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Definició i objectiu del procediment 

L'objectiu d'aquest procediment és establir el pla que s’ha de seguir per definir, aprovar, revisar i millorar la política i els 
objectius de qualitat de l’Escola, seguint sempre l’orientació marcada per la política i els objectius de qualitat establerts en les 
directrius de les agències de qualitat: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència 
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) 
en el programa AUDIT. 

Desenvolupament del procediment 

QUÈ? (Objectiu) QUI? (Responsable) COM? (Procediment) 

Definició de la 
política i els 
objectius de 
qualitat 

Comissió Permanent 
de la Junta d’Escola 
 
Junta d’Escola 

La Comissió Permanent de la Junta d’Escola redacta una primera proposta 
sobre la política i els objectius de qualitat del centre.   
La Junta d’Escola revisa i, si cal, fa les esmenes que considera. 

Anàlisi i aprovació 
de la proposta de 
política i objectius 
de qualitat 

Comissió Executiva 

La Comissió Executiva analitza i aprova el document.  
En el cas que la Comissió presenti modificacions substancials del document, 
aquest retorna a la Junta d’Escola i a la seva Comissió Permanent i, si escau, 
incorpora les modificacions proposades. 

Ratificació interna Consell Rector El document es presenta al Consell Rector de l’Escola per a la seva ratificació. 

Ratificació externa Patronat de FUERP El titular del Centre ratifica el document definitiu. 

Publicació i difusió 
del document de 
política i objectius 
de qualitat del 
centre 

Direcció 
Secretaria 
Serveis Informàtics 

La política i els objectius es publiquen a través del web de l’Escola, en 
l’apartat ‘Pla de Qualitat’. 

Seguiment i millora 

- Revisió anual de la política de qualitat de l’Escola.  
- Anàlisi del grau de compliment dels objectius de qualitat de l’Escola. 
 
Els resultats i les decisions de la revisió anual del sistema d’assegurament intern de la qualitat es recullen a l’Informe de 
Seguiment de l’Escola. 

Evidències, registre i arxiu 

Evidència/document  Suport d’arxivament  Responsable de la custòdia  Temps de conservació  

Política i objectius de 
qualitat del centre 

Paper 
Digital 

Secretaria 
Web 

Indefinit 

Acte d’aprovació de la 
política i dels objectius de 
qualitat 

Paper 
Digital 

Secretaria 
Web 

Indefinit 

Actes dels diferents Òrgans 
de Govern 

Paper 
Digital 

Secretaria 
Web 

Indefinit 

Referències normatives 

- Memòria VERIFICA de la titulació. 
- Reglament de l’Escola i de la Junta d'Escola. 
- Pla estratègic de l’Escola. 
- Normes i convenis publicats per AQU  
- Publicacions AQU 
- Normatives UB 
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DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I ELS 
OBJECTIUS DE QUALITAT 

ANÀLISI I APROVACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE POLÍTICA I 
OBJECTIUS DE QUALITAT 

RATIFICACIÓ INTERNA 

RATIFICACIÓ EXTERNA 

PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ DEL 
DOCUMENT DE POLÍTICA I 
OBJECTIUS DE QUALITAT  

DEL CENTRE 

- Comissió Permanent de la Junta d’Escola   
- Junta d’Escola 

- Comissió Executiva 

- Consell Rector 

- Patronat de FUERP 

- Direcció 
- Secretaria 
- Serveis Informàtics 


