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10.1. OBJECTE 
 
L’objecte del present capítol del Manual SGIQ de l’ETSECCPB de la UPC garanteix la 
publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i programes 
formatius. 
 
 
10.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Totes les titulacions oficials de les que l’ETSECCPB és responsable d’impartir. 
 
 
10.3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 
 

• Estatuts de la UPC 
• Reglament de l’ETSECCPB 
• Comissió de Planificació i Avaluació de la UPC 
• Pla Estratègic de l’ETSECCPB 
• Manual del SGIQ 
• Desenvolupament normatiu vigent 

 
 
10.4. DESENVOLUPAMENT 
 
L’ETSECCPB de la Universitat  Politècnica de Catalunya publica la informació sobre 
les titulacions, per això es dota de mecanismes que li permeten garantir la publicació 
periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i els programes. En 
conseqüència, bé directament o a través dels serveis de la Universitat: 
 

• Disposa de mecanismes que li permeten obtenir la informació sobre el 
desenvolupament de les titulacions i els programes. 

• Determina un procediment per informar als grups d’interès  sobre: 
1. Oferta formativa 
2. Objectius i planificació de les titulacions 
3. Polítiques d’accés i orientació a l’estudiantat 
4. Metodologies d’ensenyament, aprenentatge i avaluació (incloses les 

pràctiques externes) 
5. Mobilitat 
6. Al·legacions, reclamacions i suggeriments 
7. Accés, avaluació, promoció i reconeixement del personal acadèmic i de 

suport. 
8. Els serveis i la utilització dels recursos materials 
9. Els resultats dels ensenyament (referents a l’aprenentatge, inserció 

laboral i satisfacció dels diferents grups d’interès 
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Els processos que configuren el mapa de processos del SGIQ de l’ETSECCPB  estan 
relacionats i son la referència i la font d’alimentació del procés de Publicació 
d’informació sobre titulacions 


