director del programa.

El director d’estudis i el director del programa acorden un pla de comunicació per informar les diferents co-
missions i els estudiants dels resultats obtinguts i de les accions de millora previstes per als següents cursos.
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Desenvolupament, seguiment, valoració i millora de l’acció docent         P11-_D3_OE_rev-mill_AD_v.1
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4- RESPONSABILITATS

 � El director de programa és el responsable d’assegurar la coherència entre els diferents projectes 
d’aprenentatge de les assignatures, d’acord amb el disseny del pla d’estudis. També és responsa-
ble d’avaluar al final del semestre, juntament amb el director d’estudis i el professor responsable de 
l’assignatura, el funcionament de les assignatures.

 � El professor responsable d’assignatura és responsable directe del funcionament de l’assignatura. Dis-
senya el projecte d’aprenentatge que ha de ser aprovat pel director de programa. A partir del projecte 
d’aprenentatge, el docent col•laborador desenvolupa els recursos i els documents necessaris per a des-
envolupar l’aprenentatge i per a avaluar-lo. Durant el desenvolupament de l’aprenentatge es fa càrrec de 
la coordinació dels docents col•laboradors i del seguiment de l’activitat que aquests col•laboradors duen 
a terme amb els estudiants. Al final del semestre és responsable d’avaluar els resultats.

 � El docent col•laborador és responsable dels encàrrecs acadèmics que li assigni el professor respon-
sable de l’assignatura, entre els quals hi ha: la realització del pla d’aprenentatge semestral, el disseny 
d’activitats de formació i les activitats d’avaluació. La funció més rellevant és la de consultoria als estu-
diants, que consisteix en accions de suport, motivació, guia i avaluació a l’estudiant durant el semestre.

 � El director d’estudis avalua els resultats obtinguts i estableix els objectius del professor responsable 
d’assignatura (directriu 1).

5- REGISTRES I ARXIU

 � Projectes d’aprenentatge

 � Plans d’aprenentatge

 � Informes de seguiment
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3.3.  Pràctiques externes i mobilitat dels estudiants

S’han considerat per separat dos processos, concretament el de pràctiques externes i el de mobilitat dels 
estudiants.

3.3.a. Pràctiques externes

1- INTRODUCCIÓ

Les pràctiques externes són l’escenari adequat per a posar en pràctica, especialment, els coneixements 
associats a les competències de tipus procedimental i actitudinal (intrapersonals i interpersonals), i per a 
reforçar l’adquisició d’aquestes competències mitjançant l’aprenentatge experiencial. El desenvolupament i 
seguiment de les pràctiques disposa del suport del docent col•laborador i dels tutors.

 
2- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 

A. PRÀCTIQUES EXTERNES

(P35_D3_OE_pract_ext_v.1):

La Comissió de la Titulació és responsable de definir els objectius, la càrrega lectiva (creditatge), els criteris 
mínims per a poder fer les pràctiques i els criteris d’avaluació que s’utilitzaran per a avaluar-les. Aquest en-
focament sorgeix de les aportacions fetes pels professionals del sector, del perfil d’ingrés i graduació (com-
petències professionals que l’estudiant ha d’adquirir), sempre d’acord amb la legislació vigent i la política de 
pràctiques de la UOC.

A partir d’aquest marc, el professor responsable d’assignatura (PRA), juntament amb el director del progra-
ma, defineix el pla d’aprenentatge i el perfil del docent col•laborador. 

El professor responsable de l’assignatura proporciona la informació necessària i valida les places de pràcti-
ques sol•licitades pels estudiants. També és responsable de validar els documents necessaris per a la realit-
zació de les pràctiques, així com de fer-ne el seguiment.

Al llarg del semestre s’avaluen diferents activitats que l’estudiant fa i les retorna a l’estudiant per  facilitar-li 
l’aprenentatge.

La revisió i millora de les pràctiques correspon, en primera instància, als docents col•laboradors, que han 
participat directament en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Juntament amb el PRA fan una avaluació 
del funcionament del semestre i elaboren un informe semestral amb els resultats obtinguts i el seu funciona-
ment general.

La Comissió d’Estudis és informada dels resultats i de les accions de millora que es preveuen implantar. 
També s’informa els diferents grups d’interès que participen en el seu funcionament (despatxos professio-
nals, equips de gestió…) seguint el procés de la directriu 7.
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Pràctiques externes                    P35_D3_OE_pract_ext_v.1
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3- REVISIÓ I MILLORA

La Comissió de la Titulació avalua el funcionament de les pràctiques, juntament amb la resta de les assigna-
tures del programa. Es fa especial atencióa l’adquisició de les competències professionals. Acorda el pla de 
millores per a les pràctiques. El director del programa és el responsable d’implantar les accions de millora 
acordades.

 
4- RESPONSABILITATS

 � La Comissió de la Titulació és responsable de definir els elements bàsics de les pràctiques externes, 
els quals queden recollits en la memòria de programa. També avalua els resultats obtinguts i les accions 
de millora proposades pel director de programa.

 � El director de programa és responsable d’orientar en la definició del pla d’aprenentatge i el perfil profes-
sional del docent col•laborador que fa el seguiment de les pràctiques. Avalua amb el professor respon-
sable d’assignatura els resultats obtinguts i impulsa les accions de millora proposades per la Comissió 
de la Titulació.

 � El professor responsable d’assignatura és responsable de definir el pla d’aprenentatge de les pràcti-
ques, coordina el conjunt de docents col•laboradors i avalua els documents que s’utilitzaran durant el des-
envolupament de les pràctiques. És responsable del seguiment de les pràctiques i assessora els docents 
per assegurar un bon funcionament. Avalua els resultats i proposa les millores en el pla d’aprenentatge.

 � Els docents col•laboradors participen en la planificació de l’aprenentatge i en el desenvolupament; 
ofereixen pautes i orientacions als estudiants. Finalment, són els responsables de la seva avaluació. Par-
ticipen en l’avaluació del funcionament de les pràctiques al final del semestre.

 
5- REGISTRES I ARXIUS

 � Mòdul de pràctiques de la memòria del programa

 � Projecte d’aprenentatge

 � Definició del perfil del docent col•laborador per a les pràctiques externes

 � Documents d’avaluació de l’estudiant

 � Rendiment dels estudiants

 � Satisfacció dels estudiants

 � Informe semestral de les pràctiques externes

 � Pla d’accions de millora
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3.3.b. Mobilitat dels estudiants

1- INTRODUCCIÓ

La UOC ha aprovat recentment un pla de mobilitat per a tota la Universitat, coherent amb el seu model 
d’aprenentatge no presencial. El pla de mobilitat és la base per al desenvolupament de les propostes de 
mobilitat dels programes de formació.

 
2- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

A. MOBILITAT DELS ESTUDIANTS

(P13_D3_OE_mobilitat_v.2):

El pla de mobilitat aprovat per la UOC s’anirà desenvolupant a mesura que avanci el procés de construcció 
de l’EEES i que el conjunt de titulacions del sistema universitari s’adaptin a la nova estructura dels ensenya-
ments i a la nova metodologia d’ensenyament-aprenentatge, per la qual les competències constitueixen un 
element essencial en l’aprenentatge. Els objectius marcats, per tant, incideixen de manera diferent en la fase 
de disseny de les titulacions i en la fase d’implementació del grau. 

Les propostes de mobilitat per a cada grau s’han de presentar anualment des de la Comissió de la Titulació 
a la Comissió Acadèmica; una vegada consensuats per a cada programa, els programes de mobilitat s’han 
de presentar al Consell de Govern perquè els aprovi. 

Al final de cada curs s’obtenen els resultats dels programes de mobilitat, que en el cas dels programes de 
formació són avaluats per la Comissió de la Titulació. L’examen de la seva aplicació permet avaluar el pla de 
mobilitat en conjunt per establir les millores oportunes en la revisió, la qual es duu a terme en el marc de la 
Comissió Acadèmica, que presenta les seves propostes al Consell de Govern. 

Per a impulsar la creació i el desplegament d’aquests programes, la UOC centra els seus esforços en el dis-
seny d’estratègies de comunicació i en els processos per al seu desplegament. Es tracta de:

 � Conscienciar i promoure entre els estudiants la necessitat i conveniència de la transversalitat i interdisci-
plinarietat peratendre els objectius de professionalització i ocupabilitat, intrínsecs al procés d’adaptació 
del sistema universitari.

 � Permetre a l’estudiant adquirir major protagonisme en el seu procés de formació i en el desenvolupament 
de competències. Amb aquesta finalitat, es proposa dissenyar titulacions amb dissenys més flexibles, 
que permetin construir portafolis individuals i reverteixin de la forma més positiva possible en la capaci-
tació professional.

 � Avançar en el desenvolupament de mecanismes operatius que facilitin la mobilitat dels estudiants a me-
sura que avancin en la implementació del programa, i que en tinguin en compte el perfil (una elevada pro-
porció d’estudiantsestan actius en el mercat de treball), el model d’ensenyament no presencial adoptat 
per la institució (que gira entorn un campus virtual) i l’experiència acumulada en la dotació de mobilitat a 
les titulacions actuals (diplomatures, llicenciatures, enginyeries i oferta de postgrau).

 � Explorar noves vies de mobilitat, amb les quals es puguin diversificar les pràctiques d’intercanvi 
d’estudiants i estendre el programa de mobilitat a un major nombre d’institucions del sistema universita-
ri. Encara que les experiències de mobilitat actuals són virtuals, és possible estudiar fórmules mixtes que 
combinin virtualitat i presencialitat.
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Així mateix, i per a fer efectives les ofertes de mobilitat, es proposa el següent:

1. Programa de foment de la mobilitat

Aprovació d’un programa específic de foment de la mobilitat amb l’oferta de paquets d’assignatures de 
diferents disciplines, els quals han d’ajudar a completar la formació de l’estudiant del grau, mitjançant 
l’ensenyament-aprenentatge i posterior acreditació de competències complementàries per a la titulació.

Els paquets d’assignatures rebran la denominació de minors, d’acord amb la pràctica universitària anglo-
saxona.

2. Acords universitaris

Promoció de nous acords bilaterals o multilaterals amb altres institucions universitàries.

Actualment la UOC manté acords amb altres universitats amb els quals es fomenta la mobilitat. És el 
cas dels convenis Intercampus i Metacampus. Els acords que s’estableixin en un futur s’han d’orientar 
principalment cap a l’oferta d’un major nombre d’assignatures d’intercanvi en l’oferta de mobilitat dels 
programes, al desenvolupament de titulacions conjuntes i a la fixació d’un sistema de reconeixement de 
crèdits per a estudiants residents fora del territori que facin formació presencial en programes del lloc de 
residència.

3. Programa Erasmus

Potenciació de la mobilitat individual dels estudiants mitjançant els programes Erasmus. 

La UOC va sol•licitar al febrer de 2007 la Carta universitària Erasmus, la qualla Direcció general d’Educació 
i Cultura de la Comissió Europea, li va concedirel juliol de 2007. En el marc de la Carta, la UOC està es-
tudiant com ampliar i consolidar un conjunt de convenis que afavoreixin la mobilitat dels estudiants i que 
encaixin en el model d’ensenyament-aprenentatge d’aquesta universitat.

4. Oficina de mobilitat

Creació d’una oficina virtual de mobilitat (e-mobilitat) que proporcioni informació rellevant i actualitzada 
sobre les possibilitats de mobilitat que els diferents programes ofereixen als estudiants de la UOC i a 
potencials estudiants visitants, i que faciliti els tràmits relacionats amb el trànsit d’estudiants entre univer-
sitats.

A fi de centralitzar tant l’oferta de mobilitat de la UOC com la gestió de recepció d’estudiants d’altres uni-
versitats, es preveucrear una oficina de mobilitat, la qual ha d’informar els estudiants de les universitats 
i facultats (espanyoles o estrangeres) amb els quals la UOC manté intercanvis i impulsar la planificació i 
millora de la gestió de la mobilitat d’estudiants propis i d’acolliment. Vetllarà per garantir la qualitat dels 
programes de mobilitat i el suport lingüístic i cultural necessaris. Al mateix temps, podrà centralitzar tot el 
procediment institucional per acollir els professors visitants. 

L’oficina de mobilitat és la responsable d’analitzar els programes de mobilitat en termes de nombre de 
convenis, oferta d’assignatures per a la mobilitat interna i externa, i estudiants propis i aliens que parti-
cipen en programes de mobilitat. Al final de cada curs acadèmic ha de presentar un informe de mobilitat  
subjecte a la valoració i avaluació de l’Àrea de Planificació i Avaluació, que ho transmetrà al Consell de 
Govern de la UOC.



Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Universitat Oberta de Catalunya 17 de Juny de 200972 

5. Protocols de mobilitat

Consolidació del protocol institucional i del procediment administratiu d’acolliment als estudiants de mo-
bilitat, que permeti reforçar els vincles amb la Universitat, la integració en la comunitat universitària i 
l’intercanvi cultural. 

Els programes de mobilitat virtual que la UOC està desenvolupant en l’actualitat garanteixen que els es-
tudiants matriculats procedents d’altres institucions rebin els mateixos serveis que els estudiants de la 
UOC. D’acord amb el model d’ensenyament virtual propi, els estudiants que la UOC acull reben, durant 
el seu pas per la Universitat, l’ajuda dels docents col•laboradors i tutors de la titulació, els quals els guien 
durant el procés de matrícula i els ofereixen assessorament acadèmic en tots els assumptes relacionats 
amb l’assoliment dels objectius de formació, a més d’atenció personalitzada en el seguiment de les as-
signatures matriculades, per tal de facilitar-los el procés d’aprenentatge i progrés en l’assoliment dels 
objectius acadèmics individuals.

La informació sobre les propostes de mobilitat disponibles es comunica als estudiants per mitjà dels me-
canismes existents.

Les sol•licituds de mobilitat es gestionen a través de l’Àrea d’Operacions i Gestió Docent. Per tant, el seu 
desenvolupament es pot seguir pels mateixos sistemes de seguiment de la realització de la docència.
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Mobilitat dels estudiants        P13_D3_OE_mobilitat_v.2
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3- REVISIÓ I MILLORA

El Consell de Govern, en vista de les avaluacions emeses per la Comissió Acadèmica en relació amb el pla 
de mobilitat de la UOC, en pot proposar la revisió i millora.

El desenvolupament de les propostes de mobilitat a cada programa es revisa a partir dels resultats que 
s’avaluen anualment en el marc de la Comissió de la Titulació. Atès que les propostes estan relacionades 
amb el desenvolupament del programa de formació, es revisen en el marc de la Comissió Acadèmica. La 
revisió en la Comissió permet contrastar el pla de mobilitat de la UOC amb el seu desenvolupament en els 
programes de formació.

 
4- RESPONSABILITATS

 � El Consell de Govern és responsable d’aprovar el pla de mobilitat de la UOC. A partir d’aquestes direc-
trius, les comissions de titulació poden desenvolupar les propostes de mobilitat per als seus programes 
de formació.

 � La Comissió Acadèmica és responsable de vetllar per l’aplicació del pla de mobilitat, tant en incorporar-
lo com a proposta en la memòria del programa, com en desenvolupar-lo i avaluar-lo globalment, per a 
proposar accions de revisió i millora del pla al Consell de Govern.

 � L’Oficina de Mobilitat és responsable de centralitzar la gestió de totes les accions relacionades amb el 
pla de mobilitat, assegurar-ne la coherència i obtenir i analitzar els resultats de cadascun dels programes 
de mobilitat per avaluar-los en les comissions de titulació i en la Comissió Acadèmica.

 � La Comissió de la Titulació és responsable d’incorporar i avaluar les accions de mobilitat en els progra-
mes de formació.

 � El director de programa i els professors responsables d’assignatura implicats en el programa són 
responsables de desenvolupar les accions de mobilitat del programa, fer-ne el seguiment i avaluar-ne els 
resultats semestralment. 

 � L’equip d’Informació a l’estudiant és responsable d’assegurar la informació en relació amb els progra-
mes de mobilitat i de fer les gestions oportunes per a la seva realització.

 
5- REGISTRES I ARXIU

 � Pla de mobilitat UOC

 � Mobilitat de programes (memòria de programa)

 � Informació pública dels programes de mobilitat

 � Indicadors de resultats

 � Informe d’avaluació
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3.4.  Orientació professional dels estudiants

1- INTRODUCCIÓ

Els serveis i accions d’orientació professional als estudiants i graduats de la UOC han de respondre a les 
seves característiques i necessitats pròpies. 

El perfil de l’estudiant de la UOC correspon a una persona que majoritàriament ja posseeix una titulació 
acadèmica o experiència professional prèvies abans d’iniciar els estudis a la UOC. El 90% són professionals 
en actiu i la majoria ja disposen d’una situació laboral estable; un 55% ja té una titulació universitària.

La motivació per estudiar a la UOC respon a una necessitat de millora professional o a la voluntat d’ampliar 
uns coneixements i poder dur a terme una millor pràctica professional, o de complementar la seva formació 
amb coneixements d’altres disciplines.

Per aquesta raó, els serveis d’orientació professional no van tan orientats a la recerca de la primera ocupació 
com a facilitar la interrelació entre els membres de la UOC i les empreses, i així crear una xarxa de contactes 
que facilitin l’intercanvi i la millora professionals. També es duen a terme accions específiques en funció de 
les necessitats emergents en el mercat laboral, de les necessitats expressades pels estudiants mateixos o 
dels suggeriments que aporten els diferents estudis de la UOC. Aquestes accions tenen per objectiu donar a 
conèixer nous enfocaments o necessitats professionals.

 
2- DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS 

A. ORIENTACIÓ PROFESSIONAL DELS ESTUDIANTS

(P14_D3_OE_orien_prof_v.1)

L’Àrea Alumni, a partir de les línies estratègiques de la UOC, la detecció de necessitats dels estudiants i els 
suggeriments dels estudis, defineix els objectius anuals del servei d’orientació professional.

El servei d’orientació professional disposa d’uns serveis bàsics: borsa de treball, pràctiques, difusió de for-
mació i recursos que s’ofereixen en el mercat i espais d’intercanvi entre els estudiants, graduats de la UOC 
i empreses que han mostrat interès per establir vincles amb aquests col•lectius. Aquests serveis disposen 
d’una sèrie d’indicadors que permeten conèixer la utilització dels diferents recursos. 

Paral•lelament i de forma anual es dissenyen (annex 13) accions específiques en funció de les necessitats 
que sorgeixen al llarg del curs. En la proposta, el disseny, la planificació i el desenvolupament, hi participen 
diferents grups operatius de la universitat que interaccionen de forma directa amb els estudiants. Aquesta 
coordinació permet crear sinergies en aspectes organitzatius i evitar encavalcaments en la tipologia de ser-
veis o activitats que s’ofereixen.

A partir dels indicadors de participació i satisfacció, l’Àrea Alumni elabora un informe anual que és la base 
per a la revisió i millora de les propostes. 

El document d’accions de millora és el punt de referència per al següent curs i permet establir els objectius i 
les propostes de millora d’acord amb les necessitats i les expectatives detectades.
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El Campus Virtual és el canal habitual d’informació i de comunicació per a donar a conèixer les propostes del 
servei d’orientació. És també el mitjà pel qual estudiants, graduats, empreses i institucions col•laboradores 
fan arribar les seves propostes.

A continuació es mostra el diagrama de les accions que es duen a terme:
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Orientació professional dels estudiants                P14_D3_OE_orien_prof_v.1
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Borsa de treball

Pràctiques

Difusió, formació i 
recursos

Espais d’intercanvi

Directriu 7

Indicadors de servei
Indicadors d’accions

Difusió i comunicació  
dels serveis

Planificació accions

Proposta accions per  
millora d’habilitats i 

capacitats professionals

Accions complementàries

Desenvolupament dels  
serveis i accions

Valoració dels serveis  
i accions

Revisió i propostes de millora

Àrea Alumni 
Estudis

Informació a l’estudiant

Àrea Alumni Estudis

Àrea Alumni

Àrea Alumni

Àrea Alumni

Propostes:
Estudis

Empreses
Institucions
Estudiants
Graduats

Objectius anuals

Planificació

Pla de 
comunicació

Resultats activitat

Informe activitat 
anual

Accions de millora

Resultats activitat

Resultats activitat

Resultats activitat
 

Proposta accions
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A partir del desenvolupament de les activitats, l’Àrea Alumni avalua els resultats i elabora un informe de final 
de curs amb aquests resultats i amb les valoracions, les quals permeten proposar les millores oportunes a la 
proposta de serveis i accions i al desenvolupament necessari per a la seva millora.

4- RESPONSABILITATS

 � L’Àrea Alumni és responsable de definir els objectius anuals dels serveis, d’avaluar els resultats i revisar 
i millorar els objectius. També és responsable del disseny, planificació i gestió dels serveis d’orientació 
professional, d’acord amb la resta dels equips que interactuen amb estudiants i graduats. 

 � L’equip d’Informació a l’Estudiant fa la difusió dels serveis seguint les pautes de la directriu 7. 

 � Els estudis són responsables de proposar accions complementàries als serveis bàsics. Participen de 
manera activa en el disseny, la planificació i el desenvolupament de les accions. D’altra banda, a partir 
dels resultats, poden avaluar i proposar millores.

5- REGISTRES I ARXIU

 � Objectius anuals dels serveis d’orientació professional

 � Propostes d’accions complementàries

 � Planificació anual de les accions

 � Pla de comunicació

 � Recopilació dels indicadors d’activitat

 � Informe anual de l’activitat del servei d’orientació professional

 � Propostes d’accions de millora
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3.5. Sistema d’al•legacions, reclamacions i suggeriments

1- INTRODUCCIÓ

S’han considerat dos processos que es duen a terme de manera coordinada, per mitjà dels mecanismes de 
comunicació i informació als estudiants:

 � Sistema d’al•legacions

 � Sistema de reclamacions, queixes i suggeriments

2- DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS 

A. SISTEMA D’AL•LEGACIONS 

(P15_D3_OE_alegacio_v.1):

La UOC té definits tots els tràmits acadèmics que són susceptibles d’al•legació.

La responsabilitat dels criteris de resolució de les al•legacions recau en els estudis, però la informació i la 
comunicació a l’estudiant es fan per mitjà del grup d’Atenció a l’estudiant.

Els tràmits que cal fer, el procés per a la tramitació i els circuits de reclamació es defineixen des de l’Àrea 
d’Operacions de Gestió Docent i es descriuen en els espais d’informació per als estudiants i amb els meca-
nismes descrits en la directriu 7.

L’Àrea de Servei a l’Estudiant elabora al final de cada semestre un informe de les al•legacions presen-
tades. L’avaluació del procés i les accions de millora són responsabilitat tant dels estudis com de l’àrea 
responsable.
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Sistema d’al·legacions         P15_D3_OE_alegacio_v.1

Carta de servei
Criteris acadèmics per a  
l’admisisó d’alegacions

Procediment al·legacions

Àrea d’Operacions  
Gestió Docent

Informació dels procediments 
d’al·legacions

Informació a l’estudiant

Resolució de les al·legacions 
Resposta a l’estudiant

Estudis
Atenció a l’estudiant

Resposta a l’estudiant

Atenció a l’estudiant

Valoració del procés

Servei a l’estudiant
Estudis

Revisió i millora

Estudis

Difusió dels resultats

Director de programa

Informació CV

Informe 
al·legacions

Proposta de 
millora

Directriu 7

Procediment per a la gestió de 
les al·legacions

Informe de reclamacions

Procediment sistema de 
reclamacions

Àrea Servei a l’Estudiant
Àrea d’Operacions 

Gestió Docent

P16_D3_OE_reclamació

Conformitat de 
l’estudiant

Sí

No
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B. SISTEMA DE RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS

(P16_D3_OE_reclamacio_v.1):

Aquest sistema, tal com es veu més endavant, segueix les mateixes accions que el Servei d’atenció als es-
tudiants, que es considera l’espai virtual de comunicació amb ells, i ho fa en relació amb tots els tràmits i les 
activitats vinculades amb la seva activitat acadèmica.

A continuació es mostra el procés, que en la directriu 5 queda explicat amb major detall:
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Sistema de reclamacions i suggeriments               P16_D3_OE_reclamacio_v.1

Document de 
definició del  

servei

Informe de 
seguiment 
setmanal

Informe per  al 
Director programa

Informe mensual 

Guia de l’estudiant 
Informació 

Campus Virtual

Orientacions per 
a tutors i Serveis 

Territorials
 

Carta de serveis
Criteri dels estudis

Tutors
Consultors
Estudiants

Anàlisi i solució

Responsable del  
procés implicat

Atenció a l’estudiant

Procés de definició del servei 
d’atenció de queixes  

i reclamacions

Informació del servei als  
grups d’interés

Recepció de queixes i 
reclamacions

Anàlisi de les queixes  
i reclamacions

Comunicació resposta

Seguiment del servei

Revisió i millora

Atenció a l’estudiant 
Serveis Territorials

Atenció a l’estudiant

Atenció a l’estudiant
Responsables dels processos

Atenció a l’estudiant

Es disposa 
d’informació

Sí

No

Bases de dades de queixes  
i reclamacions

La resposta és  
adequada

Sí

No

Atenció a l’estudiant

Atenció a l’estudiant

Atenció a l’estudiant
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A partir delsresultats del procés, tant dels tràmits realitzats, de la información que s’ofereix, de les no sa-
tisfaccions, com, finalment, de les al•legacions, cada curs s’elabora un informe per avaluar-lo. Els estudis, 
l’Àrea d’Operacions de Gestió Docent i l’Àrea de Servei a l’Estudiant extreuen les propostes de revisió i mi-
llora del procés, tant de la gestió com de la informació facilitada.

4- RESPONSABLES

 � L’Àrea d’Operacions de Gestió Docent és responsable de la Secretaria de la Universitat i de tots els 
tràmits acadèmics que es duen a terme; dissenya el procés, aporta els recursos per a desenvolupar-lo 
i avalua els resultats i ho millora. La Secretaria desenvolupa el procés, elabora els continguts per a la 
informació dels estudiants i gestiona les al•legacions als tràmits.

 � L’Àrea de Servei a l’Estudiant elabora la informació i la difon als canals establerts segons la directriu 7. 
Dóna resposta a les al•legacions, reclamacions i suggeriments presentats pels estudiants. També és la 
responsable d’elaborar els informes finals amb els resultats i l’avaluació de l’activitat i proposa accions 
de millora per a un funcionament més correcte del procés.

 � Els estudis determinen els criteris de resolució de les al•legacions i avaluen els resultats de la gestió del 
procés mitjançant la proposta de millores.

5- REGISTRES I ARXIU

 � Guia de l’estudiant

 � Informe d’al•legacions

 � Informe de queixes i reclamacions
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Directriu 4. Garantia i millora de la qualitat del personal acadèmic i de suport 
a la docència

D’acord amb els estatuts de la Universitat, el personal acadèmic de la UOC es divideix en:

 � Professorat propi

 � Docents col•laboradors

L’estructura acadèmica de la UOC és formada pel professorat propi responsable de la direcció acadèmica 
dels programes, de les assignatures i, en definitiva, de la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge i 
del compliment dels objectius de formació. 

Per al desenvolupament dels processos d’ensenyament-aprenentatge dels estudiants a l’aula virtual, la UOC 
disposa d’una xarxa de docents col•laboradors i tutors, coordinada pels professors propis de la Universitat.

Aquest apartat fa referència al professorat propi, contractat per la Universitat, a temps complet o parcial, i 
també als docents col•laboradors, principalment pel que fa a la selecció i avaluació. En aquesta directriu no 
es fa referència al personal de suport a la docència que és inclòs en l’apartat 5.b.

4.1. Definició de la política de personal acadèmic i de suport a la docència

1. INTRODUCCIÓ

La UOC va aprovar una nova política de professorat al gener de 2007 (annex 14). En el document correspo-
nent es tenen com a referents bàsics la legislació vigent i els requisits del procés d’adaptació a l’EEES. S’hi 
estableixen com a objectius la millora del desenvolupament del professorat de la Universitat i la seva acredi-
tació en el marc de les agències de qualitat del sistema universitari.

Per al desenvolupament d’aquest objectiu clau, el document estableix el marc de referència dels següents 
processos relacionats:

 � Carrera acadèmica (categories UOC)

 � Complements retributius

 � Procés de selecció

 � Formació i desenvolupament

 � Permisos, llicències i mobilitat
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2. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

A. POLÍTICA DE PERSONAL ACADÈMIC

(P17_D4_QPAc_politica_v.1):

El Consell de Govern és el responsable d’aprovar i millorar la política del personal acadèmic. 

El disseny de la proposta de definició de la política del professorat recau en el Vicerector de Política Univer-
sitària i Professorat, qui, per a debatre’l i valorar-lo, compta amb el Consell de Professors, que és l’òrgan de 
representació de tot el professorat propi de la UOC. La proposta s’eleva al Consell de Govern per a la seva 
aprovació i es difon, per mitjà dels canals establerts, a tota l’organització. 

El desplegament, seguiment i valoració de la política de professorat recau en el vicerector, que disposa del 
suport tècnic de l’Àrea de Persones i de la col•laboració de la Comissió Acadèmica, que incorpora tots els 
directors dels estudis, responsables de la selecció, desenvolupament i valoració dels professors adscrits als 
seus estudis.

Al final de cada període anual s’analitza el desenvolupament dels processos relacionats amb la política de 
professorat. 

Les valoracions i propostes de revisió, liderades pel Vicerector de Política Universitària i Professorat, s’eleven 
al Consell de Govern. En aquestes valoracions s’inclouen els resultats de l’impacte de la política de profes-
sorat en relació principalment amb el seu desenvolupament i avaluació, de manera que els resultats quedin 
alienats i incorporats en els objectius del contracte programa, del qual anualment s’elabora una memòria.
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Definició de la política de personal acadèmic               P17_D4_QPAc_politica_v.1

Proposta de 
la política de 
professorat

Política de 
professorat

Intra UOC

Pla de formació

Resultats de 
l’avaluació

Legislació vigent
Contracte programa

Disseny de la política de 
professorat

Debat proposta

Difusió de la política  
de professorat

Desenvolupament  
de la política de professorat

Revisió de la política  
de professorat

VR Política Universitària  
i Professorat

Consell de Professors

VR Política Universitària  
i Professorat 

Àrea de Persones

VR Política Universitària  
i Professorat 

Àrea de Persones

VR Política Universitària  
i Professorat 

Comissió Acadèmica 
Àrea de persones

Sí

No Aprovació 
Consell de Govern

Gestió del professorat propi

Àrea de Persones
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4.2. Accés del personal acadèmic i de suport a la docència

1. INTRODUCCIÓ

El document de la política de professorat estableix les fases de desenvolupament del procés de selecció, a 
més dels seus responsables. 

La principal responsabilitat en el desenvolupament i avaluació d’aquest procés recau en el Comitè de Selec-
ció, que és integrat per:

 � El vicerector competent en matèria de professorat

 � El vicerector competent en matèria de recerca

 � El director dels estudis

 � Àrea de Persones, en funcions de suport al procés

En la fase de valoració de les candidatures, el director dels estudis pot proposar a un assessor extern, expert 
en l’àmbit de coneixement, que s’incorpori perquè aporti valor durant aquesta etapa.

En relació amb els docents col•laboradors, el procés de selecció es desenvolupa en el marc dels estudis, 
amb el suport de l’Àrea de Persones.

 
2. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

A. ACCÉS PER AL PROFESSORAT PROPI

(P18_D4_QPAc_acces_v.1):

El disseny de la proposta del procés de selecció és contemplat en el document de la política de professorat: 
l’òrgan responsable del seu desenvolupament i valoració és el Comitè de Selecció. 

El disseny inclou:

 � La planificació, en la qual consten el nombre de places, l’àrea de coneixement, la categoria i el calendari 
d’incorporació. Aquesta fase és aprovada pel Consell de Govern.

 � La definició de perfils, que aprofundeix tant en l’àrea de coneixement com en el nivell de responsabilitats 
associat a la categoria, tant en el camp docent com en el d’investigació. També en aquesta etapa de 
definició s’identifiquen les proves imprescindibles per a la fase d’avaluació dels currículums.

Durant el desenvolupament del procés es fa:

 � El reclutament, que inclou la difusió del procés i l’obertura dels mitjans pels quals els candidats poden 
participar.

 � L’avaluació de candidatures i entrevistes.

 � L’avaluació d’entrevistes i comunicació dels resultats.

Finalment, el Comitè de Selecció avalua el procés, tant la fase de disseny, principalment en relació amb la 
definició dels perfils, com la de desenvolupament en totes les seves etapes. Els resultats de les valoracions 
es fan arribar al Vicerector de Política Universitària i Professorat per a l’avaluació completa del procés i de la 
política de professorat.
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Accés del professorat propi        P18_D4_QPAc_acces_v.1

Planificació  
de la selecció

Convocatòria

Comunicat
Comitès

Informe de 
valoració

Política de professorat Disseny del procés  
de selecció

Planificació del procés  
de selecció

Nomenament dels comitès  
de selecció

Definició dels  
perfils de selecció

Desenvolupament del procés

Valoració del procés 
de selecció

VR Política Universitària  
i Professorat 

Àrea de Persones

VR Política Universitària  
i Professorat

Consell de Govern

Comitès de selecció

Comitès de selecció

Comitès de seleció 
VR Política Universitària 

i Professorat

Gestió de l’equip propi

Planificació estratègica
Contracte programa

Àrea de Persones

Sí

No
Aprovació

CG

Informe  
del procés
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B. ACCÉS PER A DOCENTS COL•LABORADORS

(P31_D4_QPAc_acces_DC_v.1)

La UOC determina les necessitats de docents col•laboradors de forma anual. La previsió d’aquestes 
necessitats s’estableix en funció del desplegament de l’oferta formativa i del nombre esperat de ma-
triculats. 

El procés es desenvolupa d’acord amb els principis d’igualtat i publicitat, i els requisits són públics per 
a tots els interessats per mitjà del portal de la UOC.

Durant el desenvolupament del procés es realitza:

 � El reclutament, que inclou la difusió del procés i l’obertura dels mitjans pels quals els candidats poden 
participar.

 � L’avaluació de candidatures i entrevistes.

 � L’avaluació d’entrevistes i comunicació dels resultats.

Les comissions de selecció de cadascun dels estudis s’encarreguen d’avaluar cadascuna de les candidatu-
res i de fer les entrevistes. Finalment, es trameten les conclusions al director d’estudis.

El vicerector aprova la campanya anual de selecció de docents col•laboradors, que en tot el procés disposa 
del suport de l’Àrea de Persones i tramet els resultats finals al Consell de Govern.



Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Universitat Oberta de Catalunya 17 de Juny de 200990 

Accés dels docents col·laboradors            P31_D4_QPAc_acces_DC_v.1

Informe de 
valoració

Informe del
procés

Convocatòria
pública

Necessitats docents
Pla estratègic

Planificació acadèmica
Modelo pedagògic

Perfils docents col·laboradors

Disseny i planificació  
del procés de selecció

Desenvolupament del procés

Valoració del procés  
de selecció

Estudis

VR Política Universitària  
i Professorat

Comitès de selecció

VR Política Universitària  
i Professorat

Àrea de Persones

Procés de selecció

Gestió de l’equip  
col·laborador

Àrea de Persones

Àrea de Persones

Sí

No
Aprovació

VR
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4.3. Formació del personal acadèmic i de suport a la docència

1. INTRODUCCIÓ

El document de la política de professorat estableix els objectius que ha de contemplar el pla de formació per 
al professorat propi de la UOC en els següents termes:

 � Reforçar els objectius de l’organització i millorar les competències acadèmiques del professorat.

 � Actualitzar els coneixements i habilitats.

 � Compartir coneixement i bones pràctiques entre el professorat.

 � Contribuir a la motivació i al desenvolupament del professorat.

El pla de formació estableix diferents modalitats:

1. La formació interna, a partir de l’anàlisi de necessitats detectades des de l’equip de Desenvolupament 
de Persones i la Comissió d’Avaluació del Professorat.

2. La formació externa individual, que ofereix dotació específica gestionada directament pels directors dels 
estudis.

3. Accions de mentoria (mentoring), dirigides a perfils concrets; per exemple, la formació inicial, la formació 
per a directors de programa…

La formació dels docents col•laboradors es dissenya anualment i contempla la modalitat de formació interna, 
en dues fases:

1. Formació inicial, que inclou el model educatiu de la UOC, el funcionament de l’entorn virtual d’aprenentatge 
i l’aprenentatge de l’estudi i del programa en els quals desenvoluparà la seva activitat.

2. Formació de desenvolupament de competències per a la docència en entorns virtuals d’aprenentatge.

2. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

A. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT PROPI

(P19_D4_QPAc_formacio_v.1):

El Consell de Govern és el responsable d’aprovar el Pla de formació anual, que presenten la Comissió 
d’Avaluació del Professorat i Àrea Persones.

Aquest pla és disponible per mitjà dels espais de comunicació per al personal propi (annex 15), i també els  
mecanismes per a la participació en aquests programes de formació. La gestió del Pla de formació es duu a 
terme des de l’equip de Desenvolupament de Recursos Humans dins l’Àrea de Persones.

El director dels estudis és el responsable d’aprovar les accions de formació de l’equip de professors dels es-
tudis, d’acord amb el pla de desenvolupament que hagi dissenyat per a cada professor, atenent a la valoració 
dels seus objectius i als diferents processos d’avaluació del professorat.  

Al final de cada any, l’equip de Desenvolupament de Recursos Humans elabora un informe amb les accions 
de formació realitzades, els participants,  les valoracions i els resultats perquè la Comissió d’Avaluació del 
Professorat el pugui valorar per al disseny del nou pla de formació. 
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El director dels estudis també és el responsable de l’avaluació de l’impacte d’aquesta formació.

Formació del professorat propi              P19_D4_QPAc_formacio_v.1

Pla de formació 
anual

Proposta del pla 
de formació 

anual

Intra UOC

Informe  
del procés

Informe de 
valoració

Disseny del pla de formació

Difusió i gestió del pla de formació

Pla formació personal

Desenvolupament de la formació

Comissió d’Avaluació del  
Professorat 

VR Innovació
Àrea de Persones

Àrea de Persones

Director d’estudis

Professorat propi

Valoració del procés

Director dels estudis
Àrea de Persones

Comissió d’Avaluació del  
Professorat 

Àrea de Persones

Política professorat
Necessitats detectades

Desenvolupament dels  
recursos humans

Desenvolupament  
dels recursos humans

Desenvolupament  
dels recursos humans

Resultats enquestes  
participants

Àrea de Persones

Àrea de Persones

Àrea de Persones

Sí

No
Aprovació

CG

Valoració de la formació
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B. FORMACIÓ DELS DOCENTS COL•LABORADORS 

(P32_D4_QPAc_formacio_DC_v.1):

La formació anual que s’ofereix als docents col•laboradors una vegada seleccionats cobreix una triple di-
mensió.

L’Àrea de Persones s’encarrega de formar inicialment els docents col•laboradors pel que fa a aspectes rela-
cionats amb l’organització, contractació i retribució.

L’àrea d’Operacions de Gestió Docent  i l’equip Funció tutorial s’encarreguen d’oferir la formació inicial en 
relació amb el coneixement del model pedagògic de la UOC i de l’entorn virtual d’aprenentatge: el Campus 
Virtual i tots els seus serveis. 

La Direcció de Programa i el professorat dels estudis són els responsables de formar els seus docents 
col•laboradors en relació amb els seus programes de formació, les aules de les assignatures i les especifici-
tats del model i els mecanismes de coordinació docent entre els docents col•laboradors i els estudis. Aques-
ta formació es duu a terme al llarg del primer semestre de col•laboració.

Anualment també, i amb la finalitat de completar les competències per a la docència en entorns virtuals 
d’aprenentatge, s’ofereix per als docents col•laboradors que ho desitgin formació permanent en els àmbits 
de comunicació escrita i en l’ús i aplicació de les TIC, entre altres possibilitats.
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Formació dels docents col·laboradors     P32_D4_QPAc_Formacio_DC_v.1
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4.4. Avaluació, promoció i reconeixement del personal acadèmic i de suport a la docència

1. INTRODUCCIÓ

El document vigent respecte de la política de professorat estableix per primera vegada a la UOC les catego-
ries de professorat i els criteris i mecanismes per al desenvolupament de la carrera professional. Les catego-
ries establertes per al professorat propi són:

 � Professor ajudant

 � Professor

 � Professor agregat

 � Catedràtic

El document explicita quins són els mèrits acadèmics de cadascuna de les categories i la manera com 
s’avaluen. 

L’avaluació del professorat es desenvolupa seguint els processos següents:

Avaluació activitat docent (5 anys)

Avaluació professorat (5 anys) Avaluació activitat investigació (6 anys)

Avaluació objectius personals (anual)

Model DOCENTIA

Sistema sexennis

Sistema de planificació per objectius (directriu 1)

L’avaluació i el reconeixement dels docents col•laboradors recauen en el professor propi responsable de 
l’assignatura en la qual col•labora. Atesa la seva condició de col•laboradors externs, no hi ha pròpiament un 
sistema de promoció per a aquests.
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2. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

A. AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT DEL PROFESSORAT PROPI

(P20_D4_QPAc_evaluacio_v.1)

El Consell de Govern és el responsable d’aprovar la política de professorat que incorpora els aspectes rela-
cionats amb la promoció i la carrera acadèmica.

El procés d’avaluació estableix que la Comissió d’Avaluació del Professorat sigui la responsable d’avaluar 
la carrera acadèmica i promoure i proposar els canvis pertinents de categoria en raó del seu reconeixement. 
És integrada per:

 � Vicerector competent en matèria de professorat

 � Vicerector competent en matèria de recerca

 � Director dels estudis

 � Àrea de Persones
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Avaluació, promoció i reconeixement del professorat propi          P20_D4_QPAc_evaluacio_v.1
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No
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Política professorat 
Directriu 1

Política d’investigació



Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Universitat Oberta de Catalunya 17 de Juny de 200998 

B. AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT DELS DOCENTS COL•LABORADORS  

(P33_D4_QPAc_evaluacio_DC_v.1):

La Comissió Acadèmica estableix els indicadors per a l’avaluació de l’acció docent dels docents col•laboradors. 
Aquests indicadors permeten avaluar els resultats d’aprenentatge mitjançant el seguiment de l’avaluació 
contínua i els resultats de la satisfacció dels estudiants amb els docents col•laboradors, en relació amb la 
planificació de l’aprenentatge, el suport al procés d’aprenentatge i el tracte rebut, l’avaluació i la valoració 
global respecte de l’activitat del docent col•laborador.

Semestralment, el professor responsable de l’assignatura disposa d’aquests resultats relatius als docents 
col•laboradors que han participat en l’activitat docent de l’assignatura durant el semestre. I, juntament amb 
el seguiment continu que el professor propi fa de l’activitat acadèmica del docent col•laborador, avalua i re-
comana accions per a la millora del desenvolupament de la docència, com, per exemple, la formació. 

Anualment s’avalua l’activitat del docent en funció del seguiment de la seva activitat a l’aula virtual i dels 
resultats acadèmics i de satisfacció obtinguts. L’anàlisi s’avalua de forma conjunta amb el director de pro-
grama o d’estudis per detectar les necessitats del curs següent. També el professor pot avalar conjuntament 
amb el director dels estudis la possibilitat de no assignar activitat docent a l’aula al docent col•laborador.

Els resultats agregats de l’activitat dels docents col•laboradors són avaluats per la Comissió Acadèmica en 
el balanç anual de final de curs. Els resultats es poden considerar per a la revisió dels processos de selecció, 
desenvolupament i formació de docents col•laboradors.
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Avaluació i reconeixement dels Docents col·laboradors   P33_D4_QPAc_evaluacio_DC_v.1
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Comissió Acadèmica
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3. REVISIÓ I MILLORA

El responsable de la revisió i millora del procés és el vicerector de Política Universitària i Professorat amb el 
suport de l’Àrea de Persones. La millora es fa a partir de les avaluacions de cadascun dels processos deta-
llats.  També participen en l’avaluació els directors d’estudi, responsables de l’aplicació en l’àmbit del seu 
estudi.

4. RESPONSABILITATS

 � El Consell de Govern és responsable d’aprovar la política de professorat de la UOC, d’aprovar la plani-
ficació anual dels processos de selecció del professorat propi i de nomenar els comitès per a la selecció. 
També és responsable d’avaluar els resultats dels processos d’avaluació del professorat propi per a la 
revisió i millora i de la política de professorat.

 � El Vicerector de Política Universitària i Professorat és el responsable de proposar al Consell de Go-
vern la política de professorat, i d’assegurar-ne el desplegament i desenvolupament d’acord amb l’Àrea 
de Persones i amb les direccions d’estudis. També és responsable de dissenyar i proposar la planificació 
dels processos de selecció de professorat propi i col•laborador. En resum, recau en el vicerector l’impuls 
i la revisió i millora de tots els processos que s’han establert en aquesta directriu.

 � La Comissió d’Avaluació del Professorat, d’acord amb el que s’estableix en el document de la política 
de professorat, és responsable del disseny, de la revisió i de la millora dels processos d’avaluació del 
professorat. 

 � L’Àrea de Persones és responsable de donar suport en el desplegament de la política i de la seva im-
plantació, i també ho és de la seva difusió. També participa de forma activa en tots els processos de 
disseny, desplegament, revisió i millora d’aquesta directriu. 

 � Els comitès de selecció del professorat propi són nomenats pel Consell de Govern. Són responsables 
de definir els perfils, de desenvolupar el procés i d’avaluar-lo.

 � Els directors d’estudis són els responsables del desenvolupament de la política de professorat en els 
seus estudis. Això afecta la totalitat dels processos definits en aquesta directriu. A més, participen en la 
seva valoració.

5. REGISTRES I ARXIU

 � Política de professorat

 � Manual d’avaluació de l’activitat docent

 � Manuals, protocols per a l’avaluació

 � Informes d’avaluació del professorat

 � Planificació anual del procés de selecció

 � Informe del procés de selecció

 � Plans de formació anual

 � Informe del procés de formació
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Directriu 5. Gestió i millora dels recursos materials i serveis i de la qualitat del 
personal de gestió

En aquesta directriu s’incorporen elements de caràcter diferenciat com els recursos, els serveis i el personal 
de gestió. S’han agrupat en els apartats 5.1. «Garantia i millora dels recursos materials i serveis» i 5.2. «Gestió 
i millora de la qualitat del personal de gestió», tal com estableixen els manuals d’Audit.

5.1. Garantia i millora dels recursos materials i serveis

La proposta de serveis que s’han incorporat en aquest apartat correspon a:

 � Servei de la Biblioteca Virtual

 � Servei d’atenció de consultes acadèmiques

 � Servei d’ajuda informàtica

 � Gestió de materials i recursos didàctics

Els serveis que es proposen d’atenció a consultes i ajuda informàtica es presenten de manera conjunta en el 
diagrama del procés, ja que el seu disseny, desenvolupament i avaluació, que es fa des de l’Àrea de Servei 
a l’Estudiant, segueix les mateixes accions.

En relació amb els recursos, atès que la UOC no té caràcter presencial, s’ha considerat avaluar els continguts 
d’aprenentatge i tot el procés de gestió i millora.

5.1.a. El servei de Biblioteca Virtual

1- INTRODUCCIÓ

La UOC té una biblioteca virtual que el curs 2005-06 va ser avaluada de manera satisfactòria per l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU). Arran d’aquest procés d’avaluació i després del pro-
cés de planificació estratègica d’aquesta universitat, la Biblioteca ha dut a terme durant el curs 2007-08 un 
procés de reflexió que ha culminat amb el pla estratègic per a la Biblioteca.

La responsabilitat del seu desenvolupament correspon a l’Àrea de Biblioteca, competència del Vicerectorat 
d’Innovació. S’organitza, actualment, en les unitats següents:

 � Recursos documentals

 � Espai Virtual

 � Serveis de Biblioteca
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2- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

A. SERVEI DE BIBLIOTECA VIRTUAL  

(P21_D5_SERV_biblioteca_v.1):

Des de la visió estratègica i les necessitats detectades dels usuaris, la Biblioteca elabora el seu pla estratègic 
o d’actuació, a partir del qual, una vegada aprovat pel Consell de Govern, es concreten els serveis i contin-
guts i se’n planifiquen el desenvolupament i la implantació.

El pla estratègic es desenvolupa amb la participació dels principals grups d’interès, a partir de la creació de 
diferents equips de treball multidisciplinaris. Una vegada aprovat es publica en els espais corresponents per 
a la difusió i comunicació de què la  Biblioteca disposa.

Atès que es tracta d’una biblioteca virtual, és important avaluar l’evolució del pla tecnològic de la Universitat 
per al disseny i el desenvolupament dels serveis.

Periòdicament s’incorporen, en el procés d’implantació dels serveis i dels continguts, les necessitats espe-
cials que proposa el professorat.

Els serveis que la Biblioteca ofereix són:

 � Consulta

 � Préstec

 � Servei de documents electrònics

 � Servei d’informació a mida

A més ofereix formació als usuaris per facilitar l’ús dels serveis. Els continguts específics que la Biblioteca 
ofereix com a servei són:

 � Recursos de l’aula, que correspon a l’accés directe des de l’aula virtual als recursos de la Biblioteca se-
leccionats pel professorat per als estudiants.

 � Preservació i difusió dels treballs de final de grau i màster.

La informació sobre els serveis i el seu ús i normatives és disponible per a tots els usuaris a la Biblioteca. La 
difusió es fa seguint les pautes de comunicació de la UOC (annex 16).

Per a tots els serveis s’obtenen resultats d’ús i de satisfacció, que, periòdicament, s’avaluen per a cada ser-
vei pels seus responsables, i de manera global amb l’informe de resultats. Una vegada avaluats els resultats, 
s’estableixen propostes que queden recollides en l’informe d’avaluació corresponent.

La Biblioteca elabora cada curs una memòria d’activitat que permet difondre l’activitat, els resultats, les ac-
cions de millora i les innovacions que s’han dut a terme per atendre les necessitats dels usuaris i incrementar 
la qualitat del servei.

El diagrama següent mostra el desenvolupament de l’activitat descrita:
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Servei de biblioteca               P21_D5_SERV_biblioteca_v.1
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3- RESPONSABILITATS

 � El Consell de Govern és responsable de l’aprovació del pla estratègic de la Biblioteca.

 � L’Àrea de Biblioteca és la responsable de dissenyar el pla estratègic, de desenvolupar-lo i d’avaluar-lo.

4- REGISTRES I ARXIU

 � Pla estratègic de la Biblioteca

 � Informes de resultats

 � Informe d’avaluació

 � Memòria anuari estadística

5.1.b. Servei d’atenció de consultes i d’ajuda informàtica

1- INTRODUCCIÓ

La UOC posa a la disposició dels estudiants un servei d’atenció que aglutina un servei d’atenció de consultes 
i un servei d’ajuda informàtica.

El Servei d’Atenció de Consultes és el responsable de resoldre qualsevol dubte acadèmic o administratiu.

El Servei d’Ajuda Informàtica és el responsable d’assessorar els usuaris del Campus Virtual en relació amb 
els possibles dubtes o incidències que puguin sorgir en la utilització del Campus Virtual, els materials i el 
programari facilitat per la universitat.

L’accés al Servei d’Atenció de Consultes és únic per a l’estudiant: sempre hi accedeix des de la mateixa 
aplicació informàtica disponible des del Campus i l’atén un mateix equip, que és el responsable de buscar la 
resposta a la consulta formulada i de comunicar-la a l’estudiant.

En el cas del Servei d’Ajuda Informàtica, l’estudiant també pot fer consultes per via telefònica.

Es tracta de serveis amb finalitats diferents; no obstant això, el seu funcionament es basa en el mateix dia-
grama.

2- DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS 

A. SERVEI D’ATENCIÓ A CONSULTES  

(P22_D5_SERV_consultes_v.1):

El grup d’Atenció a l’estudiant defineix els paràmetres de qualitat del servei, d’acord amb els criteris d’atenció 
al client de la UOC.

Una vegada definit el servei, s’elabora la informació per difondre als diferents grups d’interès: les característi-
ques del servei i les orientacions per a fer-ne una utilització òptima. Les preguntes més freqüents i els avisos 
permeten orientar i acompanyar l’estudiant en l’ús del servei.
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Per a la difusió de la informació relativa a l’existència i el funcionament d’aquests serveis, s’utilitzaran dife-
rents canals (guia de l’estudiant, Campus Virtual, orientacions per part dels tutors o de forma presencial en 
els centres de la UOC).

En el moment en què l’estudiant formula una consulta al Servei d’Atenció, se n’examina el contingut i s’elabora 
la resposta adequada a partir d’uns procediments ja establerts. Si l’equip de comunicació no disposa de la 
resposta, es posa en contacte amb l’equip responsable del procés afectat per la consulta, el qual analitza la 
demanda de l’estudiant i proposa una resposta. En aquests casos s’analitza si cal revisar algun procediment 
o la informació disponible al Campus Virtual. Sempre serà l’equip d’Informació a l’estudiant, seguint unes 
pautes de comunicació homogènies, qui faciliti la resposta final a l’estudiant.

Si l’usuari considera que la resposta rebuda no és suficient, pot obrir novament la consulta. Igualment, si 
l’estudiant no està satisfet amb la qualitat del servei rebut, pot dirigir la reclamació a un apartat específic del 
Servei de Reclamacions i Suggeriments (directriu 3.5).

Les consultes realitzades pels estudiants i les respostes a les consultes queden enregistrades en una base 
de dades. El responsable del Servei de Consultes i d’Ajuda Informàtica fa exploracions periòdiques de la 
base de dades per poder disposar d’indicadors quantitatius i qualitatius que permetin fer un seguiment con-
tinu del servei.

Una vegada finalitzat el semestre, l’Àrea de Servei a l’Estudiant analitza tots els indicadors (annex 17) i els 
resultats de satisfacció dels estudiants per fer la revisió del servei i proposar accions de millora.

Els informes elaborats al final del semestre i les accions de millora proposades es comparteixen amb els 
grups d’interès per poder-les prioritzar. L’Àrea de Servei a l’Estudiant s’encarrega de planificar i aplicar les 
accions de millora acordades.

Les accions de millora poden consistir en: 

 � Revisió o creació de procediments per a l’anàlisi i resposta de les consultes. 

 � Revisió de la informació facilitada als grups d’interès sobre l’existència i  el funcionament dels serveis.

 � Revisió de les preguntes més freqüents i avisos disponibles en l’apartat del Servei d’Atenció del Campus 
Virtual.

 � Revisió dels estàndards de qualitat del Servei d’Atenció.
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Servei d’atenció  a consultes              P22_D5_SERV_consultes_v.1
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3- REVISIÓ I MILLORA

L’encarregada de la revisió i millora és l’Àrea de Servei a l’Estudiant. Per a fer efectives les millores li cal la 
participació dels responsables de les activitats i el procés que han generat necessitats d’atenció i consulta. 
Els informes que esfan des de l’Àrea de Servei a l’Estudiant permeten avaluar l’impacte de cada activitat i 
procés implicats per determinar en quins la revisió és necessària i prioritària.

4- RESPONSABILITATS

L’Àrea de Servei a l’Estudiant és responsable de definir les característiques del Servei d’Atenció de Con-
sultes, del Servei d’Ajuda Informàtica i del servei que atén les reclamacions i suggeriments (directriu 3.5). 
És responsable de definir la informació per als diferents grups d’interès i difondre-la. Analitza les consultes, 
peticions, queixes… i facilita la resposta als usuaris. Fa seguiment del funcionament del servei i comparteix 
la informació amb les activitats i processos afectats per compartir l’avaluació i establir les accions de millora 
oportunes.

5- REGISTRES I ARXIUS

 � Definició dels paràmetres del servei

 � Informació per als usuaris de les característiques del servei i orientacions per a l’ús

 � Guia de l’estudiant

 � Informe semestral

 � Proposta accions de millora
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5.1.c. Gestió dels materials i dels recursos didàctics

1- INTRODUCCIÓ

Des de l’inici del semestre, els estudiants de la UOC tenen a la seva disposició tot el material i la documen-
tació de referència de cadascuna de les assignatures a què s’han matriculat. Els estudiants troben en els 
materials i recursos didàctics els continguts que contribueixen, juntament amb la realització de les activitats 
que han estat planificades des de l’inici del semestre, a l’obtenció dels coneixements, les competències i les 
habilitats previstes en les assignatures.

Tots aquests continguts han estat elaborats per un equip de professors experts en les diverses àrees de 
coneixement i de la didàctica educativa, i d’acord amb els principis del model pedagògic de la UOC. Els ma-
terials es poden presentar en diferents formats: paper, web, vídeo, multimèdia…, en funció de la metodologia 
i del tipus de contingut que es plantegi.

2- DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS  

A. GESTIÓ DELS MATERIAL I RECURSOS DIDÀCTICS

(P23_D5_REC_materials_v.1)

El procés s’inicia amb la planificació dels materials que han d’elaborar els estudis.

A partir d’aquest punt s’inicien dos processos. En primer lloc, el professor responsable d’assignatura encar-
rega el material de l’assignatura a un autor, que prèviament haurà estat seleccionat pel seu coneixement 
acadèmic del contingut de l’assignatura. Per a l’elaboració del material, l’autor disposa de les directrius de 
l’assignatura, que li proporciona el professor, i en les quals es defineixen els elements clau del material. Tam-
bé se li faciliten els criteris didàctics per a l’elaboració del material.

El professor responsable de l’assignatura és l’encarregat de validar els originals lliurats abans de passar al 
procés d’edició.

En paral•lel, el grup operatiu que s’encarrega dels recursos d’aprenentatge elabora el pla de publicacions en 
què consten tots els materials que es prepararan per al següent semestre, tant si són nous com si són sim-
plement canvis en els materials existents. D’aquest pla de publicacions sorgeix la planificació de la producció 
que conté els diferents encàrrecs de producció que es gestionen amb l’empresa encarregada de l’edició. Els 
encàrrecs contenen la informació necessària per al correcte seguiment del procés de producció: dates pre-
vistes de lliurament, galerades i tancament; tipologia de l’encàrrec (traducció, correcció d’errors, contingut 
nou, etc.); volum de l’encàrrec; professor responsable de l’encàrrec; etc. 

El procés d’edició dels materials es duu a terme amb una empresa d’edició que es coordina amb l’equip de 
Recursos d’aprenentatge, per a poder produir els materials en el temps previst. Contínuament, s’incorporen 
millores i canvis tecnològics, a partir del treball d’innovació i millora realitzada per part de l’equip de Tecno-
logia educativa. Consisteix a introduir canvis en els materials i millorar-ne l’ús, adaptant-los a les necessitats 
dels estudiants. Els canvis tecnològics també permeten optimitzar el procés d’edició i revisió.  

El procés de galerades (revisió de l’edició) el fa l’autor del material amb l’ajuda del professor responsable 
d’assignatura, que serà qui validarà finalment el material.
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Qualsevol encàrrec de material nou o revisió/actualització de material existent requereix un contracte amb 
l’autor, que serà gestionat pel grup de Recursos d’aprenentatge, el qual, a més, és responsable d’assegurar 
que es tenen les llicències i permisos necessaris per a l’ús docent de materials externs (articles, capítols de 
llibres, programari). Posteriorment l’Àrea de Biblioteca es responsabilitza de facilitar l’accés d’aquest material 
als estudiants, a través de l’Aula Virtual.

Una vegada els materials han estat editats i validats pel professor, se segueixen diferents procediments per a 
assegurar la distribució del material físic a través de correu postal (paper, CD o DVD) i per a fer accessible el 
material web per mitjà de l’aula al Campus Virtual. Els estudiants també disposen, a l’aula virtual, del material, 
que ja han rebut imprès, en format PDF, per a facilitar-ne l’accés telemàtic des de qualsevol lloc.

Durant tot el procés de distribució i d’engegada del semestre, els estudiants disposen d’un sistema per a la 
gestió de les incidències tant en la distribució com en el funcionament tècnic dels materials.

Els estudis avaluen anualment l’adequació dels materials als objectius, continguts i metodologia i al procés 
d’aprenentatge dels estudiants. El professor responsable d’assignatura proposa revisions parcials o globals 
sempre que ho consideri necessari. El director de programa avalua la urgència i idoneïtat de la revisió i la pot 
incloure en la planificació dels materials.
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Gestió dels materials i recursos didàctics               P23_D5_REC_materials_v.1

Planificació materials

Pla de publicacions

Planificació de 
producció

Revisió originals

Procés Galerades

Edició materials

Tancament  
de materials

Valoració general del 
procés

Balanç dels lliuraments

Distribució Aules

Realització 
DocentLogística

Sistema de 
reclamacions

Millores i canvis 
tecnològics

Gestió de drets i 
llicències Recursos de l’aula

Encàrrec d’originals
Criteris 

d’elaboració de 
materials

Procés de 
contractació

Recursos 
d’aprenentatge

Estudis

Recursos 
d’aprenentatge

Recursos 
d’aprenentatge

Professor responsable 
assignatura 

Professor responsable 
assignatura Autor

Empresa d’edició

Empresa d’edició

Recursos d’aprenentatge
Operacions Gestió Docent

Operacions Gestió Docent

P16_D3_OE_
reclamacio

Tecnologia 
Educativa

Resultats

Recursos 
d’aprenentatge Àrea de Biblioteca

Professor responsable 
assignatura 

Autor 

Previsió de 
materials

Pla de producció  
semestral

Materials

Informe valoració

Accions de 
millora

Validació
PRA

Valoració

Sí

No

Sí

No
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3- REVISIÓ I MILLORA

Una vegada finalitzat el semestre, el grup operatiu de Recursos d’aprenentatge fa un balanç de tot el procés 
a partir dels indicadors de l’activitat que s’han recollit. Aquests indicadors tenen origen, d’una banda, en els 
valors de les enquestes de satisfacció als estudiants i, de l’altra banda, en els valors de producció observats. 
Les accions de millora són aprovades pel Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i són implantades pel grup 
de Recursos d’aprenentatge.

4- RESPONSABILITATS

 � El grup operatiu Recursos d’aprenentatge, que és sota la tutela del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmi-
ca, és responsable del procés de producció dels materials des del moment de l’encàrrec als autors fins 
a la seva edició. Coordina el procés de producció a partir de les necessitats detectades en la planificació 
semestral. És responsable també de gestionar la relació contractual amb els autors i els drets i llicències. 
També ofereix formació als autors per a l’elaboració de materials per a l’aprenentatge en entorns virtuals.

 � Els estudis són responsables de determinar els materials que s’han d’editar de nou o revisar a partir del 
procés de planificació semestral.

 � Els professors responsables d’assignatura s’ocupen dels materials de les assignatures, encarreguen 
el material als autors i els faciliten les pautes per a la seva elaboració. Aproven la proposta dels autors 
per a la seva posterior edició.

 � Els autors són els responsables d’elaborar el material seguint les directrius del professor.

5- REGISTRES I ARXIUS

 � Previsió de materials

 � Pla de producció

 � Resultats de l’activitat: econòmics, satisfacció dels usuaris, resultats de producció…

 � Informe d’avaluació del semestre

 � Accions de millora



Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Universitat Oberta de Catalunya 17 de Juny de 2009112 

5.2. Gestió i millora de la qualitat del personal de gestió

1- INTRODUCCIÓ

En aquesta directriu es tractarà del personal d’administració i serveis, que, en el cas de la UOC, es denomina 
«personal de gestió». Inclou el personal de suport a la docència; és a dir, l’administrador d’estudis, els tèc-
nics de gestió de programes i els administratius. 

La UOC ha desenvolupat un projecte mitjançant el qual s’han descrit tots i cadascun dels llocs de treball que 
ocupen els professionals de l’equip de gestió, amb l’objectiu de tenir identificats i tipificats els nivells pro-
fessionals per a desenvolupar les polítiques de desenvolupament professional, a més d’avaluar els llocs, les 
seves necessitats competencials, les formatives, les derivades de salut i seguretat laboral. El projecte s’ha 
fet amb la col•laboració de tots els equips de gestió i direcció, i ha tingut com a resultat que s’implementin 
les descripcions de llocs de treballs com a instruments essencials a partir dels quals s’articulen tots els pro-
cessos de gestió de persones.

La UOCdisposa de l’Àrea de Persones, que és responsable del disseny, desenvolupament i avaluació de 
les polítiques dels professionals de gestió. Les polítiques són aprovades pel Consell de Govern, en alguns 
casos, i pel Patronat de la Fundació, en uns altres. 

L’Àrea de Persones s’organitza:

 � Direcció de l’Àrea 

 � Gestió de l’equip propi

 � Gestió de l’equip col•laborador

 � Desenvolupament de recursos humans

La política de recursos humans es concreta en diferents documents que fan referència a la normativa laboral, 
els processos de selecció, els beneficis socials, la salut integral, les trajectòries professionals, la gestió de la 
contribució, la direcció per objectius (DPO), el codi ètic i de valors i la política de formació; són de caràcter 
públic mercès a les eines de comunicació interna en l’apartat de la Intrauoc del Campus Virtual.

2- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

A. GESTIÓ DEL PERSONAL DE GESTIÓ 

(P24_D5_PERS_gestio_v.2):

El Consell de Govern és el responsable d’aprovar la política dels professionals de gestió; el seu desenvolu-
pament, desplegament i avaluació depenen del gerent i de la Direcció de l’Àrea de Persones.

El disseny de la proposta de definició de la política dels professionals de gestió recau en la Direcció de l’Àrea 
de Persones, qui per a debatre’l i avaluar-lo disposa de la Comissió de Gestió i la Comissió de Coordinació i 
de la implicació del Comitè d’Empresa. 

La proposta s’eleva al Consell de Govern perquè l’aprovi i es difon a tota l’organització pels canals establerts. 
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El desplegament, seguiment i avaluació de la política de professionals de gestió recau en l’Àrea de Persones, 
de manera coordinada amb els directors dels equips.

S’ha desenvolupat un doble programa de gestió de la contribució de les persones —avaluació de 
l’acompliment—, que té un doble objectiu: d’una banda, la recollida de dades objectives sobre l’efectivitat 
de les polítiques de gestió de persones; d’altra banda, avaluar les persones de la institució de forma també 
objectiva, avaluant tant el nivell d’ajust competencial com la consecució d’objectius qualitatius o quantita-
tius. Aquest sistema permet al seu torn obtenir la informació general per a la presa de decisions sobre les 
persones, tant en el vessant de reorientació professional o necessitats formatives com en el vessant relatiu a 
promocions professionals d’acord amb el pla de trajectòries professionals de la UOC.

Al seu torn, i en paral•lel amb aquest sistema denominat de «gestió de la contribució», s’ha engegat un siste-
ma de direcció per objectius (DPO), mitjançant el qual els objectius acadèmics i, en general, de la institució, es 
traslladen a un pla d’objectius que impacten en cadascun dels directors d’àrea o grup operatiu. S’estructuren 
en quatre línies d’objectius: institucionals, d’àrea, de grup operatiu i personals, amb diferents pesos en cada 
cas en funció del nivell de direcció. Mitjançant aquest sistema s’institueix un mètode mitjançant el qual es 
despleguen els objectius institucionals cap a tots els operatius de gestió, així com un sistema d’avaluació del 
seu estat de compliment, que es duu a terme dues vegades a l’any.

Anualment, a partir de les dades generals obtingudes, tant en el desplegament dels objectius com de la 
gestió de la contribució, s’eleva un informe a Gerència, juntament amb un pla d’accions i millores de les polí-
tiques dels professionals de gestió, perquè es presentin al Consell de Govern per a la seva aprovació.
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Gestió i millora de la qualitat del personal de gestió      P24_D5_PERS_gestio_v2

Legislació vigent
Contracte Programa

Pla estratègic

Disseny de la política  
de personal de gestió 

Comunicació de la proposta

Difusió  de la política  
de personal de gestió

Desenvolupament política  
de gestió

Revisió anual del 
desenvolupament de la  

política de personal de gestió

Comissió de Coordinació
Comissió de Gestió
Comitè d’Empresa

Àrea de Persones

Directriu 7

Desenvolupament  
de recursos humans

Àrea de Persones

Àrea de persones

Àrea de Persones
Directors àrees

Àrea de Persones

Revisió de la política  
personal de gestió

Gerència
Àrea de Persones

Gerència 
Àrea de Persones

Proposta política 
personal de gestió

Política de personal 
de gestió

Intra UOC

Pla de formació
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Aprovació 
Consell de Govern

Gestió de l’equip propi

Sí

No
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3- REVISIÓ I MILLORA

L’Àrea de Persones és responsable d’implantar la política dels professionals de gestió, de desenvolupar-la 
i d’avaluar-la. A partir de l’avaluació, l’Àrea pot establir millores en tot el procés de desenvolupament de la 
política i, d’acord amb la Gerència de la UOC, proposa les accions necessàries per millorar-la perquè sigui 
avaluada pel Consell de Govern.

4- RESPONSABILITATS

 � El Consell de Govern és el responsable d’aprovar la política dels professionals de gestió.

 � El Gerent i l’Àrea de Persones són responsables de dissenyar les polítiques dels professionals de ges-
tió, de desenvolupar-les, desplegar-les i avaluar-les.

 � Els directors de les àrees i dels grups operatius són responsables de desplegar les polítiques, i 
d’avaluar-les, per aportar elements de revisió a l’Àrea de Persones.

5- REGISTRES I ARXIU

 � Política de personal de gestió

 � Normativa laboral

 � Pla de formació

 � Plans de selecció



Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Universitat Oberta de Catalunya 17 de Juny de 2009116 

Directriu 6. Anàlisi i utilització dels resultats

1- INTRODUCCIÓ

La UOC, amb un procés de planificació estratègica, ha disposat un sistema integrat d’obtenció dels resultats 
de la qualitat dels programes.

Aquesta eina, denominada DAU (Datawarehouse de la UOC), transforma dades provinents dels sistemes de 
gestió acadèmica i dels processos de recollida de la satisfacció i els ofereix als responsables acadèmics a 
tots els nivells: estudi, programa, assignatura i aula. Aquest sistema, vigent des del curs 2003-04, permet 
assegurar la validesa de l’avaluació dels resultats de cada curs i veure’n l’evolució contínua per a observar 
les tendències i, per tant, avaluar l’efectivitat de les accions de millora.

2- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS  

A. OBTENCIÓ, DIFUSIÓ I AVALUACIÓ DELS RESULTATS  

(P25_D6_RES_gestio_v.1):

Una de les accions que es duen a terme en el procés de reflexió estratègica és la definició dels indicadors. 
Aquesta definició és de caràcter general. Cal, abans d’iniciar la recollida i l’anàlisi dels resultats,aclarir quins 
han de ser els indicadors, o bé què es vol mesurar. És el Vicerector de Política Universitària i Professorat 
qui els presenta al Consell de Govern perquè es puguin avaluar i s’iniciïn les accions pertinents per definir 
les fonts d’informació, els processos d’extracció i transformació, a més dels mecanismes de difusió per als 
responsables acadèmics.

La integració de les dades, tal com hem establert, es fa de manera sistemàtica en el Datawarehouse de la 
UOC (d’ara endavant DAU), des del curs 2003-04. Aquesta eina permet oferir de manera personalitzada els 
resultats dels indicadors que s’han definit i d’acord amb l’estructura dels estudis vigent:

 � Resultats dels estudis, per al director de l’estudi.

 � Resultats dels programes, per al director del programa.

 � Resultats de les assignatures i les seves aules, per al professor responsable d’assignatura (PRA).

A més, aquesta visió està plantejada per nivells de responsabilitat. Així, doncs, el director dels estudis, a més 
d’una visió global de l’estudi, observa els resultats de les assignatures dels PRA i els resultats de cada pro-
grama que ofereix l’estudi. Aquesta visió li permet compartir l’avaluació d’aquests resultats per a la definició 
de nous objectius en el curs següent.

Una vegada els resultats són disponibles, el professorat pot sol•licitar anàlisis concretes de la informació per 
mitjà del procés d’anàlisi de resultats que ofereix l’Àrea de Planificació i Avaluació. 

Aquesta anàlisi permet al professor tenir més detalls dels motius pels quals no s’han assolit els resultats 
previstos i definir millor les seves accions de millora.
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Els resultats, tal com s’ha establert també en la directriu 1, s’avaluen en primer terme per part dels més pro-
pers a la responsabilitat acadèmica, el professorat dels estudis, i s’avaluen en la Comissió de Titulació. El 
director del programa elabora un informe dels resultats del programa i també de les incidències que s’han 
produït per a avaluar-lo (retard en la càrrega de dades, incoherència de la informació…).

La visió global dels resultats de tots els programes es debat en el marc de la Comissió de Programes i de la 
Comissió Acadèmica. En aquest nivell, els resultats permeten avaluar i revisar els criteris per a l’obtenció i 
l’anàlisi dels resultats, igual que en la directriu 1 de disseny de la política de qualitat.

Malgrat que s’ofereixen dades de tres tipus diferents (annex 18), d’acord amb el que estableix la directriu 
d’AUDIT, en primer lloc es presenta el procés institucional que garanteix l’obtenció, la difusió i la valoració 
dels resultats a través del diagrama següent:
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Obtenció, difusió i valoració dels resultats         P25_D6_RES_gestio_v.1

Directriu 1

Procés de suport a la  
definició dels eixos  

de qualitat

Procés d’anàlisi de resultats  
i elaboració informes a mida

Àrea de Planificació i 
Avaluació

Directriu 2

Àrea de Planificació i 
Avaluació

Resultats 
aprenentatge

Recollida d’informació

Àrea de Planificació i Avaluació

Resultats 
satisfacció

Resultats  
inserció laboral

Definició de resultats

Criteris i mecanismes per a 
obtenció resultats

Difusió interna dels resultats

Seguiment del  
procés i valoració

Anàlisi de resultats

Consell de Govern
VR Política Universitària i 

Professorat

VR Política Universitària i 
Professorat 

Àrea de Planificació i Avaluació

Àrea de Planificació i Avaluació

Director de programa
Comissión de Titulació

Àrea de Planificació  
i Avaluació

Professor responsable 
assignatura 

Director de programa

Manual del SGIC

Informe del DAU

Informe de valoració

Validació
Àrea P i Av

Sí

No

Valoració dels resultats dels 
programes
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A continuació es presenta el detall del desenvolupament dels processos per als tres tipus de resultats:

6.1. Anàlisi i utilització dels resultats de l’aprenentatge

(P26_D6_RES_aprentatg_v.1)

Per a l’obtenció dels resultats que es requereixen, la UOC disposa, com ja s’ha dit, de tres processos. 

En primer lloc s’ofereix el diagrama corresponent als resultats de l’aprenentatge:

Anàlisi i utilització dels resultats de l’aprenentatge             P26_D6_RES_aprentatg_v.1

Directriu 1

Aplicacions i processos

Àrea d’ Organització i 
Aplicacions

Definició d’indicadors i taxes  
de resultats acadèmics

Disseny dels informes de resultats

Càrrega semestral dels resultats i 
validació

Valoració i revisió del procés

Àrea de Planificació i Avaluació

Àrea de Planificació i Avaluació

Àrea de Planificació i Avaluació

VR Política Universitària  
i Professorat 

Àrea de Planificació i Avaluació

Informes del DAU
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Els resultats es defineixen a partir de la següent relació:

Semestralment, s’analitzen en funció de l’assignatura i s’agreguen, en relació amb el programa i els estudis, 
els indicadors següents: 

 � Taxa de rendiment: quocient entre els estudiants que superen l’assignatura i els estudiants matriculats.

 � Taxa d’èxit: quocient entre els estudiants que superen l’assignatura i els que es presenten a les proves 
finals. 

 � Taxa de seguiment de l’avaluació contínua: quocient entre els estudiants que segueixen l’avaluació 
contínua i els estudiants matriculats.

 � Taxa de superació avaluació contínua: quocient entre els estudiants que superen l’avaluació contínua 
i els que segueixen l’avaluació contínua.

 � Superació assignatura en relació amb el seguiment de l’AC: quocient entre els estudiants que su-
peren l’assignatura i segueixen l’avaluació contínua i els estudiants que segueixen l’avaluació contínua.

Anualment, s’analitzen en relació amb el programa els indicadors següents:

 � Taxa d’eficiència: relació percentual entre el nombre total de crèdits del pla d’estudis als quals es van 
haver de matricular al llarg dels seus estudis el conjunt d’estudiants graduats en un determinat any 
acadèmic i el nombre total de crèdits aquè realment s’han hagut de matricular.

 � Taxa degraduació: percentatge d’estudiants que acaben els estudis en el temps previst (T) o amb un any 
acadèmic més (T+1) en relació amb la seva cohort d’entrada.

 � Taxa d’abandonament: relació percentual entre el nombre total d’estudiants d’una cohort de nou ingrés 
que, segons el pla d’estudis, devien obtenir el títol en l’any acadèmic anterior i que no s’han matriculat ni 
en aquest any acadèmic ni en l’anterior.

Per a poder fer una anàlisi més profunda del ritme de graduació i d’abandonament de les diferents cohorts, 
d’acord amb el perfil de l’estudiant UOC i el seu ritme d’estudi més lent en relació amb la durada teòrica dels 
estudis, es disposa també de les taxes de graduació i d’abandó en T+2 anys, T+3 anys…

Aquests resultats són finals. Cal destacar també que, durant el període docent, el consultor disposa 
d’indicadors de seguiment i superació de les diferents activitats d’avaluació contínua, i també de participa-
ció en les activitats de l’aula (participació en fòrums i debats, lectura dels missatges del tauló del consultor, 
periodicitat de connexió a l’aula, visites als recursos d’aprenentatge…).
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6.2.  Anàlisi i utilització dels resultats de la inserció laboral

(P27_D6_RES_insercio_v.2)

El procés de definició d’indicadors i de resultats d’inserció laboral té l’origen en la directriu 1 i en els perfils 
d’ingrés definits en la subdirectriu 3.1 de definició dels perfils d’ingrés/ graduació, admissió i matriculació 
dels estudiants. La responsabilitat d’obtenir periòdicament aquesta informació recau en l’Àrea de Planificació 
i Avaluació. 

Els estudis sobre la satisfacció es duen a terme amb els graduats, seguint —en el cas de les enquestes en 
línia— el circuit que es recull en l’apartat 6.3. En alguns casos, en funció dels resultats que es vulguin obser-
var, es dissenyen un altre tipus d’estudis basats en entrevistes personals o focus groups.

Quan parlem de graduats ens referim tant als recents com als que ja fa tres anys que van finalitzar els seus 
estudis i que, per tant, ja es pot considerar la possibilitat que presentin diferències o millores en la seva 
situació laboral; s’ha d’atendre també a l’increment del nombre d’emprenedors en aquelles titulacions que 
faciliten tal situació.

D’altra banda, es contacta i es recull informació sobre la percepció que el sector professional, els col•legis 
professionals i les empreses (observatoris de les professions) tenen dels graduats i les graduades de la UOC, 
i es fa per mitjà d’entrevistes o qüestionaris qualitatius.

Es creen els informes executius dels tres principals grups d’interès implicats, agregant els resultats o bé 
diferenciant-los segons els seus destinataris. Per la seva banda, l’Àrea de Planificació i Avaluació és, també, 
el grup responsable de distribuir-los.

Es duu a terme una anàlisi i se n’avaluen els resultats per part de la direcció del programa, de les diferents 
comissions i del vicerectorat, des del punt de vista de la planificació i l’avaluació, per elaborar els diferents 
plans de millora i poder verificar si els perfils d’ingrés / graduació segueixen estant vigents o cal revisar-los 
o modificar-los.

A continuació, l’Àrea de Planificació i Avaluació analitza la fiabilitat i l’adequació per tal d’assegurar que els 
indicadors i resultats d’inserció laboral són els adequats, i es proposen les modificacions i millores pertinents.
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Anàlisi i utilització dels resultats d’inserció laboral     P27_D6_RES_insercio_v.2

Perfil d’ingrés

Directriu 1

Directriu 6

Definició d’indicadors i resultats 
d’inserció laboral

Creació d’informes

Difusió d’informes

Anàlisi de resultats i valoració

Estudis i vicerectorats 
Àrea de Planificació i Avaluació

Àrea de Planificació i Avaluació

Àrea de Planificació i Avaluació

Àrea de Planificació i Avaluació

Anàlisi de fiabilitat i adequació

VR Política Universitària i 
Professorat

Àrea de Planificació i Avaluació

Satisfacció graduats 
( recents / 3 anys )

Feedback sector professional 
Col·legis professionals

Empreses 

Àrea de Planificació i Avaluació Estudis 
Àrea de Planificació i Avaluació

Graduats

Engressats 3 
anys

Empresa

Plans de millora
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En relació amb els resultats d’inserció laboral es recullen els següents indicadors:

1. Respecte dels graduats:

 � Obtenció de les competències pròpies del programa.

 � Satisfacció en relació amb el programa (objectius, continguts, avaluació), la consultoria i els recursos.

 � Nivell de satisfacció amb l’orientació a l’estudiant i els serveis de la Universitat.

 � Situació laboral de l’estudiant per veure la seva evolució posterior.

 � Expectatives de desenvolupament professional.

 � Interès per continuar formant-se a la UOC (temàtica i universitat).

 � Serveis que s’esperen de la Universitat i voluntat per seguir vinculat a la UOC.

Al cap de tres anys es fa una enquesta per a l’avaluació del desenvolupament professional i personal associat 
a l’obtenció del títol universitari. S’hi recullen els indicadors següents:

 � Aplicació de les competències pròpies de la titulació en el camp professional.

 � Situació laboral del moment per conèixer els canvis respecte del moment de graduació.

 � Compliment d’expectatives de desenvolupament professional.

 � Desenvolupament de competències personals.

Paral•lelament, la Universitat participa des del curs 2007-08 en l’enquesta d’inserció laboral dels graduats de 
les universitats catalanes que fa cada tres anys l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya, AQU Catalunya.

2. En relació amb les empreses i la societat:

La UOC establirà els mecanismes de relació amb aquests grups d’interès per completar l’estudi de des-
envolupament professional cada tres anys amb la perspectiva de les empreses i de la societat en general. 
Principalment s’hauria d’avaluar l’impacte per a les empreses del perfil del titulat a la UOC, tant personal com 
professionalment, a partir dels punts següents:

 � Avaluació de l’adequació al lloc de treball del títol rebut.

 � Avaluació de les competències transversals dels titulats de la UOC.

 � Avaluació de les competències específiques del programa.

 � Avaluació de l’aplicabilitat de la formació rebuda.

Tots aquests indicadors s’han d’avaluar de manera conjunta i tenint en compte les perspectives de tots els 
grups d’interès.
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6.3. Anàlisi i utilització dels resultats de la satisfacció dels grups d’interès

Anàlisi i utilització dels resultats de satisfacció     P28_D6_RES_satisfac_v.1

Directiu 1

Revisió antecedents

Determinar mostra,  
segments

Determinació d’objectius

Determinar qüestionari

Àrea de Planificació i 
Avaluació

Estudis
Àrea de Planificació i 

Avaluació

Estudis
Àrea de Planificació i 

Avaluació

Estudis
Àrea de Planificació i 

Avaluació

Realitzar Pilot

Planificació

Actualitzar qüestionari

Tramesa i recollida  
de respostes

Anàlisi de fiabilitat i adequació

Valoració del procés 

Creació d’enquesta

Definició d’indicadors i de 
resultats de satisfacció

Àrea de Planificació i Avaluació

Àrea de Planificació i Avaluació

Àrea de Planificació i Avaluació

Àrea de Planificació i Avaluació

Àrea de Planificació i Avaluació

Àrea de Planificació i Avaluació

Estudis
Àrea de Planificació i Avaluació

VR Política Universitària  
i Professorat 

Àrea de Planificació i Avaluació

Propostes de 
millora

Informes de 
seguiment

Informes 
estadístics

Qüestionari

Calendari
Mostra

N’hi ha

Sí

Sí

No

No

Valoració
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Per a conèixer els resultats de satisfacció dels grups d’interès es fan sistemàticament les enquestes se-
güents:

1. Nous estudiants: semestralment s’aplica l’enquesta d’incorporació de la qual s’extreuen els indicadors 
següents:

 � Procés d’incorporació

 � Informació rebuda: oferta, accés, model d’aprenentatge

 � Orientació i assessorament

A més es pregunta per les expectatives de l’estudiant per a fer front als estudis universitaris a la UOC.

2. Estudiants: semestralment es fa l’enquesta de satisfacció d’assignatures de la qual s’extreuen els se-
güents indicadors principals per assignatura:

 � Avaluació global

 � Avaluació de l’acció del consultor

 � Avaluació dels recursos d’aprenentatge

 � Avaluació del sistema d’avaluació

Aquests indicadors s’afegeixen al programa per a poder ser analitzats també en aquest camp. Anualment es 
fa l’enquesta institucional per a conèixer la satisfacció dels estudiants en relació amb:

 � Avaluació global de la universitat

 � Avaluació de la formació rebuda i aplicabilitat

 � Avaluació de l’acció docent

 � Avaluació dels recursos pedagògics

 � Avaluació de l’entorn social de la UOC

 � Avaluació del sentiment de pertinença

Aquests indicadors s’agreguen i s’analitzen en relació amb el programa i l’estudi.

3. Docents col•laboradors: periòdicament es fa una enquesta als docents col•laboradors en funció de la 
seva relació amb la Universitat i amb el seu rol docent, de la qual s’extreuen els següents indicadors prin-
cipals:

 � Avaluació global de la Universitat

 � Avaluació del programa en el qual participen

 � Avaluació dels recursos docents i de l’aula virtual

 � Avaluació de la coordinació de l’assignatura (funció del PRA)

 � Avaluació de la formació i del suport rebuts
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4. Professorat propi i personal de gestió: periòdicament es fa una enquesta al professorat i al personal de 
gestió en relació amb la formació oferta per la Universitat, amb la comunicació amb docents col•laboradors 
i amb estudiants, i amb els recursos disponibles per a dur a terme la seva activitat.

3. REVISIÓ I MILLORA

L’Àrea de Planificació i Avaluació és la responsable, d’acord amb el Vicerector de Política Universitària i 
Professorat, del disseny, desenvolupament i avaluació dels processos que donen suport a l’obtenció i a l’ús 
dels resultats de la formació.

Per a avaluar-los pot establir seguiments en l’ús de les eines que faciliten l’accés als resultats, avaluar les 
necessitats i la petició a mesura que es fa cada curs i analitzar de quina manera es tenen en compte els re-
sultats en tot el procés de revisió i millora de la qualitat dels programes.

4. RESPONSABLES

 � Consell de Govern: a partir de la seva responsabilitat vinculada a la planificació estratègica i a l’aprovació 
del pla de qualitat anual, estableix les pautes i els resultats que obtenir.

 � Vicerector de Política Universitària i Professorat: és el responsable de concretar, amb el suport de 
l’Àrea de Planificació i Avaluació, els indicadors i les taxes que s’han de valorar, a més d’establir i avaluar 
els mecanismes apropiats per a l’obtenció dels resultats necessaris.

 � Comissió Acadèmica: és la responsable d’avaluar en el seu conjunt els resultats dels programes de 
formació.

 � Comissió de Programes: és la responsable d’avaluar en el seu conjunt els resultats dels programes de 
formació.

 � Àrea de Planificació i Avaluació: dóna suport al vicerector en la presa de decisions en relació amb els 
indicadors i les taxes, i amb els mecanismes per a la seva obtenció. És responsable de desenvolupar els 
tres processos per obtenir els resultats acadèmics, els resultats de satisfacció i els resultats d’inserció 
laboral.

5. REGISTRES I ARXIU

 � Informes DAU: indicadors d’activitat, rendiment i satisfacció

 � Informes de satisfacció

 � Informes de rendiment

 � Informes de graduats

 � Informes de professorat
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Directriu 7. Publicació d’informació sobre les titulacions

1- INTRODUCCIÓ

La UOC disposa de l’Àrea de Comunicació, que és la responsable del disseny i l’avaluació dels processos 
d’informació, comunicació i difusió de l’activitat universitària a la societat en general. També disposa d’un 
equip especialitzat en la comunicació amb els estudiants, el qual és l’encarregat de definir els criteris i ca-
nals d’informació, relatius als programes, al model d’aprenentatge de la UOC i sobre els serveis i recursos 
disponibles.

Així, doncs, hi ha en aquesta universitat dos processos clau per a la publicació de la informació sobre les 
titulacions:

 � Procés de disseny i avaluació de la política de comunicació institucional.

 � Procés de disseny, desplegament i avaluació de la informació sobre les titulacions als grups d’interès.

2- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

A. DISSENY I AVALUACIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL  

(P29_D7_INF_politica_v.1)

L’Àrea de Comunicació elabora una proposta de pla de comunicació a partir dels principis estratègics de la 
UOC. És el Consell de Govern qui ha d’aprovar aquest pla.

L’Àrea de Comunicació fa la difusió del pla i estableix els criteris i procediments per a la definició dels circuits 
d’informació i els canals per a difondre-la.

A partir dels resultats de les diferents accions formatives, l’Àrea de Comunicació avalua i estableix les ac-
cions de millora per incorporar en el pla de comunicació següent.
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Disseny i valoració de la política de comunicació       P29_D7_INF_politica_v.1

Proposta pla de comunicació 
institucional

Difusió del pla de comunicació

Desplegament pla de comunicació

Valoració del pla de comunicació

Pla estratègic

Canals d’informació

Circuits d’informació

Àrea de Comunicació

Àrea de Comunicació

Àrea de Comunicació

Àrea de Comunicació

Equips de comunicació

Àrea de Comunicació

Pla de 
comunicació

Informes

Aprovació Consell de 
Govern

Sí

No
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B. DISSENY, DESPLEGAMENT I AVALUACIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE LES TITULACIONS  

(P30_D7_INF_programa_v.1):

Els diferents equips de la UOC implicats en el disseny, planificació, gestió dels programes i dels serveis que 
s’ofereixen als estudiants proposen quina informació volen donar a conèixer als diferents col•lectius. En 
funció del contingut i dels destinataris, els equips de comunicació de la UOC elaboren la informació, a partir 
d’uns criteris comuns. Aquesta informació serà validada per l’equip que la va generar en el seu inici.

A partir d’aquest moment es defineixen els canals més adequats perquè la informació arribi al destinatari. En 
funció del destinatari final, la responsabilitat de l’acció comunicativa recaurà en un equip de comunicació o 
en un altre:

 � Societat i persones interessades: grup de Màrqueting Operacional; Publicacions a internet; Oficina de 
premsa.

 � Estudiants: informació a l’estudiant, Biblioteca.

 � Docents col•laboradors: estudis; Gestió de l’acció docent; Funció tutorial; Gestió de l’equip col•laborador.

 � Equip propi: Comunicació interna; Gestió de l’equip propi.
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Disseny, desplegament i valoració de la informació de les titulacions              P30_D7_INFprogram_v.1

Elaboració de la informació

Circuits d’informació

Canals d’informació

Àrea de Comunicació

Àrea de Comunicació
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Seguiment
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Acció

Comunicació

Màrqueting
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Difusió internet 
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Estudiants

Seguiment

Seguiment

Personal Propi
Docents

Col·laboradors
Comunicació interna

Gestió de l’equip 
propi

Funció tutorial
Gestió acció docent

Gestió equip 
col·laborador

Estudis

Valoració
Acció

Comunicació
Valoració

Acció
Comunicació

Valoració del pla de comunicació

Àrea de Comunicació

Informació a 
l’estudiant
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Definició de continguts 
d’informació

Oferta formativa, objectius i planificació 
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Polítiques accés i orientació
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Metodologia d’aprenentatge i avaluació.

Mobilitat i pràctiques externes.
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Guia estudiant 
Secretaria
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3- REVISIÓ I MILLORA

Des del curs 2005-2006 es fa un seguiment regular de les mètriques dels canals de difusió de la UOC: por-
tal, webs i publicacions digitals. Es tracta de dades quantitatives (visites, usuaris, subscriptors) i qualitatives 
(descàrregues).

Cada equip recull les mètriques (annex 19) per poder conèixer de forma continuada els resultats de les ac-
cions de comunicació. Aquesta informació serà la base per a l’elaboració de l’informe final i l’avaluació de 
l’activitat.

De forma semestral s’avaluaran des de l’Àrea de Comunicació els resultats i el funcionament de les diferents 
accions comunicatives per poder incorporar millores en els procediments que les defineixen.

Cada equip responsable de la comunicació als diferents grups d’interès és responsable revisar-ne els proces-
sos i millorar-los. Les seves avaluacions, a més, tenen impacte en la revisió i millora del Pla de comunicació.

4- RESPONSABILITATS

 � L’Àrea de Comunicació és la responsable d’elaborar el pla de comunicació, d’establir els criteris i les 
orientacions per a la creació de circuits i ús dels canals de què disposa la UOC per comunicar-se amb 
els diferents grups d’interès. També valorarà el funcionament i els resultats del pla de comunicació i pro-
posarà i aplicarà les accions de millora.

 � El Consell de Govern és el responsable d’aprovar el pla de comunicació presentat pel responsable de 
l’Àrea de Comunicació.

 � Els equips de comunicació elaboren la informació a partir del contingut que faciliten diferents equips de 
la UOC, i la difon utilitzant els diferents canals establerts. Durant les accions comunicatives, els diversos 
equips de comunicació recullen indicadors per fer un seguiment de l’activitat i, una vegada finalitzada, 
n’avaluen els resultats obtinguts. S’elabora un informe final amb les dades recollides i l’avaluació i les 
propostes de millora que es podrien incorporar per al curs següent.

 � Els equips que generen informació son els responsables de subministrar el contingut de la informació 
aportant dades rellevants en relació amb els grups d’interès destinataris, a més d’informació que pugui 
facilitar la planificació de les accions comunicatives.

5- REGISTRES I ARXIU

 � Pla de comunicació

 � Informació facilitada als grups d’interès

 � Informes de les accions comunicatives

 � Accions de millora
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Política de qualitatModel UOC

PROCESSOS ESTRATÈGICS

PROCESSOS DE REALITZACIÓ

PROCESSOS DE SUPORT

Enfocament Desplegament Avaluació i millora
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i millora de l’acció docent
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Pla de tutoria del programa

Informació de les titulacions

Anàlisi i  
utilització 

dels resultats 
d’aprenentatge

Obtenció,  
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avaluació dels 
resultats

Anàlisi i utilitza-
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Sistema 
d’al·legacions

Sistema de 
reclamacions i 
suggeriments

Orientació 
professional dels 

estudiants

Pràctiques 
externes

Accés del personal 
acadèmic

Accés per a docents 
col·laboradors

Formació del  
personal acadèmic

Formació dels  
docents 

col·laboradors

Avaluació, promoció 
i reconeixement del 
personal acadèmic 

Avaluació, promoció 
i reconeixement 

dels docents 
col·laboradors

Gestió del personal docent

Servei de Biblioteca

Gestió dels materials  
i els recursos  

didàctics

Servei d’atenció de 
consultes

Gestió i millora de la 
qualitat del personal 

de gestió

Gestió dels recursos i els serveis
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