Nom

Revisar i actualitzar la política i els objectius de qualitat en la
docència i l'aprenentatge del Centre.

Codi
Versió/Data/ Estat
Tipologia
Unitat
administrativa que
fa el seguiment
Responsable
Diagrama de flux

PE1-01
V1/ Juny/ Actiu
( x ) Estratègic ( ) Clau ( ) De suport

Associat SGIQ
Objectiu i abast

Destinataris
Resultats del procés

Documentació
associada
(ubicació de la
documentació)

Indicadors
Mecanisme de
qualitat del procés

Escola Superior d’Infermeria Mar i OTQ
Direcció del centre
Data darrera modificació: Juliol 2018
Validació diagrama flux: Director/a
Data de darrera validació:
Accés al diagrama: link
(SI) 1. Revisió i millora del SGIQ
 Definir, avaluar i revisar la política i els objectius de qualitat de la
docència i l’aprenentatge de l’Escola Superior d’Infermeria Mar.
Aquest procés implica totes les activitats relacionades amb el
programa formatiu de la titulació.
 Disposar dels instruments necessaris que ens permetin valorar
l’assoliment dels objectius de qualitat en la docència i en
l’aprenentatge.
1. PAS
3. Estudiants de grau
2. PDI
4. Ciutadans
 Elaboració i revisió de documents on es concreten i s’estableixen
els objectius i indicadors de qualitat (Manual del SGIQ, quadre de
comandament, manual de processos).
 L’establiment i manteniment de processos i instruments que
permetin la recollida d’informació (SID, enquestes de satisfacció
amb la docència,...).
 L’anàlisi dels elements obtinguts i proposta de millora que es fa
periòdicament des de la Comissió de Qualitat de l’ESIMar i des dels
responsables acadèmics i administratius.
- Pla Estratègic de l’ESIMar
- Memòria de la direcció
- Conveni de col·laboració de l’ESIM amb el PSMar
- Reglament intern ESIMar
- Informes d’avaluació i millora de les titulacions
Documentació generada
- Actes Òrgans de responsabilitat
- Nou Pla Estratègic de l’ESIMar
- Informes anuals de la Direcció (Memòria d’activitats)
- Quadre de comandament
- Document d’objectius anuals
IN1-PE1-01 Grau d’assoliment del Pla de millora anual (Pla estratègic)
IN1-PE1-06 Rati d’actes elaborades
Procés associat al Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

Normativa

Reial Decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials (modificat pel RD 861/2010)
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770

Aplicatiu de gestió
Difusió del procés

Intranet PSMar
Web de ESIMar
Intranet
La Directora de l’ESIMar és la responsable d’aquest procés, de forma
coordinada amb l’equip directiu del PSMar i de la Comissió de Qualitat
de l’ESIMar.

Observacions

