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1. Política de qualitat de ESERP 

 
ESERP Business School, es troba a la ciutat de Barcelona, amb domicili al carrer Girona, núm. 
24. Disposa, així mateix, de seus a Madrid i Palma. 

 
La missió d’ESERP és oferir una formació superior de qualitat i contingut, d'avantguarda i 
decididament aportadora i al servei de la societat, prevalent en tot moment l'interès de 
l'estudiant. La institució es troba al servei de la societat moderna, oferint una formació de 
qualitat i contingut. Aquesta formació es basa en l'actualització dels seus ensenyaments a 
través de la recerca i del desenvolupament d'anàlisis teòriques i empíriques de l'actual realitat 
empresarial. 

 
L'opció plural de ESERP s'harmonitza amb la línia de valors ètics i morals que ho caracteritzen 
des dels seus inicis i que formen part de la seva raó actual i permanent, on l'esperit de 
superació, treball i dedicació que ofereix és base indispensable per a la seva formació. 

 
 

ESERP ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat amb el propòsit de 
reflectir el compromís d’impartir uns CFGS de qualitat que incloguin en el seu 
desenvolupament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos. 

 
El Informe de Seguiment Intern de la Qualitat d’ESERP contribueix a oferir uns estudis de 
qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds 
establertes en els diferents CFGS, per tal d'oferir una formació fonamentada en les necessitats 
i les expectatives dels seus estudiants, i que afavoreixi la seva inserció laboral. 

 
 

Els   objectius    d’aquest    procés    de    millora    de    la    qualitat    són    els    següents: 
 
 

• Avaluar el desenvolupament dels CFGS que s’imparteixen a ESERP i el 
funcionament dels processos del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) 
que s’hi relacionen. 

• Elaborar propostes de millora i avaluar el seu impacte. 
 
 
 

2. Organigrama de qualitat de ESERP 
 

ESERP s'estructura orgànicament de manera que permet un correcte desenvolupament i 
compliment dels objectius de la garantia de qualitat. 

 
L'equip directiu del centre en general, l'equip directiu del centre assumeix les responsabilitats 
que s'indiquen en els diferents documents del sistema de garantia de qualitat i en particular: 

 
• Estableix la política i els objectius de qualitat per al centre. 
• Nomena un Coordinador de Qualitat. 
• Proposa la revisió de la composició i funcions de la Comissió Acadèmica de la 

Qualitat. 



• Lidera en tot moment les actuacions derivades de la implementació d'accions per a 
l'assegurament de la qualitat. 

 
Com a mostra del seu compromís amb la gestió de la qualitat, l'equip directiu de ESERP 
desenvolupa i implementa els sistemes de garantia de qualitat en el centre, així com la millora 
contínua d'aquest. 

 
En conseqüència, es troben implicades totes les persones de ESERP que en el 
desenvolupament de la seva activitat tinguin relació amb els processos que s'indiquen. 

 
En conclusió, l'equip directiu promou que tota la comunitat actuï de manera diligent i acurada 
per a evitar que es produeixi una deteriorament en la qualitat dels serveis que presta. 

 
Per tot això, l'equip directiu de ESERP: 

 
• Estableix i aprova la política i els objectius de qualitat per a les activitats objecte de 

l'àmbit del sistema de garantia de qualitat. 
• Comunica a tot el seu personal la importància de satisfer els requisits legals i 

reglamentaris d'aplicació a les seves activitats. 
• Aprova les revisions del sistema de garantia de qualitat. 
• Assegura la disponibilitat dels recursos necessaris perquè es compleixin els objectius 

de qualitat. 
• Fa partícip als diferents departaments vinculats als cicles formatius perquè realitzin 

proposades de millora sobre el sistema de garantia de qualitat. 
 
 
 

El Coordinador de Qualitat 
 

El Coordinador de Qualitat és la persona delegada per l'equip directiu en la Comissió 
Acadèmica de la Qualitat. La seva principal missió és la d'assessorar l'equip directiu quant al 
disseny, implantació, manteniment i millora del sistema de garantia de la qualitat. 

 
El Coordinador de Qualitat té assignades les següents funcions: 

 
Assegurar-se que s'estableixen, implanten i mantenen els processos necessaris per al 
desenvolupament del sistema de garantia de qualitat. 

 
Informar l'equip directiu sobre el desenvolupament del sistema de garantia de qualitat i de 
qualsevol necessitat de millora. 

 
Cerciorar-se que es promou la presa de consciència dels requisits del sistema de garantia de 
qualitat en tots els nivells del centre. 

 
Implementar totes les tasques que li són assignades per la seva pròpia competència. 



La Comissió Acadèmica de la Qualitat 
 

La Comissió Acadèmica de la Qualitat de ESERP és un òrgan que participa en les tasques de 
planificació i seguiment del sistema de garantia de qualitat, actuant a més com un dels vehicles 
de comunicació del sistema. 

 
La Comissió està formada per: 

 
• El Director General. 
• El Director Acadèmic. 
• Els Coordinadors dels Cicles Formatius. 
• El Coordinador de Qualitat. 
• Un membre del personal d'administració i serveis del centre. 

 
Aquesta Comissió estarà permanentment informada de l'evolució del curs a través dels 
Coordinadors de Cicles, que mantindran un contacte constant amb el grup a través del delegat 
de cada curs. 

 
La Comissió es reunirà, com a mínim, una vegada l'any, garantint que es duguin a terme les 
següents tasques: 

 
• La recopilació de totes les dades i indicadors rellevants de les titulacions de cicle. 
• L'anàlisi de tota la informació recollida sobre la titulació del cicle. 
• La proposta d'accions o mecanismes de millora d'aquells aspectes que així ho 

requereixin, tant en la planificació com en el desenvolupament i en els resultats, 
executant aquestes tasques si té competència per a això o elevant la proposta a l'equip 
directiu del centre. 

• El seguiment de les accions de millora amb la finalitat de comprovar que, 
efectivament, s'han dut a terme i han aconseguit el seu objectiu 

 
 

4. Grups d'interès 

Alumnes 
Tota persona amb una matrícula vigent en qualsevol dels Cicles que imparteix ESERP. 

 
PAS 
Personal d'administració i serveis d’ESERP, que dóna suport i assistència, així com fa tasques 
de gestió administrativa. 

 
Alumni 
Estudiant que ha estat titulat o matriculat en algun cicle impartit per ESERP com a centre 
autoritzat pel Departament d’Educació. 

 
Futurs estudiants 
Tota persona a qui pugui anar dirigida l'oferta formativa dels cicles que imparteix ESERP com 
a centre autoritzat pel Departament d’Educació. 



Ocupadors 
Qualsevol empresa o institució que pugui arribar a contractar els estudiants que reben o han 
rebut formació acadèmica en algun dels cicles que imparteix ESERP com a centre autoritzat 
pel Departament d’Educació. 

 
Teixit social 
Context social en el qual ESERP desenvolupa la seva tasca formativa, configurat per l'entorn 
social, empresarial i institucional amb el qual interactua. 

 
Administració pública 
Organismes públics amb les competències i els mitjans necessaris per a la satisfacció dels 
interessos generals. 

 
 

5. Àmbit del sistema de garantia de qualitat 
 

El SGIC ha estat dissenyat per a assegurar la qualitat de les titulacions de cicle formatiu que 
s'imparteixen en ESERP, com a centre autoritzat pel Departament d’Educació. 

 
En la definició dels mecanismes de garantia de la qualitat de la docència, el sistema abasta els 
següents àmbits: 

 
En relació amb el disseny de l'oferta formativa: 

• La definició de la política i objectius de qualitat. 
• La definició i aprovació dels programes formatius. 
• Els criteris d'admissió de l'alumnat. 
• La planificació de l'oferta formativa. 

 

En relació amb el desenvolupament de l'ensenyament i altres actuacions orientades a 
l'alumnat: 

• Les activitats d'acolliment i de suport a l'aprenentatge. 
• El desenvolupament de l'oferta formativa. 
• La metodologia d'ensenyament i aprenentatge. 
• L'avaluació de l'aprenentatge. 
• L'orientació professional. 
• L'avaluació i millora de l'oferta formativa. 
• El desplegament de les accions de millora programades. 
• La gestió de les queixes i reclamacions. 
• La gestió d'expedients i tramitació de títols. 

 
En relació amb el PDI i el PAS: 
L'accés, avaluació, promoció, formació i suport al PDI i al PAS. 

 
En relació amb els serveis i recursos materials: 

• El disseny, gestió i millora d'aules, espais de treball, biblioteques, fons bibliogràfics i 
serveis de documentació. 



• Els recursos i serveis d'aprenentatge i d'autoaprenentatge, així com de suport a 
l'alumnat. 

 
En relació amb els resultats de la formació: 

 
• El mesurament, l'anàlisi i la utilització dels resultats acadèmics. 
• El mesurament, l'anàlisi i la utilització dels resultats d'inserció laboral. 
• El mesurament, l'anàlisi i la utilització dels resultats de satisfacció dels diferents grups 

d'interès. 
 

En relació la informació pública: 
 

La difusió d'informació actualitzada sobre la formació professional. 
 
 

6. Procediments d'avaluació i millora de la qualitat de l'ensenyament i el professorat 

Procediment d'avaluació i millora de la qualitat de l'ensenyament. 

Per a la recollida i anàlisi d'informació sobre el desenvolupament de l'ensenyament s'estableix 
un procés que permeti, entre altres, avaluar, revisar i millorar el desenvolupament dels 
ensenyaments que ofereix el centre. 

 
Aquest procés és aplicable a totes les titulacions de cicle formatiu que ofereix ESERP com a 
centre autoritzat pel Departament d’Educació. 

 
Després de definir, dissenyar, aplicar i gestionar el pla d'estudis, es procedeix al 
desenvolupament de l'activitat docent segons les previsions i acords aconseguits. Al final 
d'aquesta activitat (a cada unitat formativa), el professorat procedeix a l'avaluació acadèmica 
dels estudiants segons els instruments previstos i programats. 

 
Posteriorment, l'equip directiu, amb el suport de la Comissió Acadèmica de la Qualitat, duu a 
terme l'anàlisi del procés de desenvolupament de l'ensenyament; per a això pren en 
consideració els resultats acadèmics de l'alumnat i el seu grau de satisfacció amb 
l'ensenyament rebut, així com també els possibles suggeriments, reclamacions, etc. rebudes 
per mitjà dels canals oportuns. Aquesta informació constitueix la base per al seguiment, 
mesurament i millora del procés en qüestió. 

 
Amb una periodicitat anual, l'equip directiu del centre impulsa la fase de seguiment, 
mesurament i millora del procés de desenvolupament de l'ensenyament. Per a això, es té en 
compte les incidències rebudes, el resultat de les enquestes d'avaluació de la satisfacció dels 
estudiants i indicadors estratègics com ara: 
 

• Durada mitjana dels estudis: mitjana de temps que un conjunt d'estudiants utilitza per 
a graduar-se en la titulació avaluada. 

• Taxa d'abandonament: relació percentual entre el nombre total d'estudiants d'una 
cohort de nou ingrés que haurien d'haver obtingut el títol en un any acadèmic 
determinat, i que no s'han matriculat ni en aquest any acadèmic ni en el següent. 

• Taxa d'eficiència: relació percentual entre el nombre total de crèdits del pla d'estudis 
als quals haurien d'haver-se matriculat durant els seus estudis el conjunt de titulats d'un 
determinat any acadèmic i el nombre total de crèdits realment matriculats. 



• Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre total de crèdits superats pels alumnes 
en un estudi i el nombre total de crèdits presentats a examen. 

• Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de mòduls superats pels alumnes 
en un estudi i el nombre total de mòduls matriculats. 

• Taxa de graduació: relació percentual d'estudiants que finalitzen els seus estudis dins 
del temps previst en el pla d'estudis o en un any acadèmic més, en relació a la seva 
cohort d'entrada. 

• Mitjana de qualificació: relació entre la mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant 
titulat i la mitjana final de la titulació. 

 
Tornant a les enquestes d'avaluació de la satisfacció dels estudiants, es realitzen en relació 
amb tots els professors, mòduls, cursos i titulacions, duent-se a terme amb una periodicitat 
anual. Els seus resultats són analitzats per l'equip directiu de ESERP. 

 
Com a resultat de l'anàlisi, l'equip directiu, amb la participació de la Comissió Acadèmica de 
la Qualitat, redacta un informe de seguiment amb les propostes a aplicar per a la millora del 
procés. 

 
Aquest informe es fa arribar a la Comissió Acadèmica de la Qualitat per a la seva aprovació i 
validació, per a procedir a l'aplicació de les propostes que en ell es recullen. 

 
Per a la difusió, l'equip directiu del centre s'encarrega d'assegurar la correcta canalització entre 
els grups d'interès i responsables implicats en el procés (i per mitjà de les vies oportunes) de 
les dades generades a conseqüència de la seva aplicació. 

 
Procediment d'avaluació i millora de la qualitat del professorat 

 
ESERP compta amb un procediment pel qual s'avalua i millora la qualitat del professorat. 
Aquest procediment és aplicable a totes les titulacions de cicle formatiu que ofereix ESERP. 

 
El seu desenvolupament s'executa trimestralment, mitjançant la realització de reunions per 
part de l'equip directiu del centre amb tot el PDI implicat en la impartició de docència en els 
programes. En tals reunions s'analitzen totes les accions de millora de la qualitat docent que 
s'han dut a terme per part del professorat de ESERP. Els resultats serveixen com a evidència 
per a la millora de l'activitat docent i possible promoció del PDI. 

 
El seguiment, el mesurament i millora d'aquest procediment es farà a través de la Comissió 
Acadèmica de la Qualitat, que inclourà en el seu informe anual un resum dels processos 
d'avaluació de la docència, assenyalant les possibles millores aplicables. En el seu cas, l'equip 
directiu del centre transmetrà aquests suggeriments a la Direcció General de ESERP per a la 
seva posterior modificació. 

 
 

7. Procediments per a garantir la qualitat del mòdul de Formació en Centres de Treball 
(FCT) 

 
El Centre té establert el procés que permet, entre altres coses, avaluar, revisar i millorar 
pràctiques externes adequades, tant per a l'alumnat dels diferents títols que ofereix ESERP 
com a centre autoritzat pel Departament d’Educació, com per a l'entorn professional relacionat 
amb aquests títols. 



Aquest procés és rellevant per a aquelles titulacions de cicle formatiu que contemplen 
l'elaboració i seguiment per part del seu alumnat de pràctiques formatives externes. 

 
Després de definir, dissenyar, oferir, promoure i gestionar qualsevol dels programes de 
pràctiques externes s'assigna a l'estudiant un tutor per a les seves pràctiques; de la mateixa 
manera, li és assignat un professional tutor pertanyent a l'empresa o institució d'acolliment de 
les pràctiques. 

 
El professor tutor i el professional tutor dissenyen el pla de treball de la pràctica segons els 
objectius i les competències específiques establertes als currículums del cicles formatius, així 
mateix, posen a la seva disposició la documentació necessària que reculli les orientacions 
generals i la informació general i específica necessària per a una adequada superació de les 
pràctiques. Durant el transcurs de la pràctica, i segons els criteris fixats pel Departament, el 
professor tutor realitza el seu seguiment acadèmic, s'assegura del seu òptim aprofitament i 
orienta a l'estudiant per a obtenir els millors resultats possibles El professional tutor de 
l'empresa o institució de pràctiques realitza també un seguiment de l'estudiant i consigna les 
seves observacions i valoracions en un informe. Al final del període de pràctiques, es 
procedeix a l'avaluació de l'estudiant sempre tenint en compte els informes de seguiment del 
professor tutor i el professional tutor. 

 
Finalment, es duu a terme el seguiment i mesurament del mòdul de Formació en Centre de 
Treball analitzant el procés de pràctiques externes per a comprovar que compleix amb els 
objectius fixats i per a modificar, corregir, millorar o eliminar les possibles anomalies que en 
ell pugui detectar. 

 
El coordinador del mòdul de Formació en Centres de Treball basarà la seva anàlisi en 
indicadors com ara: 

 
• Satisfacció dels alumnes amb les pràctiques (indicador obtingut mitjançant les 

enquestes de satisfacció oportunes). 
• Valoració de les pràctiques per part dels tutors (indicador obtingut mitjançant un 

informe de seguiment i valoració). 
• Nombre de convenis de pràctiques. 
• Nombre d'incidències esdevingudes durant el desenvolupament de les pràctiques. 

 

Una vegada hagi identificat els punts forts i febles en el procés, el coordinador del mòdul de 
Formació en Centres de Treball, consultarà als agents implicats (professorat tutor, 
professional tutor, alumnat implicat) i a la Comissió Acadèmica de la Qualitat per a poder 
elaborar les propostes de millora que corresponguin. Aquestes propostes s'elevaran a l'equip 
directiu del centre per a la seva aprovació. Posteriorment, es procedirà a la implementació, 
sota el seguiment de la Comissió Acadèmica de la Qualitat, d'aquelles propostes aprovades 
per l'equip directiu del centre. 

 
El coordinador del mòdul de Formació en Centres de Treball és l'encarregat de gestionar i 
canalitzar la informació generada durant el procés perquè arribi a qui procedeixi. D'aquesta 
manera, es responsabilitza que els centres d'acolliment estiguin al corrent de les observacions 
i incidències esdevingudes per a contribuir a la seva millora en futures experiències similars; 
d'altra banda, també manté informats als agents implicats del centre dels suggeriments, 



queixes i recomanacions rebudes per part de les empreses o institucions d'acolliment per a la 
seva immediata gestió i/o resolució. 

 
 

8. Procediments d'anàlisis de la inserció laboral i de satisfacció amb la formació rebuda 
 

El centre estableix el procés que determina el Departament d’Educació per a realitzar el 
seguiment de la inserció laboral dels titulats d’ESERP el curs anterior i determinar un conjunt 
d'indicadors relacionats amb aquesta inserció laboral i la satisfacció amb la formació rebuda. 

 
S’utilitza l’enquesta d’inserció laboral i el procediment facilitat per la Unitat de FCT-FP Dual 
del Departament d’Educació. 
 
Tècnicament s'utilitzarà Internet i telemàrqueting per a completar les dades i intentar garantir 
un nivell de fiabilitat del 95% en la mesura en què això sigui possible: 
 
Difusió del qüestionari entre els titulats: es realitzarà un e-mail massiu a tota la mostra, on 
s'animarà a participar. 
 
Telemàrqueting: es realitzarà una campanya amb l'objectiu d'aconseguir un nombre suficient 
de respostes, per a arribar a un grau de fiabilitat del 95%. 
 
Els coordinadors seran els responsables de l'enquesta, així com de recollir, elaborar i arxivar 
els informes amb els resultats del qüestionari, extrets del Sbid6. 
 

 
9. Procediments per a l'anàlisi de satisfacció dels grups d'interès i d'atenció de 
suggeriments i reclamacions 

 
Procediment per a l'anàlisi de la satisfacció dels grups d'interès 

 
El centre estableix el procés que permet garantir el mesurament dels resultats de formació, 
inserció laboral i satisfacció dels grups d'interès, així com també la gestió dels mecanismes de 
decisió per a l'actualització i millora dels ensenyaments impartits a partir d'aquests resultats. 

 
En aquest punt, s'inicia la fase de recollida d'indicadors per mitjà dels instruments definits per 
exemple: 

• Grau de satisfacció amb l'ensenyament rebut. 
• Grau de satisfacció amb els materials disponibles. 
• Grau de satisfacció amb els serveis disponibles. 
• Taxa d'eficiència de l'alumnat. 
• Taxa de rendiment de l'alumnat. 

 
L'equip directiu del centre canalitza la informació rebuda entre els integrants de la Comissió 
Acadèmica de la Qualitat per al seu seguiment, mesurament i millora. 

 
Anualment, la Comissió Acadèmica de la Qualitat s'encarrega de l'anàlisi dels resultats. Per a 
això revisa i comprova la validesa dels indicadors i reflecteix el resultat de la seva anàlisi en 
una memòria anual. Aquesta memòria conté també proposades per a la revisió i millora 
constant del procés (per exemple, revisió, modificació, eliminació o inclusió d'indicadors). 

 
 
 



 
Procediment per a l'atenció de suggeriments i reclamacions 

 
El centre té establert un procés que permeti gestionar, revisar i solucionar satisfactòriament 
les al·legacions, reclamacions i suggeriment 
 

    L'equip directiu del centre defineix i difon els canals i procediments d'atenció a al·legacions,  
reclamacions i suggeriments. 
 

Utilitzant els canals establerts, els grups d'interès poden presentar queixes, suggeriments, 
reclamacions o al·legacions per escrit utilitzant la plantilla pertinent. En la plantilla, ha de 
constar clarament el tema i la descripció del suggeriment, reclamació o al· legació, així com 
també una descripció precisa que permeti la seva valoració objectiva. 

 
• L'equip directiu del centre és el receptor de les queixes, suggeriments, reclamacions o 

al·legacions. En rebre alguna, l'equip directiu expedeix un justificant de recepció al 
seu autor i, posteriorment, determina si cal sol·licitar-li documentació evidencial. Els 
criteris per a aquesta determinació són els següents: 

• Se sol·licitarà documentació evidencial quan la queixa, reclamació o al·legació 
inclogui descripcions de fets rellevants per a la resolució que no es poden valorar sense 
aquesta documentació. 

• Se sol·licitarà documentació evidencial quan la queixa, reclamació o al·legació 
inclogui acusacions serioses contra membres individuals de la comunitat acadèmica. 

• Se sol·licitarà documentació evidencial quan s'apreciïn indicis que la queixa, 
reclamació o al·legació no podrà ser resolta mitjançant resolucions dins de l'àmbit de 
competències dels integrants de l'equip directiu del centre o mitjançant mediació i 
conciliació i que, per tant, pot requerir intervenció dels òrgans superiors de la institució 
o, eventualment, intervenció judicial. 

 
En rebre una queixa, suggeriment, reclamació i/o al·legació, si la seva temàtica és acadèmica, 
l'anàlisi dels seus motius i la seva atenció i resolució correspon a l'equip directiu del centre. 

 
Si la temàtica de la queixa, suggeriment, reclamació i/o al·legació està relacionada amb els 
diversos serveis del centre, l'equip directiu la derivarà als responsables del servei o serveis 
implicats, els qui s'encarregaran de l'anàlisi dels seus motius i la seva resolució. Si la temàtica 
de la queixa, suggeriment, reclamació i/o al·legació sobrepassa les responsabilitats del centre, 
l'equip directiu la derivarà als òrgans superiors perquè s'encarreguin de l'anàlisi dels seus 
motius i la seva resolució. En qualsevol cas, l'equip directiu s'encarrega de notificar a la 
persona afectada la resolució de la seva queixa, al·legació, reclamació o suggeriment. 

 
Per a donar cabuda al seguiment, el mesurament i la millora d'aquest procés l'equip directiu 
elabora un registre anual de queixes, suggeriments, reclamacions i al·legacions i la seva 
resolució. Aquest registre és analitzat i avaluat per la Comissió Acadèmica de la Qualitat amb 
el propòsit d'establir accions correctives, preventives o de millora del procés. Posteriorment, 
la Comissió Acadèmica de la Qualitat inclou en el seu informe global anual una referència a 
les queixes, suggeriments, reclamacions i/o al·legacions rebudes, analitzades i resoltes, i a les 
accions correctives, preventives o de millora que d'elles s'hagin derivat. Després d'estudiar la 
viabilitat d'aquestes accions correctives, l'equip directiu del centre decideix sobre la seva 
aprovació i inicia les accions oportunes per a poder procedir a la seva aplicació en cursos 
posteriors. 
 
 

 



Finalment, l'equip directiu s'encarrega d'assegurar la difusió entre els grups d'interès implicats 
de qualsevol dada o informació en relació o derivat del procés per a poder procedir al seu 
desenvolupament efectiu. Per a això, canalitza la informació pertinent per mitjà de les eines 
oportunes. 

 

     En resulten dos documents: 
 
 

• Informe de Seguiment de la Qualitat d’ESERP: 
o Exposa els punts forts i febles de les titulacions del centre, en base a 

indicadors i evidències. 
o Exposa el desenvolupament de les accions de millora incloses en el Pla de 

Millora. 
o Proposa noves accions de millora. 

 
• Pla de Millora de la Qualitat d’ESERP: 

o Presenta de manera articulada les accions de millora de les titulacions 
programades. 

o Afavoreix la gestió de les millores programades i la seva comunicació. 
 
 

Característiques del procés: 
 

• Elaboració i revisió a càrrec del Comitè de Qualitat del Centre. 
• Aprovació per part la Direcció d’ESERP. 
• Publicació al web 

 
 
 

Fonts d’informació: 
 
 

Indicador 1. Programa Formatiu (document annex) 
 

Indicador 2. Pertinència de la informació pública (document annex)  

Indicador 3 Eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat (document annex) 

Indicador 4 Adequació del Professorat al Programa Formatiu (document annex) 

                Indicador 5  Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

           Indicador 6  Les  activitats formatives, la  metodologia docent i el sistema 

d’avaluació 



DIMENSIÓ 1– PROGRAMA FORMATIU  
 
 

 
 

1-Valoració del desenvolupament dels plans d’estudi  durant el curs 2021-2022 

Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Els plans d’estudi i la seva planificació són coherents, 
s’han desenvolupat en la seva totalitat i en modalitat 
presencial. 
 
Els plans d’estudi compleixen amb la demanda de 
qualificació professional al que es dirigeixen. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora 

Objectiu Acció Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 25- 
50-75-100) 

Continuïta 
t Pla 
Millora 
(S/N) 

     

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Mil lora 

Objectiu que s’incorpora al pla: denominació Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
  

Acció de millora que s’incorpora al pla: 
denominació i objectiu al qual s’incorpora 

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estàndard 1 Desenvolupament dels plans d’estudis  



1-Valoració del desenvolupament del títol en relaci ó a l’estàndard 

Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat per a les 
titulacions: 
 
58,97% han accedit per batxillerat 
28,20% han accedit per Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
10,26% han accedit per la Prova d’Accés 
 

 

  

3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Mil lora 

Objectiu que s’incorpora al pla: denominació Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
  

Acció de millora que s’incorpora al pla: 
denominació i objectiu al qual s’incorpora 

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora 

  

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora 

Objectiu Acció Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 25- 
50-75-100) 

Continuïtat Pla Millora 
(S/N) 

     
     

Estàndard 2 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació  



 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora 

Objectiu Acció Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

     
     

3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Mil lora 

Objectiu que s’incorpora al pla: denominació Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 

  

Acció de millora que s’incorpora al pla: 
denominació i objectiu al qual s’incorpora 

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora 

  

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el  curs 2021-2022 en relació a l’estàndard 

Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

S’han posa’t en marxa els nous currículums acadèmics aprovats en el Decret de 2020. 
 
En el curs 2021-2022 els nous currículums només afecten als alumnes que comencen 
primer curs. 
 
Els alumnes de segon curs continuaran desenvolupant el pla d’estudis anterior. 
 

  

Estàndard 3 L’aplicació de les diferents normatives  es realitza de manera adequada i té un impacte pos itiu sobre els resultats de la titulació  



 
 
 
DIMENSIÓ 2 – PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA  

Subestàndard 1.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu 

Observacions Evidències 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el  2021-2022 en relació al subestàndard 

Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es compta amb canals d’informació i una web permanentment actualitzada i accessible 
des de diferents dispositius que permet l’accés a tota la informació pública relativa a 
les titulacions. 
 
Així mateix la informació dels cicles formatius també està publicada en els canals 
d’informació oficials. 
 
S’ha afegit la informació de les infraestructures docents d’ESERP a la pàgina web 
(aules docents, aules híbrides, laboratoris, aules TIC, espais de treball compartits i 
sales d’actes) 

Per facilitar la navegació i usabilitat de l’usuari, 
s’estudiarà millorar el disseny i estructura de la 
home de la web d’ESERP. 

. 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora 

Objectiu Acció Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

     

3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Mil lora 

Objectiu que s’incorpora al pla: denominació Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
Publicar els resultats del seguiment  

Acció de millora que s’incorpora al pla: 
denominació i objectiu al qual s’incorpora 

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora 

Fer més visibles els resultats del seguiment per als 
estudiants de nou accés. A l’objectiu “Publicar els resultats 
del seguiment” 

 

Estàndard 1. La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la 
qualitat.  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Estàndard 1 La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la 
millora continuada de les titulacions. 

Observacions Evidències 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el  2021-2022 en relació al subestàndard 

Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Millorar i agilitzar la mecànica de proposta i validació de 
canvis als plans d’estudis 

  

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora 

Objectiu Acció Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 25-50-75-100) Continuïtat Pla Millora 
(S/N) 

     

3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Mil lora 

Objectiu que s’incorpora al pla: denominació Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
  

Acció de millora que s’incorpora al pla: 
denominació i objectiu al qual s’incorpora 

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora 

Reforçar la participació d’estudiants, professorat i ocupadors en el 
SGIQ 

La participació dels grups d’interés en la gestió de la Qualitat és un principi bàsic de la disciplina . Ës 
necessari reforçar aquesta participació, repensant quins objectius es volen assolir des de la institució i 
millorant la formalització i registre d’aquesta qüestió. 

Subestàndard 1.1. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en esp ecial els resultats 
acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès.  

Observacions Evidències 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el  2021-2022 en relació al subestàndard 

Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
  . 

DIMENSIÓ 3 – EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora 

Acció Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 25-50-75-100) Continuïtat Pla Millora 
(S/N) 

Sistematitzar la recollida de la informació del a bústia 
de queixes i suggeriments per al seu posterior anàlisi i 
millora 

Se segueix treballant en la potenciació de l’ús de la 
bústia de queixes i suggeriments del campus virtual 
com a mitjà institucional per a la recollida de 
suggeriments, peticions, queixes i reclamacions. 

50% S 

Posar en valor els resultats de l’enquesta de satisfacció 
amb la docència impartida, i l’enquesta de satisfacció 
de les àrees, serveis i infraestructures 

 50% S 

3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Mil lora 

Objectiu que s’incorpora al pla: denominació Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
  

Acció de millora que s’incorpora al pla: 
denominació i objectiu al qual s’incorpora 

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora 

  



 
 Estàndard 1. El professorat que imparteix docència les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants     

 
 

 
      

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora 

Objectiu Acció Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75- 
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 
    
     

3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Mil lora 

Objectiu que s’incorpora al pla: denominació Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
  

Acció de millora que s’incorpora al pla: denominació i 
objectiu al qual s’incorpora 

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de 
millora Modificació AQU (S/N) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el  2021-2022 en relació al subestàndard 

Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

El nivell de qualificació acadèmica del professorat dels cicles 
formatius  és adequat, donades les característiques del programa. 

  

DIMENSIÓ 4– ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU  



 
Estàndard 2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre l’alumnat.      

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el  2021-2022 en relació al subestàndard (v. indicador s) 

Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Es considera que el professorat del centre és suficient per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora 

Objectiu Acció Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75- 
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Mil lora 

Objectiu que s’incorpora al pla: denominació Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
  

Acció de millora que s’incorpora al pla: denominació i 
objectiu al qual s’incorpora 

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de 
millora Modificació AQU (S/N) 

  



 
 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el  2021-2022 en relació a l’ estàndard  

Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Es valoren positivament les formacions al professorat, atès que, 
sobre la base dels resultats de les enquestes de valoració sobre 
la formació rebuda, els docents assistents a les formacions 
impartides durant el curs 2021-2022, les van valorar molt 
positivament (mitjana de 9,3 sobre 10). 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora 

Acció Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75- 
100) 

Continuïtat 
Pla Millora 
(S/N) 

Dur a terme formació presencial i videotutorials al professorat en 
relació als nous recursos digitals incorporats a les aules 

S’ha continua amb la planificació i desenvolupament de les formacions relatives 
a les eines digitals, així com de l’ús de les novetats tecnològiques incorporades 
a les aules, per augmentar la qualitat docent i oferir recursos al claustre 

75% S 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Mil lora 

Objectiu que s’incorpora al pla: denominació Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
  

Acció de millora que s’incorpora al pla: 
denominació i objectiu al qual s’incorpora 

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora 
Modificació AQU (S/N) 

  

Estàndard 3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent 



DIMENSIÓ 5- EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE  
 
 

Estàndard 1. La institució disposa de serveis d’ori entació i recursos adequats i eficaços per a l’apre nentatge de l’alumnat 

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el  2021-2022 en relació l’estàndard  

Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

El Pla d’Orientació i Acció Tutorial i els recursos que desplega 
permeten un acompanyament i un seguiment exhaustiu dels 
estudiants. 

Per poder fer un millor seguiment de les tutories, caldria 
desenvolupar al CRM una vista amb el total de reunions i 
contactes que fan els tutors 

 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora 

Objectiu Acció Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75- 
100) 

Continuïtat Pla Millora 
(S/N) 

Implantar un Servei 
d’Orientació i 
Acompanyament 
Psicològic per Estudiants 

 Es valora positivament la implantació del Servei d’Orientació i Acompanyament 
Psicològic per Estudiants, que està donant un suport psicològic als estudiants 
que necessiten una orientació i seguiment específic que promogui la seva 
integració i un rendiment acadèmic adequat. 

75% S 

Crear una eina 
informàtica per recollir 
tota l’acció tutorial 

 Es considera positiva la creació d’una eina informàtica per recollir tota l’acció 
tutorial, ja que facilita la tasca en aquest àmbit i proporciona informació 
rellevant. 

75% S 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Mil lora 

Objectiu que s’incorpora al pla: denominació Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
Desenvolupar al CRM una vista amb el total de reunions i contactes que fan els 
tutors 

Millorar el seguiment per part de coordinació acadèmica. 

Acció de millora que s’incorpora al pla: denominació i objectiu al qual s’incorpora Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Estàndard 2. Els recursos materials disponibles són  adequats al nombre d’estudiants i a les caracterís tiques de la titulació 

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el  2021-2022 en relació l’estàndard  

Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Es considera que el recursos materials disponibles són adequats 
al nombre d’estudiants i a les característiques de les titulacions. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora 

Objectiu Acció Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75- 
100) 

Continuïtat Pla Millora 
(S/N) 

Incorporar a les aules pantalles 
digitals i tecnificar les taules dels 
estudiants 

 Es valora positivament la incorporació a les aules de pantalles digitals, així com 
la tecnificació de les taules dels estudiants, ja que augmenta les eines i serveis 
tecnològics en la impartició de les classes per part del professorat i la 
interactivitat 

75% S 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Mil lora 

Objectiu que s’incorpora al pla: denominació Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
Implementació de la nova versió de Moodle en l’aula virtual Es considera convenient implementar la nova versió de Moodle en l’aula virtual, per tal 

que els estudiants disposin d’una interfície amb millor usabilitat i que permeti la utilització 
eficaç a través de l’aplicació del mòbil. 

Acció de millora que s’incorpora al pla: denominació i objectiu al qual s’incorpora Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIMENSIÓ 6-  LES ACTIVITATS FORMATIVES, LA METODOLO GIA DOCENT I ELS SITEMA D’AVALUACIÓ SÓN ADEQUATS   
 
Estàndard 2. Els recursos materials disponibles són  adequats al nombre d’estudiants i a les caracterís tiques de la titulació 

Estàndard 1. Les activitats formatives, la metodolo gia i el sistema d’avaluació 

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el  2021-2022 en relació l’estàndard  

Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

El Centre valora positivament les activitats formatives, la 
metodologia docent i el sistema d’avaluació continua de la 
titulació, per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge 
previstos. 

  

 
Estàndard 2. Els recursos materials disponibles són  adequats al nombre d’estudiants i a les caracterís tiques de la titulaci 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora 

Objectiu Acció Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75- 
100) 

Continuïtat Pla Millora 
(S/N) 

     

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Mil lora 

Objectiu que s’incorpora al pla: denominació Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
  

Acció de millora que s’incorpora al pla: denominació i objectiu al qual s’incorpora Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estàndard 2. Els valors dels indicadors acadèmics s ón adequats per a les característiques de la titula ció 

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el  2021-2022 en relació al subestàndard (v. indicador s) 

Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Els valors dels indicadors acadèmics es consideren adequats per a 
les característiques de la titulació. 
 
La taxa de rendiment acadèmic se situa en valors similars als cursos 
anteriors. 
 
 

 
Tal i com s’estableix al POAT es fa un seguiment exhaustiu dels 
alumnes pel tutor/coordinador acadèmic i els docents per tal d’evitar 
situacions problemàtiques.  

 94,4% d’alumnes passen de curs 
 
79,12% finalitzen els estudis. 

 

Es valora positivament el resultats acadèmics del curs 2021-2022  Resultats acadèmics: 
 
CFGS Màrqueting i Publicitat 
Primer: 
Inicien: 24 
Passen de curs: 19 
Baixes: 4 
Segon: 
Inicien:33 
Baixes: 1 
Finalitzen: 30 
No finalitzen: 2 

 
CFGS Comerç Internacional 
Primer: 
Inicien:16 
Passen de curs:15 
Baixes: 0 

 
Segon 
Inicien:15 
Baixes: 1  
Finalitzen: 8 
No finalitzen: 7 



En referència al desenvolupament del mòdul de FCT s’ha 
desenvolupat amb total normalitat. 

 Alumnes matriculats al mòdul de FCT 
 
CFGS Màrqueting i Publicitat: 30 
CFGS Comerç Internacional: 14 

 
Exempcions totals: 0 
Exempcions parcials: 4 
Nº alumnes finalitzen FCT: 40 

 
 
Estàndard 2. Els recursos materials disponibles són  adequats al nombre d’estudiants i a les caracterís tiques de la titulaci 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora 

Objectiu Acció Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75- 
100) 

Continuïtat Pla Millora 
(S/N) 

     

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Mil lora 

Objectiu que s’incorpora al pla: denominació Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
  

Acció de millora que s’incorpora al pla: denominació i objectiu al qual s’incorpora Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


