Pla de Millora Escola Universitària de l'Esport i
la Salut (EUSES)
Objectius actuals
OBJ0001095(UdG) - Establir un nou procediment de recollida d'informació dels estudiants sobre l'avaluació docent del
professorat i un nou model d'enquesta
Responsable: Vicerector de Qualitat i Transparència (UdG)
Prioritat: Alta - Data prevista: 30/07/2021
ACC0002328- Campanya pilot de promoció per incentivar la participació
ACC0001120- Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
ACC0001129- Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
ACC0001415- Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
ACC0001416- Primera edició nou model d'enquestes de docència
OBJ0001146(UdG) - Definir i implementar enquestes de satisfacció del professorat respecte del programa formatiu
Responsable: Vicerector de Qualitat i Transparència (UdG)
Prioritat: Mitja - Data prevista: 30/06/2022
ACC0001131- Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
ACC0001417- Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
ACC0001132- Administració de l'enquesta al professorat
OBJ0001147(UdG) - Definir i implementar enquestes de satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les
instal·lacions docents
Responsable: Gabinet de Planificació i Avaluació (UdG)
Prioritat: Mitja - Data prevista: 31/07/2023
ACC0001133- Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos
materials i les instal·lacions
ACC0001134- Administració de l'enquesta
ACC0001986- Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos
materials i les instal·lacions
OBJ0001150(UdG) - Transformar el SGIQ institucional per tal que pugui ser adoptat i adaptat per cada centre docent
Responsable: Gabinet de Planificació i Avaluació (UdG)
Prioritat: Baixa - Data prevista: 01/06/2021
ACC0001272- Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
ACC0001395- Aprovació P0101 Millora continua
ACC0001628- Aprovació P0102 Revisió del sistema
ACC0001433- Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
ACC0001434- Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
ACC0001435- Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
ACC0001436- Aprovació P0203 Modificació de titulacions
ACC0001437- Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
ACC0001438- Aprovació P0205 Supressió de titulacions
ACC0001439- Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
ACC0001440- Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
ACC0001442- Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
ACC0001443- Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants de grau
ACC0001444- Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
ACC0001446- Aprovació P0502 Orientació professional
ACC0001447- Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
ACC0001450- Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
ACC0001448- Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
ACC0001449- Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
ACC0001396- Aprovació P0703 Formació PDI

ACC0001451- Aprovació P0704 Avaluació del PDI
ACC0001452- Aprovació P0705 Formació del PAS
ACC0001453- Aprovació P0801 Manteniment i millora de les instal·lacions i infraestructures
ACC0001581- Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
ACC0001454- Aprovació P0901 Enquestes docència
ACC0001456- Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
ACC0001457- Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
ACC0001455- Aprovació P0904 Enquestes al professorat
ACC0001458- Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
ACC0001459- Aprovació P1001 Publicació informació web
ACC0001460- Aprovació P1002 Comunicació corporativa
OBJ0001151(UdG) - Transformar els plans de millora i transferir-ne la gestió als centres docents
Responsable: Gabinet de Planificació i Avaluació (UdG)
Prioritat: Alta - Data prevista: 30/06/2021
ACC0001139- Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres
ACC0001140- Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora
ACC0001635- Migrar el pla de millora de EUSES
OBJ0001808- Modificar el nom de l'assignatura Anglès científic
Responsable: Director acadèmic
Prioritat: Alta - Data prevista: 03/09/2023
ACC0002129- Fer arribar la nova denominació de l'assignatura al GPA
ACC0002130- Incorporació de la nova denominació al pla d'estudi implicat
OBJ0001846(UdG) - Establir una competència comuna per incorporar la perspectiva de gènere
Responsable: Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica (UdG)
Prioritat: Baixa - Data prevista: 30/06/2021
ACC0002189- Redactar la competència de gènere
ACC0002190- Aprovar competència gènere
OBJ0001862- Introduir optatives noves en els Graus en FISIO i PHYSIO
Responsable: Director acadèmic
Prioritat: Mitja - Data prevista: 30/05/2021
ACC0002279- Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en els 3 idiomes i fer-la arribar al GPA
ACC0002280- Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per part del GPA i comunicació dels
canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del centre
OBJ0001863- Reverificació dels tres títols de grau (FISIO, PHYSIO i CAFE)
Responsable: Director acadèmic
Prioritat: Alta - Data prevista: 03/09/2023
ACC0002281- Redacció de les memòries de reverificació dels Grau en FISIO, PHYSIO i CAFE
ACC0002282- Implementació de l’itinerari de la doble titulació FISIO-CAFE
ACC0002283- Redacció de la doble titulació FISIO - CAFE en base a les memòries reverificades (per impartir el curs
2023-2024)
ACC0002285- Implementació de les memòries reverificades

Objectius tancats en el període
OBJ0001148(UdG) - Conèixer l'opinió dels titulats sobre la formació rebuda i el seu pas per la Universitat
Assoliment molt satisfactori
ACC0001135- Incorporació de l'enquesta com un nou procés del SGIQ
ACC0001136- Administració anual de l'enquesta
OBJ0001152(UdG) - Posar a disposició dels centres els indicadors necessaris per als processos del VSMA ja calculats i en el
format adient per als informes
Assoliment satisfactori
ACC0001141- Revisió de l'aplicació i els càlculs
ACC0001142- Elaboració d'un glossari amb l'explicació de tots els indicadors
OBJ0001153(UdG) - Publicar al web tota la informació relativa al SGIQ de la UdG i del centre
Assoliment satisfactori

ACC0001143- Reestructuració de la pàgina web de qualitat que recollirà la política de qualitat de la UdG i les dades
agregades del Sistema de Garantia interna de Qualitat
ACC0001144- Creació de la pàgina web del centre docent amb informació exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les
titulacions i les evidències que en fan referència
OBJ0001428(UdG) - Publicar els informes de seguiment i acreditació de les titulacions
Assoliment molt satisfactori
ACC0001580- Carregar tots els informes a la nova aplicació
OBJ0001447- Introduir optatives noves en el Grau en CAFE
Assoliment satisfactori
ACC0001611- Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per part del GPA i comunicació dels
canvis realitzats a Secret. Ac. del centre docent i SGAE
ACC0001616- Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en els 3 idiomes i fer-la arribar al GPA
OBJ0001453- Millorar el percentatge d'estudiants que respon a les enquestes de docència
Assoliment mitjà
ACC0001617- habilitar una aula en un horari compatible d'entre 20-30 minuts perquè els estudiants responguin les
enquestes
ACC0001618- Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència i traducció de la mateixa a l'anglès pel Grau en
Physiotherapy
ACC0001619- Revisió del procediment si s'escau
OBJ0001455- Introduir optatives noves en el Graus en FISIO
Assoliment satisfactori
ACC0001620- Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en els 3 idiomes i fer-la arribar al GPA
ACC0001621- Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per part del GPA i comunicació dels
canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del centre docent
OBJ0001800- Introduir optatives noves en el Graus en CAFE
Assoliment satisfactori
ACC0002124- Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per part del GPA i comunicació dels
canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del centre docent
ACC0002125- Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en els 3 idiomes i fer-la arribar al GPA
OBJ0001809- En el Grau en FISIO arribar al percentatge normatiu de Dr. A el curs 2019-2020
Assoliment satisfactori
ACC0002131- Disseny i cerca dels perfils de professorat necessari per incrementar el % de doctors acreditats
ACC0002132- Incorporació de professorat doctor acreditats al grau en Fisioteràpia
OBJ0001810- Millorar la incorporació dels alumnes de nou accés a nivell idiomàtic específic de l'àrea de coneixement
Assoliment satisfactori
ACC0002133- Realització d'un curs d'anglès previ a l'inici de la docència
OBJ0001811- Actualització i millora de la web d'EUSES - centre adscrit a la UdG
Assoliment satisfactori
ACC0002134- Disseny i seguiment de les adaptacions del sistema a EUSES - centre adscrit a la UdG
ACC0002135- Migració de dades de la web antiga a la nova
ACC0002136- Informació a tots els col·lectius de la comunitat i posada en funcionament
OBJ0001812- Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2
Assoliment satisfactori
ACC0002137- Incorporació del requisit de la tercera llengua
ACC0002138- Modificació dels itineraris dels plans d'estudis implicats
ACC0002139- Incorporació de noves optatives acreditatives de nivell d'anglès als diferents graus
ACC0002140- Informar a l'alumnat sobre la necessitat d'acreditar una tercera llengua
OBJ0001814- Introduir optatives noves en els Graus en FISIO, PHYSIO i CAFE
Assoliment satisfactori
ACC0002141- Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en els 3 idiomes i fer-la arribar al GPA
ACC0002142- Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per part del GPA i comunicació dels
canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del centre docent
OBJ0001815- Realització estudi sobre les taxes de graduació (sobretot a CAFE)
Assoliment satisfactori
ACC0002143- Realització d'un estudi per conèixer les causes de la baixa taxa de graduació dels estudiants
OBJ0001816- Definir i implementar enquestes de satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions

docents
Assoliment mitjà
ACC0002144- Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos
materials i les instal·lacions
ACC0002146- Administració de l'enquesta
ACC0002147- Implantar l'enquesta pròpia d'EUSES
OBJ0001819- Tenir més informació de la satisfacció del professorat amb el programa formatiu
Assoliment mitjà
ACC0002148- Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
ACC0002149- Administració de l'enquesta
ACC0002150- Implantació de l'enquesta de satisfacció del professorat
OBJ0001820- Millorar la comunicació del PAT i de la mentoria entre iguals
Assoliment satisfactori
ACC0002151- Actualització i ampliació del document explicatiu del PAT
ACC0002152- Incorporació de les activitats de guiatge i foment de la participació
ACC0002153- Implementació del PAT pilot
OBJ0001821- Augmentar el nombre de professors amb la web personal de la UdG activa
Assoliment mitjà
ACC0002154- Petició argumentada al professorat d'EUSES
ACC0002155- Actualització de la informació referent al CV personal de cada professor a la pàgina web pròpia del
centre
OBJ0001822- Arribar als percentatges normatius de Dr. i Dr. A el curs 2018-2019 (PHYSIO)
Assoliment satisfactori
ACC0002156- Disseny i cerca dels perfils de professorat necessari per incrementar el % de doctors acreditats
ACC0002157- Incorporació de nou PDI i suport al professorat propi per acreditar-se
OBJ0001823- Introduir optatives noves en el Graus en PHYSIO
Assoliment satisfactori
ACC0002158- Incorporació de les noves optatives als plans d'estudis implicats per part del GPA i comunicació dels
canvis realitzats a la Secretaria Acadèmica del centre docent
ACC0002159- Realització de la fitxa descriptiva de les diferents assignatures en els 3 idiomes i fer-la arribar al GPA
OBJ0001825- Augmentar la satisfacció dels estudiants amb les assignatures amb una taxa de rendiment inferior al 70% i/o
amb una puntuació inferior a 3 en les enquestes
Assoliment satisfactori
ACC0002160- Reunió anual amb els docents implicats per valorar el seguiment i les possibles millores a introduir en
l'assignatura
OBJ0001857- Garantir que el PDI dels Grau en Physiotherapy pot impartir la docència en anglès
Assoliment satisfactori
ACC0002274- Garantir la contractació del professorat amb el nivell acadèmic i idiomàtic suficient
ACC0002275- Desenvolupament de formació continuada pel PDI en l'àmbit de la llengua anglesa
OBJ0001858- Disposar dels convenis amb els centres de pràctiques abans de començar les pràctiques obligatòries
Assoliment satisfactori
ACC0002276- Signar nous convenis amb centres de fisioteràpia i aprofitar els convenis del campus de Salt a la
província de Barcelona
OBJ0001859- Garantir de qualitat dels centres de pràctiques
Assoliment satisfactori
ACC0002277- Realitzar el control i seguiment de les pràctiques en base al protocol establert i al disseny de
l'assignatura
OBJ0001860- Realitzar un seguiment de les titulacions 2 anys després de l'acreditació
Assoliment satisfactori
ACC0002278- Redacció, publicació i presentació de l'informe de seguiment obligatori

