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ABAST I AUTORIA DE L’INFORME DE SEGUIMENT  
 
L’Informe de Seguiment de la Qualitat dels títols oficials de grau i de màster i del sistema de garantia interna de la qualitat d’ESERP, The Barcelona School of Business and 
Social Science ISQ 2019 (2) té l’abast següent: 
 

Títols Dimensions Curs analitzat 
Grau en Criminologia (GC-18ES) 
Grau en Dret (GD-18ES) 

Informe complet 2018-2019 (1r curs de desplegament) 

 
Aquest centre imparteix altres títols que no són objecte de seguiment mitjançant aquest informe, atès que s’han sotmès a acreditació durant l’any 2019: Grau en Negocis 
Internacionals i Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques. 
 
L’autor de l’informe és el Comitè de Qualitat del Centre, amb l’assessorament d’unitats tècniques i acadèmiques del centre i transversals del centre i de la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya. Composició del CQC:   
  

Nom Posició 
Jesús López Director de Graus 
José Antonio Bellmunt Director d’Administració i Gerència 
Rafael Oliver Coordinador Acadèmic i de Qualitat 
Mertxe Canal Coordinadora Acadèmica 
Xavier Dorado Coordinador Acadèmic 

 
L’informe s’elabora segons el procediment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat “PE07_UCC_Pr02 Seguiment de la qualitat dels títols oficials de grau i de màster 
del centre”. 
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DIMENSIÓ 1 - QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU    
 
Estàndard 1. El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES. 
 
Abast Grau en Criminologia (GC-18ES) 

 
Subestàndard 1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

Observacions AQU VSMA Evidències   
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El perfil de competències de la titulació és consistent amb els 
requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent 
del MECES. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Observació 

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 Millora 
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) 

   
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/ObservacionsAQUVSMA/ESERP.xlsx?d=wcf6030eb6c90408dbde24fe1687eb86a&csf=1&e=RuWxEA
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Subestàndard 1.2.  El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. 
Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El pla d’estudis i la seva planificació són coherents en relació 
a les competències i resultats d’aprenentatge, així com al 
nivell formatiu del MECES i també compleixen amb la 
demanda de qualificació del sector professional al que es 
dirigeixen. 

  

 
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 Millora 
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) 

   
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/ObservacionsAQUVSMA/ESERP.xlsx?d=wcf6030eb6c90408dbde24fe1687eb86a&csf=1&e=RuWxEA
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Subestàndard 1.3.  Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 
Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a 
la titulació i s’han cobert totes les places ofertes en el primer 
any de desplegament. 

  

 
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 Millora 
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) 

   
 
 
 
 
 
  
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/Indicadors/Estandard1/ESERP_Indicadors_3_1_GC_18ES.pdf?csf=1&e=50ob9M
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/ObservacionsAQUVSMA/ESERP.xlsx?d=wcf6030eb6c90408dbde24fe1687eb86a&csf=1&e=RuWxEA
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Subestàndard 1.4.  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 
Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valoren satisfactòriament els mecanismes de coordinació 
docent implementats (coordinador acadèmic i tutors de curs), 
així com les reunions que es mantenen entre aquestes figures 
i el claustre. 

  

 
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 Millora 
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) 

   
 
 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/ObservacionsAQUVSMA/ESERP.xlsx?d=wcf6030eb6c90408dbde24fe1687eb86a&csf=1&e=RuWxEA
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Subestàndard 1.5.  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 
Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valoren satisfactòriament les normatives acadèmiques i el 
seu impacte. 

  

 
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 Millora 
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) 

   
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/ObservacionsAQUVSMA/ESERP.xlsx?d=wcf6030eb6c90408dbde24fe1687eb86a&csf=1&e=RuWxEA
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Estàndard 1. El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES. 
 
Abast Grau en Dret (GD-18ES) 

 
Subestàndard 1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

Observacions AQU VSMA Evidències  
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El perfil de competències de la titulació és consistent amb els 
requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent 
del MECES. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Objectiu Acció   Observació 

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 Millora 
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) 

   
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/ObservacionsAQUVSMA/ESERP.xlsx?d=wcf6030eb6c90408dbde24fe1687eb86a&csf=1&e=RuWxEA
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Subestàndard 1.2.  El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. 
Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El pla d’estudis i la seva planificació són coherents en relació 
a les competències i resultats d’aprenentatge, així com al 
nivell formatiu del MECES i també compleixen amb la 
demanda de qualificació del sector professional al que es 
dirigeixen. 

  

 
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 Millora 
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) 

   
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/ObservacionsAQUVSMA/ESERP.xlsx?d=wcf6030eb6c90408dbde24fe1687eb86a&csf=1&e=RuWxEA
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Subestàndard 1.3.  Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 
Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a 
la titulació, i s’ha cobert una tercera part de les places ofertes 
en el primer any de desplegament. 

S’han de millorar els objectius de cobrir les places ofertes, 
donant a conèixer aquesta nova titulació que s’imparteix a 
ESERP. 

 

 
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 Millora 
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) 

Ampliar els esforços per donar a conèixer el grau a estudiants de 
batxillerat, CFGS i als seus coordinadors acadèmics. Objectiu: Impulsar 
la matriculació a primer curs  i donar major visibilitat a la titulació.  

En el primer any de desplegament de la titulació s’ha cobert una tercera part de les places ofertes. 
Per tal d’augmentar la matrícula de nou accés, cal ampliar els esforços per donar a conèixer el 
grau a estudiants de batxillerat, CFGS i als seus coordinadors acadèmics. 

N 

 
 
 
 
 
  
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/Indicadors/Estandard1/ESERP_Indicadors_3_1_GD_18ES.pdf?csf=1&e=EXVFK7
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/ObservacionsAQUVSMA/ESERP.xlsx?d=wcf6030eb6c90408dbde24fe1687eb86a&csf=1&e=RuWxEA
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Subestàndard 1.4.  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 
Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valoren satisfactòriament els mecanismes de coordinació 
docent implementats (coordinador acadèmic i tutors de curs), 
així com les reunions que es mantenen entre aquestes figures 
i el claustre. 

  

 
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 Millora 
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) 

   
 
 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/ObservacionsAQUVSMA/ESERP.xlsx?d=wcf6030eb6c90408dbde24fe1687eb86a&csf=1&e=RuWxEA
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Subestàndard 1.5.  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 
Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valoren satisfactòriament les normatives acadèmiques i el 
seu impacte. 

  

 
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 Millora 
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) 

   
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/ObservacionsAQUVSMA/ESERP.xlsx?d=wcf6030eb6c90408dbde24fe1687eb86a&csf=1&e=RuWxEA
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DIMENSIÓ 2 – PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA    
 

Estàndard 2. 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. 
 
Abast ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science  

 
Subestàndard 2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

Observacions AQU VSMA Evidències  
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 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, amb 
accés a tota la informació pública relativa a les titulacions. 

  

 
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 Millora 
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) 
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Subestàndard 2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

Observacions AQU VSMA Evidències  
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valora satisfactòriament tant els canals de publicació com 
la informació que es proporciona sobre els resultats 
acadèmics i de satisfacció. 

  

 
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) 

Millorar la publicació de 
resultats acadèmics i de 
satisfacció.  
 

Ampliar la publicació al web 
d’ESERP amb més enquestes 
de satisfacció de les 
actualment existents. 
 
 

N Es recomana especificar el curs de referència per a cada document de resultats.  25% S 

Millorar la publicació de 
resultats acadèmics i de 
satisfacció.  
 

Publicar al web d’ESERP els 
resultats acadèmics dels 
estudiants. 
 

N Qüestionar-se si es vol publicar més informació sobre resultats i rendiment acadèmic, 
a l'estil del que es publica a Winddat. 

25% S 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Millora 
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) 
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Subestàndard 2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 
Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valora satisfactòriament tant els canals de publicació com 
la informació que es proporciona sobre el SGIQ i els resultats 
del seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

  

 
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) 

Millorar la informació sobre 
Qualitat a la pàgina web. 
 

Reflexionar sobre possibles 
propostes que millorin la 
visibilitat en la pàgina web tant 
de documents de qualitat, com 
d'acreditacions externes, com 
del SGIQ. 

Informe visita 
acreditació, 
2019. 
Recomanació 

Revisar els enllaços al manual SGIQ i al catàleg/mapa de processos. 25% S 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Millora 
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) 
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DIMENSIÓ 3 – EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA QUALITAT    
 

Estàndard 3. 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 la 
titulació. 
 
Abast ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science  

 
Subestàndard 3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

Observacions AQU VSMA Evidències  
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El nivell d’implantació dels processos i procediments SGIQ del 
marc VSMA es considera satisfactori. 

  

 
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) 

Consolidar la 
implementació dels 
processos relacionats amb 
el marc VSMA. 

Dissenyar i implementar el 
procediment de Pla de Millora 
dins el procés 07. 
 

N En la revisió sobre el procés 07 de seguiment i millora, es va constatar que el Pla de 
Millora constituïa un document i no un procediment. Aquest document també està 
vinculat al procés 08 d’acreditació. 

100% N 

Consolidar la 
implementació dels 
processos relacionats amb 
el marc VSMA. 
 

Dur a terme accions de 
formació i divulgació dels 
procediments VSMA entre els 
grups d’interès. Objectiu: 
Consolidar la implementació 
dels processos relacionats 
amb el marc VSMA. 

N S’ha revisat el catàleg d’accions formatives que es duen a terme habitualment sobre 
VSMA i s’han implantat tres tipus d’accions: per una banda, s’ha configurat un 
programa formatiu que en millora la difusió, inscripció, certificació i recollida de 
satisfacció; per altra banda, s’ha avançat en la formalització dels assessoraments 
personalitzats, planificant-los millor, mantenint-ne un registre i recollint la satisfacció 
dels usuaris; i en tercer lloc, s’ha habilitat un espai dins el campus virtual (comunitat-
ordenació acadèmica – marc VSMA) que actua de repositori de documents de 
divulgació sobre processos de qualitat VSMA.  
Encara que el projecte està enllestit i implantat, totes aquestes accions s’han 
d’acabar de desplegar i consolidar, i caldrà dirigir-les també a altres grups d’interès, 
sobretot el d’estudiants. 

25% S 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Millora 
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) 

Millorar la metaavaluació dels procediments VSMA. Objectiu: 
Consolidar la implementació dels procediments relacionats amb el marc 
VSMA.  

Des de la seva implantació, el funcionament dels procediments relatius al marc VSMA  
s’ha  avaluat internament i les millores introduïdes han derivat, en part, d’aquesta avaluació 
interna. Enguany es pretén millorar la metaavaluació dotant-la de més formalitat i invitant a 

N 
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 participar-hi més grups d’interès. Una de les eines que s’utilitzaran per a la recollida d’informació 
seran les enquestes.  
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Subestàndard 3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 
satisfacció dels grups d’interès. 

Observacions AQU VSMA Evidències  
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valora positivament el SGIQ implementat, que garanteix la 
recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió 
eficient de les titulacions. 

  

 
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) 

Homogeneïtzar els 
instruments de valoració.  

Fer una revisió dels models 
d’enquestes. 
 

N S’ha realitzat una revisió dels models d’enquestes que es valora positivament, per tal 
d’eliminar algunes divergències entre les enquestes del Centre i les proposades per 
la Universitat. 

100 N 

Homogeneïtzar els 
instruments de valoració.  

Proporcionar a ESERP el 
catàleg d’enquestes UVic-
UCC per a la seva adaptació. 

N L’adaptació de les enquestes del Centre al catàleg d’enquestes de la Universitat ha 
estat satisfactòria, per homogeneïtzar els instruments de valoració. 

100 N 

Millorar el traspàs de 
dades per a indicadors 
acadèmics a AdQ de la 
UVic-UCC. 

Sincronitzar les dades entre 
ESERP i Àrea de Qualitat per 
a l’elaboració dels indicadors. 
 

N Es compleix a través de la càrrega de fitxers que es fa a principis de curs. Es podria 
donar l'objectiu per complet, però sempre amb la vista posada en possibles millores 
en la sincronització en temps real de les taules d'indicadors del CA. 

100 N 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Millora 
Objectiu que s’incorpora al pla: denominació  Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
Incrementar la participació en els canals de recollida d’informació.  
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) 

Sistematitzar la recollida de la informació de la bústia de queixes i 
suggeriments per al seu posterior anàlisi i millora. Objectiu: Incrementar 
la participació en els canals de recollida d’informació. 

Donant resposta al requeriment d’AQU en titulacions d’altres facultats de la nostra Universitat, en 
relació a fer ús d’aquestes dades, es portarà a terme durant el curs 2019/20 una prova pilot. 

N 
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Subestàndard 3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora continuada. 
Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
La revisió periòdica de l’SGIQ implementat i la generació d’un 
pla de millora es valora satisfactòriament. 

  

 
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) 

Millorar la gestió de l’SGIQ 
a través d’eines 
específiques.  

Dissenyar un Programa 
informàtic de Gestió de la 
Qualitat.  

N Per tal de facilitar la gestió operativa de la qualitat (revisió d’indicadors i evidències, 
emissió i comunicació d’informes valoratius, planificació i avaluació d’accions de 
millora i revisió dels processos SGIQ) s'ha dissenyat i elaborat el plec tècnic de 
condicions per treure a concurs l'adquisició d'aquesta eina. 

50 S 

Millorar la gestió de l’SGIQ 
a través d’eines 
específiques.  

Implementar el registre 
d’evidències del programa 
informàtic GIQ. 

N Acció pendent del projecte d’integració informàtica per englobar sota un mateix 
sistema: SGIQ, Seguiment i Plans de millora. A partir d’aquesta eina es preveurà un 
repositori i registre d’evidències. 

0 S 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Millora 
Objectiu que s’incorpora al pla: denominació  Motiu de la incorporació del nou objectiu al pla de millora 
Actualitzar l’SGIQ amb els processos que es duen a terme en el 
Centre. 

 

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) 

Sistematitzar la generació d'actes de les reunions de revisió de l'SGIQ 
per millorar la seva traçabilitat. Objectiu: Millorar la gestió de l’SGIQ a 
través d’eines específiques. 

Donant resposta al requeriment d’AQU en titulacions d’altres facultats de la nostra Universitat, en 
relació a la generació d’actes de les reunions de revisió de l'SGIQ per millorar la seva traçabilitat, 
s’afegeix aquesta acció que està relacionada amb la re-estructuració dels òrgans de qualitat, on es 
definiran les funcions de cada òrgan, inclosa la generació d’actes.  

N  

Ajustar l’actual mapa de processos a la perspectiva dels centres. 
Objectiu que s’incorpora: Actualitzar l’SGIQ amb els processos que es 
duen a terme en el Centre. 

Tenint en compte el nou marc normatiu AQU, cal fer una adaptació del mapa de processos actual, 
cap a un més centrat en el funcionament del propi centre i la millora de les seves titulacions 
oficials. 

N 

Fer les adaptacions necessàries perquè els processos i procediments 
estiguin definits de manera coherent amb les fitxes i diagrames del 
SGIQ. Objectiu: Millorar la gestió de l’SGIQ a través d’eines 
específiques. 

La formalització de processos i procediments és una qüestió important perquè tots segueixin un 
mateix patró i hi quedin prou reflectits els aspectes més importants. 

N 
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DIMENSIÓ 4 – ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU    
 
Estàndard 4. El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants 
 
Abast Grau en Criminologia (GC-18ES) 

 
Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té una experiència docent, investigadora i, si escau, 
professional suficient i valorada. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El nivell de qualificació acadèmica del Grau és adequat, 
donades les característiques del programa. 

  

 
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) 

Potenciar la capacitat 
investigadora del 
professorat. 

Potenciar els indicadors 
relatius a la capacitat 
investigadora del professorat. 

N L’Observatori de recerca ESERP incentiva i dona suport a la tasca investigadora del 
professorat, cosa que contribueix a potenciar el perfil de recerca del professorat. A 
més, s’incentiva al professorat per acreditar la seva activitat investigadora (Conveni 
amb AQU per acreditació de sexennis de recerca). 

25% S 

Potenciar la capacitat 
investigadora del 
professorat. 

Establir un pla d’incentius a la 
investigació del professorat 
així com a la innovació docent. 

N El Centre està treballant en un pla d’incentius a la investigació del professorat, per 
aconseguir potenciar la capacitat investigadora del professorat. 

25% S 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Millora 
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) 
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Subestàndard 4.2.  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 
Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es considera que el professorat del centre és suficient i, tenint 
en compte que es tracta del primer any de desplegament de la 
titulació, disposa de la dedicació adequada, que s’anirà 
incrementant a mesura que es desplegui la titulació. 

  

 
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 Millora 
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) 
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Subestàndard 4.3.  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 
Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valora positivament la formació i eines que el Centre 
proporciona per promoure la millora de l’activitat docent i 
investigadora del professorat i l’acollida que té. 

  

 
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 Millora 
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) 
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Estàndard 4. El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants 
 
Abast Grau en Dret (GD-18ES) 

 
Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té una experiència docent, investigadora i, si escau, 
professional suficient i valorada. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El nivell de qualificació acadèmica del Grau és adequat, 
donades les característiques del programa. 

  

 
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) 

Potenciar la capacitat 
investigadora del 
professorat. 

Potenciar els indicadors 
relatius a la capacitat 
investigadora del professorat. 

N L’Observatori de recerca ESERP incentiva i dona suport a la tasca investigadora del 
professorat, cosa que contribueix a potenciar el perfil de recerca del professorat. A 
més, s’incentiva al professorat per acreditar la seva activitat investigadora (Conveni 
amb AQU per acreditació de sexennis de recerca). 

25% S 

Potenciar la capacitat 
investigadora del 
professorat. 

Establir un pla d’incentius a la 
investigació del professorat 
així com a la innovació docent. 

N El Centre està treballant en un pla d’incentius a la investigació del professorat, per 
aconseguir potenciar la capacitat investigadora del professorat. 

25% S 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Millora 
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) 
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Subestàndard 4.2.  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 
Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es considera que el professorat del centre és suficient i, tenint 
en compte que es tracta del primer any de desplegament de la 
titulació, disposa de la dedicació adequada, que s’anirà 
incrementant a mesura que es desplegui la titulació. 

  

 
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 Millora 
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) 
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Subestàndard 4.3.  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 
Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es valora positivament la formació i eines que el Centre 
proporciona per promoure la millora de l’activitat docent i 
investigadora del professorat i l’acollida que té. 

  

 
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 Millora 
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) 
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DIMENSIÓ 5 – EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE    
 

Estàndard 5. 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 
   

Abast ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science  
   

Subestàndard 5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 
Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El Pla d’Orientació i Acció Tutorial i els recursos que desplega 
permet un acompanyament i un seguiment exhaustiu dels 
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) 

Millorar la informació dels 
programes de mobilitat 
internacional.  
 

Donar una informació més 
àmplia, detallada i 
estructurada de les diferents 
opcions de mobilitat 
internacional de que disposen 
els estudiants.  

N El Centre està implementant els mecanismes necessaris per donar una informació 
més àmplia, detallada i estructurada de les diferents opcions de mobilitat 
internacional de que disposen els estudiants. 

50% S 

Desplegar els crèdits RAC.  
 

Dur a terme un estudi previ 
per a la implantació dels 
crèdits RAC fent l’estudi previ 
per a la seva implantació.  

N S’està treballant en les condicions i requisits necessaris per implantar els crèdits RAC 
en les titulacions. 

50% S 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Millora 
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) 

Ampliar la xarxa de convenis de mobilitat internacional pels Graus en 
Criminologia i Dret. Objectiu: Millorar la informació dels programes de 
mobilitat internacional. 

S’estan establint les accions necessàries per ampliar els convenis de mobilitat internacional amb 
Universitats que imparteixin estudis que puguin donar la possibilitat de cursar assignatures als 
estudiants dels Graus en Dret i Criminologia. 

N 
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Subestàndard 5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 
Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard   
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es considera que els 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   Reacció AQU Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 

25-50-75-100) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Millorar els recursos 
materials disponibles  
 

Potenciar la interrelació dels 
estudiants dels diferents 
cursos i titulacions afavorint un 
ambient universitari. 

Informe visita 
acreditació 
2019. 
Recomanació 

El Centre està realitzant accions per potenciar la interrelació dels estudiants 
dels diferents cursos i titulacions afavorint un ambient universitari, com ara la 
participació en activitats conjuntes en àmbits esportius, culturals, així com 
accions solidàries. 

25% S 

Millorar els recursos 
materials disponibles  

Ampliar els espais existents 
amb unes noves instal·lacions 
al c/ Casp 56. 
 

N S’han ampliat les instal·lacions existents. Aquestes instal·lacions són a 50 
metres de les actuals instal·lacions (aules, centre de recursos per 
l’aprenentatge, sales de reunions i despatxos). 

100% N 

Millorar els recursos 
materials disponibles  

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

N Per tal d’augmentar les eines i serveis tecnològics en la impartició de les 
classes per part del professorat i la interactivitat dels alumnes, s’ha incorporat a 
les aules pantalles digitals i s’han tecnificat les taules dels estudiants. 

75% S 

Millorar els recursos 
materials disponibles  

Introduir les eines necessàries 
dins del campus virtual per a 
que l’estudiant pugui fer 
l’automatrícula. 
 

N El Centre ha considerat oportú que els estudiants tinguin la possibilitat de poder 
fer ells mateixos la matrícula de les assignatures que cursaran durant l’any 
acadèmic mitjançant el campus virtual. 

100% N 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Millora 
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) 

Millorar la ubicació de l’aula d’informàtica i renovar els equips 
informàtics destinats a la docència dels estudiants. Objectiu: Millorar els 
recursos materials disponibles. 

Es renovaran els equips informàtics amb les últimes versions i millors prestacions per dotar els 
estudiants de més recursos. En el mateix sentit, es treballarà en millorar la ubicació de l’aula 
d’informàtica.  

N 
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DIMENSIÓ 6 - QUALITAT DELS RESULTATS DEL PROGRAMA FORMATIU    
 
Estàndard 6. Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments 
acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 

   
Abast Grau en Criminologia (GC-18ES) 

   
Subestàndard 6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Tenint en compte que és el primer curs de desplegament, es 
valora positivament l’assoliment de les competències per part 
dels estudiants i el monitoratge que en fa el Centre a través 
d’eines específiques, així com la satisfacció d’estudiants i 
professorat amb el procés formatiu. 

  

 
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 Millora 
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) 
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Subestàndard 6.2.  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 
Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 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 de la titulació. 

  

 
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) 

Millorar les activitats 
formatives i d’avaluació. 

Implementar un sistema de 
rúbriques que faciliti 
l’avaluació dels estudiants i 
l’assoliment de les 
competències i resultats 
d’aprenentatge. 

N El Centre considera necessari implementar un sistema de rúbriques que faciliti 
l’avaluació dels estudiants i l’assoliment de les competències i resultats 
d’aprenentatge. 

25% S 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Millora 
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) 
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Subestàndard 6.3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 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. 

  

 
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 Millora 
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) 
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Subestàndard 6.4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 
Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Atès que es tracta del primer any de desplegament de la 
titulació, encara no es disposa de dades d’inserció laboral. 

  

 
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 Millora 
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) 
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Estàndard 6. Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments 
acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 

   
Abast Grau en Dret (GD-18ES) 

   
Subestàndard 6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 

Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Tenint en compte que és el primer curs de desplegament, es 
valora positivament l’assoliment de les competències per part 
dels estudiants i el monitoratge que en fa el Centre a través 
d’eines específiques, així com la satisfacció d’estudiants i 
professorat amb el procés formatiu. 

  

 
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 Millora 
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) 

   
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/Indicadors/Estandard6/GD_18ES?csf=1&e=FeJUrj
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/ObservacionsAQUVSMA/ESERP.xlsx?d=wcf6030eb6c90408dbde24fe1687eb86a&csf=1&e=RuWxEA
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Subestàndard 6.2.  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos. 
Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 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 de la titulació. 

  

 
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) 

Millorar les activitats 
formatives i d’avaluació. 

Implementar un sistema de 
rúbriques que faciliti 
l’avaluació dels estudiants i 
l’assoliment de les 
competències i resultats 
d’aprenentatge. 

N El Centre considera necessari implementar un sistema de rúbriques que faciliti 
l’avaluació dels estudiants i l’assoliment de les competències i resultats 
d’aprenentatge. 

25% S 

 
3-Introducció d’objectius i d’accions al Pla de Millora 
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) 

   
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/ObservacionsAQUVSMA/ESERP.xlsx?d=wcf6030eb6c90408dbde24fe1687eb86a&csf=1&e=RuWxEA
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Subestàndard 6.3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
Indicadors  Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 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. 

  

 
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 Millora 
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) 

   
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/Indicadors/Estandard6/GD_18ES/ESERP_Indicadors_6_3_GD_18ES.pdf?csf=1&e=WyM1IW
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/ObservacionsAQUVSMA/ESERP.xlsx?d=wcf6030eb6c90408dbde24fe1687eb86a&csf=1&e=RuWxEA
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Subestàndard 6.4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 
Observacions AQU VSMA Evidències  

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2018-2019 en  relació al subestàndard (v. indicadors) 
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Atès que es tracta del primer any de desplegament de la 
titulació, encara no es disposa de dades d’inserció laboral. 

  

 
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 Millora 
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) 
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PLA DE MILLORA  
 
Pla de Millora de les Titulacions Oficials de Grau i de Màster i del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat d’ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science 
(PMQ) 
 Pla de millora d’entrada. Anterior al procés de seguiment ISQ 2019 (2)  
 Pla de millora de sortida. Fruit de la reflexió duta a terme en el procés de seguiment ISQ 2019 (2)  
 
 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/PlaMillora/PMQ_ESERP_febrer2019_%20ActualitzacioSetembre2019_AjustamentTecnic.pdf?csf=1&e=VVK8Sy
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2019_2_ESERP/FontsInformacio/PlaMillora/PMQ_ESERP_Desembre2019.pdf?csf=1&e=ehsESz
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