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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte “Definició, implantació i certificació d'un sistema de gestió de la qualitat de la docència basat en els principis 
de l'EEES” de dos anys de durada, es una continuació del projecte  “Acreditació de la qualitat a 6 assignatures de 
l’EPSC”, que L’any 2004, un grup de professors de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels van dur a terme els 
anys 2003 i 2004, projecte que va rebre una subvenció a la convocatòria MQD 2002 d’ajuts per al finançament de 
projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya. Aquest projecte va culminar amb 
l’elaboració del document “Gestió de la Qualitat d’una Assignatura de l’EPSC: Nivell 0 – Requeriments” i l’expedició per 
l’empresa certificadora Det Norske Veritas (la mateixa empresa que certifica la ISO 9001:2000 aplicada al Disseny del 
Programa de Formació, i Organització i Desenvolupament de l'Activitat Docent de l’Escola), de certificats que 
acreditaven que quatre assignatures complien, en aquell moment tots els requeriments establerts en el document 
(requeriments que feien referència als objectius de les assignatures, al seu programa d’activitats, al sistema de recollida 
i anàlisi de dades i al procés de millora contínua). 
 
A partir dels comentaris que en aquell moment va fer l’auditor de la empresa certificadora, de la legislació i normativa 
aplicable a les noves titulacions i de la experiència que alguns dels professors participants en el projecte han adquirit al 
auditar a professors externs a la Escola per determinar si les seves assignatures complien els requisits  establerts al 
document abans citat, s’ha elaborat una nova versió del document, que anomenem ““Gestió de la Qualitat d’una 
Assignatura de l’EPSC: Nivell 1 – Requeriments”, més exigent que la anterior i que resol alguns dels defectes de la 
primera versió. 
 
Una conseqüència de la realització del projecte ha estat la creació, dins del programa RIMA del ICE de la UPC,  del 
“Grup d’Interès Qualitat a l’Aula (GiQual)”.      

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project entitled “Definition, implementation and certification of quality management system of teaching 
based on the principles of the EHEA”  is a two-year long project that is a continuation of the project entitled 
"Accreditation of quality in 6 subjects of EPSC", which a group of teachers at the Technical School of 
Castelldefels (EPSC) conducted in 2003 and 2004. This project received a grant under the MQD program aimed 
at improving teaching quality in universities of Catalonia. The main results of this project was the document 
"Quality Management of Subjects at the EPSC: Level 0 - Requirements", and the formal accreditation by the  
certifying company Det Norske Veritas (the company that certifies ISO 9001 at the EPSC), that four subjects at 
EPSC accomplished at that time all the requirements of Level 0. These requirements referred basically to the 
learning objectives formulation, the planning of learning activities and the system for continuous improvement.
 
In the current project we have written a second and more advanced version for the quality requirements (the 
Level 1-Requierements). This new version has been elaborated taking into account the comments form 
professionals of the certifying company, new regulations that must be fulfilled in the new degrees, and 
experience acquired by members of the project team in certifying subjects (even outside EPSC) using the Level 
0 Requirements. 
 
Another of the results of the project has been the starting of an interest group n 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
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Introducció 
 
Els anys 2003 i 2004, un grup de professors de l’Escola van dur a terme el projecte “Acreditació 
de la qualitat a 6 assignatures de l’EPSC”, projecte que va rebre una subvenció a la 
convocatòria MQD 2002 d’ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat 
docent a les universitats de Catalunya. Aquest projecte va culminar amb l’elaboració del 
document “Gestió de la Qualitat d’una Assignatura de l’EPSC: Nivell 0 – Requeriments” i 
l’expedició per l’empresa certificadora Det Norske Veritas (la mateixa empresa que certifica la 
ISO 9001 de l’Escola), de certificats que acreditaven que quatre assignatures complien tots els 
requeriments establerts en aquell document (requeriments que feien referència als objectius de 
les assignatures, al seu programa d’activitats, al sistema de recollida i anàlisi de dades i al 
procés de millora contínua). 
Aquests certificats es van emetre un cop realitzades les corresponents auditories a les 
assignatures seguint el mateix procediment que s’aplica per certificar la norma ISO. Per això es 
va requerir un dia d’auditor, temps excessiu si el comparem amb el temps necessari per auditar 
el sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001 de l’Escola (dos dies d’auditor). 
En paraules del mateix auditor: “la diversitat de formats utilitzats per les diferents assignatures 
(per exemple, en el programa d’activitats) dificulta la tasca d’auditoria, implicant una major 
dificultat i dedicació de temps per auditar cadascuna de les assignatures”. Es fa, per tant, 
necessari homogeneïtzar els formats utilitzats per les diferents assignatures i fer-los 
compatibles amb el model de pla docent que l’Escola o la Universitat defineixin un cop 
adaptades les titulacions a l’EEES . 
Com a continuació d’aquell projecte, es va plantejar el projecte “Definició, implantació i 
certificació d'un sistema de gestió de la qualitat de la docència basat en els principis de 
l'EEES”, la finalitat del qual era 
 
“Elaborar una nova versió, més exigent del document “Gestió de la Qualitat d’una assignatura 
de l’EPSC. Nivell 0- Requeriments”, on s’especifiqui el contingut i format de la documentació 
exigida (que ha de ser compatible  amb el model de pla docent actualment en elaboració  a la 
UPC), que estigui en sintonia amb els requisits de l’EEES i que inclogui requisits específics per 
a les diferents metodologies docents (aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en 
projectes, etc.) es l’objectiu principal del projecte. Aquest nou document ha de permetre reduir 
el temps necessari d’auditoria i ha de poder ser complimentat a partir de la informació que el 
professor fa pública a l’estudiant a través de la plataforma Moodle. En aquesta mateixa 
plataforma esta previst implementar material d’ajut, principalment pel que fa a la recollida de 
dades (temps de dedicació de l’estudiant, enquestes de satisfacció, etc.) i a l’elaboració del pla 
de millora” 
I els seus dos objectius principals 
“Objectiu 1: Certificar totes les assignatures participants en el projecte (en el cas de quatre de 
les assignatures, es tracta d’una recertificació), amb un cost econòmic raonable 
Objectiu 2: Elaborar una nova versió, més exigent que l’anterior, del procediment “Requisits de 
gestió de la qualitat d’una assignatura de l’EPSC” i certificar algunes de les assignatures 
participants en el projecte” 
Els dos anys en els que s’ha desenvolupat el projecte han estat plens de esdeveniments, molts 
d’ells imprevistos, que han afectat al desenvolupament del mateix. Principalment, tot el referent 
a les noves titulacions de grau i, especialment en el cas de les enginyeries, el retard 
considerable en aparèixer i aclarir-se les regles de joc.  Durant aquest període, i especialment 
al darrer any, la Universitat, l’Escola i els seus professors han estat dedicant una part molt 
important del seu temps a l’elaboració dels plans d’estudi de les noves titulacions de grau i de 
la documentació necessària per la seva verificació, segons el programa VERIFICA. Això també 
ha provocat un enrederi-me’n en la elaboració per part de la universitat de les normatives 
acadèmiques i, en especial, del model de pla docent (que finalment va veure la llum al primer 
trimestre del any 2009). Per aquest motiu, no s’han pogut assolir tots els objectius, 
especialment pel que fa referència a la certificació o recertificació d’assignatures per part de 
l’empresa DNV prevista inicialment i, en conseqüència, tampoc s’ha gastat el total del ajut 
econòmic concedit i prevista per aquestes auditories. 
No obstant, s’han assolit altres fites, no previstes inicialment, però que els participants al 
projecte consideren de molt d’interès. 
 
Objectius previstos i resultats assolits 
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Sis van ser els objectius concrets  del projecte. A continuació es detallen aquest objectius i els 
resultats que hem assolit.  
 
- Objectiu: Disposar del document “Gestió de la Qualitat d’una Assignatura de l’EPSC: 
Nivell 0 – Requeriments” modificat en el sentit que s’hi especificaran de forma clara el contingut 
i format de la documentació exigida, contingut i formats compatibles amb els que es maneguen 
a la prova pilot d’adaptació a l’EEES. 
 
- Resultat assolit: El model de pla docent elaborat pel ICE de la UPC per les 
assignatures de les noves titulacions de grau, i que recull algunes dels suggeriments que van 
fer alguns dels professors participants en aquest projecte, especifica el contingut i format dels 
apartats relatius als objectius d’aprenentatge i al programa d’activitats. 
 
 
- Objectiu: Disposar d’un nou document  “Gestió de la Qualitat d’una Assignatura de la 
EPSC: Nivell 1 – Requeriments”, més exigent que l’anterior, i amb requisits específics per a 
algunes metodologies docents (com a mínim, per a l’aprenentatge cooperatiu) i per a les 
competències. 
 
- Resultat assolit: Dos professors de la Universidad de Zaragoza van tenir coneixement 
del nostre document “Gestió de la Qualitat d’una Assignatura de l’EPSC: Nivell 0 – 
Requeriments” i es van sol·licitar que els auditéssim (veure annex 3). La experiència de 
“auditar” en lloc de ser “audit” i el fet de posa a prova, el nostra document fora del context en el 
que es va crear, es ha permès adonar-nos que la “lletra” del document no reflexa va al 100% 
“l’esperit” amb el que es va redactar i ens ha ajudat a elaborar una segona versió molt millorada 
del document que hem anomenat “Gestió de la Qualitat d’una Assignatura de la EPSC Nivell 1 
– Requeriments” (veure annex 1). 
 
 
- Objectiu: Es disposarà d’utilitats implementades sobre la plataforma Moodle. 
 
- Resultat assolit: No s’han implementat, però el model de pla docent definit per la UPC, i 
que totes les escoles hauran de fer servir a les noves titulacions, s’ha implementat sobre 
PRISMA i sembla que serà possible que es pugui accedir a ell també des de el Moodle. 
 
 
- Objectiu: Quatre assignatures, com a mínim, disposaran del certificat emès per 
l’empresa certificadora Det Norske Veritas, conforme el seu sistema de gestió de la qualitat 
compleix amb els requisits establerts al document “Gestió de la Qualitat d’una Assignatura de 
l’EPSC: Nivell 1 – Requeriments”. 
 
- Resultat assolit: Com ja s’ha comentat, no s’han dut a terme les auditories per part de 
la empresa DNV, però una de les assignatures ha estat auditada, segons el nou document, per 
un membre del Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC i dos membres del Gabinet 
de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la mateixa universitat han actuat com a auditors 
d’una de les assignatures participants al projecte. L’experiència ha estat per a totes parts molt 
positiva i ja s’han planificat auditories per tres assignatures més. Es considera un encert que el 
ICE i el GPAQ participin conjuntament en els processos d’auditoria i que aquest es l’únic 
sistema sostenible que permetrà auditar de forma regular a un nombre elevat d’assignatures de 
la universitat e, inclús, de altres universitats (veure annex 2). 
 
 
- Objectiu: La resta d’assignatures participants en el projecte disposaran del certificat 
emès per l’empresa certificadora Det Norske Veritas, conforme el seu sistema de gestió de la 
qualitat compleix amb els requisits establerts en el document “Gestió de la Qualitat d’una 
Assignatura de l’EPSC: Nivell 0 – Requeriments” 
 
- Resultat assolit: Tampoc s’han auditat però, a petició del ICE, el professor responsable 
del projecte ha creat, dins del projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies 
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d’Aprenentatge) el “Grup d’interès Qualitat a l’Aula” (GiQUAL), que ha començat a donar les 
seves primeres passes al passat mes de juliol i que actualment compte amb 17 membres, tots 
ells de la UPC, entre ells 5 dels participants en aquest projecte 
(https://www.upc.edu/rima/grups/giqual-grup-d2019interes-201cqualitat-a-l2019aula201d/). Tots 
aquests membres s’han compromés a assolir, en un termini màxim d’un any a comptar des de 
l’ingrés en el grup, la implantació d’un sistema de recollida sistemàtica de dades, que haurà 
d’incloure, com a mínim: dades sobre el temps de dedicació dels estudiants, dades sobre els 
treballs realitzats pels estudiants i dades sobre la percepció de l’estudiant. 
 
 
- Objectiu: El temps mitjà necessari per auditar una assignatura serà, com a màxim, de 
45 minuts. 
 
- Resultat assolit: Aquest objectiu es va establir amb la intenció de reduir el cost 
econòmic de les auditories. Amb el nou model de auditories establert, el cost econòmic es 
redueix (en el cas del nostre projecte ha estat a cost zero) i aquest objectiu ja no es 
imprescindible. Inicialment, el temps de durada de les auditories ha estat molt superior. Es 
raonable pensar que, amb la pràctica, el temps d’auditoria s’anirà reduint. 
 
 
Com a evidències dels resultats del projecte, a l’ANNEX I es presenten els principals canvis 
introduïts al document “Gestió de la Qualitat d’una Assignatura de la EPSC Nivell 0 – 
Requeriments” i a l’ANNEX II la ultima versió del document “Gestió de la Qualitat d’una 
Assignatura de la EPSC Nivell 1 – Requeriments”. 
 
A l’ANNEX III es presenta l’informe de la auditoria que, segons l’anterior document, va realitzar 
l’ICE conjuntament amb el GPAQ de la UPC i, a l’ANNEX IV, l’informe que dos dels professors  
participants  al projecte van realitzar a dos professors de la Universidad de Zaragoza. 
 
Per últim, indicar que part dels resultats del projecte es van presentar al “VI Foro sobre la 
evaluación de la calidad de la educación superior y de la investigación”, que es va celebrar a la 
ciutat de Vigo els dies 8 a 11 de setembre del present any. 
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ANNEX I 
Principals canvis produïts en el document “Gestió de la Qualitat d’una assignatura de l’EPSC. Requeriments 

2. DEFINICIONS 
Versió Nivell 0 Canvis introduïts a la versió Nivell 1 

Lliurable: Qualsevol producte elaborat pels estudiants (de forma individual 
o en grup) i que han de lliurar al professor, tant si el producte és qualificat 
com si no ho és (s’inclouen en aquesta categoria els controls i exàmens). 
Registre: evidència que demostra que es compleixen els requeriments 
establerts en aquest document (en paper o en format electrònic). 
Objectiu formatiu: defineix què és el que l’estudiant ha d’haver après al 
final de l’assignatura. 
Programa d’activitat: relació de les activitats que els estudiants han de dur 
a terme per assolir els objectius formatius. 

En els diversos documents, tant a nivell de legislació estatal o autonòmica 
com a nivell de universitat, apareixen molt sovint els termes 
“competència”, “competència específica”, “competència genèrica”, 
“objectiu d’aprenentatge general” o “objectiu d’aprenentatge específic”. En 
tot el document s’ha substituït el terme “objectiu formatiu” per el de 
“objectiu d’aprenentatge”. 
 
Per la importància que han adquirit aquests termes i pel fet que molt 
sovint es confonen, s’ha inclòs en aquest apartat les seves definicions. 
També s’ha inclòs la definició de Taxonomia de Bloom, que es cita a la 
nova versió del document. 

 
3. PROCÉS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE 

3.1 Objectius d’aprenentatge de l’assignatura 
Versió Nivell 0 Canvis introduïts a la versió Nivell 1 

 Les noves titulacions han de garantir que els seus estudiants adquireixen 
les competències definides al títol. Per coherència, s’ha inclòs al 
document com a requisit “especificar les competències (específiques i 
genèriques) de la titulació a les quals contribueix l’assignatura. La 
redacció d’aquestes competències haurà de coincidir literalment amb les 
oficials de la titulació”. 

Els objectius formatius de l’assignatura han d’estar formulats en forma de 
llista de sentències precedides amb la frase (o equivalent): 

 “Al final l’alumne ha de ser capaç de:”: 
A cadascuna de les frases de la llista: 
• El subjecte ha de ser l’estudiant 
• El verb ha de correspondre a una acció observable 
Els complements han de delimitar l’àmbit i les condicions per al 
desenvolupament de l’acció 

Aquest grau de detall en la definició dels objectius es considera 
imprescindible només per als objectius d’aprenentatge específics. Per 
facilitar la comprensió dels objectius específics, es recomana que 
“cadascuna de les frases que defineix un objectiu específic porti una 
indicació del tipus o nivell d’objectiu segons la taxonomia de Bloom o 
similar” 
 
Donat que una assignatura pot tenir que treballar tant competències 
específiques com genèriques, es considera adient permetre que la frase 
que precedeixi al llistat d’objectius específics pugui ser també: “En acabar 
l’assignatura, l’estudiant/a millorarà la seva capacitat de:” 
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3. PROCÉS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE 
3.1 Objectius d’aprenentatge de l’assignatura (cont) 

Versió Nivell 0 Canvis introduïts a la versió Nivell 1 
Les frases poden estar agrupades per temes, i/o precedides d’altres 
frases que estableixin objectius generals del curs, per als quals els 
requeriments de precisió i concreció poden relaxar-se. 

S’ha establert com a requisit la definició d’objectius d’aprenentatge 
generals i la seva vinculació amb les competències que la titulació hagi 
definit i a les quals contribueixi l’assignatura i es recomana “que el 
nombre d’objectius d’aprenentatge generals sigui com a màxim el doble 
dels ECTS totals de l’assignatura i com a mínim, la meitat” 

L’equip de professors de l’assignatura ha de tenir definit el mecanisme 
mitjançant el qual faran públics els objectius de l’assignatura als seus 
alumnes, a l’inici del curs. 

Una de les propostes de millora que es van determinar com a 
conseqüència de la auditoria que es va realitzar a dos professors de la 
Universidad de Zaragoza, va ser: “Establecer la obligatoriedad de 
disponer de un documento que, entre otras cosas,  incluya la relación 
completa de objetivos de la asignatura. El procedimiento actual permite 
que los objetivos estén especificados en diversos documentos, lo que 
dificulta el proceso de auditoría”. 
Aquesta millora s’ha reflectit en la nova versió del document al dir: 
“L’equip de professors de l’assignatura ha de elaborar un document que 
inclogui la relació complerta tant dels objectius d’aprenentatge generals 
com dels específics, i la vinculació amb les competències de la titulació 
dels primers” 
 
Per adequar encara més el llenguatge al utilitzat en qualitat, s’ha 
substituït la frase “ha de tenir definit el mecanisme” per la de “ha de 
establir, implementar i mantenir un procediment”. Es important indicar en 
aquest punt que les frases “establir, implementar i mantenir un 
procediment” i “establir, implementar i mantenir un procediment 
documentat” no diuen el mateix. En el primer cas no es necessari que el 
procediment estigui escrit però en el segon es imprescindible. 
Per la formació de l’estudiantat es considera que el més important es que 
conegui quins son els objectius d’aprenentatge específics, i aquest son 
els que la nova versió obliga a fer públics als estudiants, permeten que, 
en el cas molt habitual de un nombre elevat d’objectius, aquesta publicitat 
es vagi fent a mida que avança el curs. 
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3. PROCÉS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE 
3.2 Programa d’activitats 

Versió Nivell 0 Canvis introduïts a la versió Nivell 1 
Per aconseguir que els estudiants assoleixin els objectius formatius hi ha 
d’haver un programa d’activitats, que ha d’establir: 
b) Una indicació de quins són els objectius formatius, o temes (cas que 
els objectius estiguin agrupats per temes) sobre els quals incideix 
cadascuna de les activitats del programa.  

El redactat anterior permetia agrupar els objectius en temes, però 
obligava a relacionar totes i cadascuna de les activitats amb un objectiu o 
tema. A la nova “Es acceptable agrupar les activitats i els objectius 
d’aprenentatge específics i relacionar ambdues agrupacions”. 

Per aconseguir que els estudiants assoleixin els objectius formatius 
hi ha d’haver un programa d’activitats, que ha d’establir: 
 
c) El temps que, de mitjana, i per a cada setmana del curs, l’estudiant 
haurà de dedicar a la realització de les tasques del programa d’activitats. 

Com a les noves titulacions, les assignatures es mesuren en ECTS, per 
coherència s’ha afegit el text: “El còmput total del temps previst ha de 
coincidir amb el corresponen al crèdits ECTS de l’assignatura”. 
 
Que una assignatura requereixi una dedicació per part del estudiant 
igual a la que li correspon segons el nombre de crèdits ECTS no té 
perquè ser sinònim d’un bon programa d’activitats. Per això, s’ha 
afegit el paràgraf: “Si la dedicació setmanal prevista no es regular al 
llarg del curs, es imprescindible que l’assignatura es coordini amb 
les altres assignatures del mateix curs per tal d’evitar la existència 
de pics de treball que dificultin o impossibilitin la realització de les 
activitats per part dels estudiants. S’ha de mantenir registre que 
evidencií aquesta coordinació”. 

S’ha de mantenir un registre (evidència) del programa d’activitats 
proposat, amb indicació de la data, objectiu formatiu o tema i liurables. 

Un altre conclusió a la que es va arribar amb motiu de l’auditoria 
realitzada ja citada anteriorment va ser: “Establecer un formato para el 
programa de actividades en el que se diferencie claramente actividades y 
entregables (muchas veces se confunden ambos términos)”. 
 
En lloc de establir un format, s’ha optat pel següent redactat: “S’ha de 
mantenir un registre (evidència) del programa d’activitats proposat, amb 
indicació del temps previst, de la data i dels objectius d’aprenentatge 
específics. També s’ha de mantenir un registre amb la relació de 
lliurables proposats. Aquest dos registres es poden  convertir en un de 
sol, sempre i quant es diferencií clarament entre activitats i lliurables”. 
 
El programa d’activitats es una eina imprescindible pel correcte 
procés formatiu de l’estudiant i es imprescindible que el conegui. 
Aquest fet no va quedar reflectit en el redactat de la versió anterior i 
ara s’ha corregit l’error al introduir la frase: “També s’ha de establir, 
implementar i mantenir un procediment que garanteixi que els 
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estudiants coneixen el programa d’activitats amb la relació de 
lliurables i la seva especificació”. 

4. MESURA, ANÀLISI I MILLORA 
4.1 Mesura i seguiment 

Versió Nivell 0 Canvis introduïts a la versió Nivell 1 
Una assignatura ha de tenir un sistema de recollida sistemàtica de 
dades, que ha d’incloure: 
 
a) Dades sobre el temps de dedicació dels estudiants 

 
S’ha de disposar d’informació sobre el nombre d’hores que l’estudiant ha 
dedicat cada setmana a la realització de les activitats proposades. Per 
això, se l’hi ha de preguntar de forma sistemàtica, com a mínim una 
vegada al mes. 
 
S’ha de mantenir un registre de la informació recollida. 

Auditoria realitzada: “Revisar el redactado de los requisitos para que el 
cumplimiento formal de los mismos garantice la consecución del objetivo 
que los autores del procedimiento perseguían al establecerlos. Como 
ejemplo se puede citar el punto 4.1, apartado (a) del procedimiento 
relativo a los datos sobre el tiempo de dedicación de los alumnos. La 
simple recogida de los datos ya cumple con el requisito, aunque el 
objetivo pretendido es la recogida y análisis continuo de estos datos, para 
poder aplicar acciones inmediatas en caso de que la realidad no coincida 
apreciablemente con las previsiones” 
 
A la nova versió es recomana “fer-ho un cop per setmana” i  es regula 
que “S’ha de establir, implementar i mantenir un procediment de recollida 
de la informació que garanteixi que es disposa de informació de un 
nombre representatiu dels estudiants matriculats i que es realitza un 
anàlisi continu de la informació”. 

b) Dades sobre els treballs realitzats pels estudiants 
L’equip de professors de l’assignatura ha de portar un control dels 
lliurables rebuts, i mantenir un registre de les qualificacions assignades, 
quan apliqui. S’ha de mantenir un registre d’aquest control. 

Pel mateix motiu comentat anteriorment, es regula que “S’ha de establir, 
implementar i mantenir un procediment de recollida de dades sobre els 
treballs realitzats pels estudiants que garanteixi que es disposa de 
informació de un nombre representatiu dels estudiants matriculats i es 
realitza un anàlisi continu de la informació”. 

 
4. MESURA, ANÀLISI I MILLORA 

4.2 Anàlisi de dades i pla de millora 
Versió Nivell 0 Canvis introduïts a la versió Nivell 1 

L’equip de professors d’una assignatura ha de determinar, un cop 
finalitzat el curs, el nivell de millora de l’assignatura en base a l’anàlisi de 
la següent informació: 
• el compliment dels objectius de millora previstos 

Per a facilitar l’anàlisi s’afegeix la recomanació de valorar, en una escala 
entre 0 y 1, el grau de assoliment (relació entre lo realitzat i el previst). 

A partir de les conclusions de l’anàlisi, i abans de l’inici de cada curs, s’ha 
d’elaborar un pla de millora que ha d’especificar els objectius de millora 
per al següent període d’ impartició de l’assignatura. 

A la nova versió es regula que s‘han de treure conclusions de l’anàlisi de 
cadascun dels ítems. 
En el cas d’assignatures trimestrals o quadrimestrals es permet elaborar 
un pla de millora anual. 
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ANNEX II 
 

GESTIÓ DE LA QUALITAT D’UNA ASSIGNATURA DE 
L’EPSC: NIVELL 1 
REQUERIMENTS 
 
Aquest document és el resultat del projecte “Definició, implantació i certificació d'un 
sistema de gestió de la qualitat de la docència basat en els principis de l'EEES” en què 
han participat els següents professors de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels 
(Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
• Jordi Hernández Marco (Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions) 
• Josep Jordana Barnils (Departament d’Enginyeria Electrònica) 
• Roque Meseguer Pallares (Departament d’Arquitectura de Computadors) 
• Miguel Valero García (Departament d’Arquitectura de Computadors) 
 
El projecte ha comptat amb la col·laboració del Institut de Ciències de la Educació   i 
del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, i ha estat subvencionat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació de la Generalitat de Catalunya (Ajuts per al finançament de projectes 
per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya , MQD 2007). 
 
En aquest document s’especifiquen els requeriments que, en opinió dels autors, ha de 
satisfer el sistema de gestió de la qualitat d’una assignatura, i està redactat de forma 
que sigui auditable, per permetre que una empresa certificadora externa, una agència 
de qualitat  o qualsevol altre organisme intern o extern a l’Escola o la Universitat pugui 
emetre certificats de conformitat. 
 
Aquest document forma part de la documentació del sistema de gestió de la qualitat de 
l’EPSC, certificat amb la norma ISO 9001:2000 i és una segona versió del document 
“GESTIÓ DE LA QUALITAT D’UNA ASSIGNATURA DE L’EPSC: NIVELL 0. 
REQUERIMENTS” que van elaborar l’any 2004 els autors d’aquesta segona versió 
conjuntament amb els professors també de l’Escola Politècnica Superior de 
Castelldefels 
 
• Javier Bará Temes (Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions) 
• Jaime Oscar Casas Piedrafita (Departament d’Enginyeria Electrònica) 
 
i que va comptar amb la col·laboració de l’empresa certificadora Det Norske Veritas, i 
va estar subvencionat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya (Ajuts per al finançament de projectes per a 
la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya , MQD 2002). 
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GESTIÓ DE LA QUALITAT D’UNA ASSIGNATURA DE 
L’EPSC. NIVELL 1: REQUERIMENTS 
 
1 Objecte i camp d’aplicació 
 
1.1  Generalitats 
L’adopció, per part d’algunes assignatures, d’un sistema de gestió de la qualitat és una 
decisió estratègica de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels, que està en 
consonància amb la certificació ISO 9001:2000, i amb els processos d’acreditació de 
les titulacions, que estan donant els seus primers passos. 
Els requeriments del sistema de gestió de la qualitat especificats en aquest document 
són els que es considera que ha de satisfer una assignatura, i són complementaris als 
requeriments establerts per l’Escola o la legislació en vigor, quant a continguts, 
metodologies docents o mecanismes d’avaluació. 
 
1.2  Aplicació 
Tots els requeriments fixats en aquest document són genèrics i es pretén que puguin 
ser aplicats a qualsevol assignatura de l’EPSC, amb independència de la seva 
tipologia (ordinàries o de laboratori), així com a qualsevol assignatura d’altres escoles, 
universitats o centres d’ensenyament. 

 
2. Definicions 
Competència: Combinació de coneixements, habilitats (intel·lectuals, manuals, socials, 
etc.), actituds i valors que capaciten una persona per afrontar amb garanties la 
resolució de problemes o la intervenció en un context acadèmic, professional o social 
determinat. Les competències poden ser: 

Competència específica: Pròpia d’una titulada i d’un titulat universitari. 
Aquestes competències fan referència a un àmbit o titulació i estan orientades 
a la consecució d’un perfil específic del titulat. Son properes a certs aspectes 
formatius, àrees de coneixement o agrupacions de matèries, i acostumen a 
tenir una projecció longitudinal a la titulació. Les competències específiques es 
classifiquen en: Instrumentals bàsiques, Específiques de l’àmbit (Científico-
tecnològiques, artístiques i humanístiques d’un àmbit determinat) i 
Tecnològiques aplicades. 
Competència genèrica (també denominada general o transversal): Aquella que 
no esta orientada al desenvolupament de cap funció o tasca laboral concreta, 
sinó que són apropiades per a la majoria de les professions i es poden aplicar a 
una diversitat de situacions. 

Lliurable: Qualsevol producte elaborat pels estudiants (de forma individual o en grup) i 
que han de lliurar al professor, tant si el producte és qualificat com si no ho és 
(s’inclouen en aquesta categoria els controls i exàmens). 
Objectiu d’aprenentatge: Descripció del que un estudiant o una estudianta ha d’haver 
après en finalitzar una unitat formativa (curs, tema, programa...). Els objectius es 
classifiquen en: 

Objectiu d’aprenentatge general: Permet fer una descripció del marc de 
referència de l’assignatura d’una forma àmplia i integral. La seva redacció no 
acostuma a permetre una valoració precisa del nivell d’assoliment. 
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Objectiu d’aprenentatge específic: vinculat amb els continguts o amb les 
activitats de l’assignatura descriuen com es concreten els aprenentatges. 

Programa d’activitat: relació de les activitats que els estudiants han de dur a terme per 
assolir els objectius formatius. 
Registre: evidència que demostra que es compleixen els requeriments establerts en 
aquest document (en paper o en format electrònic). 
Taxonomia de Bloom: es una classificació d’objectius d’aprenentatge en nivells de 
competència, en funció de la complexitat del procés cognitiu associat a cada objectiu. Es 
composa de 6 nivells de competència: Coneixement, Comprensió, Aplicació, Síntesi i 
Avaluació. 
 

3. Procés d’ensenyament/aprenentatge 
 
3.1 Objectius d’aprenentatge de l’assignatura 
Els objectius d’aprenentatge de les diferents assignatures han de contribuir a que l’estudiantat 
desenvolupi les competències definides per a la titulació. Per això, el pla docent d’una 
assignatura ha de especificar les competències (específiques i genèriques) de la titulació a les 
quals contribueix. La redacció d’aquestes competències ha de coincidir literalment amb les 
oficials de la titulació. 
 
Els objectius d’aprenentatge específics de l’assignatura han d’estar formulats en forma 
de llista de sentències precedides amb la frase (o equivalent): 

 “En acabar l’assignatura, l’estudiant/a ha de ser capaç de:” 
 
o amb la frase 

 “En acabar l’assignatura, l’estudiant/a millorarà la seva capacitat de:”. 
 
A cadascuna de les frases de la llista: 
• El subjecte ha de ser l’estudiant 
• El verb, sempre en infinitiu, ha de correspondre a una acció observable 
• Els complements han de delimitar l’àmbit i les condicions per al desenvolupament 

de l’acció 
 
Es recomana que cadascuna de les frases porti una indicació del tipus o nivell 
d’objectiu segons la taxonomia de Bloom o similar. 
 
Aquestes frases s’han de sintetitzar en forma d’altres frases que estableixin els 
objectius d’aprenentatge generals del curs, per als quals els requeriments de precisió i 
concreció poden relaxar-se. Es recomana que el nombre d’objectius d’aprenentatge 
generals sigui com a màxim el doble dels ECTS totals de l’assignatura i com a mínim, 
la meitat. 
 
Cadascun d’aquests objectius d’aprenentatge generals han d’estar vinculats a una o 
varies de les competències que la titulació hagi definit i a les quals contribueixi 
l’assignatura.  
 
L’equip de professors de l’assignatura ha de elaborar un document que inclogui la 
relació complerta tant dels objectius d’aprenentatge generals com dels específics, i la 
vinculació amb les competències de la titulació dels primers. També ha de establir, 
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implementar i mantenir un procediment per fer públics els objectius específics de 
l’assignatura als seus alumnes, be a l’inici del curs o be a mida que es vagin treballen. 
 
3.2 Programa d’activitats 
 
Per aconseguir que els estudiants assoleixin les competències i els objectius d’aprenentatge hi 
ha d’haver un programa d’activitats, que ha d’establir, com a mínim: 
 
a) Les tasques setmanals que l’estudiant ha de realitzar, i la indicació de si 

aquestes tasques impliquen la generació d’un lliurable. Amb una periodicitat 
no més gran de dues setmanes, els estudiants han de tenir alguna tasca que 
impliqui l’elaboració d’un lliurable. 

 
b) Una indicació de quins són els objectius d’aprenentatge específics sobre els 

quals incideix cadascuna de les activitats del programa. Es acceptable 
agrupar les activitats i els objectius d’aprenentatge específics i relacionar 
ambdues agrupacions. 

 
c) El temps que, de mitjana, i per a cada setmana del curs, l’estudiant haurà de 

dedicar a la realització de les tasques del programa d’activitats. El còmput 
total del temps previst ha de coincidir amb el corresponen al crèdits ECTS de 
l’assignatura. 

 
Si la dedicació setmanal prevista no es regular al llarg del curs, es 
imprescindible que l’assignatura es coordini amb les altres assignatures del 
mateix curs per tal d’evitar la existència de pics de treball que dificultin o 
impossibilitin la realització de les activitats per part dels estudiants. S’ha de 
mantenir registre que evidencií aquesta coordinació. 

 
d) Per a aquelles activitats que impliquin la realització per part dels estudiants 

d’un lliurable, una especificació de: 
 
a. el contingut del lliurable 
b. la data i el mecanisme de lliurament,  
c. la forma i el moment, que no pot superar les dues setmanes des de el moment del 

lliurament, en què l’estudiant coneixerà els errors comesos.  
d. la forma en què l’avaluació del lliurable contribuirà a la qualificació de l’assignatura. 

És acceptable que algun lliurable no contribueixi a la qualificació de l’estudiant. 
 
S’ha de mantenir un registre (evidència) del programa d’activitats proposat, amb 
indicació del temps previst, de la data i dels objectius d’aprenentatge específics. 
També s’ha de mantenir un registre amb la relació de lliurables proposats. Aquest dos 
registres es poden  convertir en un de sol, sempre i quant es diferencií clarament entre 
activitats i lliurables. També s’ha de establir, implementar i mantenir un procediment 
que garanteixi que els estudiants coneixen el programa d’activitats amb la relació de 
lliurables i la seva especificació. 
 

5. Mesura, anàlisi i millora 
 
4.3 Mesura i seguiment 
Una assignatura ha de tenir un sistema de recollida sistemàtica de dades, que ha 
d’incloure, com a mínim: 
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c) Dades sobre el temps de dedicació dels estudiants 
S’ha de disposar d’informació sobre el nombre d’hores que l’estudiant ha dedicat cada 
setmana a la realització de les activitats proposades. Per això, se l’hi ha de preguntar 
de forma sistemàtica, com a mínim una vegada al mes, encara que es recomana fer-
ho un cop per setmana. S’ha de establir, implementar i mantenir un procediment de 
recollida de la informació que garanteixi que es disposa de informació de un nombre 
representatiu dels estudiants matriculats i que es realitza un anàlisi continu de la 
informació. 
S’ha de mantenir un registre de la informació recollida. 

d) Dades sobre els treballs realitzats pels estudiants 
L’equip de professors de l’assignatura ha de portar un control dels lliurables rebuts, i 
mantenir un registre de les qualificacions assignades, quan apliqui. S’ha de establir, 
implementar i mantenir un procediment de recollida de dades sobre els treballs 
realitzats pels estudiants que garanteixi que es disposa de informació de un nombre 
representatiu dels estudiants matriculats i es realitza un anàlisi continu de la 
informació. 
S’ha de mantenir un registre d’aquest control. 

e) Dades sobre la percepció de l’estudiant 
L’equip de professors de l’assignatura ha de dur a terme un seguiment de la informació 
relativa a la percepció dels estudiants en relació a l’assignatura.  
Com a mínim, una assignatura ha de recollir informació dues vegades cada curs (a 
meitat i al final) d’una o més de les formes següents: 
 

a) Un qüestionari amb preguntes obertes sobre els aspectes positius i negatius de 
l’assignatura 

b) Un qüestionari SEEQ (Student’ Evaluations of Educational Quality) o similar.  
 
El qüestionari de mig curs ha de preguntar explícitament a l’estudiant si se sent ben 
informat sobre el seu progrés a l’assignatura. 
En un termini no superior a dues setmanes des de l’administració del qüestionari de 
mig curs, l’equip de professors ha de fer l’anàlisi de les respostes rebudes. 
S’ha de mantenir registre dels qüestionaris rebuts. 
 
4.4  Anàlisi de dades i pla de millora 
 
L’equip de professors d’una assignatura ha de determinar, un cop finalitzat el curs, el 
nivell de millora de l’assignatura en base a l’anàlisi de la següent informació: 
• el temps de dedicació dels estudiants: comparativa entre el temps de dedicació 

dels estudiants previst i el real al llarg del curs. 
• la relació de lliurables:  comparativa entre els lliurables proposats i els rebuts dels 

estudiants.  
• les qualificacions assignades als lliurables (quan apliqui) i les qualificacions globals 

a l’assignatura. 
• els resultats de la percepció dels estudiants. Es altament recomanable comparar 

els resultats amb el del curs o cursos anteriors. 
• el compliment de les accions de millora previstes. Es recomana valorar, en una 

escala entre 0 y 1, el grau de assoliment (relació entre lo realitzat i el previst). 
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• les accions immediates no previstes dutes a terme durant el curs. 
 
A partir de les conclusions de l’anàlisi de cadascun dels ítems indicats anteriorment i 
de les conclusions de l’anàlisi global, i abans de l’inici de cada curs, s’ha d’elaborar un 
pla de millora que ha d’especificar les accions de millora per al següent període 
d’impartició de l’assignatura. 
 
En casos d’assignatures trimestrals o quadrimestrals, i sempre que es justifiqui 
adequadament, el pla de millora es podrà elaborar amb una periodicitat anual. 
 
S’ha de mantenir un registre de l’anàlisi, de les conclusions extretes i del pla de millora 
elaborat. 
 

5. Requeriments de la documentació 
 
La documentació del sistema de gestió de la qualitat d’una assignatura ha d’incloure 
els registres requerits en aquest document, i que són els següents: 
 
• Relació d’objectius formatius 
• Programa d’activitats, amb la relació de lliurables proposats 
• Informació recollida sobre el temps de dedicació dels estudiants 
• Relació de lliurables rebuts amb la seva qualificació, quan apliqui 
• Qüestionaris recollits per a determinar la percepció dels estudiants 
• Registre de l’anàlisi de dades, amb les conclusions i el pla de millora elaborat 
 
Aquest registres s’han de conservar durant com a mínim un any, amb excepció dels 
que es retornin als estudiants. El coordinador de l’assignatura és el responsable del 
control dels registres requerits. 
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Model de document per definir els objectius d’aprenentatge 

 
Nom de l’assignatura:   
Centre docent:   
Departament:   
Crèdits ECTS:  
(en el cas de titulacions a extingir, fer la conversió: crèdits ECTS = 0.8 * crèdits actuals)  
Titulació: Curs:    

 
 

Autors del document:  
 
 

En acabar l’assignatura, l’estudiant/a ha de ser capaç de (entre parèntesi la competència amb què es 
relaciona cada objectiu, si hi estan definides): 
  
i millorarà la seva capacitat de: 

 
 
 
 

Titulació verificada a la que corresponen les competències:                                       
C. Específiques [Vinculat a les definides al pla d’estudis.] 

 
C. Genèriques [Vinculat a les definides al pla d’estudis VERIFICAT.] 

 
 
 
 
 

Professorat  

Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 
(omplir només en el cas de que l’assignatura formi part d’una titulació de grau verificat o d’una titulació 
a extingir però que tingui un títol verificat equivalent) 
 

Descripció general 

Objectius específics de l’assignatura 
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Model d’informe d’auditoria 
Procediment de Referència 
GESTIÓ DE LA QUALITAT D’UNA ASSIGNATURA DE L’EPSC. NIVELL 1: 
REQUERIMENTS 

Data de la auditoria 

 
Representants de l’auditat Auditors 

 
Abast de la auditoria, assignatura de: 
 

 
COMENTARIS 
� Sobre el Procediment de Referència 
 
� Sobre el Procés d’Auditoria 
 

 
EXAMEN I AVALUACIÓ 
3. PROCÉS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE 

3.1 Objectius d’aprenentatge de l’assignatura 
 

3.2 Programa d’activitats 
 

4. MESURA, ANÀLISI I MILLORA 
4.1 Mesura i seguiment 
 
4.2 Anàlisi de dades i pla de millora 

 
 

CONCLUSIONS 
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3. PROCÉS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE 
3.1 Objectius d’aprenentatge de l’assignatura 

Existeix un document que inclou la relació complerta 
tant dels objectius d’aprenentatge generals com dels 
específics, i la vinculació amb les competències de la 
titulació dels primers? 

  

Existeix un procediment per fer públics els objectius 
específics de l’assignatura als estudiants matriculats? 

  

Competències (Recomanació per assignatures de titulació a extingir). 
L’assignatura especifica les competències 
(específiques i genèriques) de la titulació a les quals 
contribueix? 

  

La redacció d’aquestes competències coincideix 
literalment amb les oficials de la titulació? 

  

Objectius d’aprenentatge generals 
Estan formulats correctament?   
El seu nombre es com a màxim el doble dels ECTS 
totals de l’assignatura i, com a mínim, la meitat? 
(Recomanació) 

  

Estan vinculats a una o varies de les 
competències que la titulació ha definit i a les 
quals contribueix l’assignatura? (Recomanació 
per assignatures de titulació a extingir). 

  

Objectius d’aprenentatge específics 
Estan formulats correctament?   
Porten una indicació del tipus o nivell d’objectiu 
segons la taxonomia de Bloom o similar? 
(Recomanació) 

  

3. PROCÉS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE 

3.2 Programa d’activitats 
Existeix un registre del programa d’activitats proposat?   
Existeix un registre amb la relació de lliurables 
proposats? 

  

Existeix un procediment que garanteixi que els 
estudiants coneixen el programa d’activitats amb la 
relació de lliurables i la seva especificació? 

  

Tasques setmanals 
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El programa d’activitats inclou les tasques setmanals 
que l’estudiant ha de realitzar, i la indicació de si 
aquestes tasques impliquen la generació d’un 
lliurable? 

  

Amb una periodicitat no més gran de dues setmanes, 
els estudiants tenen alguna tasca que impliqui 
l’elaboració d’un lliurable? 

  

Objectius d’aprenentatge 
El programa d’activitats inclou una indicació de quins 
són els objectius d’aprenentatge específics sobre els 
quals incideix cadascuna de les activitats del 
programa? 
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3. PROCÉS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE 

3.2 Programa d’activitats (cont.) 
Temps de dedicació 
El programa d’activitats inclou el temps que, de 
mitjana, i per a cada setmana del curs, l’estudiant ha 
de dedicar a la realització de les tasques del programa 
d’activitats? 

  

El còmput total del temps previst coincideix amb el 
corresponen al crèdits ECTS de l’assignatura? 

  

Si la dedicació setmanal prevista no es regular al llarg 
del curs, existeix un registre que evidencií la 
coordinació amb les altres assignatures del mateix 
curs per tal d’evitar la existència de pics de treball que 
dificultin o impossibilitin la realització de les activitats 
per part dels estudiants? 

  

Lliurables: els lliurables especifiquen 
El contingut?   

La data i el mecanisme de lliurament?   
La forma i el moment, que no pot superar les dues 
setmanes des de el moment del lliurament, en què 
l’estudiant coneixerà els errors comesos? 

  

La forma en què l’avaluació del lliurable contribuirà a 
la qualificació de l’assignatura? 
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4. MESURA, ANÀLISI I MILLORA 

4.1 Mesura i seguiment 
a) Dades sobre el temps de dedicació dels estudiants 
Existeix un registre de la informació recollida sobre la 
dedicació dels estudiants? 

  

Existeix un procediment de recollida de la 
informació que garanteixi que es disposa de 
informació de un nombre representatiu dels 
estudiants matriculats i que es realitza un anàlisi 
continu de la informació? 

  

b) Dades sobre els treballs realitzats pels estudiants 
Existeix un registre del control dels lliurables rebuts i 
de les qualificacions assignades, quan apliqui? 

  

Existeix un procediment de recollida de dades 
dels treballs realitzats pels estudiants que 
garanteixi que es disposa de informació de un 
nombre representatiu dels estudiants matriculats i 
es realitza un anàlisi continu de la informació. 
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4. MESURA, ANÀLISI I MILLORA 

4.1 Mesura i seguiment (cont.) 
c) Dades sobre la percepció de l’estudiant 
Qüestionari de mig curs 
Existeix un registre dels qüestionaris de mig curs? 
Indicar el tipus de qüestionari. 

  

Es pregunta si l’estudiant es sent ben informat sobre el 
seu progrés? 

  

En un termini no superior a dues setmanes des 
de l’administració del qüestionari de mig curs, 
l’equip de professors fa l’anàlisi de les respostes 
rebudes? 

  

Qüestionari final de curs 
Existeix un registre dels qüestionaris final de curs? 
Indicar el tipus de qüestionari. 

  

Altres questionaris 
Es recull informació en altres moments del curs? En 
cas afirmatiu, indicar com es recull la informació i 
quan. 
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4. MESURA, ANÀLISI I MILLORA 

4.2 Anàlisi de dades i pla de millora 
Anàlisi de dades 
Existeix un registre amb l’anàlisi de les dades?   

Existeix un registre amb les conclusions de l’anàlisi de 
les dades? 

  

El temps de dedicació dels estudiants 
S’analitza correctament?   

S’extreuen conclusions correctes?   
La relació de lliurables 

S’analitza correctament?   
S’extreuen conclusions correctes?   

Les qualificacions 
S’analitzen correctament?   

S’extreuen conclusions correctes?   
Els resultats de la percepció dels estudiants 

S’analitzen correctament?   
S’extreuen conclusions correctes?   

El compliment de les accions de millora previstes 
i les acciones immediates dutes a terme 

S’analitzen correctament?   
S’extreuen conclusions correctes?   
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4. MESURA, ANÀLISI I MILLORA 

4.2 Anàlisi de dades i pla de millora (cont.) 
Pla de millora 
Existeix un registre amb el pla de millora?   
El pla de millora es coherent amb l’anàlisi de les dades 
i les conclusions de l’anàlisi? 

  

El pla de millora es considera adequat?   
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ANNEX III 
Procediment de Referència 
GESTIÓ DE LA QUALITAT D’UNA ASSIGNATURA DE L’EPSC. NIVELL 1: 
REQUERIMENTS 

Data de la auditoria 
09-12-2009 

 
Representants de l’auditat 
Jordi Hernández (EPSC-UPC) 

Auditors 
María Martínez (ICE-UPC) 
Mercè Pascual (GPAQ-UPC) 
Esther Sans (GPAQ-UPC) 

 
Abast de la auditoria, assignatura de: 
Sistemes de Radiofreqüència i Òptics, de la titulació de Enginyeria Técnica de Telecomunicació, especialitat 
en Sistemes de Telecomunicació 

 
COMENTARIS 
� Sobre el Procediment de Referència 
Caldria especificar en l’apartat 2 “Definicions” què vol dir la taxonomia de Bloom o explicar-ho breument en 
l’apartat 3 en què consisteix. 
 
En el darrer paràgraf de la pàgina 3, caldria clarificar que els objectius generals són els únics que han d’estar 
vinculats amb les competències de la titulació. Tal com s’ha redactat dóna peu a confusió perquè també es 
citen els específics. 
� Sobre el Procés d’Auditoria 
Es recomana trametre la norma prèviament, en cas d’auditors no experts en la matèria. D’aquesta manera es 
podrà conèixer el marc conceptual del procés a auditar. 

 
EXAMEN I AVALUACIÓ 
3. PROCÉS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE 

3.1 Objectius d’aprenentatge de l’assignatura 
Aquest apartat s’adequa als requisits de referència. S’han proposat dues recomanacions: 
- fer constar en els lliurables la formulació dels objectius específics que l’estudiantat assolirà i 

la seva relació amb els generals de l’assignatura. 
- Es recomana relacionar els objectius d’aprenentatge específics amb les competències. 
3.2 Programa d’activitats 
Aquest apartat s’adequa als requisits de referència. S’ha proposat una recomanació: 
- Es recomana fer més visible o més clarificador la indicació dels objectius específics sobre 

els quals incideix cadascuna de les activitats del programa. En l’actualitat aquesta relació es 
fa mitjançant el títol dels lliurables. 

4. MESURA, ANÀLISI I MILLORA 
4.1 Mesura i seguiment 
Es mesura i es fa el seguiment de les dades d’acord amb el procediment de referència.  
4.2 Anàlisi de dades i pla de millora 
Les dades es registren, s’analitzen i s’extreu conclusions per a l’elaboració del corresponent pla 
de millora anual. Aquest pla de millora també s’adequa als requisits de referència. 

 
CONCLUSIONS 
L’assignatura de Sistemes de Radiofreqüència i Òptics, de la titulació de Enginyeria Técnica de 
telecomunicació, especialitat en Sistemes de Telecomunicació, es conforme als requisits del 
procediment de referència (Requisits de gestió de la qualitat d’una assignatura de l’EPSC: nivell 1). 
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ANNEX IV 
Procedimiento de Referencia 
REQUISITOS DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ASIGNATURA DE LA EPSC 

Fecha de la auditoría 
22.05.2009 

 
Emplazamientos visitados 
Instalaciones del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza 

 
Representantes del auditado 
Jesus Letosa (U. Zaragoza) 
Antonio Usón (U. Zaragoza) 

Auditores 
Jordi Hernández (EPSC-UPC)– Auditor Jefe 
Miguel Valero (EPSC-UPC) 
Santos Orejudo (U. Zaragoza) 
Teresa Fernández (U. Zaragoza) 
M. Rosario González (U. Zaragoza) 

 
Tipo de auditoría Inicial 

 
Alcance de la auditoría 
La auditoria pretendía verificar si la siguiente asignatura: 
 
Electricidad y Electrometría (I) de la titulación de Ingeniería Industrial, especialidad Electrónica 
 
satisface los requerimientos de calidad establecidos en el documento: 
 
Requisitos de gestión de calidad de asignaturas de la EPSC 
 
La asignatura es anual, con 4 horas semanales de docencia y 170 estudiantes matriculados distribuidos en 
tres grupos. Sólo se han auditado los dos grupos que han aplicado nuevos métodos docentes. El tercer grupo 
(no auditado) mantiene el método clásico de enseñanza. 
 
Esta auditoria también pretendía poner a prueba el procedimiento de referencia en un contexto diferente al 
que le dio origen. Los auditores quieren agradecer a los profesores auditados su predisposición a discutir 
posibles mejoras en el procedimiento de referencia utilizado así como sus aportaciones que se tendrán en 
cuenta a la hora de elaborar una nueva versión del procedimiento. 

 
COMENTARIOS 
Como resultado de la auditoria realizada se puede concluir que el procedimiento de referencia es exportable y 
se han detectado las siguientes oportunidades de mejora para el procedimiento de referencia y su aplicación 
así como para el proceso de auditoria. 
Sobre el procedimiento: 
� Establecer la obligatoriedad de disponer de un documento que, entre otras cosas,  incluya la relación 

completa de objetivos de la asignatura. El procedimiento actual permite que los objetivos estén 
especificados en diversos documentos, lo que dificulta el proceso de auditoría. 

� Establecer un formato para el programa de actividades en el que se diferencie claramente actividades y 
entregables (muchas veces se confunden ambos términos). 

� Eliminar del documento referencias no aplicables a las diferentes asignaturas y universidades (por 
ejemplo, las referencias a cuatrimestres).  

� Revisar el redactado de los requisitos para que el cumplimiento formal de los mismos garantice la 
consecución del objetivo que los autores del procedimiento perseguían al establecerlos. Como ejemplo 
se puede citar el punto 4.1, apartado (a) del procedimiento relativo a los datos sobre el tiempo de 
dedicación de los alumnos. La simple recogida de los datos ya cumple con el requisito, aunque el 
objetivo pretendido es la recogida y análisis continuo de estos datos, para poder aplicar acciones 
inmediatas en caso de que la realidad no coincida apreciablemente con las previsiones. 

� Incorporar en el procedimiento la realización de un autoinforme por parte del equipo auditado. En este 
autoinforme el equipo auditado realizaría una autoevaluación de los criterios de calidad, indicando 
claramente las evidencias que pueden ser inspeccionadas por el equipo auditor antes de la visita (por 
ejemplo, porque están accesibles on line) y las evidencias que podrán ser inspeccionadas en el 
momento de la visita. Naturalmente, el autoinforme debería enviarse al equipo auditor con suficiente 
antelación a la visita. 
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Sobre el proceso de auditoria: 
� Para facilitar el trabajo de los auditores y reducir el tiempo presencial necesario para la auditoria (y, 

consecuentemente el coste económico de la misma) se considera aconsejable la solicitud previa de 
documentación a revisar a los auditados, de modo que los documentos se revisen antes por el equipo 
auditor y los registros de las actividades se revisen in situ. 

� En la misma línea, y aunque en el procedimiento existe una relación de evidencias (apartado 5. 
Requisitos de la documentación) es aconsejable disponer de un documento que facilite a los auditores la 
revisión preliminar de la documentación recibida (se puede tomar como ejemplo el modelo propuesto en 
el “Anexo I: Protocolo para la revisión Preliminar de la documentación recibida”, del documento 
“PROGRAMA AUDIT: Guía de Evaluación del diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
formación universitaria” elaborado por las agencias ANECA, AQU y ACSUC). 

� Aunque todas las no conformidades detectadas se han basado en evidencias objetivas de 
incumplimiento de algún requisito del procedimiento, durante la auditoria no se ha sido lo suficientemente 
riguroso a la hora de anotar los hallazgos concretos que evidencien objetivamente estas no 
conformidades. 

� Como conclusión final del análisis del proceso de auditoria, se considera conveniente elaborar un 
procedimiento de auditoria. 

 
 


