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1. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT 
OPERATIU DEL PROGRAMA FORMATIU 

La informació pública sobre el programa formatiu es troba disponible a les adreces següents: 

http://www.salle.url.edu/arquitecturaiconstruccio/grau‐arquitectura‐barcelona 

http://www.salle.url.edu/arquitecturaiconstruccio/grau‐arquitectura‐tarragona 

El web de seguiment que proveeix el  rectorat de  la URL  també ofereix  informació pública d’aquest  títol. 

L’enllaç a aquest web es troba degudament indicat en l’informe de seguiment de la Universitat (ISU). 

El web de La Salle mostra de forma homogènia la informació pública de les seves titulacions per a tots els 

programes formatius que imparteix, seguint l’estructura següent: 

 

Informació general 

Accés als estudis 

Objectius de la titulació.
Perfil d’ingrés. 
Nombre de places ofertes. 
Normativa de trasllats. 

Pla d’estudis 
Denominació dels estudis.
Títol en superar els estudis de grau/màster. 
Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS. 

Programa acadèmic 
Pla d’estudis  Estructura del pla d’estudis. 

Planificació operativa del curs 
Guia docent.
Material recomanat a l’estudiant. 

Per què estudiar?  Planificació operativa del curs Recursos d’aprenentatge: laboratoris. 

Professorat  Professorat 
Professorat de la titulació.
Perfil acadèmic. 
Informació de contacte. 

Matrícula i beques 
Accés als estudis  Informació sobre preinscripció i admissió. 

Matrícula  Període i procediment de matriculació. 

Enllaços d’interès  
(part inferior dreta) 

Planificació operativa del curs Calendari acadèmic.

Treballs final grau/màster Normativa i marc general.

Pràctiques 
externes/professionals 

Objectius. 
Normativa general. 
Definició sobre si són obligatòries o optatives. 
Assignatures a les quals van lligades les pràctiques. 
Avançament d’institucions on es poden fer les pràctiques. 

Programes de mobilitat 
Objectius.
Normativa general. 
Avançament d’institucions amb convenis signats. 

Accés als estudis  Perfil de sortida.

Matrícula 
Sessions d’acollida i tutorització. 
Pla d’acció tutorial. 

eStudy La Salle 
(part superior ‐ dreta) 

Planificació operativa del curs  Recursos d’aprenentatge: Espais virtuals de comunicació. 

Serveis alumne  
(part superior ‐ centre) 

Planificació operativa del curs  Recursos d’aprenentatge: biblioteca. 
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2. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE ELS INDICADORS DE 
L’ENSENYAMENT 

    Any implantació de la titulació   

    1 2 3 4 5 6  

         

Accés 
i  

matrícula 

Nombre de places ofertes de nou ingrés   160          

Ràtio demanda de places/oferta (global i en 1a opció)   294/160          

Estudiants matriculats   132          

Via d'accés als estudis   (1)          

% d'estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de 
crèdits ordinaris matriculats   (2)          

         

Característiques 
de l'alumnat 

% d'estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim 
d'estudis dels pares  (3)          

% d'estudiants segons les comunitats autònomes de 
procedència  (4)     

 

% d'estudiants segons comarca de procedència  (5)      

         

Professorat 

% de docència impartida per professors doctors  24%      

% de docència impartida per professors doctors acreditats   8,40%      

% de docència impartida per professors catedràtics              

% de docència impartida per professors titulars i agregats              

% de docència impartida per professors d'altre tipus              

         

Mètodes docents % hores per tipologia d’assignatura   (6)         
 

         

Espais Utilització d'aulari. Laboratoris, biblioteques i altres recursos 
materials de suport a l'aprenentatge             

 

         

Campus virtual Utilització del campus virtual (volum compartit, nombre 
d'accessos, volum de descàrregues…)             

 

         

Avaluació dels 
aprenentatges 

Mètodes d'avaluació emprats (treballs, exàmens…)             
 

         

Pràctiques 
externes  

i  
mobilitat 

% estudiants de la cohort que han completat 
satisfactòriament les pràctiques externes              
% estudiants que realitzen pràctiques externes a la 
universitat              
% estudiants que realitzen pràctiques externes fora de la 
universitat              

% estudiants propis que participen en programes de 
mobilitat             

 

         

Activitats 
d'orientació 

Per a la professió              

Per a la inserció laboral              
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Satisfacció 

Satisfacció dels estudiants amb la docència   6,92(7)          

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda              

Satisfacció del professorat              

Taxa d'intenció de repetir estudis              

         

Rendiment  
acadèmic 

Taxa de rendiment a primer curs   54,51%(8)         
 

Taxa de rendiment              

Taxa d'abandonament a primer curs   5%          

Taxa d'abandonament              

Taxa de graduació en el temps previst t              

Taxa de graduació en t o t+1              

Taxa d'eficiència en el temps previst t              

Taxa d'eficiència en t o t+1              

Duració mitja dels estudis per cohort              

         

Resultats 
personals 

Assoliment de competències transversals (treballs finals i 
valoracions auto percebudes, enquesta inserció laboral)             

 

         

Inserció 
laboral 

Taxa d'ocupació              

Taxa d'adequació de la feina als estudis              
 

(1): PAU: 80,77%; Amb estudis universitaris: 11,54%; CFGS:7,05% 

(2): De 0 a 15cr. 0,63%; De 16 a 30cr. 1,9%; De 31 a 45cr. 9,49%; De 46 a 60cr. 74,05%; Més de 60cr. 13,92% 

(3): Sense estudis 0%; Estudis primaris 2,48%; Batxillerat elem. 37,27%; Batxillerat  sup. 3,11%; Est. Univ. Cicle  curt 12,42%; Est. 

Univ. Cicle llarg 44,72% 

(4) i (5):     

‐ Espanyols: 94,75     

Andalusia: 0,28; Aragó: 0,84; Balears: 7,28; Canàries: 0,56; Castella i Lleó: 0,28; Euskadi: 0,84; Galícia: 0,56; País Valencià: 

1,40   

  Catalunya: 87,96   

Alt Camp: 0,64; Alt Empordà: 0,32; Alt Penedès: 0,32; Alt Urgell: 0,96; Bages: 0,96; Baix Camp: 2,87; Baix Ebre: 

0,32; Baix Empordà: 1,59; Baix Llobregat: 9,24; Baix Penedès: 0,32;  Barcelonès: 42,99;  Conca  de Barberà:  0,32; 

Garraf: 1,27; Garrotxa: 0,32;  Gironès: 2,55; Maresme: 6,69; Montsià: 0,96; Noguera: 0,64; Osona: 1,59; Pla de 

l'Estany: 0,32; Pla d'Urgell: 0,64; Ribera d'Ebre: 0,64; Segrià: 3,18; Selva: 0,32; Tarragonès: 4,46;   Vall  d'Aran: 

1,27; Vallès Occidental: 10,83; Vallès Oriental: 3,50 

‐ Estrangers: 5,25     

(6): Mètodes docents: Punt 5.3.1.1 de la memòria de Grau en Arquitectura (en aula i en taller) (1r i 2n curs implantats): 

‐ % hores de docència en aula: 0,675  

‐ % hores de docència en taller: 0,325 

(7): satisfacció amb els professors; 7,14 satisfacció amb l'assignatura 6,71 

(8): 44,48% en convocatòria ordinària; 11,02% en convocatòria extraordinària 
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3. ANÀLISI VALORATIVA DE L’ENSENYAMENT I ACCIONS DE 
MILLORA 

3.1. ANÀLISI VALORATIVA DE DADES I INDICADORS 

Respecte als indicadors exposats en la pàgina anterior, convé afegir el següent: 

‐ Malgrat el percentatge de docència impartida per professors doctors i doctors acreditats no arriba 

encara als  llindars previstos, es preveu que quan el grau  s’hagi  implantat en  la  seva  totalitat els 

indicadors augmentaran de forma significativa. 

‐ El  grau  de  satisfacció  dels  alumnes  és  un  notable  (7).  Aquesta  nota  es  pot millorar  conforme 

l’alumne  va  assolint  cursos  superiors. A partir del  tercer  any,  l’aprenentatge  es  realitza  amb un 

major grau d’apropament a l’exercici real de la professió. 

‐ Es disposa de mecanismes per a una bona identificació dels suggeriments que facin els alumnes. La 

major part d’aquests arriben a través d’enquestes, del delegat del curs i la delegació d’alumnes, del 

tutor i dels professors. Els principals suggeriments tenen a veure amb la millora dels espais docents, 

i l’ajust de la càrrega real de les assignatures. 

3.2. ANÀLISI DEL GRAU D’ASSOLIMENT DE LES ESPECIFICACIONS ESTABLERTES 
A LA MEMÒRIA VERIFICADA 

En  primer  lloc  analitzarem  el  grau  d’acompliment  dels  diferents  objectius  del  programa  formatiu. A  les 

taules que es presenten a continuació s’analitza cadascun dels mateixos de forma individual.  

 

Objectiu a 
Manteniment de  les  característiques  formatives,  tant  tècniques  com humanes, 
evidenciades en la memòria del títol, associades a l’ofici de l’arquitectura. 

Grau d’acompliment  Satisfactori. 

Punts forts 

 S’ha supervisat l’adaptació del contingut de les matèries. 

 Des del seu accés a l’escola, cada alumne té un tutor assignat que mantindrà 

durant  tota  la carrera. El  tutor  fa un seguiment de  l’alumne  i  li dóna suport 

davant qualsevol desorientació enfront les metodologies emprades en el seu 

aprenentatge. A  través d’aquest  tutor es canalitza qualsevol desajustament, 

tant en el rendiment acadèmic com en la seva realització personal. 

 A més,  s’ha mantingut connexió directa amb els alumnes via enquesta  i via 

delegació d’alumnes. 
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Objectiu b 
Renovació  dels  continguts  i mètodes  d’ensenyament,  per  a  la  incorporació  a 

l’EEES i el perfeccionament de l’adaptació a la societat, la cultura i la tècnica. 

Grau d’acompliment 

 Rendiment:  el  canvi metodològic  aplicat,  explicat més  endavant,  ha  donat 

bons resultats acadèmics. 

 El  professorat  ha  treballat  satisfactòriament  en  la  implantació  de    la  nova 

metodologia.  S’ha  adaptat  a  nous  formats  de  classe,  ha  reformat  els 

programes i actuat amb bona disposició envers els  ajustos necessaris.  

Punts forts 

El  canvi metodològic  implantat ha apropat al  sistema docent de  taller  (utilitzat 
tradicionalment  en  l'aprenentatge  de  l'arquitectura)  a  altres  matèries  que 
s'impartien amb metodologies clàssiques aplicades a assignatures “teòriques”.  

L'assimilació d'algunes assignatures al format de taller o seminari ha tingut unes 
conseqüències molt satisfactòries en l'aprenentatge de l'alumne. 

En arquitectura, el saber sempre està orientat al saber fer (teoria vinculada a  la 
pràctica). A La Salle  l'ensenyament de coneixements sempre s'ha complementat 
amb pràctiques realitzades a  l'escola  i supervisades pels professors. Amb el nou 
pla  d'estudis  s'ha  reconduït  el  format  que  tenien  algunes  assignatures 
denominades  “teòriques” per adaptar‐ho a  la nova metodologia. S’ha  fet de  la 
manera següent:  

1) En grups més reduïts on “teoria” i ”pràctica” es realitzen al mateix temps, s’ha 
desfet els límits que les separaven. Això ha derivat en una millor comprensió de 
la matèria i la seva aplicació per part de l'alumne, un millor seguiment del ritme 
d'aprenentatge de l'alumne per part del professor, i en conseqüència ha provocat 
una millora directa en el seu rendiment.  

2) En seminaris, on l'alumne ha après a buscar fonts sobre la matèria impartida, i 
a participar en la seva formació, col∙laborant amb companys i professors. 

3) Integrades en tallers conjunts, on assignatures de matèries diferents conviuen 
i  s'aprèn a vincular‐les amb el conjunt d'habilitats professionals cap a  les quals 
van orientades. 

Punts febles 

 L'adaptació  dels  temps  d'ensenyament  d'anualitat  a  semestralitat  ha 

ocasionat petits desajustaments en els temaris, que han anat solucionant‐se 

amb el suport entre les assignatures. 

 No s'han implementat encara les pràctiques i intercanvis, ja que pertanyen a 

cursos superiors encara sense implantar. 

 

Objectiu c 

Pel que  fa al marc  legal existent,  tant en  l'àmbit estatal  (determinat per  la Llei 
d'Ordenació  de  l'Edificació  i  altres  disposicions  reguladores  de  l'activitat  de 
l'arquitecte) com en el comunitari (per la Directiva 2005/36/CE). 

Grau d’acompliment  Total compliment. 
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Objectius d i e 

 Manteniment de la competència dels estudis.  

 Correspondència  de  la  formació  amb  el  nucli  d’activitat  professional 

específica dels arquitectes espanyols actuals  i amb el  fonament  tècnic de  la 

seva formació.  

Grau d’acompliment  Satisfactori. 

Punts forts 

 Quan es va dissenyar el  grau, es va reforçar el mòdul tècnic, amb un augment 

del nombre de crèdits sobre el mínim establert en la ECI/3856/2007 per cada 

mòdul. 

 Professors  que  exerceixen  la  professió  en  el  mercat  i  apropen  la  seva 

experiència a l’estudiant. 

Punts febles 
L’ ordre ECI/3856/2007 redueix el nombre de crèdits del grau en arquitectura pel 
que  fa  al  pla  anterior.  El  repte  suposa  assolir  en  aquesta  situació  el  mateix 
aprenentatge dels alumnes. 

 

La implantació del títol s'està realitzant segons la planificació prevista.  

Els professors s'han adaptat als nous formats. S'ha reduït el nombre d'alumnes per professor, amb un millor 

seguiment de  la formació de  l'alumne. Els resultats són constatables en assignatures de segon curs,   com 

són per exemple les pertanyents a les matèries tècniques d'estructures i construcció. 

3.3. ACCIONS DE MILLORA PROPOSADES PER AL PROGRAMA FORMATIU 

Identificador  MILLORA‐GAR‐2009‐01 

Títol descriptiu  Cronologia: ajust del pas d’anualitat a semestralitat. 

Descripció 

Potenciar la connexió entre assignatures, el recorregut de les quals és semestral, 
per passar el relleu entre  les més afins,  i permetre  la continuïtat en  l'adquisició 
de  competències. En  finalitzar el primer  semestre es  reuniran els  coordinadors 
d'assignatures, per curs, per transmetre el nivell d'adquisició de competències de 
l'alumne als professors de les assignatures que comencen en el segon semestre. 

Motivació 

Atès  que  el  pla  d'estudis  anterior  impartia  les  assignatures  en  un  recorregut 
anual,  l'encaix  en  semestres  necessita  petites  accions  de  consolidació.  S'ha 
detectat  algun  lleu  desajustament  en  les  reunions  amb  els  coordinadors  de 
matèries i mitjançant la delegació d'alumnes i els tutors. 

Modificacions al títol  No. 

 

Identificador  MILLORA‐GAR‐2009‐02 

Títol descriptiu  Interconnexió de matèries: s’intenta dissoldre els límits estancs entre matèries.   

Descripció 

Després  d'un  primer  any  d'implantació,  algunes  assignatures  han  de  passar 
programa a altres de  la mateixa o d'una altra matèria, per permetre una major 
maduració de l'alumne en l'adquisició de coneixements i habilitats que es pretén. 
Es treballarà en aquest sentit la coordinació entre les assignatures. 
El  fet  de  no  existir  departaments  aïllats  a  l'escola  facilita  la  transversalitat  de 
coneixements  i  la  coordinació  entre  matèries,  permetent  la  cobertura  de 
continguts i desenvolupament d'habilitats. 

Motivació 
Els continguts van ser objecte d’un ajustament d’acord amb la nova metodologia: 
s’han  ocasionat  petits  desajustaments  en  els  temaris,  detectats mitjançant  les 
reunions mantingudes amb els professors. 

Modificacions al títol  No. 
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Identificador  MILLORA‐GAR‐2009‐03 

Títol descriptiu 
Coordinació  i metodologia: es posaran en marxa dues  iniciatives per augmentar 
la  connexió  entre  alumne  i  professor,  així  com  entre  professors  de  diverses 
matèries. 

Descripció 

Aquestes dues iniciatives són: 

 L’encàrrec  personalitzat  al  coordinador  de  cada  matèria  del  seguiment 

especial  de  la  càrrega  de  treball  de  les  assignatures,  d’acord  amb  el  càlcul 

detallat de la càrrega de cadascuna d’elles. 

 Un especial èmfasi en la coordinació entre assignatures per construir des del  

professorat el  context  individual de  formació en què  l’alumne  s’envolta. En 

aquest sentit s’està desplegant l’eina que a continuació s’explica. 

La major càrrega de treball envolta sempre a  les assignatures  impartides com a 

tallers, els quals són vinculats al projecte  i al seu desenvolupament constructiu. 

Per aquesta raó,  i atès que ocupen  l'eix vertebrador dels estudis d'arquitectura, 

s'està  organitzant  un  grup  de  treball  per  a  la  coordinació  de  tots  els  tallers  i 

matèries vinculades: es denomina PEEP. El Pla d'Excel∙lència en l'Ensenyament de 

Projectes.  

El  PEEP  és  una  eina  encaminada  a millorar  el  seguiment  del  pla  d'estudis.  Es 

converteix en font d'informació continuada que facilitarà una més ràpida reacció 

davant possibles desajustaments. 

Aquesta eina té els següents objectius: 

1)  Incidir en  les  relacions  inter‐curs, de 1r a 5è, en  les assignatures de  tallers  i 

associades  promovent  la  seva  coordinació,  així  com  la  sistematització  dels 

objectius d'aprenentatge, programes i metodologia. 

2) Promoure la posta al dia dels nous mètodes entre el professorat. 

3) La participació dels alumnes en l’organització dels tallers. 

4) El disseny del port foli que l’alumne ha d’anar construint durant els seus anys 

d’estudi, i que recollirà una mostra dels treballs realitzats. 

Motivació 

La progressió en  l'adquisició de competències exigeix una visió més  transversal 

de l'evolució de l'alumne durant els estudis. S'ha d'evitar la visió parcial, per part 

del professor, del treball que realitza l'alumne dins d'una assignatura. 

Modificacions al títol  No. 

3.4. SEGUIMENT DE LES ACCIONS DE MILLORA D’ANYS ANTERIORS 

El primer any d'implantació del grau en arquitectura ha estat el curs 2009‐2010. S'ha impartit en el primer i 

el segon curs segons previsions recollides en la memòria verificada. En l'aprovació del pla d'estudis de grau 

en arquitectura no es van indicar recomanacions per part de l'ANECA. 
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4. IDONEÏTAT DEL SGIQ PER AL SEGUIMENT DE 
L’ENSENYAMENT 

4.1. IMPLANTACIÓ DEL SGIQ – SEGUIMENT DE PROGRAMES FORMATIUS 

Els darrers anys, cadascuna de les titulacions de La Salle ha garantit la seva qualitat tot aplicant els requisits 

del sistema de garantia de la qualitat definits al capítol 9 de les memòries verificades. 

En  la  convocatòria  2010  La  Salle  va  evolucionar  el  seu  SGIQ mitjançant  un  disseny  seguint  les  bones 

pràctiques del programa AUDIT  (concretades en  les seves directrius). Així,  la direcció del centre  feia una 

aposta clara per  la qualitat, situant‐la com a element encara més estratègic per a  la  institució. A finals de 

2010,  l’AQU va emetre una valoració global positiva del disseny del nou  sistema de gestió  interna de  la 

qualitat (SGIQ). 

Un  cop  aprovat  el  disseny  per  part  de  l’AQU  (i  aprofitant  l’anticipació  temporal  que  ha  proporcionat 

l’aprovació del disseny del SGIQ en primera convocatòria), La Salle URL ha establert un calendari anticipat 

d’implantació del SGIQ, basat en els objectius de qualitat planificats per al curs acadèmic 2011‐20122,  les 

prioritats del centre, els recursos disponibles, i les sol∙licituds rebudes per part de les agències de qualitat. 

És justament a partir de  la sol∙licitud dels  informes de seguiment dels títols que tant el rectorat de  la URL 

com  la pròpia AQU fa durant el present 2011, s’ha modificat el calendari d’implantació donant prioritat al 

desplegament  immediat d’una part del procediment LS‐DPF‐09 (la previsió  inicial era desplegar LS‐DPF‐09 

després de LS‐GCP‐01, LS‐GCP‐02 i LS‐GCP‐03, aproximadament al mes d’octubre de 2011, en consonància 

amb els objectius de qualitat 2011‐2012). La Salle aprofita així per uniformitzar el mecanisme de seguiment 

per a tots els títols del centre, desplegant LS‐DPF‐09 amb concrecions extretes del document “Guia per al 

seguiment de les titulacions oficials de grau i màster”, publicat per AQU amb data 28 de febrer de 2011. 

Així, el cap d’estudis (propietari del procediment LS‐DPF‐09), juntament amb l’àrea de processos i qualitat 

de La Salle URL, han adaptat els criteris de revisió i les plantilles per l’elaboració dels informes de seguiment 

dels títols (previst ja a la primera part del propi procediment), i les han difós a l’organització, mitjançant les 

juntes acadèmiques dels diferents àmbits educatius. A les juntes acadèmiques hi ha present el director de 

l’àmbit  educatiu  corresponent,  els  directors  de  famílies  de  programes,  i  els  responsables  dels  títols. 

Aquesta difusió ha estat complementada per sessions de formació i acompanyament. 

4.2. AGENTS IMPLICATS EN L’ELABORACIÓ DE L’IST 

El responsable de programa formatiu té  l’encàrrec d’elaborar el present  informe de seguiment, comptant 

amb  la col∙laboració del director de família de programes. Així, elabora  l’IST seguint els criteris de revisió 

ajustats,  així  com  les  plantilles  revisades.  El  responsable  d’aquest  programa  formatiu  és  el  Dr.  Robert 

Terradas. 

La  taula  amb  el  recull  d’indicadors  que  es  presenta  a  l’apartat  2  del  present  document  és  proveïda  a 

cadascun  dels  responsables  del  programa  des  de  la  secretaria  acadèmica,  qui  extreu  la  informació  dels 

sistemes  d’informació  del  centre,  així  com  dels  diferents  informes  que  es  generen  al  SGIQ3.  Aquesta 

transversalitat de la secretaria acadèmica augmenta encara més la garantia de fiabilitat i homogeneïtat dels 

indicadors. 

                                                            
2 Memòria de disseny del SGIQ, document LS‐MPLS‐v01, pàgines 259 a 262. 
3 Detallats a la memòria de disseny del SGIQ, document LS‐MPLS‐v01, procediment LS‐DPF‐09, pàgines 194 i 195. 



 

 
Pàgina 10 de 10 

L’aprovació dels IST pertany a la junta acadèmica, presidida pel Dr. Robert Terradas. 

Elaborats els informes per part dels diferents àmbits educatius, processos i qualitat agrega els informes de 

seguiment dels diferents àmbits educatius per rendir‐ne comptes al rectorat de la Universitat Ramon Llull4. 

4.3. RESPONSABILITATS EN L’EXECUCIÓ 

L’equip  directiu  del  centre,  mitjançant  l’aval  de  la  presidència  de  la  junta  acadèmica,  delega  la 

responsabilitat de l’execució de l’IST el responsable del programa formatiu. Així, en el cas del present títol, 

l’execució  correspon  al Dr.  Robert  Terradas,  qui  es  recolzarà  àmpliament  en  la  presidència  de  la  junta 

acadèmica. 

4.4. VALORACIÓ SOBRE L’ADEQUACIÓ DEL SGIQ 

Una vegada efectuat el desplegament parcial del procediment LS‐DPF‐09 després de l’aprovació del disseny 

del SGIC per part de  l’AQU, el director d’estudis,  juntament amb processos  i qualitat han fet una primera 

valoració  dels  resultats  de  la  implantació.  Aquesta  és  raonablement  positiva,  atenent  a  les  reflexions 

següents: 

‐ S’han uniformitzat les pràctiques internes per a l’elaboració de la revisió dels programes formatius. 

El document “Guia per la seguiment de les titulacions oficials de grau i màster” publicat per l’AQU 

ha estat la referència per a establir els continguts dels informes de seguiment de tots els títols de La 

Salle. 

‐ S’ha  introduït el seguiment de  les accions de millora d’anys anteriors (incloent  les recomanacions 

de millora aportades per  l’agència que va realitzar  la verificació del títol). Així, el propi IST esdevé 

eina per al seguiment en anys posteriors de les accions de millora proposades. 

‐ S’ha automatitzat el càlcul dels indicadors continguts als informes. 

En breu, el cap d’estudis  (propietari del procés de revisió),  juntament amb processos  i qualitat,  i amb els 

responsables de títol, aprofundiran aquesta revisió a través de la revisió del propi procediment LS‐DPF‐095. 

Pel que fa a  la  implantació dels procediments, durant el present any 2011 està planificat el desplegament 

dels procediments LS‐DPF‐09, LS‐GCP‐01, LS‐GCP‐02  i LS‐GCP‐036, procediments que cobreixen en  la seva 

totalitat la revisió dels programes, la gestió de les millores , i l’assignació de responsabilitats per a l’execució 

de  les mateixes . Així,  i per a  l’elaboració dels IST del curs 2010‐2011, és previsible que  la revisió  i millora 

dels  programes  estigui  emparada  per  procediments  que  estaran,  gairebé  en  la  seva  totalitat,  sota  les 

directrius del programa AUDIT. 

 

 

                                                            
4  Memòria de disseny del SGIQ, document LS‐MPURL‐v01, procediment MSGIQ‐URL‐FT‐D2/03. 
5  Procediment  de  revisió  de  procediments  detallat  a  la  memòria  de  disseny  del  SGIQ,  document  LS‐MPLS‐v01, 
procediment LS‐GEC‐04, pàgines 63 a 66. 
6  Detallats  a  la  memòria  de  disseny  del  SGIQ,  document  LS‐MPLS‐v01,  pàgines  194  i  195  i  pàgines  75  a  99 
respectivament. 
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