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BIST.P1E.1  Definir els objectius i les polítiques de qualitat en la docència i l’aprenentatge 

Objectiu del procés

Aprovar els objectius i la política de qualitat en la docència i l’aprenentatge per tal de garantir 

que les parts implicades en la docència i l’aprenentatge comparteixin un mateix objectiu i 

treballin amb una mateixa línia pedagògica que ha estat revisada i validada pels organismes 

experts del centre. Aquest procés descriu les etapes des de la recollida de necessitats, fins 

la identificació i validació dels objectius i polítiques de qualitat en la docència i l’aprenentatge 

i la seva implementació mitjançant l’equip docent del centre . 

Descripció del procediment

En base a allò que s’estipuli per part d’AQU Catalunya, el mateix sistema de qualitat de la 

UPF i la pròpia política de qualitat del BDAGC i el pla estratègic vigent de la Fundació BIST , 

el Director Acadèmic proposa el document referent als Objectius i les polítiques de qualitat 

en la docència i l’aprenentatge per tal que la Comissió Acadèmica i la Comissió de Qualitat 

de BDAGC en faci les oportunes esmenes i, si s’escau, l’aprovi en darrera instància, pas 

previ per la difusió als diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC. 

Aquest és un dels principals processos del SGIC BDAGC en tant que vetlla pel seu 

acompliment a nivell global. 

Responsable del procés

Comissió de Qualitat 

Procés elaborat per

Director Acadèmic 

Procés revisat per

Aprovat per la Comissió de Qualitat i la Comissió Acadèmica 

Documentació de suport

La política de qualitat (SGIQ) de la UPF 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya – AQU 

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de les titulacions BDAGC 

El Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la UPF 

Els plans de millora de les titulacions 
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Indicadors

BIST.I-001 Nombre de noves millores derivades de cada revisió 

BIST.I-002 Nivell de compliment dels objectius de qualitat 

Normativa

Reial Decret 1393/2007 

Reial Decret 99/2011 

Reial Decret 420/2015 

Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat 

(SGIC), AQU Catalunya, 2017 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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Objectiu del procés

Aprovar la política de qualitat de BDGCA mitjançant la definició d’un Sistema de Garantia 

Interna de Qualitat el qual es revisarà de manera anual, aprovant els nous processos 

elaborats i/o la modificació dels actuals, si s’escau, així com el consegüent pla de millores 

que se’n pugui derivar 

Descripció del procediment

En base a allò que s’estipuli per part d’AQU Catalunya, el mateix sistema de qualitat de la 

UPF i la pròpia política de qualitat del BDAGC, el Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, 

assessorat per l’Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ) de la UPF i en base a les enquestes 

realitzades pels grups d’interès, proposa el document referent al Sistema de Garantia Interna 

de Qualitat de les titulacions per tal que la Comissió de Qualitat de BDAGC en faci les 

oportunes esmenes i, si s’escau, l’aprovi en darrera instància, pas previ per la seva 

implementació pel responsable d’ordenació acadèmica i qualitat i fer difusió als diferents 

grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC. 

 

Aquest és el principal procés del SGIQ BDAGC en tant que vetlla pel seu acompliment a 

nivell global. 

Responsable del procés

Comissió de Qualitat 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Aprovat per la Comissió de Qualitat 

Documentació de suport

La política de qualitat (SGIQ) de la UPF 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya – AQU 

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de les titulacions BDAGC 

El Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la UPF 

Els plans de millora de les titulacions 

BIST P1E.2 Revisar i actualitzar el SGIQ 
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Indicadors

BIST.I-003 Nombre de processos revisats i actualitzats 

BIST.I-004 Nivell de compliment del pla de millora 

Normativa

Reial Decret 1393/2007 

Reial Decret 99/2011 

Reial Decret 420/2015 

Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat 

(SGIQ), AQU Catalunya, 2017 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P2E.1 Definir, revisar i actualitzar els objectius formatius de les 

titulacions 

 

Objectiu del procés

Amb l’objectiu de contextualitzar la docència del professorat contractat de les titulacions de 

màster universitari de BDAGC i emmarcar-la dins el programa formatiu de BDAGC, aquest 

procés descriu les etapes clau que permeten relacionar les diferents assignatures en les que 

el professorat imparteix la seva docència amb tot el projecte pedagògic. 

Descripció del procediment

Aquestes etapes són:  

1) la presentació del curs a càrrec del Director o Director de cada programa acadèmic.  

2) les Juntes d'avaluació al final de cada trimestre convocades pel Director o Director de 

cada programa acadèmic amb la finalitat de fer una valoració conjunta del curs on s'imparteix 

l’assignatura.  

Responsable del procés

Director o Director de cada programa acadèmic. 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat. 

Procés revisat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat. 

Documentació de suport

Acollida al professorat de BDAGC. 

Reglament de Règim Intern de BDAGC. 

Indicadors

BIST.I-005 Nombre de noves millores derivades de cada revisió 

BIST.I-006 Nivell de compliment dels objectius formatius 

Normativa
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Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

 

  

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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Objectiu del procés

Sistematitzar el procés conduent a la programació i verificació de les titulacions 

Descripció del procediment 

El Consell Acadèmic pot proposar noves propostes de titulacions mitjançant la detecció de 

noves necessitats o bé pot rebre la notificació per part dels organismes universitaris 

competents o del mateix Consell de Govern del BDAGC. Conjuntament amb el Cap 

d’Ordenació Acadèmica i Qualitat fan una primera valoració del projecte tot recavant també 

el posicionament de la UPF al respecte i l’eleva al Consell de Govern per tal que n’avaluï la 

seva idoneïtat i viabilitat (a nivell de prioritat i econòmic). Amb la seva aprovació, s’inicien les 

tasques de redacció de l’oportuna Memòria de Verificació amb el conseqüent nomenament 

de les diferents Comissions (Comissió de Planejament dels Estudis Ponència Redactora del 

Pla d’Estudis i Comissió de Treball) integrades per representants de tots els grups d’interès 

que conformen la comunitat BDAGC (equip acadèmic, professorat, personal d’administració i 

serveis, alumnes, alumni, Centres de Recerca del BIST, agents socials interessats en la 

formació multidisciplinària en les àrees científiques d’especialitat dels 7 centres de la 

comunitat científica del BIST, així com de representants del professorat  de la UPF nomenats 

pel Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i el repartiment de tasques i funcions).  

 

És en aquest punt del procés que es compta amb el consell i l’assessorament de l’Oficina de 

Programació i Planificació d’Estudis (OPPE) de la UPF, unitat amb la qual el Cap 

d’Ordenació Acadèmica i Qualitat hi mantindrà un contacte constant. 

 

Un cop s’enllesteix la Memòria, aquesta és aprovada pel Consell de Govern del BDAGC 

abans de remetre-la a la UPF per a la seva aprovació. Finalment, s’inicia el tràmit de la 

verificació davant els organismes universitaris competents (aplicatiu del Ministerio de 

Educación - ANECA – AQU) i amb el seu vistiplau final, comença l’oportuna difusió de la 

nova titulació. 

Responsable del procés 

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

BIST.P2E.2 Programar i verificar un nou títol 
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Procés revisat per

Aprovat pel Consell de Govern del BDAGC. 

Documentació de suport

La documentació de suport de l’Oficina de Programació i Planificació d’Estudis – OPPE – de 

la UPF. 

Les oportunes memòries de verificació dels màsters universitaris. 

Indicadors

BIST.I-007 Percentatge de titulacions verificades en relació amb les proposades 

BIST.I-008 Mitjana de temps entre l’aprovació interna d’una titulació i l’obtenció 

favorable de l’AQU 

Normativa

Les guies d’AQU Catalunya sobre verificació de titulacions 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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Objectiu del procés

Dur a terme l’anàlisi del funcionament de les titulacions de BDAGC 

Descripció del procediment

Un cop conclou l’any acadèmic, els Directors i Directores de Programes acadèmics i el Cap 

d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de BDAGC fan una valoració del seu desenvolupament per 

tal de detectar els punts forts i febles i dissenyar l’oportú pla de millora. Aquesta primera 

acció és l’inici de l’elaboració de l’Informe de Seguiment de les titulacions que es 

complementa amb els indicadors establerts per AQU Catalunya i proporciona als 

responsables de les titulacions el Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat. 

 

Un cop redactat aquest informe, el Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat el remet a l’OTQ 

de la UPF que, al seu torn, el revisa. Obtingut el seu vistiplau, l’informe de seguiment és 

enviat al Consell de Govern i a la Comissió de Qualitat de BDAGC per a la seva revisió i, si 

s’escau, aprovació amb la qual cosa finalitza el procés. 

 

Aquest informe de seguiment de les titulacions es tindrà en compte en els processos de 

Modificació - si se’n proposen – (veure el Procés Estratègic 1 vinculat a les titulacions 

P.E.1.3. Procés de modificació de les titulacions de BDAGC) i, eventualment, d’extinció de 

les titulacions (veure el Procés Estratègic 1 vinculat a les titulacions P.E.1.5.Procés 

d’Extinció de les titulacions de BDAGC) i serà una eina per els Directors i Directores de 

Programes Acadèmics en la celebració de les Juntes d’Avaluació. Els informes de seguiment 

seran de consulta pública (veure el Procés Estratègic 2 vinculat a les titulacions P.E.2.1. 

Procés de publicació de la informació pública referent a les titulacions als grups d’interès de 

BDAGC). 

 

Finalment, i en el cas que el procés d’Acreditació de la titulació finalitzi amb un informe de 

valoració on es contempli algun estàndard en condicions, el preceptiu Informe de Seguiment 

on s’hi indiqui la seva esmena serà lliurat per part de l’OTQ de la UPF l’AQU Catalunya que 

n’emetrà l’oportú Informe de valoració. 

Responsable del procés

Directors i Directores de Programes Acadèmics 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

BIST.P2E.3 Fer el seguiment de les titulacions 
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Procés revisat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Documentació de suport

Els anteriors Informes de Seguiment de la titulació 

Buidat estadístic de les titulacions a partir de les dades de: 

- Programa de gestió acadèmica de BDAGC 

- Fitxers UNEIX 

- EUC: http://estudis.aqu.cat/euc/ 

- WINDDATT: http://winddat.aqu.cat/ 

Indicadors

BIST.I-009 Mitjana GPA 

BIST.I-010 Nombre d’aplicacions rebudes 

BIST.I-011 Percentatge d’estudiants matriculats internacionals 

BIST.I-012 Percentatge de dones en el grup d’estudiants matriculats 

BIST.I-013 Nivell de satisfacció dels estudiants 

BIST.I-014 Nivell de satisfacció del professorat 

BIST.I-015 Percentatge d’estudiants que s’incorpora a un programa de doctorat 

BIST.I-016 Percentatge d’estudiants que obtenen una posició relacionada amb recerca 

Normativa

Reial Decret 1393/2007, article 27 

Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster d’AQU Catalunya. 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

http://estudis.aqu.cat/euc/
http://winddat.aqu.cat/
https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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Objectiu del procés 

Definir el procés pel qual es modifiquen les titulacions de BDAGC i la seva conseqüent 

aprovació. 

Descripció del procediment

Un cop conclou l’any acadèmic, els Directors i Directores de Programes acadèmics i el Cap 

d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de BDAGC fan una valoració del seu desenvolupament per 

tal de detectar els punts forts i febles i dissenyar l’oportú pla de millora. Aquest pla de millora 

pot concloure amb la necessitat de realitzar modificacions substancials en el pla d’estudis de 

la titulació. 

 

Serà aleshores quan els Directors o Directores de programa acadèmic elaboraran 

conjuntament amb el Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat del BDAGC, la proposta de 

modificació de la titulació. Un cop redactada, s’envia al Consell de Govern per la seva revisió 

i, si s’escau, per la seva aprovació. Un cop la proposta queda aprovada, el Cap d’Ordenació 

Acadèmica i Qualitat la remet a l’OPPE de la UPF que, al seu torn, la l’oportuna revisió. 

Obtingut el seu vistiplau, és lliurat a l’AQU Catalunya i als organismes universitaris 

competents a l’espera que n’emetin l’oportuna avaluació de la sol·licitud de modificació. 

Responsable del procés

Directors o Directores de Programes Acadèmics 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Consell de Govern de BDAGC. 

Documentació de suport

La memòria de verificació de la titulació. 

Els informes de seguiment de la titulació. 

Indicadors

BIST.I-017 Percentatge de modificacions aprovades per AQU respecte les presentades 

BIST.P2E.4 Modificar una titulació 
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BIST.I-018 Percentatge de modificacions aprovades pel comitè de qualitat respecte les 

presentades pels directors de les titulacions 

Normativa

Les guies d’AQU Catalunya sobre la verificació de titulacions. 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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Objectiu del procés

L’obtenció de l’acreditació de títol mitjançant l’oportuna anàlisi del seu funcionament per tal 

que pugui continuar impartint-se. 

Descripció del procediment

Dins dels períodes d’Acreditació de les titulacions estipulats per AQU Catalunya (cada 4 

anys per a les titulacions de màster universitari), el Director Acadèmic del BDAGC 

conjuntament amb el  Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat iniciaran la planificació de les 

fases que es determinin de cada procés concret, tot començant pel nomenament del Comitè 

d’Avaluació Interna d’Acreditació – CAI- que serà l’òrgan responsable de l’elaboració de 

l’Autoinforme i de conduir tot el procés en general. Un cop es compti amb el nomenament 

formal per part del Rector de la UPF, s’elaborarà l’informe recollint tota la documentació, 

informació, evidències que siguin necessàries, tot comptant amb el suport i l’assessorament 

de l’OTQ de la UPF.  

 

Un cop elaborat, el CAI remetrà l’informe a les unitats responsables de la UPF per tal que en 

facin la valoració final. En cas de no constatar la necessitat de cap altra modificació, el CAI i 

la Comissió de Qualitat de BDAGC aprovaran l’informe d’acreditació i es lliurarà per part de 

la UPF el document i les evidències recollides a AQU Catalunya a l’espera de la seva revisió, 

la visita del Comitè Extern d’Acreditació i l’emissió del conseqüent Informe d’Acreditació final. 

Responsable del procés

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Aprovat pel Consell de Govern 

Documentació de suport

La documentació de suport de l’OTQ de la UPF. 

Les oportunes memòries de verificació dels màsters universitaris, informes de seguiment i 

evidències. 

BIST.P2E.5 Acreditar les titulacions 
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Indicadors

BIST.I-019 Percentatge de titulacions acreditades versus ofertades 

BIST.I-020 Percentatge de titulacions acreditades amb menció d’excel·lència versus 

acreditades 

Normativa

Reial Decret 1393/2007. 

Resolució ECO/1902/2014. 

Les guies d’AQU Catalunya sobre l’acreditació de les titulacions. 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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Objectiu del procés

Determinar el procés formal d’extinció de les titulacions de BDAGC 

Descripció del procediment

Davant les possibles evidències detectades que fan pensar en una eventual extinció d’una 

titulació de BDAGC, el Director acadèmic i Consell de Govern demanen al Director o 

Directora de Programa Acadèmic de la titulació concreta i al Cap d’Ordenació Acadèmica i 

Qualitat totes les dades i la informació necessària per tal de poder prendre la decisió 

oportuna. Aquestes dades es proveirien a partir dels supòsits per a l’extinció del títol recollits 

en la corresponent Memòria de verificació i de la valoració de les evidències acadèmiques 

relacionades amb el títol contingudes en els pertinents Informes de Seguiment de la titulació 

(veure el Procés Estratègic BIST.P2E.3. Fer el seguiment de les titulacions). 

 

En aquest procés, es compta amb el suport i assessorament de diferents unitats 

competencials de la UPF. Un cop l’informe d’extinció és aprovat pel Consell de Govern de 

BDAGC es remet a la UPF per a l’aprovació per part dels òrgans competents que, 

posteriorment, el lliuraran a les autoritats universitàries les quals – prèvia aprovació final – 

hauran de formalitzar l’extinció a tots els efectes.  

Responsable del procés

Degà del Centre 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Aprovat pel Consell de Govern 

BIST.P2E.6 Extingir les titulacions 
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Documentació de suport

Les oportunes Memòries de verificació dels màsters universitaris, informe de seguiment, 

dades estadístiques contingudes a la Informació Pública referent a la titulació, evidències 

diverses... 

Indicadors

BIST.I-021 Mitjana de temps des de la identificació de la necessitat a la extinció de la 

titulació 

BIST.I-022 Nivell d’acompliment amb el procés d’extinció 

Normativa

Normativa UPF sobre l’extinció de titulacions 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

  

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P2C.1 Elaborar i revisar els plans docents de les assignatures 

 

Objectiu del procés

Sistematitzar el procés conduent a l'elaboració i revisió anual dels Plans Docents 

d'Assignatura (PDA) de les titulacions de màster universitari de BDAGC per tal de publicar-

los en el període de captació d'estudiants de nou accés i abans de l'inici del procés de 

matriculació per al curs acadèmic següent donant acompliment, alhora, als requeriments 

d'informació pública estipulats per AQU Catalunya 

Descripció del procediment

Un cop es disposi del calendari acadèmic, el Cap d'Ordenació acadèmica i Qualitat farà una 

revisió de la normativa UPF relativa a la confecció dels plans docents d'assignatura i 

establirà el llibre d'estil BDAGC per a aquests documents.  

 

Feta aquesta tasca, el Director Acadèmic, comunicarà les tasques a realitzar als Directors o 

Directores de programes acadèmics que seran els encarregats de l'elaboració dels Plans 

docents d’assignatures (PDA) i de les seves successives revisions i actualitzacions anuals.  

 

Un cop es disposi dels pertinents PDA per a cadascuna de les assignatures es procedirà a la 

seva publicació tant al campus virtual (per part del Cap d'Ordenació acadèmica i Qualitat) 

com a la pàgina web de BDAGC (https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/) 

per part del Departament de Màrqueting i Comunicació. Es donarà, d'aquesta manera 

acompliment a allò que estipula AQU Catalunya en la Guia per al Seguiment de les 

titulacions oficials de grau i màster. 

Responsable del procés

Director Acadèmic del BDAGC 

Cap d'Ordenació acadèmica i Qualitat 

Procés elaborat per

Cap d'Ordenació acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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Cap d'Ordenació acadèmica i Qualitat 

Documentació de suport

El calendari acadèmic 

L’horari i l’aulari 

Llistat de professorat 

Les memòries de verificació dels màsters universitaris 

Indicadors

BIST.I-023 Percentatge d’assignatures modificades versus el total  

BIST.I-024 Variació del nivell de satisfacció dels estudiants 

BIST.I-025 Variació del nivell de satisfacció del professorat 

Normativa

Normativa UPF del pla docent d’assignatura:  

Guia per al seguiment de les titulacions oficial de grau i màster d’AQU Catalunya. 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/


 
 
 
 

BIST • Dolors Aleu Graduate Centre 
Sistema de Garantia Interna de Qualitat • Processos vinculats  

29 



 
 
 
 

BIST • Dolors Aleu Graduate Centre 
Sistema de Garantia Interna de Qualitat • Processos vinculats  

30 

 

 

Objectiu del procés

Sistematitzar el procés d’elaboració del calendari acadèmic en vistes al següent curs lectiu 

amb la participació dels principals responsables acadèmics i d’administració de BDAGC per 

tal de consensuar els criteris i normatives tant d’índole acadèmica com laboral de necessari 

acompliment. És necessària la consecució d’aquest procés per tal d’iniciar el Procés 

Operatiu vinculat a les titulacions P.O.1.2. Confecció dels horaris, tipologia d’aules i 

assignació de professors. 

Descripció del procediment

Anualment, a finals del mes de gener, i a iniciativa del Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, 

s’elabora la proposta de calendari acadèmic per al curs següent tenint en compte tant el 

calendari laboral previst (festius, períodes de vacances,...) així com els aspectes d’índole 

acadèmica (setmanes lectives, d’exàmens, avaluacions, revisions,...) que assegurin uns 

marges temporals suficients. En conseqüència, el calendari acadèmic comptarà amb 

l’aprovació del Director acadèmic i s’informarà als Directors dels centres perquè confeccionin 

els calendaris particulars dels diferents programes. El Cap d’ordenació acadèmica i qualitat 

confeccionarà el calendari global de les diferents titulacions, procés el qual és previst que es 

posi en marxa cada mes de febre-. 

Responsable del procés

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Director Acadèmic, Director de programa i Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Documentació de suport

Calendari laboral de BDAGC 

Calendari Acadèmic de la UPF 

BIST.P2S.1 Elaborar el calendari acadèmic de les titulacions 
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Indicadors

BIST.I-025 Temps de tancament del calendari previ a l’inici del curs 

BIST.I-026 Percentatge de dones en el conjunt del professorat de les titulacions 

Normativa

Normatives laborals 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P3C.1 Mecanismes de coordinació docent 

 

Objectiu del procés

Sistematitzar el procés d’organització i el desenvolupament de les Juntes d’avaluació per a 

cada curs acadèmic enteses, alhora, tant com a mecanisme de coordinació docent com de 

seguiment de les titulacions. 

Descripció del procediment

Les dates de celebració de les diferents Juntes d'avaluació queden convenient reflectides en 

els preceptius documents generals Calendari d'avaluació trimestral per al professorat a 

disposició del cos docent mitjançant el campus virtual, que a l'inici de cada curs acadèmic, 

penja el Cap d'Ordenació acadèmica i Qualitat a partir de la confecció del Calendari 

acadèmic anual (vegeu el Procés BIST.2S.1 Elaborar el calendari acadèmic de les 

titulacions).  

 

Les Juntes d'avaluació per a cada curs i estudi se celebren a la fi de cada trimestre, just 

abans de la publicació de les notes provisionals als alumnes. Compten amb la participació 

del Director acadèmic, els Directors o Directores de Programes Acadèmics, el Cap 

d’Ordenació Acadèmica i Qualitat i els professors que han impartit docència en totes i 

cadascuna de les assignatures del trimestre en qüestió. L'objectiu d'aquestes Juntes és 

doble:  

1) analitzar conjuntament la tasca, continguts, treballs,... duts a terme en cada matèria 

per tal que tots els professors tinguin una idea d'allò que s'ha realitzat en la resta 

d'assignatures i poder-ne discutir la seva idoneïtat, intercanviar idees, observacions, 

metodologies- Aquesta anàlisi quedarà reflectida en els informes anuals de seguiment de 

la titulació (veure Procés BIST.P2E.3 Fer el seguiment de les titulacions) i han de servir, 

alhora, com a justificació per una eventual proposta de modificació del pla d'estudis 

(veure Procés BIST.P2E.4 Modificar una titulació).  

2) de l'altra, analitzar els resultats globals dels alumnes -notes- i tractar casuístiques 

concretes d'estudiants que hagin mostrat tant un desenvolupament positiu com aquells 

que presentin certes problemàtiques en llur rendiment (veure Procés BIST.P3C.4 

Desenvolupar el pla d’acció tutorial).  

Responsable del procés

Directors o Directores de Programes Acadèmics 
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Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Documentació de suport

Calendari acadèmic anual 

Calendari d’avaluació trimestral per al professorat 

Memòries de verificació dels màsters universitaris 

Plans docents d’assignatura 

Informes de seguiment 

Indicadors

BIST.I-027 Percentatge de professors de la comunitat BIST versus el total 

BIST.I-028 Percentatge de dones en el conjunt del professorat de les titulacions 

BIST.I-009 Mitjana del GPA 

BIST.I-013 Nivell de satisfacció dels estudiants 

BIST.I-016 Percentatge d’estudiants que obtenen una posició relacionada amb recerca 

Normativa

Normativa acadèmica dels ensenyaments de màster universitari de la UPF. 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P3C.2 Captar estudiants 

Objectiu del procés

Sistematitzar tot el procés que segueix tota persona interessada en la titulació de màster 

universitari Master of Multidisciplinary Research in Experimental Sciences (MMRES) que 

ofereix el BDAGC al llarg de totes les fases del cicle vital de la seva relació amb el Centre, 

entenent que aquest es pot estendre més enllà d’aquests estudis: formació contínua, BIST 

Alumni 

Descripció del procediment

El procés s'inicia quan qualsevol persona s'interessa per la oferta acadèmica de màster 

universitari de BDAGC per qualsevol dels canals de promoció que el Centre té establerts i 

que es gestionen i coordinen des de Comunicació. Aquesta fase de captació es produeix de 

manera proactiva per part del Centre o de la persona interessada.  

 

Un cop establert aquest contacte inicial de caràcter principalment informatiu i divulgatiu, 

BDAGC disposa de tot un seguit de recursos per tal que la persona interessada pugui 

ampliar la informació, resoldre dubtes, etc. per a poder prendre la decisió d'estudiar a 

BDAGC. La Fase d’admissió delimitarà els passos a seguir per aquest futur estudiant de 

cara a la seva admissió pels estudis de màster universitari; l'accés al qual queda regulat per 

la mateixa Universitat Pompeu Fabra. 

Responsable del procés

Cap de Comunicació 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat i Cap de Comunicació. 

Documentació de suport

Pàgina web del màster MMRES: https://bist.eu/education/master/  

Indicadors

BIST.I-016 Nombre d’actes públics per informar de les titulacions 

BIST.I-029 Nombre de participants assistents als actes públics 

https://bist.eu/education/master/
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BIST.I-030 Nombre de converses individuals amb l’oficina de gestió 

acadèmica 

BIST.I-031 Percentatge de nous estudiants venen per recomanació directa 

BIST.I-009 Mitjana GPA 

BIST.I-010 Nombre d’aplicacions rebudes 

BIST.I-011 Percentatge d’estudiants matriculats internacionals 

BIST.I-012 Percentatge de dones en el grup d’estudiants matriculats 

Normativa

Accés al Màster Universitari MMRES 

Accés als Màsters Universitaris de la UPF 

Normativa Màsters Universitaris de la UPF 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P3C.3 Seleccionar i Matricular els estudiants 

Objectiu del procés

Sistematitzar el procés de matriculació dels estudiants en el màster universitari: MMRES 

Descripció del procediment

Un cop s'han dut a terme les accions de captació i conversió d'aquelles persones 

interessades per la oferta acadèmica de màster universitari de BDAGC i per tal de donar inici 

a aquesta Fase de Matriculació és condició indispensable que el futur estudiant hagi estat 

admès als estudis per les vies d'accés existents al MMRES: via acceptació per part de la 

Direcció del programa per tal de garantir que el perfil de l'estudiant admès sigui l'adequat a 

les característiques del programa (Oferta general de màsters universitaris de la UPF) i 

pròpiament al màster universitari  MMRES (https://bist.eu/education/master/).   

 

La Unitat de Gestió Acadèmica de BDAGC és l'encarregada d'organitzar el procés de 

formalització de la matrícula amb l'elaboració anual, en primer terme, de la corresponent guia 

de matrícula al màster universitari: aquesta matrícula es realitza en els dies assignats per la 

Unitat de Gestió Acadèmica de BDAGC un cop la Direcció del programa ha admès a 

cadascuna de les persones sol·licitants en funció dels criteris d'admissió al programa 

establerts a la Memòria de verificació (https://bist.eu/education/master/) per tal de garantir 

que el perfil de l'estudiant admès és l'adequat  

 

El procés de formalització de la matricula inclou també la valoració de la satisfacció de 

l'estudiant amb les fases de captació i conversió mitjançant una enquesta ad hoc, la qual té 

per objectiu retroalimentar aquests processos i valorar el rèdit de les accions dutes a terme.  

 

A tots els efectes, es considerarà alumne de BDAGC aquell que n'hagi satisfet el seu import 

en el termini màxim de 15 dies a comptar des de l'endemà de la formalització de la matricula 

Aquest procés de control és gestionant per la Coordinació Administrativa del Centre. 

https://bist.eu/education/master/
https://bist.eu/education/master/
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Responsable del procés

Cap de la Unitat de Gestió Acadèmica 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Documentació de suport

Pàgina web del màster MMRES: https://bist.eu/education/master/  

Indicadors

BIST.I-009 Mitjana GPA 

BIST.I-010 Nombre d’aplicacions rebudes 

BIST.I-032 Nivell de satisfacció dels professors amb els estudiants 

BIST.I-033 Nivell de satisfacció dels supervisors amb els estudiants 

BIST.I-034 Percentatge d’estudiants que no es matriculen versus als estudiants 

admesos 

Normativa

Accés al MMRES: https://bist.eu/education/master/  

Accés als màsters universitaris de la UPF 

Normativa dels màsters universitaris de la UPF 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIG BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/master/
https://bist.eu/education/master/
https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P3C.4 Desenvolupar el pla d’acció tutorial 

 

Objectiu del procés

Formalitzar el procés anual de gestió i desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial per tal que 

tots els grups d’interès que hi estan vinculats el coneguin i l’emprin. 

Descripció del procediment

Un cop realitzades la sessió de benvinguda i presentació del curs als alumnes matriculats al 

màster i assignats els tutors es desenvolupa, per l'any acadèmic en curs, el Pla d'Acció 

Tutorial (PAT). 

 

Aquest PAT funciona en dues direccions complementàries: del tutor a alumne i de l'alumne al 

tutor amb l'objectiu de procurar la seva ràpida i efectiva integració al màster i a BDAGC, la 

correcta orientació personal, acadèmica i professional, així com de les necessitats 

especifiques de supervisió (per les quals es compta amb la figura del Cap d'Ordenació 

acadèmica i Qualitat del Centre.  

 

Per a poder donar acompliment a l'objectiu descrit, l'assignació de tutors als alumnes es fa 

tenint en compte el pla d’estudis corresponent per tal de facilitar la correcta integració dels 

estudiants, a l'entorn i al BDAGC, tot potenciant els seus punts forts i detectant i corregint 

tots aquells aspectes acadèmics susceptibles de millora i, alhora, donar suport a l'estudiant 

en aquells aspectes de la seva vida personal que puguin afectar llur rendiment acadèmic.  

 

Tot el procés es coordina a través del Cap d'Ordenació acadèmica i Qualitat del Centre i 

Director o Directora del Programa Acadèmic  

Responsable del procés

Cap d'Ordenació acadèmica i Qualitat del Centre  

Director o Directora del Programa Acadèmic 

Procés elaborat per

Cap d'Ordenació acadèmica i Qualitat del Centre 

Procés revisat per

Cap d'Ordenació acadèmica i Qualitat del Centre  

Documentació de suport

Pla d’Acció Tutorial 
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Indicadors

BIST.I-035 Ratio d’estudiants per tutor de programa 

BIST.I-036 Ratio d’estudiants per supervisor de pràctiques 

BIST.I-037 Nivell de satisfacció dels estudiants 

Normativa

Normativa acadèmica dels ensenyaments de màster universitari 

Normativa acadèmica UPF de tutories 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P3C.5 Gestionar les pràctiques 

Objectiu del procés

Sistematitzar tot el procés que segueix l’estudiant des de l’elecció de les pràctiques de 

recerca, la seva incorporació al centre de recerca i la finalització i presentació dels resultats.   

Descripció del procediment

El procés s'inicia quan l’estudiant tria les pràctiques de recerca d’un llistat de projetes i 

supervisors disponibles en cada any acadèmic. El responsable d’ordenació acadèmica 

informa al centre del llistat d’estudiants admesos als programes acadèmics i assignats al seu 

centres.  

Un mes abans d’iniciar les practiques s’inicia l’elaboració dels convenis de pràctiques que 

seran signats per l’estudiant, el centre receptor i la responsable d’ordenació acadèmica i 

contindrà totes les dades descriptives de les pràctiques. Els supervisors de les pràctiques 

seran informats dels objectius i els seus deures i el calendari d’avaluacions de l’estudiant. El 

comitè tècnic serà l’encarregat de gestionar la incorporació de l’estudiant al centre i que 

disposi dels accessos i cursos d’introducció i seguretat necessaris.  

El tutor acadèmic del centre farà el seguiment dels estudiants assignats. L’estudiant 

entregarà al responsable d’ordenació acadèmica un resum del projecte realitzat i resultats 

obtinguts de les pràctiques perquè siguin publicats a la web del centre. Les pràctiques 

finalitzen amb el compliment de les corresponents enquestes tant pels estudiants com pels 

supervisors corresponent.  

Responsable del procés

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Documentació de suport

Pàgina web del màster MMRES: https://bist.eu/education/master/  

Normativa de les pràctiques curriculars 

https://bist.eu/education/master/
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Indicadors

BIST.I-038 Nombre de projectes de recerca disponibles 

BIST.I-039 Nombre d’estudiants que realitzen el projecte de recerca triats com 

a primera opció 

BIST.I-040 Nombre de canvis de projectes de recerca 

BIST.I-041 Nombre de publicacions derivades dels projectes de recerca 

BIST.I-042 Nombre d’estudiants que realitzen les pràctiques en més d’un 

centre 

Normativa

Accés al Màster Universitari MMRES 

Normativa Màsters Universitaris de la UPF 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format electrònic) dels convenis de pràctiques BDAGC seran 

custodiats pel Responsable d’Ordenació Acadèmica i de Qualitat. Els resums i resultats de 

les pràctiques seran emmagatzemats i publicats a la web del centre.  
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BIST.P3C.6 Gestionar el Treball Final de Màster (TFM) 

Objectiu del procés

Sistematitzar tot el procés que segueix l’estudiant des de la finalització de les pràctiques, la 

preparació i entrega del treball final de màster fins la seva defensa davant d’un tribunal 

d’experts en una presentació pública.  

Descripció del procediment

El procés s'inicia quan l’estudiant finalitza el període de pràctiques en el desenvolupament 

dels dos projectes de recerca a finals del mes de Juny. Dues de les sessions de l’assignatura 

de Responsible Research and Science Communication estan dedicades a donar instruccions 

i suport tant en la redacció del manuscrit com en la preparació de la defensa oral. Aquestes 

dues sessions a més estan orientades per crear un grup de suport entre els estudiants al 

llarg del procés.  

Els coordinadors de l’assignatura informem de la data d’entrega dels manuscripts que es 

determinarà amb un mínim de 100 dies abans de la data de la defensa oral per afavorir que 

els estudiants puguin focalitzar-se en la preparació de l’exposició oral. Els estudiants hauran 

d’informar de la necessitat de mantenir els resultats exposats en el TFM sota condicions de 

confidencialitat. En aquest cas, els coordinadors de les assignatures, els avaluadors experts i 

les persones que assisteixin a l’acte de la defensa pública hauran de signar un document de 

confidencialitat.  

La responsable d’ordenació acadèmica publicarà a la web del programa l’agenda de les 

defenses públiques tot indicant, el nom complet de l’estudiant, els noms dels supervisors i 

una breu descripció dels projectes de recerca desenvolupats. 

Les defenses orals es faran de forma presencial i excepcionalment es podran fer en format 

virtual.  

Els coordinadors configuren els panells avaluadors en funció de l’àrea científica d’expertesa i 

els comparteix una guia per fer les avaluacions dels TFM tant de la part del manuscrit com 

de la defensa oral.  

Els estudiants presenten com a part del TFM un resum executiu del projecte que serà 

publicat a la web del programa acadèmic.  

Responsable del procés

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 
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Procés revisat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Documentació de suport

Pàgina web del màster MMRES: https://bist.eu/education/master/  

Guia de les avaluacions de TFM 

Indicadors

BIST.I-043 Ratio d’estudiants per supervisor TFM 

BIST.I-044 Qualificació mitjana dels TFM presentats 

BIST.I-045 Percentatge de TFM aprovats versus els presentats 

BIST.I-046 Nombre de resums de TFM publicats a la web 

Normativa

Normativa Màsters Universitaris de la UPF 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format electrònic) dels TFM del  BDAGC seran custodiats pel 

Responsable d’Ordenació Acadèmica i de Qualitat. Els resums executius seran 

emmagatzemats i publicats a la web del centre.  

https://bist.eu/education/master/
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BIST.P3C.7 Fidelitzar els alumni 

Objectiu del procés

Sistematitzar la relació amb el BDAGC que segueixen els alumnes un cop es graduen del 

màster que ofereix la BDAGC, entenent que aquesta es pot estendre més enllà: formació 

continua, BIST Alumni.  

Descripció del procediment

Un cop l'alumne ha superat satisfactòriament totes les assignatures que composen el pla 

d'estudis matriculat del màster universitari i està ja en condicions de sol·licitar formalment el 

títol, pot seguir vinculat a BDAGC bé sigui mitjançant l'oferta de formació contínua del Centre 

així com també esdevenint membre de ple dret de BIST Alumni amb l'objectiu de que pugui 

vincular-se a la Institució al llarg de tota la seva trajectòria professional i fer front a les 

eventuals necessitats de suport, de formació al llarg i ample de la vida, etc.- 

Responsable del procés

Direcció del centre 

Procés elaborat per

Responsable Comunicació 

Procés revisat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Documentació de suport

Oferta de formació continua de BDAGC: https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-

centre  

BIST Alumni: https://bist.eu/education/master/  

Indicadors

BIST.I-047 Percentatge de graduats inscrits al grup linkedin del centre 

BIST.I-048 Nombre d’alumni que participen a les activitats del centre 

BIST.I-049 Nombre d’alumni que recomanen la titulació 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre
https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre
https://bist.eu/education/master/
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Normativa

 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIG BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC : 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre
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BIST.P3S.1 Donar la benvinguda als estudiants 

 

Objectiu del procés

Sistematitzar el procés relatiu a l’inici del curs acadèmic per als estudiants de BDAGC. 

Descripció del procediment

Un cop els estudiants han formalitzat la seva matrícula per a l'any acadèmic en qüestió es 

realitza la sessió de benvinguda a BDAGC i de presentació del nou curs. En aquesta sessió 

hi participa el Director del centre, el Director acadèmic, el Responsable Acadèmic, i els 

Directors dels Programes Acadèmics. 

Responsable del procés

Director Acadèmic 

Directors dels Programes Acadèmics 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Documentació de suport

Calendari de benvinguda al curs acadèmic 

Pla d’Acció Tutorial 

Indicadors

BIST.I-050 Nombre d’assistents a l’acte de benvinguda 

BIST.I-051 Nivell de satisfacció dels estudiants de les activitats de benvinguda 

Normativa

Normativa acadèmica UPF dels ensenyaments de màster universitari. 
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Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P3S.2  Gestionar l’avaluació de l’estudiant 

Objectiu del procés

Sistematitzar el procés trimestral d'avaluació dels estudiants en acompliment del calendari 

d'avaluacions establert tot garantint els drets dels discents a la revisió de les qualificacions 

obtingudes i, si s'escau, a una segona avaluació independentment en cas de desacord amb 

l'objectiu de generar les actes de qualificació definitives d'acord amb la normativa vigent. 

Paral·lelament, es seleccionen els treballs més destacats per tal que BDAGC pugui fer-ne 

l'oportuna difusió en els diferents canals que té establerts a tal efecte. 

Descripció del procediment

A la finalització de cada trimestre, cal que el professorat acompleixi amb les diferents 

tasques descrites observant un estricte seguiment dels terminis fixats ja que en cas contrari 

quedaria afectada l'eficiència de la gestió acadèmica de BDAGC a tots els nivells. Aquestes 

tasques són:  

1) Introducció per part del professorat de les notes al campus virtual; sistema de gestió oficial 

definit per tal de deixar reflectides les avaluacions dels estudiants. L'equip de professors de 

cada assignatura s'ha de coordinar per introduir les qualificacions parcials i finals dels 

alumnes als quals s'ha impartit classe.  

2) Alhora, el professorat farà una selecció de treballs que lliurarà al Director o Director del 

Programa Acadèmic per portar-los a les Juntes d'avaluació.  

3) És indispensable l'assistència del professorat així com del Director Acadèmic, els 

Directors o Directores de Programes Acadèmics i el Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

en aquestes Juntes d'avaluació. 

4) Revisió de notes i retorn de treballs. El discent té dret a revisar la qualificació obtinguda en 

unes dates i hores fixades a tal efecte per part del Director o Director del Programa 

Acadèmic i el professor té uns dies per modificar-la, si s'escau, al campus virtual i 

traspassar-la a les actes. Les dates concretes per a les revisions són comunicades als 

professors via correu electrònic i als estudiants mitjançant el campus virtual.  

5) Recuperacions al mes de juliol. Els alumnes que han de recuperar alguna assignatura de 

qualsevol dels tres trimestres ho poden fer el mes de juliol en les dates fixades a tal efecte 

en el calendari acadèmic anual. Les dates concretes per a les revisions són comunicades als 

professors via correu electrònic i als estudiants mitjançant el campus virtual. Signatura de les 

actes. Per tal de finalitzar oficialment el procés de l'assignatura, és de vital importància que el 

professor procedeixi a la signatura de les actes oficials. El Cap d’Ordenació Acadèmica i 

Qualitat de BDAGC informarà de la generació d'aquestes actes al professor via correu 

electrònic per tal que les pugui signar convenientment. 
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Responsable del procés

Director o Director del Programa Acadèmic 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat. 

Procés revisat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat. 

Documentació de suport

Acollida al professorat de BDAGC. 

Calendari acadèmic anual . Calendaris d’Avaluació Trimestral. 

Normativa BDAGC de recuperació d’assignatura. 

Indicadors

BIST.I-052 Nombre de sessions de feedback realitzades  

BIST.I-053 Nombre de propostes de millores presentades pels representants dels 

estudiants 

Normativa

 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P4E.1  Definir, revisar i actualitzar la política del professorat 

Objectiu del procés

Aprovar els objectius i la política del professorat per tal de garantir el compliment de la 

normativa i a millora de la qualitat docent de les titulacions. Aquest procés descriu les etapes 

des de la definició, la revisió, i la implementació de les polítiques i els plans d’acció 

dissenyats per donar resposta al compliment de la normativa vigent.  

Descripció del procediment

En base a allò que s’estipuli per part d’AQU Catalunya i la pròpia política de qualitat del 

BDAGC i el pla estratègic vigent de la Fundació BIST, el Director Acadèmic proposa el 

document referent a la política del professorat vigent per tal que la Comissió Acadèmica i la 

Comissió de Qualitat de BDAGC en faci les oportunes esmenes i, si s’escau, l’aprovi en 

darrera instància, pas previ per la difusió als diferents grups d’interès que conformen la 

comunitat BDAGC. Aquest és un dels principals processos del SGIQ BDAGC en tant que 

vetlla pel seu acompliment a nivell global. 

Responsable del procés

Director Acadèmic 

Procés elaborat per

Cap d’ordenació acadèmica 

Procés revisat per

Aprovat per la Comissió de Qualitat i la Comissió Acadèmica 

Documentació de suport

Decret 404/2006, de 24 d'octubre, regula les funcions del professorat contractat per les 

universitats públiques del sistema universitari de Catalunya. 

Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats 

publiques de centres docents d’ensenyament superior. (DOGC núm. 2291, d’11 de 

desembre de 1996) 

 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

 

https://www.aqu.cat/doc/doc_15825290_1.pdf
https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/dogc/AA-%20decret-390-1996-de-2-de-desembre-de-regulacio-del-regim-dadscripcio-a-universitats-publiques-de-centres-docents-densenyament-superior
https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/dogc/AA-%20decret-390-1996-de-2-de-desembre-de-regulacio-del-regim-dadscripcio-a-universitats-publiques-de-centres-docents-densenyament-superior
https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/dogc/AA-%20decret-390-1996-de-2-de-desembre-de-regulacio-del-regim-dadscripcio-a-universitats-publiques-de-centres-docents-densenyament-superior
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf
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 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y 

acreditación de universidades y centros universitarios. 

Indicadors

BIST.I-054 Nombre de noves millores derivades de cada revisió 

BIST.I-055 Nivell de compliment dels objectius de qualitat 

Normativa

Reial Decret 1393/2007 

Reial Decret 99/2011 

Reial Decret 420/2015 

Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat 

(SGIC), AQU Catalunya, 2017 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIG BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6708
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6708
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6708
https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P4C.1  Captar i seleccionar  professors 

Objectiu del procés

Sistematitzar el procés d’incorporació del nou professorat per part dels directors o directores 

de programes acadèmics de les titulacions de màster universitari de BDAGC per tal de fer 

front a les necessitats canviants d’aquestes i, alhora, als nous projectes acadèmics que 

sorgeixin fruit de l’activitat de BDAGC. 

Descripció del procediment

Al llarg del curs acadèmic pot produir-se la incorporació de nou professorat vinculat a les 

titulacions de màster universitari de BDAGC ja sigui per a cobrir diferents vacants o per 

incorporar nous perfils de docents a l'activitat acadèmica de BDAGC.  

 

Un cop detectades aquestes necessitats per part de l’equip de direcció de BDAGC (Degà, 

Director Executiu, Directors o Directores de Programes Acadèmics, Cap d’Ordenació 

Acadèmica i Qualitat) i contactats els possibles candidats es procedeix a una entrevista 

personalitzada per part dels Directors o Directores de Programes Acadèmics per a 

determinar-ne la idoneïtat del CV.  

 

En cas de que aquest encaixi (experiència docent, línies de recerca, publicacions, 

experiència professional, titulació acadèmica adequada,...) -i el candidat accepti-, correspon 

al Director Executiu i, en darrera instancia, al Degà determinar-ne la seva vinculació corn a 

professor de BDAGC. Aquesta vinculació - encàrrec acadèmic - pot concretar-se  de dues 

maneres:  

1) mitjançant un contracte laboral a temps parcial amb la Fundació BIST (investigadors 

provinents de centres de recerca que conformen la Fundació BIST o són investigadors 

ICREA adscrits a aquests centres).  

2) mitjançant els contractes previstos a l’article 83 de la LOU. En aquest cas, primer es 

signarà un conveni entre la Universitat Pública i la Fundació BIST per a la tramitació dels 

contractes previstos a l’article 83 de la LOU entre els professors d’una Universitat Pública i la 

Fundació BIST. A més, al finalitzar cada curs, les dues parts signaran un document amb la 

relació del professorat de la Universitat Pública a temps complet que ha participat en la 

docència de BDAGC. 

Un cop el professor queda formalment incorporat mitjançant una de les dues figures 

descrites, es procedeix a la seva acollida a BDAGC. 
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Responsable del procés

Degà de BDAGC i Gerent de la Fundació BIST 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Documentació de suport

Plans Docents d’Assignatura 

Acollida al professorat de BDAGC 

Indicadors

BIST.I-056 Percentatge de professors amb acreditació docent versus el total 

BIST.I-057 Percentatge de supervisors amb acreditació ICREA i/o ERC versus total de 

supervisors 

BIST.I-027 Percentatge de professors de la comunitat BIST versus el total 

Normativa

Conveni col·lectiu de la Fundació BIST. 

La normativa de la UPF respecte a la concessió de la venia docendi al professorat. 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P4C.2 Acollir i reconèixer nou professorat 

 

Objectiu del procés

Sistematitzar el procés d'acollida del nou professorat al projecte acadèmic de BDAGC, 

informar-lo de tot allò que li cal per a poder realitzar plenament la tasca acadèmica que li ha 

estat encomanada i conèixer la missió.la visió, els valors i l'organització acadèmica de 

BDAGC així com tots els recursos materials i virtuals dels que disposa per dur a terme 

aquesta tasca. Finalment, el professor ha de conèixer també les obligacions que es deriven 

de la seva condició. 

Descripció del procediment

L'acceptació de l'encàrrec acadèmic implica, en primera instancia, el fet d'aportar la 

documentació necessària per tal de poder tramitar davant la UPF la preceptiva venia docendi 

del professorat alhora que serveix per registrar les dades de facturació (Coordinació 

Administrativa) així corn per donar d'alta (Sistemes d'informació) al professor corn a usuari 

dels diferents suports informàtics -campus virtual, xarxa wi-fi, correu electrònic.-- de suport a 

la docència i informatius.  

Paral·lelament, el Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat rep els nous professors i els informa 

del funcionament del curs des del punt de vista de la seva gestió i el desenvolupament de les 

classes al temps que els explica i mostra els espais i serveis que tenen a Ilur disposició corn 

ara el campus virtual, les aules, els tallers i laboratoris, les sales de professors, etc._ 

Responsable del procés

Director o Directores de Programes Acadèmics 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Documentació de suport

Acollida al professorat BDAGC 

Indicadors

BIST.I-057 Nivell de satisfacció dels nous professors 

BIST.I-058 Nombre de certificats de docència emesos 

BIST.I-059 Percentatge de perfils de professors publicats a la web de la titulació 
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Normativa

La normativa de la UPF respecte a la concessió de la venia docendi al professorat. 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P4C.3 Planificar i executar el pla de formació del professorat 

 

Objectiu del procés

Sistematitzar el procés de planificació, execució i valoració del pla de formació anual del 

professorat i del personal d'administració i serveis de BDAGC per a poder fer front a les 

eventuals necessitats de formació i reciclatge professional que redunden en una millor 

atenció als diferents col·lectius que integren la comunitat BDAGC així com de la qualitat 

percebuda de l'activitat acadèmica duta a terme. 

Descripció del procediment

Al llarg dels mesos d'abril i maig el Director, el Director Acadèmic, el Cap d’Ordenació 

Acadèmica i Qualitat, el Director o Directora del Programa Acadèmic i el Gerent de la 

Fundació BIST, detecten les necessitats específiques de formació relatives als seus equips 

humans. Pel cas específic dels professors es tenen en compte les enquestes de satisfacció 

amb la docència realitzades pels estudiants de BDAGC.  

 

En base a elles el Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de BDAGC i el Gerent de la 

Fundació BIST, confeccionen el pla de formació que es posa en marxa immediatament a 

partir de la seva difusió per diferents canals i es desenvolupa fins a la fi de l'any acadèmic en 

curs. En aquest sentit, es compta també amb les activitats de formació organitzades pel 

CLIK de la Universitat Pompeu Fabra (Centre per a la Innovació en Aprenentatge i 

Coneixement (vegeu https://www.upf.edu/web/clik) a les quals hi poden participar els 

membres de BDAGC per la seva condició de centre adscrit.  

Finalment, i un cop conclou el pla de formació en vigència, es realitza una anàlisi dels 

resultats obtinguts per tal de valorar la satisfacció de tots els implicats.  

Responsable del procés

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de BDAGC i el Gerent de la Fundació BIST 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de BDAGC i el Gerent de la Fundació BIST 

Procés revisat per

Comissió de Qualitat 
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Documentació de suport

Conveni Col·lectiu de la Fundació BIST 

Oferta trimestral del CLIK de la UPF. 

Indicadors

BIST.I-060 Nombre d’activitats formatives per professors 

BIST.I-061 Nombre de professors que participen de les accions formatives per professors 

BIST.I-062 Nivell de satisfacció dels professors de les activitats formatives 

Normativa

 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC : 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre
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BIST.P4.S1 Donar de baixa el professorat 

 

Objectiu del procés

Sistematitzar el procés de baixa motivada del professorat contractat 

Descripció del procediment

L'avaluació del desenvolupament de l'activitat acadèmica del professor es fa tenint en 

compte el seu acompliment. 

Al llarg del curs acadèmic pot produir-se la baixa per motius de diferent índole d'algun dels 

membres del professorat vinculat a les titulacions de màster universitari de BDAGC ja sigui 

impulsada per la mateixa BDAGC o a petició del professor/a. Aquest Procés estableix la 

distinció entre la baixa del professorat amb contracte laboral o a través de l’art. 83 de la LOU. 

 

En el cas del professorat vinculat a través d’un contracte previst a l’article 83 de la LOU, amb 

una comunicació formal de BDAGC (Director o Directora de Programa Acadèmic) envers al 

docent o a l’inrevés (el professor comunica la seva baixa a BDAGC), ha de ser suficient. 

 

Pel cas dels professors amb contracte a temps parcial, s'estableix una doble casuística. En 

cas que la baixa sigui per termini del contracte a temps parcial o voluntària per part del 

professor, la presentació d'un escrit de baixa generarà el càlcul de la quitança per part de la 

Gerència de la Fundació BIST. Un cop signada, es donarà per finalitzada la relació 

contractual. En cas que la baixa sigui proposada pel Director Acadèmic a resultes de la 

decisió presa conjuntament amb el Director o Directora del Programa Acadèmic, correspon 

al Director del centre donar-hi, o no, el vistiplau. En cas afirmatiu, el Director del centre i el 

Director o Directora del Programa Acadèmic es reuniran amb el professor afectat per tat de 

notificar-li la rescissió del contracte i lliurar-li la documentació oportuna. 

Responsable del procés

Director del centre i el Director o Directora del Programa Acadèmic 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat i Director Executiu 

Procés revisat per

Aprovat per la Comissió de Qualitat 

Documentació de suport

Memòria de Verificació dels Màsters Universitaris. 
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Plans Docents d’Assignatura. 

Acollida al professorat de BDAGC. 

Indicadors

BIST.I-063 Nivell de compliment amb el procés de baixa del professorat 

BIST.I-064 Nombre de baixes voluntàries  

BIST.I-065 Nombre de baixes decidides per la Direcció  

Normativa

Conveni col·lectiu de la Fundació BIST. 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P5C.1 Planificar i executar el pla de formació del PAS 

 

Objectiu del procés

Sistematitzar el procés de planificació, execució i valoració del pla de formació anual del 

personal d'administració i serveis de BDAGC per a poder fer front a les eventuals necessitats 

de formació i reciclatge professional que redunden en una millor atenció als diferents 

col·lectius que integren la comunitat BDAGC així com de la qualitat percebuda de l'activitat 

acadèmica duta a terme. 

Descripció del procediment

Al llarg dels mesos d'abril i maig el Director Acadèmic de BDAGC, el Responsable Acadèmic 

de BDAGC, el Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de BDAGC, el Director o Directora del 

Programa Acadèmic i el Gerent de la Fundació BIST, detecten les necessitats específiques 

de formació relatives als seus equips humans.  

En base a elles el Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de BDAGC i el Gerent de la 

Fundació BIST, confeccionen el pla de formació que es posa en marxa immediatament a 

partir de la seva difusió per diferents canals i es desenvolupa fins a la fi de l'any acadèmic en 

curs. En aquest sentit, es compta també amb les activitats de formació organitzades pels 

centres de recerca BIST, el CLIK de la Universitat Pompeu Fabra (Centre per a la Innovació 

en Aprenentatge i Coneixement (vegeu https://www.upf.edu/web/clik) a les quals hi poden 

participar els membres de BDAGC per la seva condició de centre adscrit.  

Finalment, i un cop conclou el pla de formació en vigència, es realitza una anàlisi dels 

resultats obtinguts per tal de valorar la satisfacció de tots els implicats.  

Responsable del procés

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de BDAGC i el Gerent de la Fundació BIST 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de BDAGC i el Gerent de la Fundació BIST 

Procés revisat per

Comissió de Qualitat 

Documentació de suport

Conveni Col·lectiu de la Fundació BIST 

Oferta trimestral del CLIK de la UPF. 
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Indicadors

BIST.I-066 Nombre d’activitats formatives específiques pel PAS 

BIST.I-067 Nombre de persones del PAS que participen de les accions formatives 

específiques 

BIST.I-068 Nivell de satisfacció dels professors de les activitats formatives específiques del 

PAS 

Normativa

 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC : 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre
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BIST.P6E.1 Gestionar la informació pública i el rendiment de comptes dels 
programes formatius 

Objectiu del procés

Establiment del procés de publicació als grups d’interès de la informació referent al 

desenvolupament de les titulacions 

Descripció del procediment

El Director Acadèmic i el Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat revisaran oportunament 

l’adequació dels continguts publicats sobre el desenvolupament operatiu de les titulacions 

per tal d’adequar-los als eventuals canvis normatius o a les noves exigències del SGIQ de 

les titulacions i a les necessitats canviants pel que fa a la política de comunicació i 

màrqueting de la BDAGC. En cas que es faci necessària la implementació de canvis, en 

realitzaran la proposta que serà revisada, i aprovada si s’escau, pel Consell de Govern del 

BDAGC. Un cop es compti amb aquesta aprovació, les diferents unitats de BDAGC amb 

incidència directa sobre els diferents canals de comunicació elaboraran i realitzaran les 

actuacions i canvis que siguin necessaris per donar acompliment final a aquest procés. 

Responsable del procés

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés elaborat per

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Aprovat pel Consell de Govern 

Documentació de suport

Guia per al Seguiment de les titulacions de grau i màster d’AQU Catalunya 

Els anteriors informes de seguiment de la titulació 

Buidat estadístic de les titulacions a partir de les dades de: 

- Programa de gestió acadèmica de BDAGC 

- Fitxers UNEIX 

- EUC: http://estudis.aqu.cat/euc/ 

- WINDDATT: http://winddat.aqu.cat/ 

http://estudis.aqu.cat/euc/
http://winddat.aqu.cat/
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Indicadors

BIST.I-069 Nivell d’acompliment amb els registres de documents públics 

BIST.I-070 Desviació del pressupost inicial 

BIST.I-071 Increment dels ingressos totals per noves activitats 

Normativa

Guia per al seguiment de les titulacions de grau i màster d’AQU Catalunya. 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre/
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BIST.P6S.1 Procés de gestió de les enquestes dels diferents grups d’interès 

Objectiu del procés

Sistematitzar el procés de gestió de les enquestes de satisfacció dels diferents grups 

d’interès que conformen la comunitat BDAGC. 

Descripció del procediment

Al començament del curs acadèmic, el Cap d'Ordenació Acadèmica i Qualitat conjuntament 

amb els Directors o Directores dels Programes Acadèmics i el Director Acadèmic elaboren el 

Calendari anual d'enquestes que al llarg del curs acadèmic serà enviat per part del Cap 

d'Ordenació Acadèmica i Qualitat als diferents grups d'interès (alumnes de màster 

universitari, alumnes de formació contínua, Personal d'Administració i Serveis, Professorat, 

BIST Alumni).  

Quan pertoqui, el Cap d'Ordenació Acadèmica i Qualitat farà el llançament de l’enquesta via 

Campus virtual i correu electrònic. Els grups d'interès respondran a l'enquesta que serà 

recollida i analitzada pel Cap d'Ordenació Acadèmica i Qualitat amb cada un dels Directors o 

Directores de Programes Acadèmics qui en traurà les oportunes conclusions a objectes de 

millora contínua  

Responsable del procés

Cap d'Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés elaborat per

Cap d'Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Procés revisat per

Comissió de Qualitat 

Documentació de suport

Calendari anual d’enquestes de satisfacció /valoració als grups d’interès. 

Indicadors

BIST.I-072 Percentatge de persones que responen les enquestes 

BIST.I-073 Nombre de suggeriments recollits i implementats 
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Normativa

Les guies AQU Catalunya sobre el seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

El mateix Sistema de Garantia Interna de Qualitat de les titulacions BDAGC. 

Emmagatzematge, custòdia i consulta

La documentació original (en format paper i electrònic) del SGIQ BDAGC així com del 

present procediment és custodiada pel Responsable de Qualitat sense perjudici de la seva 

difusió entre els diferents grups d’interès que conformen la comunitat BDAGC mitjançant 

l’apartat “Qualitat de les titulacions” de la pàgina web del BDAGC : 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre. Per tal d’evitar-ne la seva 

manipulació i dur-ne el pertinent control, tot document que no coincideixi amb aquests 

originals no es considerarà vàlid. 

https://bist.eu/education/bist-dolors-aleu-graduate-centre
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