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1. DENOMINACIÓ DEL CENTRE DOCENT 

Escola Superior de Música Jam Session 

 

 

2. PRESENTACIÓ 

El germen inicial d’aquest centre superior és la “Jam Session Escola de 
Música”, una escola amb més de vint d’experiència formant músics de nivells 
inicial i mig. Els seus orígens es remunten a l’any 1998. Ja aleshores va 
suposar una alternativa a l’oferta educativa de la ciutat de Barcelona, oferint 
un espai on poder estudiar música però explorant els estils i les sonoritats de 
la música moderna des del rock fins les últimes i més sofisticades tendències. 

 

El model educatiu de “Jam Session Escola de Música” sempre s’ha definit 
per un estil d’educació personalitzada, dirigida al desenvolupament integral 
del músic. I és aquesta filosofia a la que es dóna continuïtat en els estudis 
superiors. 

 

Fruit d’aquesta manera d’educar, són nombrosos els alumnes del nostre 
centre que han passat al món laboral. Molts d’ells estan en actiu dins el 
panorama cultural del nostre temps i en formacions que desenvolupen la 
seva activitat de forma estable. 

 

I gràcies als convenis signats amb escoles europees, els nostres estudiants 
han participat en encontres musicals així com en prestigiosos festivals tant 
nacionals com internacionals. 

 

 

3. SEU SOCIAL I INFORMACIÓ DE CONTACTE 

Montfar 16, 08004 Barcelona 

933250490 

www.jamsession.cat 
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4. TITULACIONS QUE IMPARTEIX EL CENTRE 

S’imparteixen tres titulacions amb la següent denominació: 

• Títol Superior de Música en l’especialitat d’Interpretació en l’àmbit del 
Rock, les Músiques Urbanes i les Tendències. 

• Títol Superior de Música en l’especialitat de Pedagogia en l’àmbit del 
Rock, les Músiques Urbanes i les Tendències. 

• Títol Superior de Música en l’especialitat de Sonologia en l’àmbit del 
Rock, les Músiques Urbanes i les Tendències. 

 

 

5. RESPONSABLES DEL SGIQ 

Part de l’Equip Directiu: el Gerent, el Director, el Cap d’Estudis i el Secretari. 

 

 

6.  CANVIS EN LA 3a EDICIÓ 

6.1. SOBRE LES COMISSIONS DE TREBALL 

La present reedició pretén aplicar les recomanacions que l’AQU comenta en 
el seu informe final. També però, i després de l’experiència d’aquests primers 
anys, hem pensat en reestructurar aquest manual de qualitat per adaptar-lo 
a la nostra realitat: el nostre és un centre petit amb, de moment, només dues 
especialitats obertes. Tant el professorat com els grups d’estudiants són 
petits en número. Per aquesta raó, la idea és redissenyar tots els processos 
perquè siguin àgils i funcionals així com les seves comissions de treball. A 
mida que el centre augmenti la seva capacitat i recursos, aquestes comissions 
seran reajustades per adaptar-se a l’evolució del centre. 

 

6.2.  SOBRE ELS CANVIS EN ELS PROCESSOS 

I seguint les recomanacions de l’AQU, s’han revisat i ampliat els punts claus 
perquè el SGIQ sigui encara més útil per a tots els grups d’interès implicats 
en l’organització del centre. 

• El PC2 “Definició de perfils d’ingrés, d’admissió i graduació” s’ha 
anul·lat, recollint la recomanació de passar el seu contingut al PE2. 

• El PC3 ha passat a ser PS3 com a procés de Suport. 
• Els processos Clau de la Dimensió 3 s’han reestructurat perquè 

abasteixin tots els aspectes que apunta l’AQU. 
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6.3. SOBRE LA REVISIÓ DELS PROCESSOS 

En cap procés s’indica la periodicitat del seu desenvolupament. L’avantatge 
de ser un centre petit ens permet treballar la millora continuada quasi en el 
dia a dia i les reunions dels grups d’interès implicats en el SGIQ es convoquen 
amb certa periodicitat, sense necessitat d’establir una agenda. Tanmateix, la 
conseqüència del SGIQ queda palesa en els diferents documents del centre, 
especificats a les evidències de cada procés. 

 

7. EL SGIQ 

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) és l’encarregat de vetllar 
perquè la implantació de la titulació i subseqüent desenvolupament 
esdevingui dins els cànons de qualitat exigits en el marc de l’EEES i regulats 
a l’article 19 del RD 1614/2009 i segueix les directrius establertes per 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU 
Catalunya), en el programa AUDIT. 

 

Aquest sistema de qualitat integra totes les activitats relacionades amb la 
garantia de la qualitat de la titulació i és un instrument que s’ha d’utilitzar tant 
en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu 
d’aquests per assegurar l’assoliment dels objectius associats a la formació. 

 

El desenvolupament del SGIQ pren en consideració els criteris següents: 

• Política i objectius de qualitat: el centre consolida una cultura de la 
qualitat basada en una política i en uns objectius de qualitat coneguts i 
accessibles públicament. 

• Disseny de l’oferta formativa: el centre disposa de mecanismes que li 
permeten mantenir i renovar l’oferta formativa, desenvolupant 
metodologies per a l’aprovació, per al control, per a l’avaluació i per a la 
millora periòdica de la qualitat dels ensenyaments. Aquests mecanismes 
preveuen addicionalment la suspensió eventual del títol i l’atenció als 
suggeriments i a les reclamacions. 

• Desenvolupament de l’ensenyament i d’altres actuacions orientades a 
l’alumnat: el centre està dotat de procediments que li permeten 
comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi la mobilitat, tenen la 
finalitat essencial d’afavorir l’aprenentatge de l’estudiant. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17005-C.pdf
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• Personal docent i investigador i personal d’administració i serveis: el 
centre disposa de mecanismes que asseguren que l’accés, la gestió i la 
formació del personal docent i investigador i del personal d’administració 
i serveis es duguin a terme amb les garanties adequades perquè 
compleixin les funcions que els són pròpies. 

• Serveis i recursos materials: el centre està dotat de mecanismes que li 
permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per 
al desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat. 

• Resultats de la formació: el centre disposa de procediments que li 
permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat 
dels ensenyaments es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats de 
l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents 
grups d’interès. 

• Informació pública: el centre està dotat de mecanismes que li permeten 
garantir la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les 
titulacions i als programes. 

 

Els responsables del SGIQ han de garantir la implantació i l’efectivitat del 
sistema de qualitat del centre. Aquesta comissió, conjuntament amb els 
agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat, treballa de manera 
coordinada i sincronitzada en el disseny i el desplegament del sistema de 
qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i en el seguiment de la 
planificació estratègica. Ha de complir els objectius següents: 

• Garantir que es mesurin, s’analitzin i s’utilitzin els resultats de 
l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents 
grups d’interès per a la presa de decisions i la millora continuada de la 
qualitat dels ensenyaments oferts pel centre. 

• Supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat 
sobre la qualitat. 

• Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions 
de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació dut a terme 
per les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola. 

 

Bona part dels indicadors que serviran per desenvolupar els diferents 
processos del SGIQ, venen determinats per les diferents enquestes de 
satisfacció que es fan tant al PDI, com al Pas i a l’alumnat. 
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Els mecanismes del SGIQ han de garantir que els resultats de les diverses 
enquestes i dels diversos processos siguin analitzats per millorar, si escau, els 
aspectes assenyalats. 

 

Per a la gestió documental s’han implementat aplicacions informàtiques 
específiques per tal de facilitar la gestió acadèmica i la recollida i extracció 
de les dades requerides en cadascun del processos del SQIG, amb fiabilitat 
i rapidesa: un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA), Google Drive i Gwido, 
programari de gestió adaptat al centre. 

 

A més, tot el procediment de gestió de queixes, reclamacions i suggeriments 
s’estableix en un protocol d’actuació elaborat per la Secretaria del centre. 

 

 

8. NORMATIVA 
• Interna: 

o General del centre i Específica per estudiants: en format digital, 
dins la “Guia de l’estudiant”, localitzada a la web i pública. 

o Específica pel PDI: en format digital, localitzada a la intranet amb 
accés exclusiu per Direcció i Equip docent. 

o Específica pel PAS: localitzada a Secretaria. 
• Externa: 

o Ensenyaments Artístics Superiors 
o Legislació en prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
o Llei de prevenció de riscos laborals 
o Llei sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll 
o Llei de prevenció i control de les activitats 
o Llei sobre residus sòlids urbans 
o Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones 
o Normativa sobre prevenció d’incendis 

 

 

9. GLOSSARI GENERAL 

• AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 
• AUDIT-EAS: programa per a l’orientació i avaluació del disseny del SGIQ 

dels Ensenyaments Artístics Superiors, desenvolupat per l’AQU. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/eas
https://www.parlament.cat/document/cataleg/47998.pdf
http://www.ub.edu/cau/Legislacio/llprl31%20i%2054%20GENCAT.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-4414-consolidado.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/Llei-20-2009-consolidada-31-01-2014.pdf
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/normativa/
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=698967
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/fm_normativa_prevencio_incendis.pdf
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• Comissió de treball: grup encarregat de desenvolupar les diferents parts 
d’un procés. 

• Dimensió: cadascun dels apartats a avaluar segons el programa AUDIT-
EAS: 

1. Política, objectius de qualitat i elements transversals del SGIQ. 
2. Disseny i revisió del programes formatius. 
3. Recursos d’aprenentatge i suport a l’estudiant. 
4. Personal acadèmic i personal d’administració i serveis. 
5. Recursos materials i serveis. 
6. Recollida i anàlisi dels resultats per a la millora dels programes 

formatius. 
7. Publicació d’informació i rendició de comptes sobre els programes 

formatius.  
• Durada mitjana dels estudis per conhort: mitjana de temps, indicada en 

anys, que un estudiant empra per graduar-se en la titulació avaluada. 
• Execució externa: conjunt de tasques que realitza personal subcontractat, 

extern a l’organització. 
• Execució interna: conjunt de tasques que realitza el personal de 

l’organització. 
• Feedback: enquesta de satisfacció que s’entrega a l’acabar cada curs tant 

als estudiants com al professorat perquè la retornin omplerta. 
• Indicador: expressió per tal de mesurar fins a quin punt s’assoleixen els 

objectius fixats prèviament en relació als diferents criteris a valorar per un 
programa formatiu. Poden ser mides, números, fets, opinions o 
percepcions que mostren l’activitat que s’ha realitzat. 

• IST (Informe de Seguiment de la Titulació): publicació interna i externa on 
es fa esment de tots els esdeveniments ocorreguts al llarg d’un curs 
sempre en relació amb la qualitat del programes formatius i en format 
digital. 

• Manteniment correctiu: conjunt d’accions per restablir el funcionament 
d’un equipament. 

• Manteniment preventiu: conjunt d’accions programades en el temps, 
enfocades a la conservació del correcte funcionament d´un equipament. 

• PAMQ: Pla Anual de Millora de la Qualitat. 
• PAS: Personal d’Administració i Serveis. 
• PAT: Pla d’Acció Tutorial. 
• PDI: Personal Docent i Investigador. 
• Perfil d’admissió: perfil dels que, complint els requisits demanats per 

normativa, accedeixen a les proves d’accés. 
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• Perfil d’ingrés: descripció conceptual de les característiques desitjables 
que han de tenir els estudiants de nou ingrés en termes de coneixements, 
habilitats i actituds favorables per cursar i finalitzar amb més possibilitats 
d’èxit els estudis que inicia i que els hi agradi la filosofia del centre. 

• Perfil de graduació: perfil que garanteix l’assoliment tant de les 
competències determinades per llei com les pròpies del centre de 
l’estudiant graduat i en consonància amb la filosofia del centre. 

• Pla docent: document on es detalla l’organització de les matèries que 
s’imparteixen: 

o Distribució en la planificació formativa. 
o Crèdits que comporta i durada. 
o Competències que s’assoliran. 
o Metodologia i avaluació. 

• Procediment: forma específica per a dur a terme una activitat o un procés. 
• Procés: seqüència definida d’activitats mútuament relacionades o que 

interactuen, les quals transformen elements d’entrada en resultats. 
Aquests processos poden ser: 

o Estratègics (E) 
o Clau (C) 
o Suport (S) 

• Prova d’accés: prova que ve determinada per llei i amb uns paràmetres 
específics per avaluar tant teòrics com pràctics. Cada centre però, pot 
adoptar aquests paràmetres segons les seves característiques peculiars. 

• Taxa d’abandonament a primer curs: relació, indicada en percentatge, 
entre el nombre d’estudiants que es van matricular al primer curs però no 
es matriculen de cap crèdits durant els dos anys següents i el nombre 
d’estudiants de primer curs que inicien els estudis. 

• Taxa d’abandonament de la titulació: relació, indicada en percentatge, 
entre el nombre d’estudiants que es van matricular l’any x i no han acabat 
els estudis i el nombre d’estudiants de primer curs que inicien els estudis 
el mateix any. 

• Taxa d’eficiència en t i t +1: relació, indicada en percentatge, entre els 
crèdits previstos en el pla d’estudis i els crèdits matriculats per l’estudiant. 

• Taxa de graduació en t i t +1: relació, indicada en percentatge, entre el 
nombre d’estudiants que es van matricular a primer curs i finalitzen els 
ensenyaments en el temps previst i/o en un any acadèmic posterior i el 
nombre d’estudiants que es van matricular de primer curs. 

• Taxa de rendiment a primer curs: relació, indicada en percentatge, entre 
el nombre de crèdits aprovats en un any acadèmic i el nombre de crèdits 
matriculats durant el mateix període. 
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• Taxa de rendiment del conjunt de la titulació: relació, indicada en 
percentatge, entre el nombre de crèdits aprovats en tota la titulació i el 
nombre de crèdits matriculats durant el mateix període. 
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10. TAULA DE RELACIÓ ENTRE DIMENSIONS I PROCESSOS 

Dimensions 
Processos 

Estratègics Clau Suport 

1. Política, objectius de qualitat i 
elements transversals del SGIQ 

PE1. Definició de la política i els 
objectius de qualitat del centre 

  
2. Disseny i revisió dels programes 
formatius 

PE2. Garantir la qualitat dels programes 
formatius 

3. Recursos d'aprenentatge i suport 
a l'estudiant 

 

PC3.1. Gestió de les proves d’accés, 
admissió i matriculació 

PS3. Gestió d'incidències, reclamacions 
i suggeriments 

PC3.2. Metodologia de l'ensenyament i 
avaluació 
PC3.3. Orientació acadèmica i 
professional 
PC3.4. Gestió de les pràctiques 
externes i mobilitat 

4. Personal Acadèmic i Personal 
d’Administració i Serveis 

PE4. Definició de la política de l'equip 
humà del centre 

PC4.1. Gestió del PDI 
 

PC4.2. Gestió del PAS 

5. Recursos materials i serveis 

 

 

PS5. Gestió, avaluació i millora dels 
recursos materials i serveis 

6. Recollida i anàlisi dels resultats 
per a la millora dels programes 
formatius 

PS6. Recollida i anàlisi de resultats 

7. Publicació d'informació i rendició 
de comptes sobre els programes 
formatius 

PC7. Publicació d'informació i rendició 
de comptes sobre els programes 
formatius 

 

 



Manual de qualitat del centre 
 

 

Montfar 16-18, 08004 Barcelona 
www.jamsession.cat 

codi de centre: 08074367 

14 

  

11. RESPONSABLES I COMISSIONS DE TREBALL 

Processos Propietari i responsable Comissió de treball 

PE1. Definició de la política i els objectius de qualitat 
del centre 

Gerent 
Director 

Gerent 
Director 

Director Acadèmic 
Coordinador Acadèmic 

PE2. Garantir la qualitat dels programes formatius Director Acadèmic 
Director Acadèmic 
Director 

Cap d’Estudis 
Cap del Departament de CPD 

PC3.1. Gestió de les proves d’accés, admissió i 
matriculació Director 

Director 
Director Acadèmic 

Cap d’Estudis 
Secretari 

PC3.2. Metodologia de l'ensenyament i avaluació Director Acadèmic 
Director Acadèmic 
Cap d’Estudis 

Coordinador Acadèmic 
Cap del Departament de CPD 

PC3.3. Orientació acadèmica i professional Cap del Departament de cultura, 
pedagogia i desenvolupament (CPD) 

Cap del Departament de CPD 
Cap d’Estudis 

Coordinador Acadèmic 
 

PC3.4. Gestió de les pràctiques externes i mobilitat Cap d’Estudis 
Cap d’Estudis 
Secretari 

Coordinador de Pràctiques Externes 
Coordinador de Mobilitat 

PS3. Gestió d'incidències, reclamacions i 
suggeriments Cap d’Estudis 

Cap d’Estudis 
Secretari 

Cap del Departament de CPD 
Manteniment 

PE4. Definició de la política de l'equip humà del 
centre 

Gerent 
Director 

Gerent 
Director 

Director Acadèmic 
Cap del Departament de CPD 

PC4.1. Gestió del PDI Director Acadèmic 
Director Acadèmic 
Gerent 

Director 
Cap d’Estudis 

PC4.2. Gestió del PAS Secretari 
Secretari 
Gerent 

Director 
 

PS5. Gestió, avaluació i millora dels recursos materials 
i serveis Cap d’Estudis 

Cap d’Estudis 
Director 

Secretari 
Manteniment 

PS6. Recollida i anàlisi de resultats Director Acadèmic 
Director Acadèmic 
Director 
Cap d’Estudis 

Coordinador Acadèmic 
Cap del Departament de CPD 
Secretari 

PC7. Publicació d'informació i rendició de comptes 
sobre els programes formatius Secretari 

Secretari 
Gerent 

Cap d’Estudis 
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12. MAPA DE PROCESSOS 
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13.  QUADRE D’INDICADORS 

Accés i Matrícula PE1 PE2 PC3.1 PC3.2 PC3.3 PC3.4 PS3 PE4 PC4.1 PC4.2 PS5 PS6 PC7 
1. Nombre de places ofertes  X            
2. Nombre de sol·licituds de nou accés X X X           
3. Percentatge de demanda X X X         X X 
4. Nombre d’aspirants   X           
5. Nombre d’admesos (i que hagin fet la prova al centre)   X           
6. Nombre de matriculats   X           
7. Percentatge d’aspirants sobre les sol·licituds de nou accés   X           
8. Percentatge d’aspirants que superen les proves d’accés 

sobre el total d’aspirants que han fet les proves   X           

9. Percentatge d’estudiants matriculats sobre el total 
d’admesos (aspirants que superen les proves)   X           

10. Mitjana de les notes d’accés de la prova específica dels 
matriculats   X           

11. Nombre de matriculats segons l’Instrument principal   X           
Alumnat 

12. Percentatge d’estudiants segons procedència (nacional, 
internacional, comarques) X            X 

13. Edats X            X 
14. Sexe X            X 

Professorat 
15. Percentatge de professorat a temps complet sobre la 

plantilla total de la titulació        X X     

16. Percentatge de professorat a temps parcial sobre la 
plantilla total de la titulació        X X     

17. Percentatge d’hores de docència impartida per professors 
a temps complet        X X     
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18. Percentatge d’hores de docència impartida per professors 
a temps parcial 

       X X     

19. Percentatge de professors doctors sobre la plantilla total 
de la titulació 

 X       X     

Pràctiques externes i mobilitat PE1 PE2 PC3.1 PC3.2 PC3.3 PC3.4 PS3 PE4 PC4.1 PC4.2 PS5 PS6 PC7 
20. Percentatge d’estudiants que realitzen les pràctiques 

externes al centre 
 X    X        

21. Percentatge d’estudiants propis que participen en 
programes de mobilitat (marxen) 

 X    X        

Satisfacció 
22. Satisfacció dels estudiants de primer curs amb el programa 

formatiu X           X  

23. Satisfacció dels estudiants de primer curs amb el 
professorat X        X     

24. Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda X X  X        X  
25. Satisfacció dels titulats amb el professorat X        X     
26. Satisfacció dels estudiants amb el PAT X    X       X  
27. Satisfacció dels estudiants amb el centre X X     X X X X X X  
28. Estudiants que han respòs el feedback X    X         
29. Satisfacció del professorat amb el programa formatiu X   X     X   X  
30. Professorat que ha respòs el feedback X        X     

Resultats acadèmics 
31. Taxa de rendiment de primer curs  X  X  

 
 

 
X 

    

32. Taxa de rendiment del conjunt titulació  X  X  
 

 
 

X 
    

33. Taxa d’abandonament a primer curs  X  X  
 

 
 

X 
    

34. Taxa d’abandonament de la titulació  X  X  
 

 
 

X 
    

35. Taxa de graduació en t i t+1  X  X  
 

 
 

X 
    

36. Taxa d’eficiència en t i t+1  X  X  
 

 
 

X 
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37. Durada mitjana dels estudis per cohort  X  X  
 

 
 

X 
    

Altres PE1 PE2 PC3.1 PC3.2 PC3.3 PC3.4 PS3 PE4 PC4.1 PC4.2 PS5 PS6 PC7 
38. Evolució de la visibilitat externa del centre X            X 
39. Grau de presència a les publicacions professionals X X       X   X  
40. Nombre d’actes d’interès publicats a la web i a les xarxes 

socials 
           X X 

41. Número d’accions promocionals realitzades per futurs 
estudiants 

           X X 

42. Evolució del número d’assistents a les accions de promoció 
per futurs estudiants 

 X          X  

43. Número de sol·licituds de trasllat d’expedient d’ingrés  X       X     
44. Número de sol·licituds de trasllat d’expedient de sortida  X       X     
45. Evolució del pressupost destinat a les accions d’investigació 

del centre 
 X       X     

46. Percentatge d’alumnes que es reben al centre en programa 
de mobilitat 

 X    X       X 

47. Satisfacció de l’alumnat en relació a les pràctiques externes      X        
48. Satisfacció de les empreses en relació a les pràctiques 

externes 
 X    X       X 

49. Evolució del número d’empreses amb conveni per 
pràctiques externes 

X     X       X 

50. Percentatge d’alumnes que signen contracte laboral amb la 
mateixa empresa on van fer les pràctiques externes 

 X   X X        

51. Percentatge d’alumnes que ingressen al món laboral abans 
dels 12 mesos posteriors a la graduació 

 X   X         

52. Percentatge d’alumnes que decideixen continuar els estudis 
un cop titulats 

    X         

53. Satisfacció sobre l’orientació professional     X         
54. Satisfacció en la resolució de les incidències.       X X  X    
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55. Millores esdevingudes de les reclamacions, incidències i 
suggeriments rebuts 

   X   X    X   

56. Evolució del pressupost destinat a recursos materials i 
serveis del centre 

          X X X 
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1. PROPIETARI I RESPONSABLE 

Gerent i Director 
 
 

2. COMISSIÓ DE TREBALL 
• Gerent 
• Director 
• Director Acadèmic 
• Coordinador Acadèmic 

 
 

3. FINALITAT 
Establir si escau, la revisió i actualització de la política i els objectius de 
qualitat del centre d’acord amb la filosofia i model de l’escola. 
 
 

4. POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT 
“Investigar fins aconseguir la fórmula perquè els músics del s. XXI puguin 
dedicar-se dignament al desenvolupament de la seva professió, fent ús de 
les noves tecnologies com a eines sonores, la creació de nous instruments i 
la interacció social per ser rendibles en el nou mercat que vindrà. Uns músics 
íntegres, amb ètica professional i capaços de formular raonadament i crítica 
idees i arguments perquè la seva feina sigui entesa i respectada. Aportar 
qualitat amb una pedagogia innovadora fruït de la seva recerca.”  
 
Aquesta és la nostra filosofia i per complir amb aquest compromís de 
qualitat, l’ESM Jam Session treballa per oferir una formació d’excel·lència en 
l’àmbit de la Música, sempre amb la voluntat de ser una organització oberta, 
flexible, eficient i eficaç al servei de la societat i del territori. 
El nostre decàleg: 

• Oferir una titulació innovadora on els estudis estiguin basats en el rock 
clàssic alhora que en els nous camins que suposen la  globalització i 
les noves tecnologies. 

• Democratitzar l’oferta educativa per tal de garantir la llibertat 
d’expressió d’una societat oberta i plural. 
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• Potenciar la creativitat dels alumnes a partir de la tècnica de 
l’instrument així com del seu particular llenguatge. 

• Educar d’una manera oberta i amb prou ítems que estimulin la 
interacció entre els nostres alumnes, a la recerca de camins nous en 
l’evolució de la música. 

• Adaptar el professorat al nous temps, conèixer els nous corrents 
culturals i tot allò que envolta els seus alumnes en l’actualitat. 

• Promoure el perfil polivalent del músic. 
• Promoure l’autonomia en l’activitat musical: fer servir l’espontaneïtat, 

saber treballar de forma programada i eficaçment, i tenir criteris per 
seleccionar, adaptant els recursos i la crítica per saber escollir bé els 
seus objectius. 

• Introduir a l’alumne en un àmbit de música moderna real. L’alumne 
haurà d’aprendre a desenvolupar un llenguatge propi en el que es 
pugui sentir a gust i comunicar-se amb els seus coetanis, transmetre 
sensacions, provocar reaccions i interactuar amb d’altres 
professionals, assimilant les noves tecnologies i desafiant els límits 
sonors establerts. 

• Incorporar a la formació un ampli repertori de treball, fent més extens 
els requeriments, tant a nivell tècnic com d’expressió, emotivitat i 
interpretació, mitjançant la música moderna. 

• Configurar una metodologia d’Ensenyament-Aprenentatge basada en 
els aspectes del desenvolupament integral i tutoritzat de l’estudiant i 
en el treball individual i col·lectiu. La formació individualitzada atorga 
a l’individu les diferents eines que li permetran expressar-se en el seu 
futur professional. I la metodologia de banda permet emprendre amb 
garantia l’equilibri dels processos d’aprenentatge teoricopràctics. 

 
 

5. DESENVOLUPAMENT 
5.1.  Elaboració de la política i els objectius de qualitat 
La creació de l’ESM Jam Session neix de la filosofia de centre que l’Equip 
Directiu defensa per garantir un ensenyament de qualitat. Per donar-li forma 
s’estructura en uns objectius seguint les normatives vigents i recomanacions 
del Departament d’Ensenyament. El Cap d’Estudis serà l’encarregat 
d’adaptar-los al diferents documents del centre. 
 

5.2.  Seguiment i revisió 

Aquest és un procés del que depenen la resta de processos. Per aquesta raó 
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el seu seguiment és continu. Per la seva anàlisi es recolliran les dades, de: 

PE2 Garantir la qualitat dels programes formatius. 
PS3 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments. 
PE4 Definició de la política de l’equip humà del centre. 
PC4.1 Gestió del PDI. 
PC4.2 Gestió del PAS. 
PS5 Gestió, avaluació i millora dels recursos materials i serveis. 
PS6. Recollida i anàlisi de resultats. 

 
Un cop analitzades, es fan propostes de millora tenint en compte: 

• La valoració sobre el grau d’assoliment dels objectius de qualitat i si 
es considera necessari revisar-los. 

• L’anàlisi dels indicadors, sobretot de l’apartat “Altres” per si és 
necessari modificar-ne o afegir-ne. 

• La valoració per a cada procés per conèixer la seva eficàcia així com 
del seguiment de les accions correctores i preventives. 

• La valoració sobre el funcionament global del sistema. 

 

5.3.  Resolució i notificació 

Determinades les propostes es sotmet a aprovació el seu redactat perquè el 
missatge sigui clar i entenedor. Un cop llestes, s’inclouran en els diferents 
documents que afecten a tot el personal del centre de cara al curs següent,  
a l’IST i a la web. Per la indexació, tots els documents porten data i número 
d’edició. Si escau, aquestes resolucions poden afectar el mateix SGIQ. 

 

 

6. INDICADORS 
• Nombre de sol·licituds de nou accés. 
• Percentatge de demanda. 
• Percentatge d’estudiants segons procedència (nacional, internacional, 

comarques). 
• Edats. 
• Sexe. 
• Satisfacció dels estudiants de primer curs amb el programa formatiu. 
• Satisfacció dels estudiants de primer curs amb el professorat. 
• Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda. 
• Satisfacció dels titulats amb el professorat. 
• Satisfacció dels estudiants amb el PAT. 
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• Satisfacció dels estudiants amb el centre. 
• Estudiants que han respòs el feedback. 
• Satisfacció del professorat amb el programa formatiu. 
• Professorat que ha respòs el feedback. 
• Evolució de la visibilitat externa del centre. 
• Grau de presència a les publicacions professionals. 
• Evolució del número d’empreses amb conveni per pràctiques externes. 

 
 

7. EVIDÈNCIES 

 

 

 Custòdia Formats Conservació 

Memòria del centre Equip Directiu Paper i digital Permanent 

Manual de qualitat del centre 
(SGIQ) 

Equip Directiu Paper i digital Permanent 

Actes de les reunions Cap d’Estudis Digital Permanent 

Informe de Seguiment de la 
Titulació (IST) 

Cap d’Estudis Digital Permanent 

Pla Anual de la Millora de la 
Qualitat (PAMQ) 

Cap d’Estudis Digital 1 any 

Guia del professorat Secretaria Digital 1 any 

Guia de l’estudiant Secretaria Digital 1 any 
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8. FLUXGRAMA 
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1. PROPIETARI I RESPONSABLE 

Director Acadèmic 
 
 
2. COMISSIÓ DE TREBALL 

• Director Acadèmic 
• Director 
• Cap d’Estudis 
• Cap del Departament de cultura, pedagogia i desenvolupament 

 
 
3. FINALITAT 

Desenvolupar els programes formatius dissenyats a partir del propi perfil 
d’ingrés, analitzar-los mitjançant els indicadors corresponents per mantenir 
la seva qualitat i si escau realitzar les millores necessàries. Així com les causes 
que comportessin una possible extinció del títol i la seva afectació als 
diferents grups d’interès. 

 
 
4. DESENVOLUPAMENT 

4.1.  Elaboració dels programes formatius i definició dels perfils d’ingrés, 
admissió i graduat. 

L’elaboració dels programes formatius, a càrrec dels equips Directiu i 
Pedagògic, s’adapten a la normativa vigent i sempre amb el matís peculiar 
de la Jam Session. Una peça clau pel desenvolupament dels programes 
formatius és la definició des perfils d’ingrés i admissió descrits al glossari 
general d’aquest manual i que han de complir la normativa vigent. Alhora 
han de ser perfils adaptats a la filosofia del centre: “els estudiants que 
decideixin cursar la nostra titulació superior són persones que han decidit 
orientar els seus estudis professionals al món de la música i en particular en 
l’àmbit de la música moderna i totes les seves ramificacions fins l’actualitat. 
Interessats en les noves tendències i que volen experimentar tant amb 
instruments clàssics, com actuals i, com no, amb les noves tecnologies. 
També estudiants que vulguin aportar creativitat a la seva futura docència 
musical i estudiants que vulguin aprofundir en els misteris del so.” 
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Tanmateix, els nostres programes formatius han de garantir que “un cop 
acabin, hauran d’estar preparats per comprendre el perquè de la música 
moderna, la seva evolució i les seves ramificacions i estar oberts als constants 
canvis de les noves tendències musicals. També hauran de saber expressar-
se amb un instrument musical, tant a nivell individual com en conjunt i ser 
capaços de proposar nous camins per la creació musical a través del domini 
de l’harmonia i els arranjaments amb un llenguatge actual. Dominar el 
llenguatge, tant gestual com psicològic per poder afrontar la direcció 
musical d’un grup de músics. Conèixer amb certa profunditat les noves 
tecnologies aplicades a la música i saber utilitzar-les amb facilitat; saber 
adaptar-se a la constant evolució de les noves tecnologies.” 

 
4.2. Anàlisi i revisió de l’oferta educativa 
Per tal de garantir la qualitat dels programes formatius i que duguin al nostre 
perfil de graduat desitjable, es recolliran les dades dels processos següents: 
 PE4 Definició de la política de l’equip humà del centre. 

PC3.2 Metodologia de l’ensenyament i avaluació. 
 PC3.3 Orientació acadèmica i professional. 

PC3.4 Gestió de les pràctiques externes i mobilitat. 
 PS3 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments. 
 PC4.1 Gestió del PDI. 
 PS6 Recollida i anàlisi de resultats. 
 
4.3.  Anàlisi i revisió dels criteris del perfils d’ingrés i admissió 
La Comissió de treball haurà d’analitzar si els criteris propis d’admissió, 
sempre sota les directrius de la normativa vigent, són els adequats per la 
selecció d’estudiants amb el perfil d’ingrés definit a partir dels indicadors 
recollits en els processos següents: 
 PC3.1 Gestió de les proves d’accés, admissió i matriculació. 
 PS6 Recollida i anàlisi de resultats. 

 
4.4. Seguiment i revisió 
Aquest procés va lligat a l’Informe de Seguiment de la Titulació (IST) que 
cada any s’ha de presentar al Departament d’Educació per al seu anàlisi. És 
per aquesta raó que es desenvolupa al llarg de tot el curs, per poder prendre 
les mesures necessàries amb prou antelació. 
 
En el cas de modificació, s’haurà de seguir la normativa descrita en el 
Procediment per a la presentació i l’avaluació de les modificacions 
introduïdes en els títols d’ensenyaments artístics superiors publicada per 

https://www.aqu.cat/doc/doc_24252096_1.pdf
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l’AQU. Aquestes modificacions poden ser: 
• Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i 

que el centre pot implantar com a resultat del procés de seguiment. 
Aquests canvis es recullen en els informes de seguiment i s’incorporen 
a la memòria del títol quan s’hagi de sotmetre a un procés de 
modificació substancial. 

• Modificacions substancials: canvis en el títol verificat que comporten 
alteracions en la seva estructura o en la seva naturalesa i objectius. 

o Autorizables: canvis que afecten l’estructura del títol però no 
suposen un canvi en la seva naturalesa i objectius. Aquests 
canvis se sol·liciten per mitjà del procés de modificació 

o No autorizables: són aquells canvis substancials que afecten la 
naturalesa i els objectius del títol verificat i no es poden 
sol·licitar per mitjà del procés de modificació. Aquests canvis 
només es poden fer efectius sol·licitant la verificació d’un nou 
títol i extingint el títol implantat 

 
4.5. Resolució i notificació 
Determinades les propostes es sotmet a aprovació el seu redactat perquè el 
missatge sigui clar i entenedor. Un cop llestes, s’inclouran en els diferents 
documents que afecten a tot el personal del centre de cara al curs següent i 
a l’IST. Per la indexació, tots els documents porten data i número d’edició. 
 
En el cas d’extinció del títol s’haurà d’informar a tots els grups d’interès la 
següent informació: 

• El calendari d’extinció. 
• No admetre matrícules de nou ingrés en aquesta titulació. 
• Programació de la supressió gradual de docència. 
• Informació sobre el dret a l’avaluació fins a consumir les convocatòries 

segons la normativa vigent. 
• Programació d’accions de tutela i d’orientació específiques als 

estudiants. 
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5. INDICADORS 
• Nombre de places ofertes. 
• Nombre de sol·licituds de nou accés. 
• Percentatge de demanda. 
• Nombre d’aspirants. 
• Percentatge de professors doctors sobre la plantilla total de la titulació. 
• Percentatge d’estudiants que realitzen les pràctiques externes al centre. 
• Percentatge d’estudiants propis que participen en programes de 

mobilitat (marxen). 
• Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda. 
• Satisfacció dels estudiants amb el centre. 
• Taxa de rendiment de primer curs. 
• Taxa de rendiment del conjunt titulació. 
• Taxa d’abandonament a primer curs. 
• Taxa d’abandonament de la titulació. 
• Taxa de graduació en t i t+1. 
• Taxa d’eficiència en t i t+1. 
• Durada mitjana dels estudis per cohort. 
• Grau de presència a les publicacions professionals. 
• Evolució del número d’assistents a les accions de promoció per futurs 

estudiants. 
• Número de sol·licituds de trasllat d’expedient d’ingrés. 
• Número de sol·licituds de trasllat d’expedient de sortida. 
• Evolució del pressupost destinat a les accions d’investigació del centre. 
• Percentatge d’alumnes que es reben al centre en programa de 

mobilitat. 
• Satisfacció de l’alumnat en relació a les pràctiques externes. 
• Satisfacció de les empreses en relació a les pràctiques externes. 
• Percentatge d’alumnes que signen contracte laboral amb la mateixa 

empresa on van fer les pràctiques externes. 
• Percentatge d’alumnes que ingressen al món laboral abans dels 12 

mesos posteriors a la graduació. 
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6. EVIDÈNCIES 

 Custòdia Formats Conservació 

Memòria del centre Equip Directiu Paper i digital Permanent 

Actes de les reunions Cap d’Estudis Digital Permanent 

Informe de Seguiment de la 
Titulació (IST) 

Cap d’Estudis Digital Permanent 

Avaluació del seguiment de 
Titulació oficial de l’AQU 

Cap d’Estudis Digital 1 any 

Pla Anual de la Millora de la 
Qualitat (PAMQ) 

Cap d’Estudis Digital 1 any 

Guia del professorat Secretaria Digital 1 any 

Guia de l’estudiant Secretaria Digital 1 any 

Informe sobre l’extinció del títol Cap d’Estudis Digital Permanent 
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1. PROPIETARI I RESPONSABLE 

Director 
 
 
2. COMISSIÓ DE TREBALL 

• Director 
• Director Acadèmic 
• Cap d’Estudis 
• Secretari 

 
 
3. FINALITAT 

Analitzar si el perfil d’ingrés és el desitjable, valorar el nivell i tipologia de les 
proves d’accés segons els resultats i alumnes matriculats i si cal, prendre 
mides correctives. Definir i millorar els mecanismes administratius que se’n 
deriven. 

 
 
4. DESENVOLUPAMENT 

4.1.  Anàlisi a partir dels interessats apuntats a les proves d’accés 
• Si el target a qui s’ha dirigit és l’adequat o no hem arribat a l’adequat, 

a partir de l’anàlisi comparatiu del nombre d’estudiants que s’apunten 
a la prova d’accés cada any i tenint en compte: 
o La publicitat externa del centre. 
o Les dates i assistència de les jornades de portes obertes. 
o La informació i evidències de les activitats que promou el centre 

en què intervenen els seus alumnes.  
• Si la informació penjada a la web respecte les proves d’accés és 

adequada, entenedora i es publica amb el temps suficient. Ha 
d’incloure la següent informació: 
o Bases reguladores de les proves d’accés i la seva estructura. 
o Calendari per la preinscripció per les proves d’accés. 
o Calendari de les proves d’accés. 
o Calendari i procés de matriculació. 
o Els tràmits burocràtics. 
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Per l’anàlisi es recolliran les dades dels processos següents: 
 PE1 Definició de la política i els objectius del centre. 

PS3 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments. 
 PS5 Gestió, avaluació i millora dels recursos materials i serveis. 

PS6 Recollida i anàlisi de resultats. 
PC7 Publicació d’informació i rendició de comptes sobre els programes 

formatius. 
 

4.2. Seguiment i revisió 
A partir dels resultats obtinguts any rera any, la Comissió haurà de valorar si 
la informació que es projecta del centre és l’adequada i si la prova d’accés, 
sempre d’acord a la normativa vigent, és necessària retocar-la sense que això 
suposi rebaixar el nivell. Això també inclou si la informació mostrada és 
completa, la facilitat amb què els estudiants la poden obtenir i precisar 
millores de cara a una major rapidesa en els tràmits administratius de 
preinscripció, presentació de documents i si es donés el cas, matriculació.  

 
4.3. Resolució i notificació 
Determinades les propostes es sotmet a aprovació el seu redactat perquè el 
missatge sigui clar i entenedor. Un cop llestes, s’inclouran en els diferents 
documents que afecten a tots els grups d’interès del centre de cara al curs 
següent, a l’IST i a la web. Per la indexació, tots els documents porten data i 
número d’edició. 

 
 
5. INDICADORS 

• Nombre de sol·licituds de nou accés. 
• Percentatge de demanda. 
• Nombre d’aspirants. 
• Nombre d’admesos (i que hagin fet la prova al centre). 
• Nombre de matriculats. 
• Percentatge d’aspirants sobre les sol·licituds de nou accés. 
• Percentatge d’aspirants que superen les proves d’accés sobre el total 

d’aspirants que han fet les proves. 
• Percentatge d’estudiants matriculats sobre el total d’admesos (aspirants 

que superen les proves). 
• Mitjana de les notes d’accés de la prova específica dels matriculats. 
• Nombre de matriculats segons l’Instrument principal. 
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6. EVIDÈNCIES 

 Custòdia Formats Conservació 

Memòria del centre Equip Directiu Paper i digital Permanent 

Actes de les reunions Cap d’Estudis Digital Permanent 

Proves d’accés Secretaria Paper 6 anys 

Informe de Seguiment de la 
Titulació (IST) 

Cap d’Estudis Digital Permanent 

Pla Anual de la Millora de la 
Qualitat (PAMQ) 

Cap d’Estudis Digital 1 any 

Indicadors Cap d’Estudis Digital 1 any 

Web Secretaria Digital 1 any 

Guia de l’estudiant Secretaria Digital 1 any 
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1. PROPIETARI I RESPONSABLE 

Director Acadèmic 
 
 
2. COMISSIÓ DE TREBALL 

• Director Acadèmic 
• Cap d’Estudis 
• Coordinador Acadèmic 
• Cap del Departament de cultura, pedagogia i desenvolupament 

 
 
3. FINALITAT 

Vetllar perquè la metodologia i avaluació del programa formatiu estigui en 
consonància amb la normativa vigent i adaptada als nous corrents 
pedagògics sense prendre la qualitat de l’ensenyament. Actualitzar, si cal, les 
Guies docents amb l’adaptació curricular que se’n derivi de l’anàlisi dels 
resultats d’aprenentatge. 

 
 
4. DESENVOLUPAMENT 

4.1.  Propostes de treball 
• Tenir ben estructures i en un format que sigui fàcil d’actualitzar, les 

Guies docents de cada assignatura. 
• Proposar línies comunes de treball per aconseguir que les 

assignatures, sobretot les troncals, tingui un sentit homogeni i 
transversal. 

• Desenvolupar una avaluació amb afinitats per a tot el pla docent i 
basat en rúbriques per tal que la nota final sigui el més objectiva 
possible i real de cara a l’estudiant. 

 
4.2. Seguiment i revisió 
A partir de les evidències recollides de cada assignatura del Pla d’estudis, 
l’anàlisi es bifurcarà en dues direccions: 

• L’ús que n’ha fet el claustre de les línies proposades. 
• Els resultats d’aprenentatge dels estudiants. 

 
Tenint en compte els resultats, es proposarà, si escau, revisar els objectius 

https://jamsession.cat/wp-content/uploads/pla-docent-esm-jam-session-1.pdf
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d’aprenentatge per tal de mantenir els nivells de qualitat dels programes 
formatius. Si cal revisar també la metodologia, s’esbossaran les seves línies i 
es presentaran en claustre per tal que el professorat n’estigui informat i pugui 
suggerir indicacions que millorin la proposta inicial. 

 
Per l’anàlisi es recolliran les dades dels processos següents: 

 PC3.3 Orientació acadèmica i professional. 
PC3.4 Gestió de les pràctiques externes i mobilitat. 

 PS3 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments. 
 PC4.1 Gestió del PDI. 
 PS6 Recollida i anàlisi de resultats. 
 

4.3. Resolució i notificació 
Determinades les propostes es sotmet a aprovació el seu redactat perquè el 
missatge sigui clar i entenedor. Un cop llestes, s’inclouran en, si cal a les 
Guies docents i en els diferents documents que afecten a tots els grups 
d’interès del centre de cara al curs següent, a l’IST i a la web. Per la indexació, 
tots els documents porten data i número d’edició. 

 
 
5. INDICADORS 

• Nombre de sol·licituds de nou accés. 
• Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda. 
• Satisfacció del professorat amb el programa formatiu. 
• Taxa de rendiment de primer curs. 
• Taxa de rendiment del conjunt titulació. 
• Taxa d’abandonament a primer curs. 
• Taxa d’abandonament de la titulació. 
• Taxa de graduació en t i t+1. 
• Taxa d’eficiència en t i t+1. 
• Durada mitjana dels estudis per cohort. 
• Millores esdevingudes de les reclamacions, incidències i suggeriments 

rebuts. 
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6. EVIDÈNCIES 

 Custòdia Formats Conservació 

Memòria del centre Equip Directiu Paper i digital Permanent 

Guies docents Director Pedagògic Digital 4 anys 

Actes de les reunions Cap d’Estudis Digital Permanent 

Informe de Seguiment de la 
Titulació (IST) 

Cap d’Estudis Digital Permanent 

Pla Anual de la Millora de la 
Qualitat (PAMQ) 

Cap d’Estudis Digital 1 any 

Web Secretaria Digital 1 any 

Guia del professorat Secretaria Digital 1 any 
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1. PROPIETARI I RESPONSABLE 

Cap del Departament de cultura, pedagogia i desenvolupament (CPD) 
 
 
2. COMISSIÓ DE TREBALL 

• Cap del Departament de CPD 
• Cap d’Estudis 
• Coordinador Acadèmic 

 
 
3. FINALITAT 

A partir del PAT (Pla d’Acció Tutorial) del centre, comprovar que es dugi a 
terme, revisar-lo i si cal actualitzar-lo. Tenir cura que l’alumnat, al llarg de la 
titulació rep la tutorització necessària i des de la seva acollida fins l’entrada 
en el món professional i/o continuació d’estudis. 

 
 
4. DESENVOLUPAMENT 

4.1.  Elaboració del Pla d’Acció Tutorial 
El PAT segueix les directrius marcades en la Memòria del centre per tal de: 

• Facilitar als estudiants l’assessorament adient per garantir l’assoliment 
de les competències definides a la titulació. 

• Fomentar la comunicació entre l’alumnat i el centre mitjançant el 
Consell Escolar. 

• Donar tota la informació i requisits necessaris en relació a l’orientació 
professional dels titulats. 

 
Del PAT deriva el Projecte de Convivència que, seguint la normativa vigent, 
determina les eines implantades de prevenció per la bona convivència dels 
diferents grups d’interès. 

 
4.2. Seguiment i revisió 
El seguiment es basarà en: 

• Valorar la incidència del PAT i plantejar millores per adequar-lo, si 
escau, als nous corrents pedagògics. 

• Valorar si és suficient l’orientació inicial als nous ingressats. 

https://jamsession.cat/wp-content/uploads/2019/10/PAT-2a-edicio%CC%81.pdf
https://jamsession.cat/wp-content/uploads/2019/09/Projecte-de-convive%CC%80ncia.pdf
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• Analitzar l’ús de les tutories de seguiment al llarg de la titulació. 
• Valorar la utilitat de les tutories vers l’orientació professional. Aquestes 

tutories han d’informar sobre: 
o Possibles sortides laborals actualitzades. 
o Estudis post-titulació i els seus requisits actualitzats. 

• Avaluar si les competències de la nostra titulació s’adeqüen al perfil 
de graduació definit en el procés PE2. 

• Actualitzar, si escau, el Projecte de Convivència per tal d’adaptar-lo a 
la normativa que pugui aparèixer. 

 
Per l’anàlisi es recolliran les dades dels processos següents: 

 PC3.1 Gestió de les proves d’accés, admissió i matriculació. 
 PC3.2 Metodologia de l’ensenyament i avaluació. 

PS3 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments. 
 PS5 Gestió, avaluació i millora dels recursos materials i serveis. 
 PS6 Recollida i anàlisi de resultats. 
 

4.3. Resolució i notificació 
Determinades les propostes es sotmet a aprovació el seu redactat perquè el 
missatge sigui clar i entenedor. Un cop llestes, s’inclouran en el PAT, en el 
Projecte de Convivència, en els altres documents que afecten a tots els grups 
d’interès del centre de cara al curs següent, a l’IST i a la web. Per la indexació, 
tots els documents porten data i número d’edició. 

 
 
5. INDICADORS 

• Satisfacció dels estudiants amb el PAT. 
• Estudiants que han respòs el feedback. 
• Percentatge d’alumnes que signen contracte laboral amb la mateixa 

empresa on van fer les pràctiques externes. 
• Percentatge d’alumnes que ingressen al món laboral abans dels 12 

mesos posteriors a la graduació. 
• Percentatge d’alumnes que decideixen continuar els estudis un cop 

titulats. 
• Satisfacció sobre l’orientació professional. 
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6. EVIDÈNCIES 

 Custòdia Formats Conservació 

Memòria del centre Equip Directiu Paper i digital Permanent 

PAT 
Cap del Departament 

de CPD 
Digital 1 any 

Projecte de Convivència 
Cap del Departament 

de CPD 
Digital 1 any 

Actes de les reunions Cap d’Estudis Digital Permanent 

Informe de Seguiment de la 
Titulació (IST) 

Cap d’Estudis Digital Permanent 

Pla Anual de la Millora de la 
Qualitat (PAMQ) 

Cap d’Estudis Digital 1 any 

Web Secretaria Digital 1 any 
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1. PROPIETARI I RESPONSABLE 

Cap d’Estudis 
 
 
2. COMISSIÓ DE TREBALL 

• Cap d’Estudis 
• Secretari 
• Coordinador de Pràctiques Externes 
• Coordinador de Mobilitat 

 
 
3. FINALITAT 

Aquest procés revisa els procediments relatius a l’organització, gestió i 
seguiment de les pràctiques externes per tal que els estudiants puguin assolir 
els objectius i competències professionals de manera eficient amb convenis 
de cooperació educativa per adequar la seva formació al seu futur 
professional. Tanmateix, perquè manté gestions de secretaria semblants, 
també vetllarà pels processos relatius a la mobilitat d’estudiants entre el 
centre i altres institucions d’ensenyaments superiors. 

 
 
4. DESENVOLUPAMENT 

4.1.  Pràctiques externes 
A partir dels objectius definits a la Memòria del centre sobre les pràctiques, 
el Coordinador de Pràctiques Externes ha d’encarregar-se de: 

• Garantir les pràctiques externes per a tots els estudiants de les 
especialitzacions de Pedagogia i Sonologia i que s’adaptin al perfil 
professional. 

• Garantir els processos eficients de selecció, adjudicació i seguiment 
de les pràctiques. 

• Elaborar, revisar i executar els procediments de selecció i adjudicació 
de centres de pràctiques mitjançant convenis. 

• Revisar i actualitzar la documentació relativa a les pràctiques externes. 
• Establir el calendari més adequat per les pràctiques. 
• Gestionar el certificat de pràctiques i els tràmits necessaris per cursar-

les. 
• Tenir organitzats canals per a una correcta i àgil pressa de decisions 
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respecte les pràctiques. 
 

4.2. Mobilitat 
A partir dels objectius definits a la Memòria del centre sobre la mobilitat, el 
Coordinador de Mobilitat ha d’encarregar-se de: 

• Garantir i promocionar la mobilitat per a tots els estudiants. 
• Cercar centres afins a la filosofia pròpia per promoure convenis de 

mobilitat sota el paraigua i normativa ERASMUS. 
• Gestionar les sol·licituds de mobilitat tant de d’entrada com de 

sortida. 
• Informar sobre: 

o Condicions d’idioma i titulacions per poder optar-hi. 
o Serveis d’allotjament i menjador i mèdic. 
o Beques per mobilitat. 

 
4.3. Seguiment i revisió 
El seguiment ha de garantir que aquests dues accions inherents al Pla 
d’estudis, es realitzin seguint la normativa i en els terminis previstos. Cercar 
millores perquè el seu desenvolupament sigui més àgil i si escau, s’adapti a 
un canvi normatiu. 
 
Per l’anàlisi es recolliran les dades dels processos següents: 

 PE1 Definició de la política i els objectius de qualitat del centre. 
 PE2 Garantir la qualitat dels programes formatius. 
 PC3.3 Orientació acadèmica i professional. 
 PS3 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments. 

PC4.1 Gestió del PDI. 
PC4.2 Gestió del PAS. 

 PS6 Recollida i anàlisi de resultats. 
 

4.4. Resolució i notificació 
Determinades les propostes es sotmet a aprovació el seu redactat perquè el 
missatge sigui clar i entenedor. Un cop llestes, s’inclouran en els diferents 
documents que afecten a tots els grups d’interès del centre de cara al curs 
següent, a l’IST i a la web. Per la indexació, tots els documents porten data i 
número d’edició. 
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5. INDICADORS 
• Percentatge d’estudiants que realitzen les pràctiques externes al centre. 
• Satisfacció de l’alumnat en relació a les pràctiques externes. 
• Satisfacció de les empreses en relació a les pràctiques externes. 
• Evolució del número d’empreses amb conveni per pràctiques externes. 
• Percentatge d’alumnes que signen contracte laboral amb la mateixa 

empresa on van fer les pràctiques externes. 
• Percentatge d’estudiants propis que participen en programes de 

mobilitat (marxen). 
• Percentatge d’alumnes que es reben al centre en programa de mobilitat. 

 
 
6. EVIDÈNCIES 

 Custòdia Formats Conservació 

Memòria del centre Equip Directiu Paper i digital Permanent 

Actes de les reunions Cap d’Estudis Digital Permanent 

Informe de Seguiment de la 
Titulació (IST) 

Cap d’Estudis Digital Permanent 

Pla Anual de la Millora de la 
Qualitat (PAMQ) 

Cap d’Estudis Digital 1 any 

Web Secretaria Digital 1 any 

Guia de l’estudiant Secretaria Digital 1 any 
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1. PROPIETARI I RESPONSABLE 

Cap d’Estudis 
 
 
2. COMISSIÓ DE TREBALL 

• Cap d’Estudis 
• Secretari 
• Cap del Departament de cultura, pedagogia i desenvolupament 
• Manteniment 

 
 
3. FINALITAT 

Establir la revisió, actualització i millora dels mecanismes que intervenen en 
la gestió de les incidències, reclamacions i suggeriments tenint en compte el 
seu pes en la millora continua de la qualitat tant en els programes formatius 
com en els serveis. 

 
 
4. DESENVOLUPAMENT 

4.1.  Planificació estratègica 
L’objectiu principal és que la qualitat en l’ensenyament ha de ser inherent al 
serveis que el centre presta. El centre estableix els següents mecanismes per 
mantenir aquest vincle de qualitat: 

• Difusió dels procediments per tal de manifestar les incidències, 
reclamacions i suggeriments. 

• Definir els diferents canals de comunicació entre els grups d’interès: 
o Seguir les indicacions del PAT quan es refereixen al Pla docent i/o 

Personal docent (PAS). 
o Manteniment quan es refereixen a recursos, materials i serveis del 

centre. 
• Garantia que s’atenen les demandes. 
• Efectivitat  i rapidesa en la seva resolució. 

 
4.2. Seguiment i revisió 
El seguiment analitza el funcionament d’aquests mecanismes, si estan ben 
establerts i si arriben a tots els grups d’interès implicats. També pot proposar 
millores perquè el seu desenvolupament sigui més eficaç. 
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Per l’anàlisi es recolliran les dades dels processos següents: 

 PC3.1 Gestió de les proves d’accés, admissió i matriculació. 
 PC3.2 Metodologia de l’ensenyament i avaluació. 
 PC3.3 Orientació acadèmica i professional. 
 PC3.4 Gestió de les pràctiques externes i mobilitat.. 

PC4.1 Gestió del PDI. 
PC4.2 Gestió del PAS. 
PS5 Gestió, avaluació i millora dels recursos materials i serveis. 

 PS6 Recollida i anàlisi de resultats. 
 

4.3. Resolució i notificació 
Determinades les propostes es sotmet a aprovació el seu redactat perquè el 
missatge sigui clar i entenedor. Un cop llestes, s’inclouran en els diferents 
documents que afecten a tots els grups d’interès del centre de cara al curs 
següent, a l’IST i a la web. Per la indexació, tots els documents porten data i 
número d’edició. 

 

 

5. INDICADORS 
• Satisfacció dels alumnes amb el centre. 
• Satisfacció en la resolució de les incidències. 
• Millores esdevingudes de les reclamacions, incidències i suggeriments 

rebuts. 
 
 
6. EVIDÈNCIES 

 Custòdia Formats Conservació 

Memòria del centre Equip Directiu Paper i digital Permanent 

Actes de les reunions Cap d’Estudis Digital Permanent 

Informe de Seguiment de la 
Titulació (IST) 

Cap d’Estudis Digital Permanent 

Pla Anual de la Millora de la 
Qualitat (PAMQ) 

Cap d’Estudis Digital 1 any 

Indicadors Cap d’Estudis Digital 1 any 

Guia de l’estudiant Secretaria Digital 1 any 
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1. PROPIETARI I RESPONSABLE 

Gerent i Director 
 
 
2. COMISSIÓ DE TREBALL 

• Gerent 
• Director 
• Director Acadèmic 
• Cap del Departament de cultura, pedagogia i desenvolupament 

 
 
3. FINALITAT 

Establir el perfil humà dels diferents grups d’interès que treballaran en el 
centre: direcció, equip docent, administratiu i servei. Aquest perfil ha d’estar 
en consonància amb la filosofia, la política i els objectius de qualitat del 
centre. 

 
 
4. DESENVOLUPAMENT 

L’Equip humà del centre actualment el formen: 
• Equip directiu: 5 
• Equip docent: entre 15 i 20 segons les places que es cobreixen cada 

curs i les seves necessitats. 
• Administració i Serveis: 2 

 
4.1.  Perfil del Personal Docent i Investigador (PDI) 
El perfil de l’equip docent ha de complir amb aquestes característiques: 

• Titulació adequada o homologable segons la normativa vigent. 
• Experiència docent. 
• Bagatge professional ampli i en actiu. 
• Coneixedor i usuari habitual de les noves tecnologies aplicades a la 

música. 
• Cultura musical àmplia i amb especial interès  per la música del segle 

XXI. 
• Dedicació total o parcial. 
• Humilitat 
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Respecte la formació, el centre ofereix: 
• Una tutoria inicial sobre el funcionament del centre. 
• Informació actualitzada i disponible sobre cursos, tallers, congressos 

que ofereixin eines de millora vers la docència. 
• Possibilitat de promoure i/o organitzar concerts, laboratoris o master 

class en el propi centre. 
 

4.2. Perfil del Personal Administratiu i Serveis (PAS) 
El perfil del personal administratiu ha de complir amb aquestes 
característiques: 

• Coneixements d’ofimàtica. 
• Coneixements sobre equipaments musicals. 
• Autosuficient per resoldre incidències. 
• Proactiu en el suggeriment de millores. 
• Dedicació total. 
• Humilitat. 

 
També, un cop incorporats, rebran una formació per conèixer el 
funcionament del centre. 
 
4.3. Seguiment i revisió 
Vetllar perquè l’equip humà entengui la filosofia del centre de cara a garantir 
la qualitat dels programes formatius i el seu assoliment per part de 
l’estudiant. Tanmateix també haurà de controlar que els serveix que 
ofereixen Secretaria i Manteniment es desenvolupin amb prou eficiència. 
L’anàlisi ha de servir per poder corregir amb eficàcia qualsevol incidència tant 
del PDI com del PAS i si escau, replantejar els perfils de l’equip humà. 
 
Per l’anàlisi es recolliran les dades de: 

• Actes de les reunions del Consell Escolar. 
• Evidències de les tutories. 

 
I dels processos següents: 

 PC3.2 Metodologia de l’ensenyament i avaluació. 
PS3 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments. 
PC4.1 Gestió del PDI. 
PC4.2 Gestió del PAS. 
PS5 Gestió, avaluació i millora dels recursos materials i serveis. 

 PS6 Recollida i anàlisi de resultats. 
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4.4. Resolució i notificació 
Determinades les propostes es sotmet a aprovació el seu redactat perquè el 
missatge sigui clar i entenedor. Un cop llestes, s’inclouran en els diferents 
documents que afecten a tots els grups d’interès del centre de cara al curs 
següent i a l’IST. Per la indexació, tots els documents porten data i número 
d’edició. 

 

 

5. INDICADORS 
• Percentatge de professorat a temps complet sobre la plantilla total de la 

titulació. 
• Percentatge de professorat a temps parcial sobre la plantilla total de la 

titulació. 
• Percentatge d’hores de docència impartida per professors a temps 

complet. 
• Percentatge d’hores de docència impartida per professors a temps 

parcial. 
• Satisfacció dels alumnes amb el centre. 
• Satisfacció en la resolució de les incidències. 

 
 
6. EVIDÈNCIES 

 Custòdia Formats Conservació 

Memòria del centre Equip Directiu Paper i digital Permanent 

Actes de les reunions Cap d’Estudis Digital Permanent 

Informe de Seguiment de la 
Titulació (IST) 

Cap d’Estudis Digital Permanent 

Pla Anual de la Millora de la 
Qualitat (PAMQ) 

Cap d’Estudis Digital 1 any 
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1. PROPIETARI I RESPONSABLE 

Director Acadèmic 
 
 
2. COMISSIÓ DE TREBALL 

• Director Acadèmic 
• Gerent 
• Director 
• Cap d’Estudis 

 
 
3. FINALITAT 

Realitzar el seguiment i control del personal docent per tal de garantir, a 
nivell de docència, la qualitat dels programes formatius. 

 
 
4. DESENVOLUPAMENT 

4.1.  Planificació estratègica 
Per tal de cobrir noves places, si escau, es seguirà el perfil detallat en el 
procés PE4 Definició de la política de l’equip humà del centre. 

 
4.2. Seguiment i revisió 
El seguiment del PDI ha de controlar: 

• L’adaptació en el centre. 
• El seu rendiment dins de l’aula. 
• L’ús adequat de les tutories. 
• L’encaix en el claustre. 

 
Les mesures correctores es basaran en: 

• Revisar que la formació inicial rebuda hagi estat correcta i completa i 
proposar, si escau, canvis per tal de millorar-la. 

• Buscar un consens perquè l’adaptació sigui la volguda.  
• La seva substitució, si escau. 
• I si cal, proposar al responsable del procés PE4 canvis en el perfil del 

PDI per tal de millorar el seu encaix en la proposta del centre.  
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Per l’anàlisi es recolliran les dades dels processos següents: 
 PE2 Garantir la qualitat dels programes formatius. 

PC3.2 Metodologia de l’ensenyament i avaluació. 
PS3 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments. 

 PE4 Definició de la política de l’equip humà del centre. 
PS5 Gestió, avaluació i millora dels recursos materials i serveis. 
PS6 Recollida i anàlisi de resultats. 

 
4.3. Resolució i notificació 
Determinades les propostes es sotmet a aprovació el seu redactat perquè el 
missatge sigui clar i entenedor. Un cop llestes, s’inclouran en els diferents 
documents que afecten a tots els grups d’interès del centre de cara al curs 
següent, a l’IST i a la web. Per la indexació, tots els documents porten data i 
número d’edició. Amb caràcter extraordinari, algunes propostes poden fer-
se efectives durant el mateix curs. 

 

 

5. INDICADORS 
• Percentatge de professorat a temps complet sobre la plantilla total de la 

titulació. 
• Percentatge de professorat a temps parcial sobre la plantilla total de la 

titulació. 
• Percentatge d’hores de docència impartida per professors a temps 

complet. 
• Percentatge d’hores de docència impartida per professors a temps 

parcial. 
• Percentatge de professors doctors sobre la plantilla total de la titulació. 
• Satisfacció dels estudiants de primer curs amb el professorat. 
• Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda. 
• Satisfacció dels titulats amb el professorat. 
• Satisfacció dels estudiants amb el PAT. 
• Satisfacció dels estudiants amb el centre. 
• Satisfacció del professorat amb el programa formatiu. 
• Professorat que ha respòs el feedback. 
• Taxa de rendiment de primer curs. 
• Taxa de rendiment del conjunt titulació. 
• Taxa d’abandonament a primer curs. 
• Taxa d’abandonament de la titulació. 
• Taxa de graduació en t i t+1. 
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• Taxa d’eficiència en t i t+1. 
• Número de sol·licituds de trasllat d’expedient d’ingrés. 
• Número de sol·licituds de trasllat d’expedient de sortida. 
• Evolució del pressupost destinat a les accions d’investigació del centre. 

 
 
6. EVIDÈNCIES 

 Custòdia Formats Conservació 

Memòria del centre Equip Directiu Paper i digital Permanent 

Actes de les reunions Cap d’Estudis Digital Permanent 

Informe de Seguiment de la 
Titulació (IST) 

Cap d’Estudis Digital Permanent 

Pla Anual de la Millora de la 
Qualitat (PAMQ) 

Cap d’Estudis Digital 1 any 

Indicadors Cap d’Estudis Digital 1 any 

Guia del professorat Secretaria Digital 1 any 

Guia de l’estudiant Secretaria Digital 1 any 
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1. PROPIETARI I RESPONSABLE 

Secretari 
 
 
2. COMISSIÓ DE TREBALL 

• Secretari 
• Gerent 
• Director 

 
 
3. FINALITAT 

Realitzar el seguiment i control del personal administratiu per tal de garantir, 
a nivell de serveis, un funcionament eficient del centre. 

 
 
4. DESENVOLUPAMENT 

4.1.  Planificació estratègica 
Per tal de cobrir noves places, si escau, es seguirà el perfil detallat en el 
procés PE4 Definició de la política de l’equip humà del centre. 

 
4.2. Seguiment i revisió 
El seguiment del PAS ha de controlar: 

• L’adaptació en el centre. 
• El seu rendiment en el desenvolupament de les seves tasques. 
• L’encaix amb la resta de grups d’interès. 

 
Les mesures correctores es basaran en: 

• Revisar que la formació inicial rebuda hagi estat correcta i completa i 
proposar, si escau, canvis per tal de millorar-la. 

• Buscar un consens perquè l’adaptació sigui la volguda.  
• La seva substitució, si escau. 
• I si cal, proposar al responsable del procés PE4 canvis en el perfil del 

PAS per tal de millorar el seu encaix en la proposta del centre.  
 
Per l’anàlisi es recolliran les dades dels processos següents: 

PS3 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments. 
 PE4 Definició de la política de l’equip humà del centre. 
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PS5 Gestió, avaluació i millora dels recursos materials i serveis. 
PS6 Recollida i anàlisi de resultats. 

4.3. Resolució i notificació 
Determinades les propostes es sotmet a aprovació el seu redactat perquè el 
missatge sigui clar i entenedor. Un cop llestes, s’inclouran en els diferents 
documents que afecten a tots els grups d’interès del centre de cara al curs 
següent i a l’IST. Per la indexació, tots els documents porten data i número 
d’edició. Amb caràcter extraordinari, algunes propostes poden fer-se 
efectives durant el mateix curs. 

 

 

5. INDICADORS 
• Satisfacció dels estudiants amb el centre. 
• Satisfacció en la resolució de les incidències. 

 
 
6. EVIDÈNCIES 

 Custòdia Formats Conservació 

Memòria del centre Equip Directiu Paper i digital Permanent 

Actes de les reunions Cap d’Estudis Digital Permanent 

Informe de Seguiment de la 
Titulació (IST) 

Cap d’Estudis Digital Permanent 

Pla Anual de la Millora de la 
Qualitat (PAMQ) 

Cap d’Estudis Digital 1 any 

Indicadors Cap d’Estudis Digital 1 any 

Guia de l’estudiant Secretaria Digital 1 any 
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1. PROPIETARI I RESPONSABLE 

Cap d’Estudis 
 
 
2. COMISSIÓ DE TREBALL 

• Cap d’Estudis 
• Director 
• Secretari 
• Manteniment 

 
 
3. FINALITAT 

Gestionar i avaluar els recursos materials i serveis del centre per tal de 
garantir la qualitat dels programes formatius així com el bon funcionament 
del centre. 

 
 
4. DESENVOLUPAMENT 

4.1.  Planificació estratègica 
A partir del recursos amb els que s’ha equipat el centre, atenent a les 
demandes proposades en la seva Memòria, la gestió es dividirà en: 

• Els recursos materials. 
• Els serveis. 

 
4.2. Seguiment i revisió 
L’anàlisi ha de valorar: 

• La suficiència dels recursos a cada nou curs de cara a reforçar la 
possible demanda. 

• Proposar un llistat de nous recursos si han de servir per mantenir la 
qualitat dels programes formatius. 

• Adaptar aquests nous recursos al pressupost del centre destinat a 
aquest propòsit. 

 
I per un altre costat: 

• Vetllar perquè els serveis que s’ofereixen compleixen amb els 
estàndards del centre. 

• Proposar millores, si escau, per tal de augmentar la seva eficiència. 
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Per l’anàlisi es recolliran les dades dels processos següents: 
 PC3.1 Gestió de les proves d’accés, admissió i matriculació. 

PC3.2 Metodologia de l’ensenyament i avaluació. 
PC3.3 Orientació acadèmica i professional. 
PC3.4 Gestió de les pràctiques externes i mobilitat. 
PS3 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments. 
PC4.1 Gestió del PDI. 
PC4.2 Gestió del PAS. 

 PS6 Recollida i anàlisi de resultats. 
 

4.3. Resolució i notificació 
Determinades les propostes es sotmet a aprovació el seu redactat perquè el 
missatge sigui clar i entenedor. Un cop llestes, s’inclouran en els diferents 
documents que afecten a tots els grups d’interès del centre de cara al curs 
següent, a l’IST i a la web. Per la indexació, tots els documents porten data i 
número d’edició. 

 

 

5. INDICADORS 
• Satisfacció dels alumnes amb el centre. 
• Millores esdevingudes de les reclamacions, incidències i suggeriments 

rebuts. 
• Evolució del pressupost destinats a recursos materials i serveis del centre. 

 
 
6. EVIDÈNCIES 

 Custòdia Formats Conservació 

Memòria del centre Equip Directiu Paper i digital Permanent 

Actes de les reunions Cap d’Estudis Digital Permanent 

Informe de Seguiment de la 
Titulació (IST) 

Cap d’Estudis Digital Permanent 

Pla Anual de la Millora de la 
Qualitat (PAMQ) 

Cap d’Estudis Digital 1 any 

Indicadors Cap d’Estudis Digital 1 any 
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1. PROPIETARI I RESPONSABLE 

Director Acadèmic 
 
 
2. COMISSIÓ DE TREBALL 

• Director Acadèmic 
• Director 
• Cap d’Estudis 
• Coordinador Acadèmic 
• Cap del Departament de cultura, pedagogia i desenvolupament 
• Secretari 

 
 
3. FINALITAT 

Establir les eines de recollida i l’anàlisi dels resultats associats als processos 
d’aprenentatge, com a base per a la millora contínua dels programes 
formatius i dels serveis del centre. 

 
 
4. DESENVOLUPAMENT 

4.1.  Planificació estratègica 
Els indicadors recollits s’hauran d’analitzar de manera acurada, per tal 
d’implementar les millores que se’n derivin de cara a la planificació del nou 
curs i així garantir que es compleixen els objectius de qualitat del centre. 

 
4.2. Seguiment i revisió 
El seguiment haurà de tenir cura perquè: 

• La recollida de dades sigui el més fiable possible. 
• Els canals de recollida sigui adequats. 
• La seva classificació sigui eficient i ràpida. 
• Proposar, si escau millores en l’eficàcia de la recollida. 
• Vetllar perquè l’anàlisi de les dades sigui el més realista possible. 

 
Per l’anàlisi es recolliran les dades de: 

• Enquestes de satisfacció a l’estudiant. 
• Enquestes de satisfacció al professorat. 
• Evidències de les tutories. 



Recollida i anàlisi 
de resultats (PS6) 

 

 

Montfar 16-18, 08004 Barcelona 
www.jamsession.cat 

codi de centre: 08074367 

4 

• Actes de les reunions del Claustre. 
• Actes de les reunions del Consell Escolar. 

 
I dels processos següents: 

 PC3.1 Gestió de les proves d’accés, admissió i matriculació. 
PC3.2 Metodologia de l’ensenyament i avaluació. 
PC3.3 Orientació acadèmica i professional. 
PC3.4 Gestió de les pràctiques externes i mobilitat. 
PS3 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments. 
PC4.1 Gestió del PDI. 
PC4.2 Gestió del PAS. 
PS5 Gestió, avaluació i millora dels recursos materials i serveis. 

 
4.3. Resolució i notificació 
Determinades les propostes es sotmet a aprovació el seu redactat perquè el 
missatge sigui clar i entenedor. Un cop llestes, s’inclouran en els diferents 
documents que afecten a tots els grups d’interès del centre de cara al curs 
següent i a l’IST. Per la indexació, tots els documents porten data i número 
d’edició. Si escau, aquestes resolucions poden afectar el mateix SGIQ. 

 

 

5. INDICADORS 
• Percentatge de demanda. 
• Satisfacció dels estudiants de primer curs amb el programa formatiu. 
• Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda. 
• Satisfacció dels estudiants amb el PAT. 
• Satisfacció dels alumnes amb el centre. 
• Satisfacció del professorat amb el programa formatiu. 
• Grau de presència a les publicacions professionals. 
• Nombre d’actes d’interès publicats a la web i a les xarxes socials. 
• Número d’accions promocionals realitzades per futurs estudiants. 
• Evolució del número d’assistents a les accions de promoció per futurs 

estudiants. 
• Evolució del pressupost destinats a recursos materials i serveis del centre. 
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6. EVIDÈNCIES 

 Custòdia Formats Conservació 

Actes de les reunions Cap d’Estudis Digital Permanent 

Informe de Seguiment de la 
Titulació (IST) 

Cap d’Estudis Digital Permanent 

Pla Anual de la Millora de la 
Qualitat (PAMQ) 

Cap d’Estudis Digital 1 any 

Indicadors Cap d’Estudis Digital 1 any 
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1. PROPIETARI I RESPONSABLE 

Secretari 
 
 
2. COMISSIÓ DE TREBALL 

• Secretari 
• Gerent 
• Cap d’Estudis 

 
 
3. FINALITAT 

Establir els criteris de publicació per tal que siguin entenedors i que la 
informació sigui accessible per a tots els grups d’interès. 

 
 
4. DESENVOLUPAMENT 

4.1.  Planificació estratègica 
La gestió es basarà en la classificació de la informació recollida al llarg del 
curs en i en proposar la discriminació d’aquesta informació per a la seva 
publicació. 
 
4.2. Seguiment i revisió 
El seguiment consistirà en: 

• Constatar que la informació publicació és fidedigne a la classificada 
prèviament. 

• Si la seva publicació s’adiu amb la política i objectius de qualitat del 
centre. 

• Revisar que l’actualització de la informació es faci de la manera més 
àgil possible. 

• Proposar, si escau, possibles millores de cara a millorar l’eficiència de 
la cadena entre la classificació i la seva publicació. 

 
Per l’anàlisi es recolliran les dades dels processos següents: 

 PE1 Definició de la política i els objectius de qualitat del centre. 
 PE2 Garantir la qualitat dels programes formatius. 
 PE4 Definició de la política de l’equip humà del centre. 

PS3 Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments. 
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PS5 Gestió, avaluació i millora dels recursos materials i serveis. 
PS6 Recollida i anàlisi de resultats. 

 
4.3. Resolució i notificació 
Determinades les propostes es sotmet a aprovació el seu redactat perquè el 
missatge sigui clar i entenedor. Un cop llestes, s’inclouran en els diferents 
documents que afecten a tots els grups d’interès del centre de cara al curs 
següent, a l’IST i a la web. Per la indexació, tots els documents porten data i 
número d’edició. 

 

 

5. INDICADORS 
• Percentatge de demanda. 
• Percentatge d’estudiants segons procedència (nacional, internacional, 

comarques). 
• Edats. 
• Sexe. 
• Evolució de la visibilitat externa del centre. 
• Nombre d’actes d’interès publicats a la web i a les xarxes socials. 
• Número d’accions promocionals realitzades per futurs estudiants. 
• Percentatge d’alumnes que es reben al centre en programes de mobilitat. 
• Satisfacció de les empreses en relació a les pràctiques externes. 
• Evolució del número d’empreses amb conveni per pràctiques externes. 
• Evolució del pressupost destinats a recursos materials i serveis del centre. 

 
 
6. EVIDÈNCIES 

 Custòdia Formats Conservació 

Actes de les reunions Cap d’Estudis Digital Permanent 

Informe de Seguiment de la 
Titulació (IST) 

Cap d’Estudis Digital Permanent 

Pla Anual de la Millora de la 
Qualitat (PAMQ) 

Cap d’Estudis Digital 1 any 

Indicadors Cap d’Estudis Digital 1 any 

Web Secretaria Digital 1 any 
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