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280.1.2.2.1 ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANT 

 

1. FINALITAT 

La finalitat del present sub-procés és establir la forma en què la Facultat de Nàutica  

de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya revisa, actualitza i millora 

els procediments relatius a l’acollida, tutorització, recolçament de l’aprenentatge i 

avaluar si aquests s’adeqüen als objectius del programa formatiu.  

 

2. ABAST 

El present document és d’aplicació a la informació relativa a les titulacions que 

ofereix la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de 

Catalunya. 

 

3. NORMATIVES 

 Programa AUDIT 

 Norma ISO 9001:2008 

 Pla estratègic de la Facultat de Nàutica de Barcelona 

 Plans d’estudi dels Graus i Masters que s’imparteixen a la Facultat 

 

Per al marc normatiu extern al centre veure el “Llistat de documents externs” 

FOR-2.0.0/02. 

 

4. DEFINICIONS 

Pla d’acollida: Conjunt d’accions i documents adreçats a l’estudiantat de nou 

ingrés per proporcionar-li tota la informació rellevant per iniciar els seus estudis. 

 

Pla de tutorització: Conjunt d’accions per realitzar el seguiment del procés 

d’aprenentatge dels estudiants, del seu treball efectiu i dels resultats obtinguts.  

 

5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 

La Comissió de Qualitat realitzarà la revisió, actualització i millora, dels processos 

relacionats amb l’orientació als estudiants dels diferents estudis de Grau i Master, 

que li presenti l’Equip Deganal. La Comissió Permanent realitzarà l’aprovació i 

seguiment de resultats. Aquests processos es concretaran en: 
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Pla d’acollida: Constarà de: 

o Jornada d’acollida a l’estudiantat de nou ingrés 

o Carta de serveis de la Facultat 

o Informació de la Delegació d’Alumnes de la FNB (DAFNB) 

 

 Pla de tutorització: Es concretarà en:  

o Descripció, estructura i abast del pla de tutorització, d’acord a les 

diferents tipologies d’estudiant (estudiant de nou accés, estudiant de 

fase de selecció, etc.) 

 

6. SEGUIMENT I MESURA 

De forma periòdica el Vicedegà Cap d’Estudis presentarà els resultats dels 

procediments d’orientació als estudiants a la Comissió de Qualitat. Aquests 

resultats respondran a la valoració d’una sèrie d’indicadors prèviament definits: 

 Nombre d’accions programades 

 Nombre d’accions realitzades 

 Participació dels membres dels diferents col·lectius d’interès 

 Índex de satisfacció dels participants corresponent al col·lectiu d’estudiants 

 

A la vista de l’anàlisi d’aquests resultats la Comissió Permanent procedirà, si escau, 

a la revisió i millora d’aquest procediments. 

 

7. EVIDÈNCIES  

Identificació del registre 
Suport 
d’arxiu 

Responsable 
custòdia 

Temps de 
conservació 

Plans d’acollida i tutorització 
de l’estudiantat 

Informàtic 

Vicedegà de 
Relacions 

Institucionals i 
Promoció 

 

Fins a nova 
proposta 

Acta de la Comissió 
Permanent amb l’aprovació, 
revisió o millores  dels plans 
d’orientació a l’estudiantat 

Informàtic 
Secretaria de 

Direcció 
Mínim 6 anys 

Indicadors sobre els 
resultats dels plans 
d’orientació a l’estudiantat 

Informàtic 

Vicedegà de 
Relacions 

Institucionals i 
Promoció 

4 anys 
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8. RESPONSABILITATS 

 

Equip Deganal: Dissenya els diferents plans d’orientació a l’estudiantat que seran 

sotmesos a revisió i aprovació per part de la Comissió de Qualitat i la Comissió 

Permanent. 

 

Comissió de Qualitat: S’encarrega de revisar i aprovar els plans d’orientació que 

li presenti l’Equip Deganal. Igualment realitza els processos d’avaluació de resultats 

i l’actualització i millora dels processos que li presenti el Cap d’Estudis en funció 

d’aquests resultats. 

 

Comissió Permanent: S’encarrega de revisar i aprovar els plans d’orientació 

presentats per l’Equip Deganal i que hauran passat la revisió prèvia de la Comissió 

de Qualitat. 

 

Vicedegà Cap d’Estudis: Es responsabilitza del desenvolupament i posada en 

marxa dels diferents plans d’orientació. Així mateix, presenta els resultats dels 

mateixos a la Comissió de Qualitat i proposa, si escau, iniciatives de revisió i millora 

dels diferents processos. 

 

Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció: Participa en la publicació i 

difusió dels diferents plans d’orientació. Col·labora en la redacció dels materials 

associats als diferents plans i en l’organització dels actes que s’hi relacionin. 
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9. FITXA RESUM 

 
ÒRGAN RESPONSABLE Equip Deganal 
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IMPLICATS I 
MECANISMES DE 
PARTICIPACIÓ 

 Professors, Estudiants i PAS:  
Mitjançant els seus representants en la 
Comissió de Qualitat i Comissió  
Permanent de la Facultat i amb la 
mesura de l’índex de satisfacció de les 
persones que en prenguin part. 

 Equip Deganal: Mitjançant la seva 
participació en la Comissió de Qualitat i 
Comissió Permanent, així com, amb les 
seves reunions i documents derivats de 
l’exercici de les seves responsabilitats 
de direcció. 

 Administracions Públiques: Amb 
l’elaboració dels marcs normatius que 
són la seva competència. 

RENDICIÓ DE COMPTES 

L’Equip Deganal i la Comissió de 
Qualitat vetllaran per la difusió dels 
resultats dels diferents processos i de 
les iniciatives de revisió i millora dels 
mateixos. 

MECANISMES PRESA DE 
DECISIONS 

Descrits en els apartats 5 i 6 de la 
descripció del procés. 

RECOLLIDA I ANÀLISI 
D’INFORMACIÓ 

La informació per l’anàlisi dels 
processos estarà basada en dades 
quantitatives (nombre d’accions 
programades i/o realitzades, 
participació de professors i estudiants) 
i qualitatives (índex de satisfacció dels 
participants). 

SEGUIMENT, REVISIÓ I 
MILLORA 

L’Equip Deganal proposa a la Comissió 
de Qualitat els mecanismes més 
adequats per fer el seguiment de la 
implantació i desenvolupament de les 
diferents accions lligades al procés 
d’orientació dels estudiants (plans 
d’acollida, tutorització i orientació). 
Periòdicament realitza l’avaluació dels 
resultats de les diferents accions i 
proposa, si escau, modificacions i 
millores a la Comissió de Qualitat.  
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10. FLUXGRAMA 

Inici

Debat i aprovació de les 
accions dissenyades

Comissió Permanent

Publicació i difusió dels 
plans d’acollida i 

tutorització

Vicedegà de Relacions 
Institucionals i Promoció

Pla d’acollida i tutorització 
dels estudiants

S’aprova?
No

Si

Web

Desenvolupament i 
posada en marxa dels 

plans d’acollida i 
tutorització

Vicedegà Cap d’Estudis

Avaluació dels plans 
d’acollida i tutorització

Vicedegà Cap d’Estudis

Comissió de Qualitat

Fi

Revisió i actualització de les 
accions d’acollida, de tutoria , 

de recolzament de la formació i 
d’orientació laboral

Equip Deganal
Comissió de Qualitat

Marc normatiu UPC
Perfil d’ingrés
Pla d’estudis
Perfil d’egrés

Revisió i millora del 
procés

Vicedegà Cap d’Estudis

Acta de la Comissió 
Permanent

Informes

Vicedegà de Relacios 
Institucionals i Promoció 

Procés actualitzat
Comissió Permanent

PROCÉS
280.1.1.1
280.1.2.3
280.1.2.4
280.1.2.5

PROCÉS
280.1.6.1
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280.1.2.2.2  DESENVOLUPAMENT DE L’ENSENYAMENT 

 

1. FINALITAT 

La finalitat del present procés és establir la forma en què la Facultat de Nàutica de 

Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya revisa, actualitza i millora els 

procediments relatius a les metodologies d’ensenyament i l’avaluació dels 

estudiants. 

 

2. ABAST 

El present document és d’aplicació a la informació relativa a les titulacions que 

ofereix la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de 

Catalunya. 

 

3. NORMATIVES 

 Programa AUDIT 

 Norma ISO 9001:2008 

 Pla d’estudis de Grau i Masters impartits a la Facultat 

 Guia Docent 

 PG-1.2.2 CE-01 Avaluació continua i curricular 

 PG-1.1.1 SG-01 Organització docent   

 

Per al marc normatiu extern al centre veure el “Llistat de documents externs” 

FOR-2.0.0/02. 

 

 

4. DEFINICIONS 

Guia Docent: Conjunt d’informació de l’assignatura que recull: Professors que la 

imparteixen, objectius generals, objectius específics (coneixements, habilitats, 

competències), continguts (amb estimació de les hores dedicades a teoria, 

problemes, laboratoris, altres activitats, estudi, etc.), metodologia docent, mètode 

d’avaluació, bibliografia i capacitats prèvies requerides. 

 

Professor responsable d’assignatura: És el professor coordinador de la 

docència d’una assignatura. 
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 

Una vegada aprovat l’encàrrec docent personalitzat, l’equip Deganal, i en particular 

el Vicedegà Cap d’Estudis, demana als professors responsables la fitxa docent de 

les assignatures, per l’elaboració de la Guia Docent. A tal efecte en el mes de 

Maig/Juny es demana als professors responsables d’assignatura que introdueixin al 

programa Prisma, les noves assignatures/modificacions que vulguin introduïr de 

cara al curs següent. Aquestes modificacions queden guardades en una versió 

provisional de la Guia Docent, fins que la informació és revisada pels Coordinadors 

de les titulacions de Grau i Master. 

 

Un cop complert el termini habilitat per les modificacions, es reuneix la Comissió de 

Qualitat, que analitza el contingut de les modificacions introduïdes i, si escau, les 

aprova. A partir d’aquest moment són validades pels Coordinadors de les titulacions 

de Grau i Master, i resten pendents de ser incorporades a la versió pública de la 

Guia Docent.  

 

En el cas de que la Comissió de Qualitat consideri que alguna de les modificacions 

ha de ser corregida, es posa en contacte amb el professor responsable de 

l’assignatura, mitjançant el Cap d’Estudis. 

 

Atesa l’estructura quadrimestral dels nostres estudis, hi ha un període addicional en 

el mes de Gener en el que, en cas de noves incorporacions de professorat, es 

permet modificar els mètodes d’avaluació de les assignatures que s’impartiran en el 

segon quadrimestre. 

 

Anualment l’Equip Deganal, sota la coordinació del responsable del SAIQ, elaborarà, 

per cada titulació, un Informe de Seguiment de Titulació (IST), per detectar si s’han 

produït desviacions dels indicadors previstos, resultats anòmals ó un baix 

rendiment significatiu i prendre les mesures de millora o correctives oportunes. 

 

6. SEGUIMENT I MESURA 

Quadrimestralment el Cap d’Estudis presentarà els resultats dels procediments 

d’avaluació dels estudiants a la Comissió de Qualitat. Aquests resultats valoraran 

una sèrie d’indicadors prèviament definits: 
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 Flux d’estudiants a la fase de selecció: estudiants que la superen, no aptes, 

abandonaments. 

 Mitjana del factor de rendiment. 

 Titulats. 

 

A la vista de l’anàlisi d’aquests resultats es procedirà, si escau, a la revisió i millora 

d’aquest procediments. 

 

7. EVIDÈNCIES  

Identificació del registre 
Suport 
d’arxiu 

Responsable 
custòdia 

Temps de 
conservació 

Guia Docent Informàtic 
Técnica de Gestió 

Acadèmica 
1 any 

Resultats de les 
assignatures 

Informàtic 
Vicedegà Cap 

d’estudis 
6 anys 

Informe de Seguiment de 
Titulació (IST) 

Informàtic 
Vicedegà de 

Qualitat 
6 anys 

Indicadors de resultats dels 
processos d’aprenentatge 

Informàtic 
Vicedegà Cap 

d’estudis 
6 anys 

 

 

8. RESPONSABILITATS 

 

Comissió de Qualitat: S’encarrega de revisar i aprovar (en el cas de les 

assignatures de Fase Inicial) les modificacions de la Guia Docent que presenten els 

professors responsables d’assignatura.  

 

Comissió Permanent: S’encarrega de revisar i aprovar les modificacions de la 

Guia Docent de les assignatures de Fase  Inicial, previ informe de la Comissió de 

Qualitat. 

 

Equip Deganal: Participa en la publicació i manteniment de la Guia Docent.  

 

Vicedegà Cap d’Estudis: Es responsabilitza del procés de modificacions de la Guia 

Docent, coordinant la Comissió de Qualitat i exercint d’interlocutor amb els 

Coordinadors de les titulacions i professors responsables de les assignatures. 
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Responsable del SAIQ, coordina l’elaboració, per cada titulació, de l’Informe de 

Seguiment de Titulació (IST), que es presenta a l’Equip Deganal i aprova la 

Comissió Permanent 

 

Tècnic de Gestió Acadèmica: Es responsabilitza de l’actualització i manteniment 

de dades del professorat i plans d’estudi a Prisma, pel correcte funcionament del 

procés i la publicació de la Guia Docent.  

 

9. FITXA RESUM 

 
ÒRGAN RESPONSABLE Equip Deganal 
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IMPLICATS I 
MECANISMES DE 
PARTICIPACIÓ 

 Professors, Estudiants i PAS:  
Mitjançant els seus representants en la 
Comissió de Qualitat i Comissió 
Permanent de la Facultat i amb la 
mesura de l’índex de satisfacció de les 
persones que en prenguin part. 

 Equip Deganal: Mitjançant la seva 
participació en la Comissió de Qualitat  
i Comissió Permanent, així com, amb 
les seves reunions i documents 
derivats de l’exercici de les seves 
responsabilitats de direcció. 

 Administracions Públiques: Amb 
l’elaboració dels marcs normatius que 
són la seva competència. 

RENDICIÓ DE COMPTES 

L’Equip Deganal i la Comissió Permanent 
vetllaran per la difusió dels resultats dels 
diferents processos d’avaluació i dels 
indicadors derivats. 

MECANISMES PRESA DE 
DECISIONS 

Descrits en els apartats 5 i 6 de la 
descripció del procés. 

RECOLLIDA I ANÀLISI 
D’INFORMACIÓ 

La informació per l’anàlisi dels processos 
estarà basada en els resultats de 
l’avaluació de les assignatures i en els 
indicadors que se’n deriven prèviament 
definits. 

SEGUIMENT, REVISIÓ I 
MILLORA 

L’Equip Deganal proposa a la Comissió 
Permanent els mecanismes més 
adequats per fer el seguiment dels 
resultats de les assignatures i valora la 
necessitat d’implementar accions de 
millora relacionades amb els processos 
d’aprenentatge i avaluació dels 
estudiants.  

 



 
280.1.2.2 ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANT I 

DESENVOLUPAMENT DE L’ENSENYAMENT 

 
 

280.1.2.2 – Rev. 2 Facultat de Nàutica de Barcelona 11/12 
 

 

10. FLUXGRAMA 
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11 ANNEX  FULL DE CONTROL DE REVISIÓ I MODIFICACIONS 
 
 

Motiu Data 
ELABORAT/ 
MODIFICAT 

Data REVISAT Data APROVAT 

Edició inicial 08/09/11 J. Verdiell 12/09/11 S. Ordás 12/09/11 S. Ordás 
Procés 280.1.2.2 
Revisió, integració  
del Sistemes de 
Qualitat d’acord 
amb AUDIT i ISO 

08/10/12 I. Cabezas 09/10/12 P.Casals 09/10/12 S. Ordás 

Canvi de nom de 
la Comissió de 
Qualitat, Pla 
d’acollida, 
incorporació dels 
Plans d’estudi dels 
Masters 

18/12/13 I. Cabezas 18/12/13 P.Casals 19/12/1
3 

S. Ordás 

       
       
       
       
       
       
       

 
 


