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1 OBJECTE 

Realitzar la recollida i l’anàlisi de la informació relativa al programa formatiu per tal que la presa 
de decisions es faci sobre la base d’informació suficient i necessària, i controlar el 
desenvolupament de l’ensenyament per tal de garantir-ne la qualitat. 
 

2 ABAST 

Totes les activitats necessàries per dur a terme les quatre fases fonamentals per garantir la 
qualitat dels programes formatius: 
 

a) Recollida i anàlisi de la informació 
b) Presa de decisions 
c) Control, revisió i millora contínua 
d) Rendiment de comptes 

 
Aquestes fases s’han de succeir de forma cíclica per tal que es millori de manera contínua la 
titulació. 
 

3 RESPONSABLE DEL PROCÉS 

− Degà o director de la titulació 

4 REFERÈNCIES/NORMATIVA 

� Reial Decret 861/2010, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007 
� Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials 
� Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la Universitat de les 

Illes Balears 
� Normativa específica postgrau: http://postgrau.uib.cat/informacio/normativa/ 

 

5 DEFINICIONS 

SGIQ: Sistema Intern de Garantia de Qualitat 
 

6 DESENVOLUPAMENT 

6.1 Generalitats 
El Sistema de Garantia de Qualitat (SGIQ) dels centres i títols oficials de la UIB es basa en 
l’aplicació cíclica de quatre fases consecutives: 

� Recollida i anàlisi d’informació 
� Presa de decisions 
� Control, revisió i millora contínua 
� Rendiment de comptes 

6.2 Recollida i anàlisi de la informació 

6.2.1 Recopilació de la informació 
És necessari que els responsables de la gestió de la qualitat d’una titulació coneguin allò que 
succeeix amb la seva titulació. Per aquest motiu el responsable de qualitat de la titulació serà 
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l’encarregat de recopilar, revisar i comprovar tota la informació relativa al desenvolupament 
dels processos, els objectius de la titulació i els resultats, i posar-la a disposició del CGQ 
perquè l’analitzi. 
 
En cas que el responsable de qualitat detecti l’absència o la mancança de fiabilitat en la 
informació, ho ha de comunicar a qui li ha subministrat la dita informació perquè procedeixi a 
corregir-la o completar-la. 

6.2.2 Fonts d’informació 
Vegeu PS6. Recollida i mesurament de resultats 

6.2.3 Anàlisi de la informació 
La CGQ es reunirà com a mínim cada semestre, després de ser convocada pel secretari. El 
secretari aixecarà acta de les sessions, que enviarà a tots els components de la CGQ, els quals 
disposaran d’una setmana per proposar-hi correccions. En cas contrari, es considerarà 
aprovada. 
 
Els informes, indicadors i estadístiques a què fa referència el punt anterior han de ser analitzats 
per la CGQ en les seves reunions periòdiques o extraordinàries en cas que el responsable de 
qualitat així ho consideri necessari. Ha de quedar evidència en acta tant de la informació que 
s’ha analitzat com de les decisions preses. 
 

6.3 Presa de decisions 
De l’anàlisi anterior s’han de realitzar accions de millora (correctives o preventives) per tal de 
solucionar els punts febles, prevenir la seva potencial aparició o millorar el sistema. 
 
Com a conseqüència de la priorització de les propostes de millora s’ha d’establir el Pla anual de 
millora, en el qual s’especifiquin les accions per fer, el responsable o els responsables de dur-
les a terme i la data d’inici i de finalització de les tasques. En cas que siguin necessaris, 
s’especificaran els recursos per executar les activitats encomanades. 
 
Els plans de millora que elabori la CGQ hauran de ser aprovats per la junta de centre o òrgan 
pertinent. 
 

6.3.1 Implantació dels plans de millora / execució d’accions 
Els plans de millora s’han d’executar segons allò que es preveu als plans d’acció fruit de 
l’anàlisi de la informació, les revisions del sistema o altres fonts. 
 

6.4 Control, revisió i millora contínua 

6.4.1 Control de la implantació / execució d’accion s 
El degà o el director és l’encarregat de fer un seguiment continu de les accions planificades. 
Una vegada executades, durà la informació dels resultats a les reunions del CGQ. 
 

6.4.2 Memòria anual de seguiment del SGIQ 
A la reunió del darrer semestre la CGQ elaborarà una memòria que reculli els principals 
resultats de les activitats realitzades (incloent totes aquelles relatives a la gestió de la qualitat), 
que s’aprovarà a la junta de centre o òrgan pertinent, i que es publicarà a la web. La memòria 
ha d’anar acompanyada d’un informe dels resultats acadèmics assolits durant el curs i contenir 
les propostes de millora que se’n derivin. 
 



Codi : UIB-PE7 

Versió:  1 
Universitat de les
Illes BalearsUIB

 

PROCÉS D’ANÀLISI I MILLORA DE RESULTATS 

Pàg.: 3 de 4 

 
Un cop aprovades les memòries el degà o director les remetrà al vicerector de Docència I 
Qualitat perquè en faci la revisió i l’estudi i la remeti a la CQUIB. 
 
En concret, la memòria ha d’incloure: 

� Política de qualitat i objectius generals. 
� Resultats del seguiment i compliment dels objectius de la qualitat del títol. 
� Resultats i seguiment de l’aprenentatge, de la inserció laboral, dels programes de 

mobilitat, de les pràctiques externes, de l’assoliment de competències, de l’orientació 
professional i de les accions d’orientació, acollida i tutorització. 

� Informació relativa a la satisfacció dels grups d’interès interns i externs. 
� Informació relativa a suggeriments, queixes o reclamacions. 
� Estat de les accions de millora. 
� Seguiment de les accions previstes en revisions anteriors del SGIQ. 
� Canvis que podrien afectar el SGIQ. 
� Avaluació de les oportunitats de millora i necessitat d’efectuar canvis en la gestió del 

sistema. 
� Revisió de les directrius del RD 1393/2007. 
� Proposta dels objectius de qualitat per a la pròxima anualitat. 
� Propostes de millora del SGIQ. 

 

6.5 Rendiment de comptes 
La memòria anual serà pública a la web i accessible als grups d’interès i a tota la societat en 
general. 
 

7 SEGUIMENT I MESURAMENT 

Les activitats previstes en aquest procés s’hauran d’incloure a la memòria anual segons el que 
es descriu al capítol 5 d’aquest procediment. 
 

8 EVIDÈNCIES I REGISTRES 

Identificació del registre Suport 
Responsable de la 

custòdia 
Temps de 

conservació 
Actes de la CGQ Paper i/o informàtic Secretari de la CGQ 6 anys 
Actes de l’equip de 
direcció / junta de centre 
o comissió acadèmica de 
postgrau 

Paper i/o informàtic Secretari 6 anys 

Memòria anual de 
seguiment del SGIQ 

Paper i/o informàtic Degà/director 6 anys 

 
 

9 AGENTS INTERVINENTS 

9.1 Responsable de qualitat 
Recopilar la informació. 
 

9.2 Comissió de garantia de qualitat 
Analitzar la informació, elaborar els plans de millora i redactar la memòria anual de seguiment 
del SGIQ. 
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9.3 Junta de centre o òrgan pertinent 
Aprovar els plans de millora i revisar l’oferta formativa. 
 

9.4 Degà o director  
Controlar la implantació o l’execució de les accions. 
 

9.5 CQUIB 
Rebre, estudiar i aprovar les memòries anuals de seguiment del SGIQ. 


