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1 OBJECTE 

Establir la sistemàtica que s’ha d’aplicar en l’elaboració i la revisió de la política i els objectius 
de la qualitat dels centres i dels títols de la UIB. 
 

2 ABAST 

Aquest procediment serà d’aplicació tant per a la definició inicial de la política i els objectius de 
qualitat com per a les seves revisions periòdiques. 
 

3 RESPONSABLE DEL PROCÉS 

 Vicerector de Títols i Tecnologia 

 Degà o director 

4 REFERÈNCIES/NORMATIVA 

 Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB 
 

5 DEFINICIONS 

Política de qualitat: conjunt d'intencions globals i orientació d'una organització relatives al 
compromís amb la qualitat del servei cap a l'usuari i cap a les parts interessades. 

 
Objectius de qualitat: relació d'aspectes, propostes i intencions per assolir amb el propòsit de 

millorar la institució. 
 
 

6 DESENVOLUPAMENT 

6.1 Generalitats 

La política de qualitat i els objectius de qualitat dels centres i dels títols de la Universitat són 
coherents amb els definits per la Universitat mateixa en la declaració institucional de qualitat. 
 
El pla d’estudis de la titulació descriu les competències (coneixements, habilitats i valors) i 
resultats d’aprenentatge que els estudiants hauran adquirit al final del procés d'aprenentatge 
(quan hagin completat totes les activitats previstes al programa de la titulació). 
 
La política de qualitat ha de complir les premisses següents: 

 És comunicada i entesa pels nivells adequats de l’organització 
 És revisada per aconseguir una adequació contínua 
 Hi ha un compromís de satisfer els requisits i la millora contínua (per exemple: «La 

direcció dóna suport a tot el contingut del SGIQ i el subscriu…») 
 Ofereix un marc per establir els objectius 

 
A més de PDI, PAS i alumnat es considerarà molt positiu que s’impliquin altres grups d’interès 
(col·legi professional, ocupadors, administracions públiques, titulats, etc.) en la definició de la 
política i els objectius. 
 
 

http://sequa.uib.cat/SGIQ/politicaobjectius/
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6.2 Definició inicial de la política i els objectius de qualitat 

6.2.1 Anàlisi dels elements d’entrada 

El degà o director i els responsables de qualitat de cada titulació són les persones 
responsables de recopilar i analitzar els elements d’entrada per tal d’elaborar l’esborrany de 
política i dels objectius de qualitat i de les seves titulacions. Els elements d’entrada que han de 
tenir en compte són, com a mínim: 

 Declaració institucional de qualitat de la UIB 
 Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials de la UIB 
 Eixos de la política universitària de la UIB (2016-2019) 

 

6.2.2 Elaboració de l’esborrany de política i objectius de qualitat 

El degà o director i els responsables de qualitat de cada titulació, ha d’elaborar l’esborrany de 
política i dels objectius de qualitat de les titulacions i l’ha de dur a la junta de centre o òrgan 
pertinent perquè en faci la revisió. 

6.2.3 Revisió de l’esborrany 

La junta de centre o òrgan pertinent ha de revisar l’esborrany i assegurar-se que la política: 
a) sigui adequada 
b) inclogui un compromís de complir els requisits i de millorar contínuament l'eficàcia del 

sistema de garantia intern de qualitat 
c) proporcioni un marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat 
d) sigui comunicada i entesa  
e) sigui revisada per a la contínua adequació. 

 
Igualment ha de revisar que:  

a) Els objectius siguin coherents amb la política de qualitat establerta 
b) Els objectius siguin mesurables 
c) Els objectius incloguin una planificació d’activitats per a la seva consecució 
d) Es faci un seguiment periòdic i sistemàtic de l’evolució dels objectius 

 
En cas que hi hagi esmenes, el degà o director serà la persona responsable de realitzar els 
canvis oportuns. 
 

6.2.4 Aprovació de la política i els objectius de qualitat 

La junta de centre o òrgan pertinent és la responsable d’aprovar el document definitiu després 
que el degà o director hi hagi fet les esmenes oportunes. 
 

6.2.5 Difusió 

La versió definitiva de la política i dels objectius aprovats ha de ser pública i accessible a tots 
els grups d’interès. Per aquest motiu es farà difusió segons el que estableix el procediment 
d’informació pública. 
 

6.3 Revisió de la política i els objectius de qualitat 

Anualment la CGQ elaborarà un informe anual de seguiment (IAS) 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 derivi, tal i com es descriu a http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/  

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/
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Un cop aprovats els IAS, el degà o director els remetrà al SEQUA i aquest els enviarà a la 
CQUIB per fer-ne la revisió i l’estudi. 
 
En cas que en la revisió anual es consideri necessari de modificar la política i/o els objectius, 
seguirà el que es descriu al punt 5.2 d’aquest procediment. 
 
 

7 SEGUIMENT I MESURAMENT 

La informació relativa a la política i els objectius de qualitat formarà part dels IAS segons el que 
es descriu al procés UIB-PE7 «Anàlisi i millora de resultats». http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/  
 
 

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 

Paper i/o informàtic Secretari 6 anys 

 
 

9 AGENTS INTERVINENTS 

9.1 Equip deganal o directiu 

Recopilar i analitzar els elements d’entrada, elaborar l’esborrany de política i objectius, realitzar 
les esmenes necessàries i difondre la declaració de política i els objectius de qualitat aprovats. 
 

9.2 Responsable de qualitat 

Recopilar i analitzar els elements d’entrada, elaborar l’esborrany de política i objectius del seu 
títol. 
 

9.3 Junta de centre o òrgan pertinent 

Revisar l’esborrany de política i objectius i aprovar la declaració de política i els objectius de 
qualitat. 
 

9.4 Comissió de garantia de qualitat del títol 

Realitzar la revisió anual del compliment de la política i els objectius de qualitat, redactar l’IAS i 
avaluar la necessitat de canviar la política i/o els objectius. 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/

