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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o 
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo 
la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

www.uib.cat 
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CARRERA PROFESSIONAL 
HORITZONTAL I AVALUACIÓ DE 

L’ACOMPLIMENT.  

 
 

GESTIÓ PER OBJECTIUS 
 
 
 

SERVEI D’ESTADÍSTICA I QUALITAT UNIVERSITÀRIA (SEQUA) 
Pilar Ortiz 



                                                                                              

SEQUA 

                                                                                 SRH 

BLOC 1. AVALUACIÓ 
DEL COMPLIMENT 
D’OBJECTIUS DE 

SERVEIS/UNITATS  

BLOC 3. AVALUACIÓ 
DE LES 

COMPETÈNCIES 
ASSIGNADES AL 

LLOC DE TREBALL  

BLOC 2. AVALUACIÓ 
DEL 

DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL I 
INDIVIDUAL 

BLOC 2.A 
Valoració de la 

implicació individual 
amb la consecució 
dels objectius del 

servei o unitat   

BLOC 2.B 
Valoració de la 

implicació individual 
amb la institució 

(enquesta UIBdigital) 
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                                                                                              JIRA 7 

BLOC 1. AVALUACIÓ 
DEL COMPLIMENT 
D’OBJECTIUS DE 

SERVEIS/UNITATS  

BLOC 2. AVALUACIÓ 
DEL 

DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL I 
INDIVIDUAL 

BLOC 2.A 
Valoració de la implicació 

individual amb la consecució 
dels objectius del servei o unitat   

PUNTUACIÓ COMÚ A 
TOTES LES PERSONES D’UN 
SERVEI/UNITAT (100 Punts) 

PUNTUACIÓ INDIVIDUAL 
(50 Punts) 

Per poder pujar d’esglaó o per mantenir-se (si ja esteu a la 
part més alta), s’ha d’obtenir aquesta mínima puntuació 
(sobre 300 punts): 
 
-  Avaluació 2018: mínim 150 punts 
-  Avaluació 2019: mínim 180 punts 
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Blocs que 
s’avaluen 

Fases en el 
sistema 

d’avaluació en la 
gestió per 
objectius 

2018 
 

Output 
principal 

2019 
 

Eina JIRA 7 

BLOC 1 i 
2A PLANIFICACIÓ 

DOCUMENT 1 
(PAG) 

Pròxims objectius dels 
serveis (segona capsa 

blava) 
NO PUBLICATS.  
Les persones del 

servei no ho 
veuen DOCUMENT 2 

Pròxims objectius dels 
serveis (primera capsa 

blava) 

BLOC 2A COMPROMÍS DOC 2 SIGNAT System Dashboard 

Ha d’estar 
PUBLICAT per a 

què la persona ho 
pugui acceptar 

BLOC 1 i 
2A 

EXECUCIÓ I 
SEGUIMENT 

DOC 4.A i DOC 
4.B Objectius dels serveis 

Un cop 
PUBLICAT, és on 

es farà feina 
durant l’any 

BLOC 1 i 
2A SEGUIMENT DOCUMENT 5 Objectius dels serveis 

(capses verdes) 

BLOC 1 i 
2A AVALUACIÓ DOCUMENT 7 I 

DOCUMENT 8 
System Dashboard 

Objectius dels serveis 
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FASES DEL SISTEMA 
D’AVALUACIÓ 

JIRA 7 
2019 

PLANIFICACIÓ 

JIRA 7: Pròxims objectius dels serveis:  
1. Crear els objectius que ja teniu formulats al Document 2 
2. Relacionar-ho amb els objectius de gerència (PAG). Estan codificats 
de la següent manera:  
      - EIX1OG-01, 02, 03, ... 
      - EIX2AOG- 01, 02, 03, ... 
      - EIX2BOG- 01, 02, 03, ... 
3. Crear les subtasques 
4. Assignar les subtasques a les persones 
5. Publicar la versió 2019 

COMPROMÍS 

JIRA 7: System Dashboard:  
-  Un cop publicat les persones podran veure les tasques assignades 
-  Hauran d’acceptar-les; en cas de no estar d’acord ho poden 

rebutjar i s’haurà de consensuar amb la persona responsable 
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FASES DEL SISTEMA 
D’AVALUACIÓ 

JIRA 7 
2019 

EXECUCIÓ I 
SEGUIMENT 

JIRA 7: Objectius dels serveis:  
-  Canviar les dates o període previst 
-  Canviar la descripció de la subtasca 
-  Canviar l’informador 
-  Canviar la persona assignada 
-  Canviar el pes  
-  Introduir subtasques 
-  Comentar el desenvolupament de la subtasca 
-  Adjuntar les evidències 
 
- Control del desenvolupament de l’objectiu: subtasques assolides i no 
resoltes, per fer o fetes i anul·lades. 

AVALUACIÓ 

 
 
JIRA 7: Objectius dels serveis i System Dashboard:  
-  Percentatge d’objectius assolits  
-  Percentatge de subtasques assolides 
-  Anàlisi del desenvolupament de l’objectiu durant l’any: canvis, 

problemes, fites aconseguides, etc. 
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JIRA QUÈ SIGNIFICA EN EL SISTEMA 
D’AVALUACIÓ? 

PROJECTE El conjunt d’objectius i tasques del servei 

INCIDÈNCIES Objectius i subtasques 

SYSTEM DASHBOARD És la pàgina inicial on la persona veurà les 
subtasques i objectius que teniu assignats, 
així com les subtasques i objectius que sou 
Informador/a. 

OBJECTIUS DELS 
SERVEIS 

És la pàgina on fareu feina durant l’any.  
Trobareu tota la informació que fa 
referència als objectius i a les subtasques 
de totes les persones que formen part del 
servei/unitat. 
A més teniu un calendari on veureu quan 
teniu planificat la finalització d’una 
subtasca aquell mes.  

PRÒXIMS OBJECTIUS 
DELS SERVEIS 

És la pàgina on fareu feina durant la fase de 
planificació dels objectius i subtasques de 
cada any. 

GLOSARI JIRA 7 – SISTEMA 
D’AVALUACIÓ 
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ROLS EN EL JIRA EN RELACIÓ AL 
SISTEMA D’AVALUACIÓ I PER QUÈ? 

INFORMADOR 
(JIRA-SIST AVAL) 
QUI? PER QUÈ? 

ASSIGNAT 
(SIST AVAL) 

QUI? PER QUÈ? 

OBJECTIUS SERVEI/
UNITAT 

Persona responsable del 
servei/unitat.  
 
PDI responsable. 
 
És la persona que en la fase 
d’avaluació ha de tancar 
l’objectiu. 

Persona responsable del 
servei/unitat. 
 
PDI responsable. 
 
Rebrà notificacions en el 
cas de què es facin canvis a 
l’objectiu. 

SUBTASCA 

Persona que ha de supervisar 
les subtasques 
 
Rebrà notificació quan s’hagi 
tancat la subtasca i haurà de 
revisar a la fase d’avaluació 

Persona que ha de fer la 
feina 
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ROLS I FUNCIONS EN EL JIRA EN 
RELACIÓ AL SISTEMA D’AVALUACIÓ 

En el cas dels objectius que estiguin formulats per a una persona 
en particular, la qual desenvolupa totes les tasques de l’objectiu, en 
el rol d’informador i en el rol d’assignat ha d’estar la persona 
responsable del servei/unitat, perquè és la que avalua finalment la 
consecució de l’objectiu i perquè, en el sistema d’avaluació 
estipulat a l’acord normatiu, el bloc 1 engloba tots els objectius del 
servei/unitat i la puntuació final és la mitjana de tots els objectius, 
independentment de què un objectiu estigui formulat i pensat per 
a una persona en particular. 
 
En el cas de què interessi que la persona que ha de desenvolupar 
totes les tasques d’un objectiu, hagi de introduir-les al programa 
JIRA, es pot posar en el rol d’assignat.  
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ESTAT DELS OBJECTIUS I SUBTASQUES EN 
RELACIÓ A LA GESTIÓ PER OBJECTIUS I EL 

MOMENT EN QUÈ S’AVALUA 

FASES 
ESTAT DE 

L’OBECTIU 
(JIRA) 

ESTAT DE LA SUBTASCA 
(JIRA) 

SITUACIÓ DE 
L’OBJECTIU O LA 

SUBTASCA SEGONS EL 
MOMENT EN QUÈ 

S’AVALUA 
(CARRERA PROF.) 

PLANIFICACIÓ -  PER FER -  EN TRIATGE 

COMPROMÍS -  PER FER -  PER ACCEPTAR 

EXECUCIÓ I 
SEGUIMENT 

-  PER FER 
-  FET 

-  PER FER 
-  EN CURS 
-  FET 

-  No iniciada 
-  Parcialment 
-  Totalment 

AVALUACIÓ -  FET -  FET 
-  REVISADA 

-  Totalment  
-  Parcialment 
-  No iniciada 
-  Anul·lada 
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ESTAT EN EL JIRA DELS OBJECTIUS I DE 
LES SUBTASQUES 

OBJECTIUS SUBTASQUES 

ESTAT EN 
EL JIRA  

-  PER FER 

-  EN TRIATGE 

-  PER ACCEPTAR 

-  PER FER 

-  EN CURS 

-  FET 
-  FET 

-  REVISADA 

Els objectius només poden estar PER FER o FET, ja que amb el JIRA 
treballarem amb les subtasques. 
 
Els objectius un cop creats no es tornen a modificar, a no ser que sigui 
necessari. 
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ESTAT DE LES SUBTASQUES SEGONS EL 
MOMENT EN QUÈ S’AVALUA 

En el JIRA teniu vàries opcions en l’estat de les subtasques: 
 
-  En triatge 
-  Per acceptar 
-  Per fer  
-  En curs 
-  Feta 
-  Revisada 
 
Recordeu que el sistema d’avaluació comprèn dos 
seguiments (si escau) de l’execució dels objectius i 
subtasques de cada servei/unitat, pel que l’ús que feu dels 
diferents estats és molt important. 
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ESTAT DE LES SUBTASQUES EN EL 
PRIMER SEGUIMENT 

En el moment de fer el PRIMER SEGUIMENT (juliol 2019) el 
SEQUA revisarà l’estat de les subtasques de cada servei/unitat, 
llavors heu de tenir en compte que: 
 
-  No podrà haver cap subtasca EN TRIATGE o PER ACCEPTAR. 
-  Les subtasques que estiguin PER FER, entendrem que estan NO 

INICIADES. 
-  Les subtasques que estiguin EN CURS, entendrem que estan 

PARCIALMENT. 
-  Les subtasques que estiguin FETES, estaran tancades i es 

resoldran de la següent manera: 
-  TOTALMENT  
-  NO INICIADES 
-  ANUL·LADES 
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ESTAT DE LES SUBTASQUES I DELS 
OBJECTIUS A L’AVALUACIÓ FINAL 

En el moment de fer l’AVALUACIÓ FINAL (gener-març 2020) el 
SEQUA revisarà l’estat de les subtasques de cada servei/unitat, 
llavors heu de tenir en compte que: 
 
Les subtasques que estiguin FETES, estaran tancades i es resoldran 
de la següent manera: 

-  TOTALMENT  
-  PARCIALMENT  
-  NO INICIADES 
-  ANUL·LADES 
 

Els objectius han d’estar finalitzats, (tancats)i es resoldran de la 
següent manera: 

-  TOTALMENT 
-  PARCIALMENT 
-  NO INICIATS 
-  ANUL·LATS 



un

PAS
endavant


