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Publicació i actualització de la informació pública
DATA
03/06/19

REDACTAT PER
Comissió
Permanent de la
Junta d’Escola

REVISAT PER
Comissió
Executiva

APROVAT PER
Comissió
Executiva

MODIFICACIONS

Definició i objectiu del procediment
Garantir la publicació i difusió de la informació sobre la titulació i activitats acadèmiques de l’Escola organitzat en funció dels
diferents grups d’interès: Futurs alumnes; Alumnes ESRP; Internacional; Titulats/des; Societat.
Els agents implicats directament en els processos vinculats a la publicació d’informació són Direcció, els Serveis Informàtics i
la Secretaria.
Desenvolupament del procediment
QUÈ? (Objectiu)
Disseny estructura
del Web.

QUI? (Responsable)
-Junta d’Escola.
-Comissió Executiva.
-Serveis Informàtics.

COM? (Procediment)
Es dissenya un format “ad hoc” amb la cerca, rebuda i anàlisi d’informació
relativa a noves normatives i la seva aplicació.

Revisar i modificar
-Secretaria.
informació a
Es notifica als Serveis Informàtics.
-Direcció.
publicar.
Actualitzar
-Secretaria.
Anàlisi sistemàtic de la informació publicada.
informació Web.
-Serveis Informàtics.
Seguiment i millora
La Comissió Permanent de la Junta d’Escola, en col·laboració amb Secretaria i els Serveis Informàtics, revisa periòdicament la
informació publicada i hi proposa els ajustos corresponents d’acord amb el procediment citat anteriorment.
Direcció explora i actualitza tots els espais del web i en depura els continguts a través de la Secretaria i els Serveis
Informàtics. També substitueix i fa una renovació integral dels espais web en els àmbits especialment rellevants de l’activitat
de l’Escola, ja que la tasca d'informació pública no es només de manteniment sinó també de renovació.
Evidències, registre i arxiu
Evidència/document
Web del centre

Suport d’arxivament
Paper
Digital

Responsable de la custòdia
Secretaria
Web

Temps de conservació
Indefinit

Referències normatives
-Memòria VERIFICA de la titulació.
-Estatuts de la UB (vigent).
-Reglament de l’Escola i de la Junta d'Escola.
-Pla estratègic de l’Escola.
-Normes i convenis publicats per AQU
-Publicacions AQU
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DISSENY ESTRUCTURA DEL
WEB.

REVISAR I MODIFICAR
INFORMACIÓ A PUBLICAR.

ACTUALITZAR INFORMACIÓ
WEB.

-Junta d’Escola.
-Comissió Executiva.
-Serveis Informàtics.

-Secretaria.
-Direcció.

-Secretaria.
-Serveis Informàtics.
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