
PLA DE MILLORA EUSES

QUADRE RESUM DEL PLA DE MILLORA 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE L'ESPORT I LA SALUT

SGIQ
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Subestandard
Acreditació 

sub-
estàndard

Data de 
seguiment

Tancada Valoració
Nova 

acció de 
millora

Procediment

IAI/15/02
Millorar el percentatge d’estudiants que respon a les 
enquestes de docència 

Direcció de cada grau i GPA Alta  Sí Sí Sí

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida 
d'informació i dels resultats rellevants per a la 
gestió eficient de les titulacions, en especial els 
resultats acadèmics i la satisfacció dels grups 
dinterès

favorable 20/2/20 Sí Sí
P20 Administració i anàlisi de les enquestes de 
docència

IAI/15/03
Tenir més informació de la satisfacció del professorat 
amb el programa formatiu

Comissió de qualitat Alta  Sí Sí Sí

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida 
d'informació i dels resultats rellevants per a la 
gestió eficient de les titulacions, en especial els 
resultats acadèmics i la satisfacció dels grups 
dinterès

favorable 20/2/20 Sí No P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAE/15/03

Millorar la comunicació a l’alumnat dels sistemes de 
suport als estudiants (PAT) i reforçar l'estratègia inicial 
del programa de mentoria entre iguals, que els grups 
d'interès ha donat la impressió que no entenien.

Director de cada Grau Mitjana  Sí Sí Sí

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació 
al mercat laboral.

en procés 
d'excel·lència 7/3/19 Sí No P6 Atenció i tutorització dels estudiants

ISC/17/01
Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el 
nivell B2 del MECR d'una tercera llengua per a l'obtenció 
del/s títols de grau del centre 

Deganat / Direcció, Gabinet 
de Planificació i Avaluació

Alta  Sí Sí Sí
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum 
són coherents amb el perfil de competències i 
amb els objectius de la titulació. 

favorable 7/12/17 Sí No P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

ISC/17/02

Introduir optatives noves en els diferents Graus:
Fisioteràpia i Physiotherapy: Teràpia d’Alliberament 
Miofascial – TAM; Introducció al diagnòstic per la imatge 
en Fisioteràpia
CAFiE: Anglès per ciències de l’esport

Direcció, Gabinet de 
Planificació i Avaluació

Alta Sí Sí Sí Sí
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum 
són coherents amb el perfil de competències i 
amb els objectius de la titulació. 

favorable 7/12/17 Sí No P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

ISC/17/03
Realització d’un estudi per intentar identificar les causes 
de la taxa de graduació baixa que tenim actualment al 
centre (sobretot en el Grau en CAFiE). 

Direcció i Gabinet de 
Planificació i Avaluació

Alta  Sí Sí  
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són 
adequats per a les característiques de la titulació.

favorable 7/3/19 Sí No P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

OBJ00001153

Donar amplia informació pública al web a disposició de 
tots els grups d'interés sobre el SGIQ de la UdG i del 
centre, dels informes que surgeixien al llarg de la vida de 
la titulació i de les evidències que ho acrediten. 

Gabinet de Planificació i 
Avaluació

Alta Sí Sí Sí Sí

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la 
informació rellevant de la titulació a tots els grups 
d’interès, que inclou els resultats del seguiment i, 
si escau, de l’acreditació de la titulació.

favorable 20/2/20 Sí No P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

ISC/17/05
Definir i implementar enquestes de satisfacció dels 
estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions 
docents

Gabinet de Planificació i 
Avaluació

Mitjana Sí Sí Sí Sí

3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida 
d'informació i dels resultats rellevants per a la 
gestió eficient de les titulacions, en especial els 
resultats acadèmics i la satisfacció dels grups 
dinterès

favorable 20/2/20 Sí No P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

OBJ0001150 
Transformar el SGIQ institucional en el SGIQ del centre 
docent, ajustat a les dinàmiques i a la realitat del propi 
centre.

Comissió de Qualitat i 
Comissió de Qualitat del 
Centre Docent

Alta Sí Sí Sí Sí
3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i 
genera un pla de millora per a la seva millora 
continua

favorable 20/2/20 No No P29 Revisió del SGIQ

ISC/17B/01

Augmentar el nombre de professorat que disposa 
d’informació completa en la seva plana personal UdG
(presentació, dades  con-tacte, docència, línies recerca, 
publicacions, etc.), per tal que sigui visible a la web  

Directors dels graus
Mitjana-

alta
 Sí Sí Sí

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

favorable 20/2/20 No No P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula

ESTUDIS ACREDITACIÓ SEGUIMENT


