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I. Valoració del procés d’implantació del SGIQ i de la consecució d’objectius 

El present informe reflecteix l'evolució de la implementació i funcionament del Manual del 
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) durant el període dels cursos acadèmics 
2014/2015 i 2015/2016. 

En l'àmbit extern, durant aquests cursos l’AQU ha actualitzat les seves guies de seguiment i 
d’acreditacions de les titulacions de grau i màster, és per aquesta raó que s’han revisat i actualitzat 
els processos per adaptar-los a les noves guies. 

Igualment, però a nivell intern, aquest període ve caracteritzat pels canvis en l’adaptació de la 
nova estructura organitzativa, la qual cosa ha implicat l’adaptació de molts processos a aquesta 
nova estructura; podem confirmar, també, que es consolida l'elaboració i contingut dels Informes 
anuals de Seguiment de Títols i s’inicia l’elaboració de l’informe de seguiment del Programa de 
Doctorat, assolint un bon nivell en el càlcul i anàlisi dels indicadors. 

Tant l’aparició de les noves guies com la nova estructura organitzativa interna requereixen 
l’actualització de denominacions i processos en el Manual, la qual cosa s’ha iniciat en aquest últim 
any i, tal com es proposa en el pla de millora del present informe, es consolidarà en el curs 2016-
2017. 

A continuació es detalla la implementació i el grau d’acompliment d’objectius i processos 
d’aquests dos últims anys:  

DIRECTRIU 0 - Aspectes generals del Sistema de Garantia Interna de Qualitat 

Tal i com es descriu al procés de Seguiment i Millora del Manual del SGIQ, s’ha fet la revisió 
bianual de la que es deriva la necessitat d’adaptar una nova versió (v3) per tal d’ajustar el 
Manual als canvis organitzatius i a les noves guies publicades per l’AQU.  

També s’han incorporat modificacions i actualitzacions als diferents processos del Manual, 
tal com s’especifica en la revisió de cada Directriu, per la qual cosa podem concloure que el 
funcionament del procés de millora contínua del manual funciona correctament. 

La nova versió del Manual, en procés d’aprovació, haurà de contenir la corresponent 
modificació del procés D0_01, de millora del manual SGIQ, per adaptar-lo a la nova situació. 

DIRECTRIU 1 - Política i objectius de qualitat  

Conjuntament amb la nova proposta de Manual, s’ha revisat la política i objectius de qualitat, 
seguint el procediment establert i està publicat a la web d’ESADE. 

El mecanisme per a la revisió dels objectius, ha estat el mateix que per a la revisió del propi 
manual, és a dir, l’anàlisi dels IST com a punt de partida on la Direcció de Programa analitza 
totes les millores o bones pràctiques proposades pels diferents grups d’interès; que detecten 
els punts febles als quals hem d’adreçar les nostres prioritats en temes de Qualitat. 

Dels canvis organitzatius en l’estructura interna d’ESADE durant aquests dos cursos 
acadèmics, destaquem la creació d’un nou Deganat de Professorat i Recerca, que facilita 
l’assoliment dels objectius de qualitat que es proposa la institució.  

La reorganització del Vicedeganat de Programes i Innovació Educativa comporta  la creació, 
per una banda, de la Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes (Q&DP) que 
depèn organitzativament del Deganat de la Business School i, per una altra, del Centre 
d’Innovació Educativa (CEI) que depèn del Deganat de Professorat i Recerca. Aquests canvis 
han influenciat molt positivament en  l’assegurament de la qualitat acadèmica i la coherència 
dels programes formatius d’acord amb la missió, els valors i el model pedagògic d’ESADE. 
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La nova versió del Manual, en procés d’aprovació, haurà de contenir la corresponent 
modificació del procés D1_01, de definició de la política i objectius de qualitat acadèmica, 
per adaptar-lo a la nova situació. 

DIRECTRIU 2 – Garantia de qualitat dels programes formatius 

Durant aquest període, l’AQU ha actualitzat les guies sobre el procés d’acreditació i 
seguiment de les titulacions de Grau i Màster, per la qual cosa i, juntament amb el 
Vicerectorat de Política Acadèmica de la Universitat Ramon Llull, s’han anat adaptant els 
procediments que depenen directament d’aquestes dues guies (D2_02 d’elaboració dels IST 
i D2_03 d’acreditació de títols), que hauran de quedar definitivament descrits en la nova 
versió del Manual. 

Pel que fa al procés de creació i revisió de títols, aquest s’ha implementat amb èxit en aquests 
dos anys i ha comportat la revisió de les propostes següents de nous títols pel Comitè de 
Currículums:  

 MSc in Global Strategic Management 

 MSc in Business Analytics 

 Executive Màster en Industries Culturals i Creatives 

 Títol d’Expert en Fiscalitat Internacional 

A més, durant el curs 2015-16 s’ha revisat el procés d’aprovació i revisió de títols D2_01 per 
tal de millorar l’eficiència, coherència i qualitat dels programes formatius que s’imparteixen 
a ESADE. Aquesta revisió ha comportat la proposta del (re)disseny del procés al complert 
amb la creació d’un nou procés de Comitè de Portafoli previ al Comitè de Currículums, així 
com  un nou procés d’aprovació interna pels nous certificats de menys de 15 ECTS. La nova 
versió del procés es consolidarà en el curs 2016-17, tal com es proposa en els plans de millora.  

Els IST dels diferents programes han estat realitzats i publicats puntualment seguint el 
procediment D2_02 i han establert plans de millora que han permès el progrés de les 
titulacions. Com a pla de millora i a partir de la noves Guies per al seguiment dels programes 
oficials tant de Grau, Màster i Doctorat elaborades per l’AQU, caldrà adaptar el procés D2_02 
per incloure l’ISPD i crear un nou procés per a detallar la descripció del funcionament de 
l’Informe de Seguiment de Centre (ISC)  

Durant aquests dos anys acadèmics 2014-15 i 2015-16 s’ha realitzat la segona acreditació 
d’ESADE de les titulacions de grau i màster de la Facultat de Dret d’ESADE, així com iniciat el 
procés d’acreditació de quatre titulacions de la Business School d’ESADE, seguint el procés 
D2_03. Valorem molt positivament la creació del CAI com a entitat de lideratge del procés 
d’acreditació i com a fòrum de coneixement de programes i de compartició d’evidències. 

DIRECTRIU 3 - Desenvolupament dels programes formatius per afavorir l’aprenentatge de 
l’estudiant 

Els processos D3_01 d’admissions, D3_02 per a la mobilitat d’estudiants i D3_04 per a la 
orientació professional, han estat implementat exitosament al llarg dels dos cursos 
acadèmics d’anàlisi.  

Donat l’elevat nombre de programes sotmesos a acreditació durant aquest bienni, ha estat 
innecessari el desplegament del procés D3_03 d’auditoria de programes. A més, la 
incorporació del nou procés de seguiment de centre (ISC), comporta fer un seguiment anual 
dels diferents programes dels dos centres d’ESADE. Així doncs proposem l’eliminació del 
procés D3_03.   
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Arrel de les aportacions fetes dins dels processos d’acreditació, es proposa com a pla de 
millora la revisió i actualització del processos D3_05 de reclamacions i D3_06 de tutorització. 

La nova versió del Manual, en procés d’aprovació, haurà de contenir la corresponent 
modificació dels processos de la Directriu 3, per adaptar-lo a la nova situació. 

DIRECTRIU 4 - Garantia de la qualitat del personal acadèmic i de suport a la docència 

Aquest bienni es caracteritza per la creació del nou Deganat de Professorat i Recerca, format 
per un Vicedeganat específic de Professorat amb l’objectiu de garantir, no només la qualitat 
del personal acadèmic que imparteix cursos, sinó també el seu creixement, la seva adaptació 
a les noves pedagogies i donar suport a la docència; i per un Vicedeganat de Recerca amb 
l’objectiu de garantir i promoure nous grups de recerca reconeguts entre el professorat 
d’ESADE.  

En aquest sentit, el centre crea el nou Programa de Desenvolupament del Professorat pel 
que fa a l’activitat docent, que s’articula a partir del curs 2014-15 al voltant del Centre 
d’Innovació Educativa (CEI) d’ESADE que depèn organitzativament del Deganat de 
Professorat i Recerca.  El CEI està duent a terme una labor fonamental en aquest procés de 
formació contínua del professorat, mitjançant una sèrie d’accions que es proposen des del 
centre (seminaris, assessorament personalitzat, mentoring...), i que s’emmarquen en les 
línies d’actuació següents:  

• Assegurament de l’eficàcia docent 
• Innovació docent 
• Contribució a la filosofia educativa de les titulacions 
• Contribució a la missió d’ESADE de formar directius i directives socialment responsables  
• Diversificació de la docència 
 
Cal destacar que, a més, que el desembre de 2016 AQU acredita el procés d’avaluació docent 
desenvolupat d’acord amb el Manual d’Avaluació Docent de la universitat Ramon Llull.  

Per aquests motius i com a pla de millora, s’estan redefinint tots els processos de la Directriu 
4 per tal d’ajustar-los a la nova estructura organitzativa i els quals estaran implementats a la 
nova versió (v3) del Manual del SGIQ.  

DIRECTRIU 5 – Gestió i millora dels serveis i recursos materials 

Durant el curs acadèmic 2015-16 s’han dissenyat nous ítems a l’enquesta de Final de 
Programa amb l’objectiu de tenir una visió més amplia sobre la satisfacció dels estudiants 
sobre els serveis i recursos materials d’ESADE, d’aquesta manera la recollida i anàlisi dels 
resultats, que fins ara es feia de manera qualitativa, queden sistematitzats. 

La nova versió del Manual, en procés d’aprovació, haurà de contenir la corresponent 
modificació del procés D5_01 sobre recursos materials i serveis, per adaptar-lo a la nova 
situació. 

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

Per una banda, s’ha consolidat la gestió i l’anàlisi de les enquestes a tots els grups d’interès 
com a eina de millora contínua per a la gestió dels títols i dels departaments acadèmics. 
Durant el curs acadèmic 2015-16 s’han dissenyat nous ítems de l’enquesta de Final de 
Programa, per tal de tenir una visió més amplia sobre la satisfacció dels estudiants sobre els 
estudis realitzats, els quals estaran ja implementats al curs 2016-17. 



 

6 
Manual SGIQ - Informe biennal núm. 4 

I per altre banda, s’han consolidat els mecanismes de càlcul i recollida d’aquests indicadors 
juntament amb les diferents juntes acadèmiques dels programes d’ESADE i les direccions de 
programa. 

En aquest sentit i com a pla de millora, ens proposem definir un nou procés (D5_02) per 
millorar la gestió i l’anàlisi de la satisfacció dels Ocupadors i un procés (D5_03) que descriurà 
com es recollit i analitzen els indicadors resultants del Pla Estratègic Institucional d’ESADE 
(PEI). 

DIRECTRIU 7 – Publicació de la informació i rendició de comptes sobre els programes formatius 

Arrel de les aportacions fetes dins dels processos d’acreditació, aquests darrers cursos s’ha 
millorat molt en el procés d’automatització de la publicació de la informació i rendició de 
comptes a la web pública d’ESADE, amb la planificació i disseny durant el curs acadèmic 2014-
15 d’un nou apartat de Qualitat i la seva implementació final al 2015-16. 

Som conscients que la nostra viabilitat econòmica depèn exclusivament de les matrícules dels 
estudiants, cosa que fa que la web principal, a part de ser un repositori amb tota la informació 
rellevant per als grups d’interès ha de ser, també, una eina que atragui talent (professorat, 
alumnat i empreses) i ha de ser prou impactant i diferenciadora per tal d’aconseguir el màxim 
número de persones interessades en les nostres titulacions. 

La nova versió del Manual, en procés d’aprovació, haurà de contenir la corresponent 
modificació del procés D7_01 de publicació i rendició comptes, per adaptar-lo a la nova 
situació. 

  



 

7 
Manual SGIQ - Informe biennal núm. 4 

II. Síntesi dels punts forts i aspecte de millora 

Es realitza a continuació una síntesi valorativa que resumeix els punts forts i els aspectes de millora 
evidenciats en el procés d’elaboració del present informe, i a continuació les taules amb els plans 
de millora proposats de cara al bienni següent. 

 
Punts forts: 

Destaquem a continuació el que es consideren els punts més importants: 
 

• Directriu 1 

La creació del nou Deganat de Professorat i Recerca, que facilita l’assoliment dels 
objectius de qualitat que es proposa la institució. 

La reorganització del Vicedeganat de Programes i Innovació Educativa amb la creació de 
la Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes (Q&DP) i del Centre d’Innovació 
Educativa (CEI). Aquests canvis han influenciat molt positivament en  l’assegurament de 
la qualitat acadèmica i la coherència dels programes formatius d’acord amb la missió, els 
valors i el model pedagògic d’ESADE. 

Inici de la creació d’una nova versió del Manual del SGIQ. 

 Directriu 2 

El procés de creació i revisió de títols, s’ha implementat amb èxit en aquests dos anys i ha 
comportat la revisió de les propostes de nous títols pel Comitè de Currículums. 

 Directriu 5 

S’han dissenyat nous ítems a l’enquesta de Final de Programa amb l’objectiu de tenir una 
visió més amplia sobre la satisfacció dels estudiants sobre els serveis i recursos materials 
d’ESADE, d’aquesta manera la recollida i anàlisi dels resultats, que fins ara es feia de 
manera qualitativa, queden sistematitzats. 

 Directriu 6 

S’han dissenyat nous ítems de l’enquesta de Final de Programa, per millorar la recollida 
d’informació sobre la satisfacció dels estudiants respecte els estudis realitzats. 

I, s’han consolidat els mecanismes de càlcul i recollida d’aquests indicadors juntament 
amb les diferents juntes acadèmiques dels programes d’ESADE i les direccions de 
programa. 

 Directriu 7 

S’ha millorat molt en el procés d’automatització de la publicació de la informació i rendició 
de comptes a la web pública d’ESADE, amb la planificació i disseny d’un nou apartat de 
Qualitat. 

 

Aspectes de millora: 

Destaquem a continuació els punts que considerem a millorar: 

 Arrel de la creació del nou Deganat de Professorat i Recerca, la reorganització del 
Vicedeganat de Programes i Innovació, la creació del nou apartat de Qualitat d’ESADE, les 
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aportacions recollides en els processos d’acreditació, i de les noves versions de les Guies 
de seguiment i acreditacions de l’AQU, és necessària  
- La revisió de les denominacions en tots els processos del Manual 
- L’actualització de les fonts de localització de la documentació i indicadors  
- La creació de nous processos  

 Directriu 2 

Per tal de millorar l’eficiència, coherència i qualitat dels programes formatius que 
s’imparteixen a ESADE, és necessària la revisió del procés d’aprovació i revisió de títols 
D2_01, amb la creació d’un nou procés de Comitè de Portafoli previ al Comitè de 
Currículums, així com  un nou procés d’aprovació interna pels nous certificats de menys 
de 15 ECTS.  

 Directriu 3 

Donat que el desplegament del procés D3_03 ha estat innecessari, proposem l’eliminació 
d’aquest procés. 

Arrel de les aportacions fetes dins dels processos d’acreditació, es proposa la revisió i 
actualització del processos D3_05 i D3_06. 

 Directriu 4 

Arrel de la creació del nou Deganat de Professorat i Recerca i la reorganització del 
Vicedeganat de Programes i Innovació Educativa, és necessari redefinir tots els processos 
de la Directriu 4 per tal d’ajustar-los a la nova estructura organitzativa. 

 Directriu 6 

Per millorar l’anàlisi de la satisfacció dels Ocupadors per una banda, i per recollir i analitzar 
els indicadors resultants del Pla Estratègic Institucional d’ESADE (PEI) per una altra, es 
proposa la creació de nous processos en aquesta directriu. 
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III. Propostes de millora i/o propostes d’objectius per al proper bienni 

Proposta de millora / objectiu 
Responsable 

execució 
 

Termini Observacions 

Nova versió Manual SGIQ Q&DP  2016-17 
Incorporació dels nous processos 
revisió de les denominacions en els processos 
Actualització de fonts de localització de la documentació i indicadors 

Revisió del procés d’aprovació i revisió de títols 
D2_01  

Q&DP 2016-17 
Directriu 2: 
Incorporar el nou procés de Comitè de Portafoli previ al Comitè de 
Currículums 

Revisió i actualització del processos D3_05 i 
D3_06 

Q&DP 2016-17 
Directriu 3: 
Arrel de les aportacions fetes dins dels processos d’acreditació, es proposa la 
revisió i actualització del processos D3_05 i D3_06. 

Millora en la sistematització i compartició de les 
dades 

TIC  
Unitats 
propietàries de 
les dades 
Q&DP 

2017-18 

Directriu 6: 
Millora en la sistematizació del càlcul d’indicadors i la seva compartició amb 
els diferents grups d’interès.  
Creació del processos: 
D6_02 Procés de recollida i anàlisi dels resultats dels Ocupadors 
D6_03 Procés de recollida i anàlisi dels indicadors PEI 

Acreditació del Manual SGIQ Q&DP 2017-18 Acreditació de la nova versió (v3) del Manual del SGIQ 

 


