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1 PRESENTACIÓ
L'entrada del sistema universitari espanyol a l'espai europeu d'educació superior
(EEES) i el RD 1393/2007 exigeixen la implantació de sistemes de garantia interna de
qualitat (SGIQ) en tots els estudis universitaris oficials.
La UIB té una llarga tradició en l’aposta per la qualitat. Des de la dècada dels noranta
ha participat en múltiples i variades iniciatives en aquest sentit i des de llavors disposa
d'una unitat tècnica de qualitat (actualment Servei d’Estadística i Qualitat
Universitària). La participació en processos d'avaluació institucional de títols i serveis
(el 100% dels títols han estat avaluats), les diferents certificacions obtingudes (ISO,
TEDQUAL, etc.), la gestió i l’avaluació de la Gerència segons el model EFQM, etc.,
han propiciat un aprenentatge institucional que ha facilitat el disseny i la implantació
del SGIQ.
La UIB es gestiona de forma centralitzada. La grandària de la institució i el seu interès
per optimitzar els recursos de què disposa, units a una llarga tradició en aquest sentit,
condueixen al fet que la majoria dels seus processos es dissenyin o es portin a terme
a partir de directrius generals. El SGIQ, com no podria ser d'altra manera, és fidel a
aquest estil. Tot això no és obstacle perquè cadascun dels centres i títols particularitzi i
adapti el sistema a les seves peculiaritats i a les necessitats dels seus grups d'interès.
Aquest sistema es basa en una estructura de qualitat descendent i ascendent. És a
dir, a partir de les directrius de la CQUIB (màxim òrgan de qualitat de la UIB) i de la
política institucional de qualitat, es desplega de forma descendent als centres i títols. A
la vegada, la rendició de comptes es realitza de forma ascendent, és a dir, des dels
títols als centres i, al seu torn, d'aquests a la CQUIB. Una altra característica
destacable és la inclusió del Consell Social com a òrgan de participació de la societat i
dels grups d'interès externs en el SGIQ, i com a receptor dels resultats del seguiment
dels títols de la UIB; en definitiva, com a òrgan copartícip i promotor de la qualitat, al
qual la Universitat rendeix comptes.
Cal fer ressaltar que la participació de la institució en el programa AUDIT de l’ANECA,
que orienta en el disseny i la implantació de sistemes de qualitat, i dóna una
importància cabdal als processos per garantir la qualitat dels programes formatius, ha
estat extraordinàriament útil per gestar el SGIQ de la UIB.
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2 ELEMENTS DEL SISTEMA DE GARANTIA
INTERN DE QUALITAT DE LA UIB
El Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB el conformen tres elements
fonamentals:
• Política i objectius
• Estructura organitzativa
• Model de gestió per processos i sistema d’informació
Aquests tres elements són suportats en una estructura documental.
La UIB garanteix la participació de tots els grups d’interès en tots els elements que
componen el SGIQ, la informació pública i la rendició de comptes com a principis
fonamentals d’actuació.
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3 POLÍTICA I PLANIFICACIÓ
3.1 Política de qualitat de la Universitat de les Illes Balears
3.1.1 Missió
La UIB és una institució pública que aposta per la qualitat en la docència, en la recerca
i en la seva acció cultural. És una universitat arrelada a la cultura, a la llengua i a la
identitat de les Illes Balears, amb un fort compromís de servei a la societat. És una
universitat moderna i oberta al món que assumeix plenament el repte de l’espai
europeu d’educació superior.

3.1.2 Visió i valors
La UIB considera els estudiants protagonistes i eix de l’actuació universitària i treballa
amb l’objectiu de formar homes i dones capacitats professionalment en totes les
disciplines, persones qualificades i dinàmiques que es converteixin en el motor de la
societat del futur i que aportin les respostes necessàries als reptes de la competitivitat
econòmica, del desenvolupament tecnològic i de la innovació.
De la mateixa manera, conscients de la confiança que la societat diposita en nosaltres,
i com a contrapartida a l’autonomia institucional, volem retre comptes a tots els grups
d’interès estudiants, personal docent i investigador, personal d’administració i
serveis, ocupadors, administracions públiques i societat en general i fomentar la
seva participació en la vida universitària i en la presa de decisions.
La institució s’orienta a l’excel·lència en l’àmbit de la docència, la investigació, la
transferència tecnològica i la gestió i, per tant, considera que la qualitat ha de ser
present en totes les activitats que realitza.

3.2 Línies estratègiques i Pla de qualitat de la docència (20092010)
Per tal de desenvolupar els aspectes de la política de la qualitat referits a la docència,
la UIB s’ha marcat les línies estratègiques i el pla d’actuació que figuren a continuació.

3.2.1 Impulsar una cultura que reconegui la importància de la
qualitat i implantar una estratègia de millora contínua
Els òrgans de govern de la Universitat duran a terme les accions necessàries per
promoure i estendre la cultura de la qualitat entre tots els membres de la
comunitat universitària i, d’aquesta manera, implicar-los en la gestió i millora
contínua de la docència de la Universitat. Algunes accions concretes que es
duran a terme en aquest sentit són:
 Oferir formació i assessorament en matèria de qualitat
 Incentivar la participació en els òrgans prevists al Sistema de Garantia
Interna de Qualitat
 Promoure la constitució de grups de millora
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3.2.2 Desplegar el SGIQ de la UIB
Les principals fites per assolir en aquest sentit són:
• Crear i constituir els òrgans nous prevists al Sistema de Garantia
Interna de Qualitat i atribuir noves funcions a alguns òrgans de govern
col·legiats i unipersonals ja existents en el si de la UIB.
Les accions específiques que es duran a terme són:
- Constituir la Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB)
- Constituir la comissió de garantia de qualitat (CGQ) de cada títol
oficial
- Constituir el consell d’estudis de cada títol oficial
- Nomenar el responsable de qualitat de cada títol oficial
- Assignar noves funcions per cobrir les necessitats del SGIQ a
alguns òrgans de govern ja existents (junta de centre, degà,
Consell de Govern, etc.)
- Crear o adaptar i aprovar la normativa adient per al bon
funcionament del sistema.

3.2.3

•

Aprovar i implantar els procediments descrits al Sistema de Garantia
Interna de Qualitat
A partir de la política de qualitat i del manual de qualitat de la UIB, es
desplega l’estructura documental del SGIQ. Les accions concretes per
desenvolupar són:
- Revisar i aprovar, si escau, a càrrec de la CQUIB, els
documents que integren l’estructura documental del SGIQ
- Implantar els procediments una vegada aprovats

•

Implantar un sistema d’informació per al seguiment i mesurament dels
processos i dels resultats de la docència
La UIB durà a terme les accions següents:
- Desenvolupar el procediment de recollida i mesurament de
resultats previst al SGIQ de la UIB.
- Garantir la recollida de la informació pertinent per a la gestió
eficaç dels títols.
- Desenvolupar el procediment d’anàlisi i millora de resultats
previst al SGIQ de la UIB.

Garantir la qualitat de l’oferta formativa i afavorir la integració
dels titulats en els diferents sectors productius
•

Disposar d’una estructura i d’un procediment per a l’aprovació, el
control i la revisió periòdica dels programes i títols
La UIB va aprovar, mitjançant l’Acord normatiu de 6 de febrer de 2008,
el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la
UIB. Aquesta normativa té com a objectiu fonamental establir les bases
estratègiques comunes que permetran adequar les directrius del RD
1393/2007 al procés d’elaboració dels diversos plans d’estudis de les
titulacions de la UIB. Les accions previstes per als anys 2009-2010 van
encaminades a:
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-

•

•

•

Continuar desenvolupant i/o adaptant aquesta normativa per tal
d’establir una reglamentació comuna per als estudis de grau i els
de màster i doctorat
- Crear els òrgans necessaris i/o revisar les funcions i/o la
composició dels ja existents
- Desenvolupar el procediment de garantia de qualitat i revisió
dels títols de la UIB (que forma part dels nous plans d’estudis
presentats al programa VERIFICA de l’ANECA)
- Fer les accions necessàries per assegurar les funcions
d’aprovació, control i revisió periòdica dels programes i títols.
Garantir els recursos d’aprenentatge i suport als estudiants
La Universitat executarà les accions necessàries per garantir que els
recursos disponibles per al suport a l’aprenentatge de l’alumnat són
adequats i apropiats per a cada programa ofert. Per això es treballarà
en els aspectes següents:
- Adaptar les infraestructures a les necessitats de cada programa
formatiu (aules, laboratoris, sales d’estudi, equips informàtics,
etc.)
- Desenvolupar el Programa d’acció tutorial
- Potenciar els serveis auxiliars de suport a l’aprenentatge
Garantir la qualitat de les pràctiques externes i els programes de
mobilitat
Accions per desenvolupar:
- Executar totes les activitats que assegurin el desenvolupament
correcte de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat
- Implantar els procediments prevists al SGIQ per avaluar, seguir i
millorar contínuament les pràctiques externes i els programes de
mobilitat.
Afavorir la integració dels titulats en el món laboral
Algunes accions que es portaran a terme són:
- Recollir i analitzar la inserció laboral dels graduats i la satisfacció
amb la formació rebuda
- Utilitzar els resultats de les anàlisis per assolir la millora dels
plans d’estudis
- Establir els procediments i realitzar les accions necessàries per
detectar i avaluar les necessitats del teixit empresarial i
productiu.

3.2.4 Retre comptes i oferir informació pública
En contrapartida a la confiança que la societat hi diposita, la UIB es compromet a retre
comptes i a publicar i revisar periòdicament informació actualitzada sobre la formació
que ofereix.
Així doncs, es treballarà per tal de:
 Seleccionar la informació relativa al títol i al centre en què s’imparteix que es
publicarà
 Desenvolupar el procediment d’informació pública previst al SGIQ de la UIB
 Establir la metodologia i el protocol per recopilar, validar, difondre i revisar
periòdicament la informació.
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3.2.5 Promoure la participació dels estudiants i dels altres grups
d’interès en la vida universitària i en la presa de decisions
Per tal de promoure la participació dels grups d’interès en la vida universitària es duran
a terme les accions següents:
 Normativitzar la participació de l’alumnat, el PAS i el PDI en els òrgans de
decisió i establir els incentius que es donaran a l’alumnat, el PAS i el PDI que
s’integri i/o participi en activitats de millora de qualitat.
 Establir contactes amb administracions, patronals, sindicats, col·legis
professionals i altres grups d’interès per tal que participin en la presa de
decisions respecte a les titulacions universitàries.
 Avaluar periòdicament la satisfacció dels diferents grups d’interès.
 Implantar un procediment per recollir, tractar i analitzar els suggeriments o
reclamacions dels grups d’interès.
 Implantar un sistema d’informació que garanteixi la recollida, el mesurament i
l’anàlisi de la informació i la presa de decisions sobre la base d’aquesta
informació.

3.2.6 Garantir la qualitat del professorat
La UIB portarà a terme les accions necessàries per garantir la qualitat dels docents.
Algunes de les iniciatives que es portaran a terme són:
 Posar a l’abast dels professors els mitjans i la formació necessària per garantir
la qualitat de la tasca docent
 Avaluar el professorat a través del programa DOCENTIA de l’ANECA:
o Crear els òrgans establerts a DOCENTIA:
 Constituir la Comissió d’Avaluació Docent (CAD)
 Constituir la Comissió Tècnica d’Avaluació Docent (CTAD)
o Dissenyar i experimentar de forma pilot els instruments de recollida
d’informació.
o Avaluar l’experiència pilot i prendre decisions a partir dels resultats
obtinguts.
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4 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
El disseny del SGIQ (Sistema de Garantia Intern de Qualitat) ha suposat l'atribució de
noves funcions a alguns òrgans de govern col·legiats i unipersonals ja existents al si
de la UIB i la creació d'alguns òrgans nous: la Comissió de Qualitat de la UIB, les
comissions de garantia de qualitat, les comissions de coordinació de les
titulacions i els responsables de qualitat de cada títol oficial.
Els òrgans responsables de gestionar, coordinar i realitzar el seguiment del sistema de
garantia interna de qualitat del pla d'estudis de les diverses titulacions de la UIB són: la
comissió de garantia de qualitat del títol (col·legiat) i el responsable de qualitat
(unipersonal). Els òrgans esmentats són específics i particulars de la titulació i, per
tant, tenen un nivell de responsabilitat directe. Altres òrgans són copartícips en la
garantia de qualitat de les diverses titulacions de cada centre. Finalment, la CQUIB
(Comissió de Qualitat de la UIB) té responsabilitat sobre totes les titulacions oficials de
la UIB.
Aquest sistema es basa en una estructura de qualitat descendent i ascendent. És a
dir, a partir de les directrius de la CQUIB (màxim òrgan de qualitat de la UIB) i de la
política institucional de qualitat, es desplega de forma descendent als centres i títols. A
la vegada, la rendició de comptes es realitza de forma ascendent, és a dir, des dels
títols als centres i, al seu torn, d'aquests a la CQUIB. Una altra característica
destacable és la inclusió del Consell Social com a òrgan de participació de la societat
i dels grups d'interès externs en el SGIQ, i com a receptor dels resultats del seguiment
dels títols de la UIB; en definitiva, com a òrgan copartícip i promotor de la qualitat i al
qual la Universitat rendeix comptes.
Els òrgans intervinents en el SGIQ de la UIB són:
 Òrgans col·legiats:
o Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB)
o Juntes de centre
o Centre d’Estudis de Postgrau / Comissió d’Estudis de Postgrau
o Comissió de garantia de qualitat de cada títol oficial (CGQ)
o Consell d’estudis de cada títol oficial
o Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits
o Grups de millora
o Altres òrgans col·legiats:
 Consell de Govern
 Consell de Direcció
 Consell Social
 Òrgans unipersonals:
o Rector/a
o Degà/na o director/a
o Responsable de qualitat de cada títol oficial.
 Altres serveis i unitats:
o Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

Codi: UIB-MQ
UIB

Universitat de les
Illes Balears

MANUAL DE QUALITAT DE LA UIB

Versió: 0
Pàg.: 11 de 25

Codi: UIB-MQ
UIB

Universitat de les
Illes Balears

MANUAL DE QUALITAT DE LA UIB

Versió: 0
Pàg.: 12 de 25

4.1 Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears
(CQUIB)
La CQUIB es constitueix com una comissió permanent que vetlla per la implantació, la
gestió, la coordinació i el seguiment correctes de les activitats relatives al SGIQ de la
UIB.

4.1.1 Composició
La Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears la integren les persones
següents:
a) La Rectora.
b) El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.
c) El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.
d) El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.
e) La vicerectora d'Infraestructures Universitàries.
f) El vicerector d'Estudiants i Campus.
g) La Gerent.
h) El Secretari General (que actuarà com a secretari de la Comissió).
i) El president del Consell Social.
j) Cinc degans o directors d’escola de les distintes branques de coneixement
(triats pel Consell de Direcció).
k) Un representant dels alumnes (triat pel Consell de Direcció).
l) Un representant dels graduats (triat pel Consell de Direcció).
m) Un membre del personal d'administració i serveis (triat pel Consell de
Direcció).
n) El director/a del Centre d’Estudis de Postgrau.
o) La directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària.
p) Altres que pugui designar la Rectora de la Universitat.

4.1.2 Funcions
Les funcions de la Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears són les
següents:
a) Impulsar la millora contínua de la Universitat de les Illes Balears.
b) Definir i revisar la política de qualitat de la UIB i elevar al Consell de Govern, per a
l’aprovació pertinent, els aspectes del SGIQ que així ho exigeixin.
c) Definir i revisar la política de qualitat del professorat de la UIB i elevar al Consell de
Govern, per a l’aprovació pertinent, els acords que així ho requereixin.
d) Millorar contínuament els procediments generals de la Universitat i de les unitats,
els centres o els serveis que afectin la qualitat dels títols oficials.
e) Coordinar la implantació del SGIQ de la UIB.
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f) Rebre la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i proposar accions
de millora, la modificació del pla d'estudis o l'eventual extinció del títol.
g) Rebre i coordinar els plans de millora aprovats per les juntes de facultat o escola,
fruit de revisions de les comissions de garantia de qualitat de les diverses titulacions,
les auditories internes o externes, els processos d'avaluació institucional, els
processos d'avaluació de seguiment, etc.

4.1.3 Normes de funcionament i mecanismes de presa de decisions
Ratificació de les decisions
Atès que la Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears no és un òrgan
executiu, les seves decisions es prendran per consens i s’elevaran al Consell de
Direcció i/o al Consell de Govern, per a la ratificació escaient.
Periodicitat i convocatòria de les reunions
La Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears es reunirà, almenys, una
vegada l’any de forma ordinària.

4.2 Junta de centre
4.2.1 Funcions respecte a la qualitat
 Establir la política i els objectius del centre a partir de la política de qualitat de
la UIB i realitzar el seguiment de la seva evolució.
 Nomenar els responsables de qualitat i els membres de la CGQ de cadascuna
de les titulacions del centre.
 Promoure la creació d'equips de millora per atendre aquelles qüestions que ho
requereixin.
 Liderar les actuacions corresponents al SGIQ.
 Aprovar les memòries anuals de seguiment del SGIQ de cadascuna de les
titulacions, que posteriorment remetrà a la CQUIB.
 Aprovar els plans de millora que sorgeixin fruit de l'anàlisi dels resultats del
SGIQ duta a terme per la CGQ.
 Revisar la validesa i vigència dels títols en funció de les directrius del RD
1393/2007.

4.3 Centre d’Estudis de Postgrau
La missió del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB és centralitzar i coordinar
l’oferta formativa dels estudis de postgrau i la seva gestió acadèmica i administrativa,
facilitant així l’adaptació progressiva de la UIB a les directrius de l’espai europeu
d’educació superior.

4.3.1 Funcions
 Respecte als programes i títols oficials de postgrau: la selecció inicial i la
coordinació de les propostes presentades, la tramitació de les propostes
seleccionades, la gestió acadèmica dels títols i cursos definitivament aprovats.
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 Respecte als títols propis de postgrau: incentivar i programar nous títols,
seleccionar i tramitar les propostes presentades, aprovar la renovació dels títols
ja existents, proposar al Consell de Direcció i al Consell de Govern l’aprovació
dels nous títols, supervisar la gestió acadèmica i econòmica dels cursos
efectuada per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i dels altres
òrgans competents en la gestió dels cursos
 Respecte als cursos i activitats de formació contínua: impulsar i fomentar la
realització d'aquest tipus de cursos i activitats, seleccionar i tramitar les
propostes presentades i supervisar-ne el desenvolupament.

4.4 Comissió d'Estudis de Postgrau
4.4.1 Composició
a) El vicerector responsable dels estudis de postgrau, o persona que delegui, que la
presidirà.
b) Deu vocals elegits pel Consell de Govern de la UIB entre professors doctors
permanents a temps complet, per un període de quatre anys, tot això sens perjudici de
les exigències mínimes a què fa referència la legislació vigent en cada moment.
Aquests vocals han de representar els àmbits de coneixement següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciències Experimentals: 2
Ensenyaments Tècnics: 1
Infermeria i Fisioteràpia: 1
Psicologia: 1
Humanitats: 2
Ciències Jurídiques: 1
Ciències Econòmiques: 1
Ciències de l'Educació: 1

c) Dos membres del personal d'administració i serveis de la UIB i de la FUEIB, un per
cada entitat, designats pel vicerector responsable dels estudis de postgrau. Els dos
vocals tindran veu però no vot.
2. Actuarà com a secretari de la Comissió d'Estudis de Postgrau el vocal de menys
edat.
3. El president de la Comissió pot convocar perquè assisteixi a les reunions qualsevol
membre de la comunitat universitària quan pugui estar interessat en el tema que es
tracti a la sessió pertinent de la Comissió d'Estudis de Postgrau.

4.4.2 Funcions
Les funcions de la Comissió d'Estudis de Postgrau referents als títols oficials són les
que s'indiquen tot seguit:
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a) Proposar les pautes generals per a l'elaboració i organització dels programes
oficials de postgrau conduents a l'obtenció dels títols de màster i/o doctor, de
conformitat amb els criteris i requisits acadèmics que estableix el Reial decret 56/2005.
b) Proposar al Consell de Direcció per a la seva aprovació posterior programes oficials
de postgrau de la UIB.
c) Informar dels programes oficials de postgrau al Consell de Direcció de la UIB per a
la posterior aprovació definitiva.
d) Informar dels convenis de col·laboració interdepartamentals i/o interuniversitaris,
nacionals o estrangers presentats per a la realització d'un programa oficial de postgrau
o per a la participació de la UIB en un programa oficial de postgrau d'una altra
institució, per a la tramitació ulterior.
2. Les funcions de la Comissió d'Estudis de Postgrau quant als títols propis són:
a) Proposar títols propis de postgrau de la UIB.
b) Trametre els títols propis de postgrau al Consell de Direcció de la UIB per a la seva
aprovació posterior.
c) Informar sobre els convenis de col·laboració interdepartamentals i/o
interuniversitaris, nacionals o estrangers presentats per a la realització d'un títol propi
de postgrau de la UIB, per a la tramitació ulterior.
3. Així mateix, la Comissió d'Estudis de Postgrau és competent per proposar
modificacions a aquesta normativa i també li és pròpia qualsevol altra funció o
competència que li atribueixi la normativa vigent.
4. La Comissió d’Estudis de Postgrau, pel que fa a la seva actuació com a comissió de
reconeixement i transferència de crèdits de les titulacions de màster i doctorat, té, a
més, les funcions següents:
a) Redactar les normes i els procediments que han de seguir els directors de les
titulacions per fer arribar les seves sol× licituds de reconeixement i transferència de
crèdits.
b) Coordinar-se amb tots els directors de màsters per tal de seguir línies comunes
d’actuació.
c) Revisar els recursos d’alçada que s’interposin i emetre els informes oportuns.

4.5 Comissió de garantia de qualitat de cada títol oficial (CGQ)
Les comissions de garantia de qualitat dels títols oficials de la UIB es constitueixen
com a comissions permanents que vetllaran per la qualitat dels títols i per la
implantació, la gestió, la coordinació i el seguiment correctes de les activitats relatives
al sistema de garantia interna de qualitat del títol.
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4.5.1 Composició
 Responsable de qualitat del títol, degà o persona en qui delegui.
 Un màxim de 3 professors/es que imparteixin docència en el títol elegits
per la junta de centre o pel Centre d’Estudis de Postgrau
 Un representant de l’alumnat de la titulació, elegit per la junta de centre o
pel Centre d’Estudis de Postgrau
 Un representant del personal d’administració i serveis, elegit per la junta
de centre o pel Centre d’Estudis de Postgrau

4.5.2 Funcions
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
Verificar la planificació del sistema de garantia interna de qualitat.
Rebre els objectius de la Universitat, desplegar-los al nivell del títol,
verificar-ne el compliment i rendir comptes a la junta de centre o al Centre
d’Estudis de Postgrau.
Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i
les informacions que rebi relatives a la satisfacció dels grups d'interès, la
inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats
d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels
programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes de millora
amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat
de l'ensenyament i del professorat.
Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i
elevar-la a la junta de centre o al Centre d’Estudis de Postgrau
Qualsevol altra que li assigni la junta de centre o el Centre d’Estudis de
Postgrau.

4.5.3 Normes de funcionament i mecanismes de presa de decisions
La CGQ triarà entre els seus membres un secretari, que aixecarà actes i custodiarà els
registres i evidències necessaris per a la correcta avaluació i el seguiment continu del
títol i per a la posterior acreditació.
En funció dels temes que s’hagin de tractar, és molt recomanable convidar agents
interns o externs a la titulació, representants dels grups d'interès (col·legi professional,
ocupadors, Administració pública, graduats, etc.).
La CGQ analitza i té en compte les queixes i els suggeriments rebuts, la satisfacció
dels estudiants i de la resta de membres de la comunitat universitària, els resultats de
les pràctiques externes, els resultats de la inserció laboral i la satisfacció dels titulats,
les opinions dels ocupadors, etc., a l'hora de realitzar les seves propostes.

4.6 Consell d’estudis de cada títol oficial
Cada títol de grau i de màster de la Universitat de les Illes Balears ha de tenir un
consell d’estudis.
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4.6.1 Constitució i dependència
1. Cada junta de centre, o el Centre d’Estudis de Postgrau, d’acord amb les seves
competències, ha de constituir un consell d’estudis de cada un dels títols de grau i
màster.
2. Cada consell d’estudis dependrà orgànicament del centre en què es trobi adscrit el
títol, tot i que el seu funcionament serà independent de cada junta de centre o del
Centre d’Estudis de Postgrau, d’acord amb el que estableixin les normes
d’organització i funcionament del consell d’estudis.

4.6.2 Objectiu
L’objectiu dels consells d’estudis és la coordinació de les activitats formatives del
professorat que imparteix docència en els diferents cursos dels títols oficials.

4.6.3 Composició
Els consells d’estudis són integrats per:
 El president del consell d’estudis, que serà el degà o director del centre o
el director del màster o la persona en qui delegui.
 El cap d’estudis del títol.
 Tots els professors que imparteixen docència en el títol.

4.6.4 Funcions
Els consells d’estudis tenen com a funcions les següents:
a) La coordinació del professorat que imparteix docència en el títol, en relació amb
l’elaboració i el desenvolupament del programa formatiu del títol.
b) La coordinació de l’elaboració de les guies docents de les assignatures, tenint en
compte els aspectes següents:
 Les competències en termes de coneixements, destreses i actituds que s’han
de treballar.
 Les activitats, modalitats i metodologies docents, tant presencials com de
treball autònom, que es volen utilitzar en funció de les competències
determinades al pla d’estudis.
 Els blocs temàtics en què s’organitzen els continguts de cada assignatura.
 Les activitats i els procediments d’avaluació de l’ensenyament i de
l’aprenentatge dels estudiants i la previsió i distribució del volum de treball en
hores invertit pels alumnes en les activitats presencials i no presencials entre
les assignatures que s’imparteixen cada any acadèmic.
c) La coordinació amb altres consells d’estudis que comparteixin la docència de les
assignatures bàsiques de la branca o les branques de coneixement que els pertoquin.

d) Totes aquelles funcions que possibilitin la coordinació del pla d’estudis.

4.6.5 Normes de funcionament
1. Els directors dels departaments que tinguin assignada docència en el títol
corresponent han de comunicar al degà o director del centre el professorat que
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impartirà docència en el dit títol i han d’indicar el professor o els professors
responsables o coordinadors de cada assignatura.
2. El president del consell d’estudis ha de designar un secretari.
3. El president del consell d’estudis pot convocar els representants dels estudiants del
títol de grau a les reunions del consell d’estudis segons els afers que s’hi hagin de
tractar.
4. Cada junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau, d’acord amb la normativa
vigent, ha d’aprovar les normes d’organització i funcionament de cada consell
d’estudis. Aquests consells es poden estructurar per cursos o així com ho acordi cada
junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau. Les normes esmentades s’han
d’enviar al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica.
5. Els consells d’estudis s’han de reunir d’acord amb llurs normes d’organització i
funcionament. L’assistència a les reunions forma part de les obligacions del PDI
previstes a l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el
document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de
les Illes Balears (FOU núm. 306, de 16 de gener de 2009).

4.7 Comissió de Transferència i Reconeixement de Crèdits
4.7.1 Composició
 El degà o director d’escola, o persona que delegui.
 Tres professors que imparteixin docència en la titulació, elegits per la junta de
centre, entre els quals preferentment hi ha d’haver el responsable de mobilitat
de la titulació. Si finalment no en forma part, s’ha d’incorporar a la comissió
quan es discuteixin procediments de reconeixement de crèdits que afectin els
programes de mobilitat.
 Un representant de l’alumnat de la titulació, elegit per la junta de centre.
 Un representant del personal d’administració i serveis, elegit per la junta de
centre.

4.7.2 Funcions
a. Resoldre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits (en el
cas de les titulacions de màster, la proposta ha de provenir dels directors
de les titulacions i s’ha de trametre a la Comissió d’Estudis de Postgrau).
Aquestes resolucions s’han d’ajustar als terminis que marqui per a cada
any acadèmic el Consell de Direcció.
b. Elaborar, i proposar al centre responsable de la titulació perquè les aprovi,
taules de reconeixement complementàries a les ja vigents o als
procediments legalment establerts per tal de facilitar i fer que sigui
transparent tot el procés.
c. Emetre els informes que els requereixin en cas que hi hagi recursos sobre
les seves resolucions.
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4.7.3 Normes de funcionament
La comissions s’han de reunir, com a mínim, dues vegades durant l’any acadèmic i
seran les responsables d’analitzar cadascuna de les sol·licituds de reconeixement o
transferència de crèdits i dictaminaran d’acord amb les directrius generals que
s’especifiquen a la present normativa. Les comissions, si escau, prendran els acords
per majoria simple, amb el vot de qualitat del president.

4.8 Grups de millora
La junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau, per iniciativa pròpia o a proposta
de la CQUIB, proposarà la creació de grups o equips de millora, per atendre la
resolució d'àrees de millora prèviament identificades, bé com a conseqüència d'algun
procés d'avaluació o revisió, bé com a conseqüència de suggeriments, queixes o
reclamacions plantejades des d'algun dels grups d'interès.

4.9 Funcions d’altres òrgans de govern col·legiats de la UIB
respecte al sistema de garantia interna de qualitat
4.9.1 Consell de Direcció
 Proposar al Consell de Govern la normativa i tots els aspectes relacionats
amb el SGIQ.
 Executar la normativa i els procediments que aprovi el Consell de Govern.
 Assegurar la disponibilitat dels recursos materials i humans necessaris
per a la correcta implantació del SGIQ.

4.9.2 Consell de Govern
 Revisar i aprovar els aspectes relacionats amb el SGIQ que li elevi la
CQUIB i el Consell de Direcció.

4.9.3 Consell Social
 Participar en la millora contínua de la Universitat.
 Articular la participació de la societat i dels grups d'interès externs en el
SGIQ.
 Rebre informació sobre els resultats i el seguiment dels títols oficials i ser
l'òrgan receptor de la rendició de comptes.

4.10 Rectora
La Rectora és la responsable de la qualitat dels títols que ofereix la UIB, per tant, és la
responsable de la correcta planificació, implantació, avaluació i millora del SGIQ.
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4.11 Degà o director de cada centre
4.11.1

Funcions respecte a la qualitat
 Liderar el procés d'avanç en la millora de la qualitat.
 Establir i difondre la política i els objectius del centre.
 Comunicar a tot el personal la importància de satisfer els requisits dels
grups d'interès, com també els legals i reglamentaris d'aplicació a les
seves activitats.
 Assegurar la disponibilitat dels recursos necessaris perquè es compleixin
els objectius de qualitat.
 Controlar la implantació o l’execució de les accions de millora.
 Convidar tots els grups d'interès interns i externs perquè participin
activament en la millora contínua de les titulacions i del centre.

4.12 Responsable de qualitat de cada títol oficial
El responsable de qualitat serà el degà o director de centre o persona en qui delegui,
preferiblement membre de l’equip directiu.

4.12.1

Funcions

1. Liderar i vetllar per les activitats relatives a la qualitat del títol i del
professorat i impulsar la cultura de la qualitat.
2. Assegurar-se que s'estableixen, s’implanten i es mantenen els processos
necessaris per al desenvolupament del SGIQ en relació amb el títol.
3. Rebre i recopilar la informació necessària per al seguiment correcte del
SGIQ, entre altra informació, l'opinió i el nivell de satisfacció dels grups
d'interès, la inserció laboral dels graduats i la satisfacció amb el seu
programa formatiu, els resultats en el desenvolupament dels processos, la
valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, els resultats de la
formació, el desenvolupament dels objectius, els resultats de les pràctiques
externes i de les activitats de mobilitat.
4. Rebre i recopilar la informació relativa a l'avaluació del professorat i
traslladar-la a la CGQ per fer-ne una anàlisi i discussió.
5. Convocar i informar la CGQ sobre el desenvolupament del SGIQ i de
qualsevol necessitat de millora.
6. Exercir la representació de la CGQ davant altres òrgans interns o externs.
7. Rebre i gestionar les reclamacions, les queixes i els suggeriments que es
presentin.
8. Qualsevol altra que se li encarregui en el seu nomenament o li assigni la
junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau.

4.13 Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària és un servei proveïdor d'informació que
actua, al seu torn, com a assessor i facilitador en el disseny, implantació i millora
contínua del SGIQ.

4.13.1

Funcions
 Proporcionar als responsables de qualitat de cada títol oficial la informació
relativa al perfil dels estudiants de nou ingrés, i a la satisfacció dels
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estudiants, professors, PAS i titulats; els resultats del programa formatiu,
de l'avaluació de la docència del professorat i de la inserció laboral
necessària per al seguiment del SGIQ.
Realitzar estudis i proporcionar els indicadors i dades estadístiques
institucionals necessaris per al seguiment del SGIQ.
Assessorar i formar els òrgans col·legiats o unipersonals que formen part
de l'estructura de qualitat, en la implantació del SGIQ i en l'aplicació de la
normativa i els procediments que en aquest sentit emeti la Universitat.
Donar suport tècnic i metodològic al disseny, implantació i millora contínua
del SGIQ.
Actuar com a consultor de la comunitat universitària en matèria de
qualitat.
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5 MAPA DE PROCESSOS
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6 ESTRUCTURA DOCUMENTAL
Els documents que configuren
el Sistema de Garantia Intern
de la Qualitat són el Manual
del SGIQ i un conjunt de
procediments elaborats sobre
la base del mapa de processos
de
la
UIB.
Aquests
procediments es completen
amb tota una sèrie de
formularis o formats que
serviran per registrar les
activitats pròpies dels centres
(vegeu el gràfic adjunt)

Estructura documental del SGIQ de la UIB

6.1 Llista de procediments documentats
 PE1. Procediment per a la definició i la revisió de la política i dels objectius de
qualitat.
 PE2. Procediment de definició de la política de PDI i PAS.
 PE3. Procediment per al disseny i l’aprovació de l’ensenyament.
 PE4. Procediment de definició de perfil d’ingrés i perfil de titulat idoni.
 PE5. Procediment per a la definició dels criteris d’admissió.
 PE7. Procediment d’anàlisi i millora de resultats.
 PE8. Procediment d’informació pública.
 PE9. Procediment de garantia de qualitat i revisió del títol.
 PE10. Criteris per a l’eventual extinció del títol.
 PC1. Procediment de captació d’estudiants.
 PC2. Procediment d’accés i admissió d’estudiants.
 PC3. Programa d’acollida.
 PC4. Procediment de tutoria, orientació i suport a l’estudiant, previ a la
matrícula i durant el desenvolupament de l’ensenyament.
 PC5. Programa d’acollida.
 PC6. Desenvolupament de l’ensenyament i avaluació dels aprenentatges.
 PC7. Formació integral.
 PC8. Suport a l’aprenentatge.
 PC9. Procediment de gestió i revisió de les pràctiques externes integrades en
el pla d’estudis.
 PC10. Procediment de gestió i revisió de l’orientació professional.
 PC11. Procediment de gestió i revisió de la mobilitat dels estudiants.
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 PS1. Procediment de captació i selecció de personal docent i investigador del
personal d’administració i serveis.
 PS2. Procediment d’avaluació, promoció i reconeixement del PDI i PAS.
 PS3. Procediment de formació de PDI i PAS.
 PS4. Procediment per a la gestió dels recursos materials.
 PS5. Procediment per a la gestió dels serveis.
 PS6. Procediment de recollida i mesurament de resultats.
 PS7. Procediment de gestió i revisió d’incidències, reclamacions i
suggeriments.
 PS8. Procediment de disseny, manteniment i millora del SGIQ.
 PS9. Procediment de gestió documental.
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7 PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D'INTERÈS
INTERNS I EXTERNS EN EL SISTEMA DE
GARANTIA INTERNA DE QUALITAT DE LA UIB
La UIB, com manifesta a la seva política i en el seu pla d’actuació, considera de
màxima rellevància la participació en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de tots
els grups d’interès interns i externs i la rendició de comptes a tots ells i a la societat en
general.
El sistema garanteix la participació dels grups d’interès tant en l’estructura
organitzativa com en la gestió, l’anàlisi i la millora del sistema mateix. La UIB respon
així a la confiança que la societat hi diposita.

