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Planificació i qualitat 
 

Les activitats realitzades per la Universitat en matèria de qualitat durant el curs 2014/15 

mantenen, en gran part, una continuïtat amb les activitats dutes a terme en cursos 

precedents.  

Aquest curs s’ha continuat treballant en la implantació dels programes AUDIT i Docentia 

i també s’ha col·laborat en el desenvolupament de les eines informàtiques que donaran 

suport en la gestió d’aquests. 

A més, s’ha continuat desenvolupant el procés de seguiment dels títols oficials de la 

Universitat dirigit per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva en el qual han 

participat 7 títols oficials, 2 graus i 5 màsters, dels quals 5 ho han fet per primera vegada. 

Així mateix, des de l’OPAQ també s’ha coordinat la participació de l’UJI en el procés de 

renovació de l’acreditació de títols. S’ha participat, tant en l’elaboració de l’autoinforme 

dels 15 màsters participants, com en la gestió de la documentació. S’han gestionat les 

evidències documentals en què es basa el procés, s’ha col·laborat en el càlcul de nous 

indicadors adients al sistema de garantia interna de qualitat i s’ha organitzat la visita dels 

comitès d’avaluació externs. També, i amb la mateixa finalitat, s’ha treballat 

conjuntament amb els responsables dels títols interuniversitaris no coordinats per l’UJI i 

amb els tècnics de les unitats de qualitat d’altres universitats.  

S’han dut a terme, per part d’AENOR, les auditories externes de la Biblioteca i el Servei 

d’Esports per tal d’obtindre la renovació de les certificacions dels sistemes de gestió de 

la qualitat ISO 9001 i s’han realitzat nombrosos processos d’avaluació de la qualitat i 

satisfacció dels usuaris i usuàries dels serveis de la Universitat, cosa que ha suposat la 

realització d’accions de revisió i millora d’aquests.  

Pel que fa a les cartes de servei, s’ha donat suport a l’elaboració de cinc noves cartes de 

serveis que van ser aprovades prèviament pel Consell de Direcció. D’aquestes noves 

cartes, les de l’Oficina de Relacions Internacionals, l’Oficina de Relacions Internacionals 

i Estades en Pràctiques, el Servei d’Esports i la Biblioteca-Centre de Documentació són 

una actualització de les ja existents, mentre que la del Servei d’Activitats Socioculturals 

és una carta de servei nova. Aquest procés va finalitzar amb un acte institucional de 

presentació d’aquestes cinc cartes de serveis que va tindre lloc el passat 6 de maig de 

2015. 

El Pla estratègic institucional s’ha desplegat als centres, departaments i instituts per una 

banda, i als serveis per una altra, on ha estat assolida una consecució global de les metes 

superior al 90% en tots el casos. Respecte als centres i titulacions, departaments i instituts, 

a l’octubre de 2014 es va realitzar el primer mesurament d’indicadors del període 

2014/2015 i es van elaborar uns informes de liquidació provisional. Al llarg de 2015, 

alhora que s’executen les diferents accions, es prepara un nou document de criteris per al 

desplegament del proper Pla estratègic. Finalment, el desplegament del Pla estratègic als 

serveis de gestió, el 2014/15, s’ha portat a terme, com en altres anys, amb la realització 

d’auditoria interna per part de la Comissió de la Productivitat de PAS. 

 
  



Gestió de la qualitat  

Les actuacions que ha realitzat l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat durant 

aquest curs acadèmic es presenten en els apartats següents:  

 Sistemes de gestió de la qualitat 

- Segons la norma ISO 9001 

- Sistema de garantia interna de la qualitat  

- Seguiment dels títols 

- Renovació de l’acreditació dels títols 

 Altres processos de recollida i anàlisi de resultats 

 Avaluació de l’activitat docent 

 Cartes de serveis de la Universitat 

 

Sistemes de gestió de la qualitat 

Segons la norma ISO 9001 

En l’àmbit del desenvolupament i la certificació de sistemes de gestió de la qualitat (SGQ) 

d’acord amb les normes UNE-EN ISO 9001:2008, s’ha treballat en el manteniment dels 

sistemes certificats, en concret, els SGQ de la Biblioteca i del Servei d’Esports. Tots dos 

han realitzat l’auditoria interna i la revisió del sistema per la direcció i, a més, han estat 

objecte de l’auditoria de seguiment. Com en anys anteriors, l’execució de les accions de 

millora identificades en les auditories i/o el tancament de les observacions i desviacions 

sorgides respecte de la norma de referència, així com el manteniment del sistema, han 

resultat de la col·laboració entre l’OPAQ i aquests serveis. Aquesta col·laboració ha 

permès un resultat molt positiu en un doble vessant: d’una banda, que el sistema de gestió 

faça minvar el nombre de disconformitats emeses per l’organisme certificador i, d’una 

altra, que dels resultats dels indicadors de sistema se’n desprenga l’assoliment dels 

objectius.  

Dins d’aquest sistema de certificació, durant el curs 2014/15 s’ha realitzat el procés de 

mesurament de l’eficàcia de la formació impartida dins del Pla de formació del PAS 

durant l’any 2014. Com ja va ocórrer en els processos d’avaluació anteriors, s’ha 

mantingut l’àmbit d’estudi a tot el personal de l’UJI que ha rebut formació, tant interna 

com externa. Per a aquest procés de mesurament s’ha utilitzat un instrument administrat 

a través del lloc web amb dues versions paral·leles dirigides, d’una banda, als caps de 

servei i, d’una altra, al personal dels serveis que havia rebut la dita formació. 

Els resultats obtinguts indiquen que el nivell de satisfacció amb l’eficàcia de la formació 

interna rebuda durant l’any 2014 es situa en una mitjana de 4,16 sobre una escala de 5, 

sense que s’aprecien diferencies significatives amb la valoració de l’any anterior. Aquest 

nivell de satisfacció és més alt entre el personal que rep la formació, en comparació a la 

valoració dels responsables de personal (mitjanes de 4,19 i 4,04 respectivament), encara 

que tampoc s’aprecien diferencies significatives. Pel que fa al nivell de satisfacció amb 

la formació externa rebuda, ha experimentat una lleugera millora respecte a l’any 2013 



(mitjana de 4,31 el 2014) i significativament millor valorada pel personal que la rep 

(mitjana de 4,39) que pels responsables de personal (mitjana de 4,1). 

També dins d’aquest mateix sistema de certificació, i per novè curs consecutiu, s’ha dut 

a terme el d’avaluació de la satisfacció dels serveis amb els seus proveïdors, tant interns 

com externs a la Universitat. Durant aquest curs s’ha realitzat l’avaluació de la satisfacció 

amb els proveïdors del curs 2013/14 i el nivell de satisfacció general dels serveis respecte 

als proveïdors interns és d’un 3,92 sobre 5 punts (similar al curs anterior ), i d’un 4,25 

sobre 5 punts respecte als proveïdors externs (també similar al valor de l’any anterior). 

Pel que fa a la Biblioteca–Centre de Documentació, durant el curs 2014/15 s’està 

realitzant una nova edició de l’avaluació de la qualitat del servei i satisfacció dels usuaris 

i usuàries de la Biblioteca–Centre de Documentació que, en l’actualitat, es troba en fase 

de recollida de dades. 

Pel que fa al Servei d’Esports, durant el mateix curs, l’OPAQ ha realitzat el seguiment de 

diverses actuacions de millora en la documentació i els indicadors, així com el seguiment 

de les notificacions realitzades. Aquestes notificacions s’originen des d’informes 

d’auditoria, l’enquesta de satisfacció i els canvis que afecten el sistema de gestió de la 

qualitat. 

 

Sistema de garantia interna de qualitat 

Durant el curs 2014/15, l’OPAQ ha coordinat la implantació del sistema de garantia 

interna de qualitat de la Universitat Jaume I (programa AUDIT de l’ANECA) en tots els 

títols oficials (graus, màsters i doctorats). A través de diverses reunions amb els 

responsables dels títols, l’OPAQ ha explicat el programa AUDIT i el sistema de garantia 

interna de qualitat i ha portat a terme l’assessorament necessari. Al mateix temps, l’OPAQ 

ha continuat treballant amb el Servei d’Informàtica amb l’aportació de les indicacions i 

requeriments necessaris per a la millora de l’aplicació informàtica desenvolupada per a 

impulsar la implantació del sistema de garantia interna de la qualitat i facilitar la gestió 

de tota la documentació, així com la gestió de les accions de millora. 

Dins del sistema de garantia interna de qualitat es mesura la satisfacció amb diferents 

processos i col·lectius, tal com es detalla a continuació. 

Des de fa dotze anys, i de manera ininterrompuda, es realitza, anualment, un procés de 

mesurament de la satisfacció de l’estudiantat. Amb poques variacions segons el col·lectiu 

al qual s’adrece l’instrument de mesurament, estudiantat de nou ingrés o matriculat en 

més d’una ocasió, se sol·licita que l’estudiantat avalue la seua satisfacció amb aspectes 

relacionats amb la gestió acadèmica dels títols oficials, com ara la informació prèvia a la 

selecció del títol de grau o de màster, la planificació i organització del curs, la fixació 

d’horaris de classes i exàmens, la implantació de programes d’assignatures, la pàgina web 

del títol, els processos de preinscripció, matrícula, reconeixement de crèdits i 

manteniment d’instal·lacions, etc. 

De l’anàlisi de les dades s’observa que l’estudiantat de títols universitaris de graus 

presenta una mitjana de satisfacció amb la Universitat de 3,83 sobre 5, per la qual cosa es 

produeix una millora en la satisfacció respecte de l’edició anterior, que va presentar una 

mitjana de 3,78 sobre 5; en aquest sentit l’estudiantat de nou ingrés és el que presenta una 

satisfacció significativament més alta que la de la resta de l’estudiantat (mitjanes de 4,06 



i 3,74, respectivament), i els de la FCS els que presenten una satisfacció més alta respecte 

a la satisfacció de l’estudiantat de qualsevol dels tres centres restants. 

En referència als processos avaluats, el nivell de satisfacció més alt es presenta amb el 

procés d’informació general (mitjana de 3,79), seguit pels processos de recursos (mitjana 

de 3,70), informació acadèmica (mitjana de 3,62), tràmits (mitjana de 3,58) i, en últim 

lloc, el de planificació (mitjana de 3,31).  

Dins del procés de mesurament de la satisfacció de l’estudiantat amb els processos de 

gestió acadèmica, i per setè any consecutiu, s’ha avaluat la satisfacció de l’estudiantat de 

màster que es matricula a l’UJI. En general, l’estudiantat dels màsters universitaris 

presenta un nivell de satisfacció alt amb la Universitat (mitjana de 3,89 sobre 5) i es manté 

estable respecte dels resultats del curs anterior, cosa que representa una valoració molt 

similar, i sense diferències significatives, entre estudiantat de nou ingrés en el màster i 

estudiantat de segona matrícula i posteriors. Tampoc es troben diferències d’opinió pel 

que fa al centre en què l’estudiantat cursa el màster. Respecte a com es valora la 

Universitat des de cada un dels màsters, caldria indicar que les millors valoracions 

provenen, dins l’ESTCE, de l’estudiantat matriculat en el MU en Química Teòrica i 

Modelització Computacional (mitjana de 5 sobre 5); a la FCJE, l’estudiantat del MU en 

Cooperació al Desenvolupament (mitjana de 4,10 sobre 5); a la FCHS, l’estudiant del MU 

en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contexts Multilingües, a distància 

(mitjana de 4,27 sobre 5) i, per últim, a la FCS, l’estudiant del MU en Rehabilitació 

Psicosocial en Salut Mental Comunitària (mitjana de 4,03 sobre 5). 

Pel que fa al nivell de satisfacció amb els estudis de màster cursats, aquest es manté en 

nivells similars als de l’any anterior, sense presentar diferències significatives (mitjana 

de 3,69 sobre 5 davant el 3,70 del curs anterior). Per centres, els nivells de satisfacció més 

alts s’obtenen entre l’estudiantat de la FCHS (mitjana de 3,83) que valora els seus màsters 

significativament millor que l’estudiantat de la FCJE (mitjana de 3,47). Per màsters, les 

valoracions més altes es donen entre l’estudiantat del MU en Química Teòrica i 

Modelització Computacional en el cas de l’ESTCE (mitjana de 5), del MU en Cooperació 

al Desenvolupament en el cas de la FCJE (mitjana de 4,31), en el MU en Ètica i 

Democràcia i el MU en Historia i Identitats en la Mediterrània Occidental, segles XV – 

XIX en la FCHS (mitjana de 5) i en el MU en Intervenció i Mediació Familiar en la FCS 

(mitjana de 4,20). 

Finalment, pel que fa als processos generals avaluats, les millors valoracions, les obtenen 

els processos que recullen aspectes de recursos i de tràmits (mitjanes de 3,82 sobre 5), 

seguits del procés d’informació general (3,72 sobre 5). Finalment, els processos de 

planificació i informació acadèmica reben les valoracions més baixes, encara que per 

damunt de 3, amb mitjanes de 3,61 i 3,50 sobre 5, respectivament. 

Així mateix, cal indicar que, amb les dades recollides en les enquestes aplicades a 

l’estudiantat de grau i de màster, s’ha portat a terme el seguiment de la satisfacció grau 

per grau i màster per màster en diferents indicadores necessaris en el Programa de 

seguiment de títols. 

També durant aquest curs, i per vuitè any consecutiu, s’ha analitzat la satisfacció dels 

usuaris i usuàries de la Bústia UJI i s’ha realitzat l’informe de les dades recollides durant 

l’any 2014. En aquest procés els resultats indiquen que el grau de satisfacció de la Bústia 

se situa en una mitjana de 4,26 sobre una escala de 5 punts, i que aquests resultats són 

estables en totes les edicions del procés. El personal usuari que ha realitzat consultes 

(mitjana de 4,35 sobre 5 punts) presenta un nivell de satisfacció significativament més 



elevat que les persones que han realitzat queixes (mitjana de 3,84) o suggeriments 

(mitjana de 3,78). 

Un altre procés realitzat ha sigut la recollida d’informació per a conèixer la satisfacció 

del professorat de la Universitat amb el Programa Docentia-UJI del curs 2013/14, en què 

s’ha diferenciat entre l’opinió del PDI amb algun tipus de responsabilitat en la gestió 

acadèmica i la resta del PDI. S'han fet dues enquestes paral·leles, al professorat avaluat i 

als responsables acadèmics, amb el mateix qüestionari. 

Per altra banda, i per primera vegada de forma generalitzada per a tots els títols de la 

Universitat, s’ha realitzat una enquesta entre el professorat per a conèixer-ne la satisfacció 

amb l’activitat docent desenvolupada tant en els graus com en els màsters. 

Finalment, queda fer referència al procés d'avaluació de la satisfacció laboral del personal 

de la UJI, tant del PDI com del PAS, la recollida d'informació del qual s'ha realitzat durant 

el mes de maig del 2014 i del qual, actualment, s'estan realitzant totes les anàlisis i el 

corresponent informe. 

 

Seguiment de títols 

L’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat coordina, a l’UJI, el Programa de 

seguiment de títols promogut per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

(AVAP). En aquesta ocasió han presentat informe per a l’avaluació de l’AVAP un total 

de 7 titulacions, 2 graus i 5 màsters oficials. Es tracta de títols oficials amb, almenys, dos 

cursos implantats, cinc dels quals es presenten per primera vegada al procés de seguiment 

i els dos restants volen millorar els seus resultats per tal d’enfrontar la propera renovació 

de l’acreditació amb majors garanties d’èxit. 

 Aquests títols són:  

- Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 

- Grau en Gestió i Administració Pública 

- Màster universitari en Advocacia 

- Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 

- Màster universitari en Ciències de la Infermeria 

- Màster universitari en Psicopedagogia 

- Màster universitari en Física Aplicada 

Cal mencionar que hem participat en diverses reunions amb l’AVAP per tal de millorar 

el procediment i el model d’avaluació, i d’incardinar-lo amb el procés de renovació de 

l’acreditació.  

Com en altres anys, l’OPAQ ha col·laborat en la disponibilitat de la informació pública 

sol·licitada, en la documentació i tractament de les modificacions i recomanacions dels 

títols i de les accions de millora dutes a terme en les titulacions, i en la revisió, 

manteniment i actualització del sistema de garantia intern de qualitat dels títols. Així 

mateix, ha coordinat l’elaboració dels informes de seguiment de les titulacions que han 

participat en el procés i en la gestió de la documentació que l’AVAP ha dissenyat per a 

aquesta finalitat. 

 

 



Renovació de l’acreditació dels títols  

Des de l’OPAQ s’ha coordinat la participació dels títols de l’UJI en el programa de 

renovació de l’acreditació promogut per les agencies de qualitat. Aquest any 2015 s'ha 

participat en el Programa Reacredita de l’AVAP i en els programes de renovació de 

l’acreditació d’altres agències com l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i 

Acreditació (ANECA) i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

Les tasques del personal de l’OPAQ han consistit a donar suport a tots els títols oficials 

coordinats per la Universitat tant propis com interuniversitaris. Així mateix, s’ha treballat 

conjuntament, tant amb els responsables dels títols interuniversitaris no coordinats per 

l’UJI, com amb els tècnics de les unitats de qualitat d’altres universitats com la UNED, 

la Universitat de Lleida o la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i s’ha facilitat tota la 

informació i evidències necessàries per a l’avaluació dels seus títols. 

Respecte als títols coordinats per la Universitat Jaume I, s’ha participat amb 15 màsters 

oficials, 7 de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, 6 de l’Escola Superior de 

Tecnologia i Ciències Experimentals i 2 de la Facultat de Ciències Jurídiques i 

Econòmiques. A més, un d’aquests màsters, el Màster universitari en Disseny i 

Fabricació, ha participat en el Programa Acredita Plus de l’Agència Nacional d’Avaluació 

de la Qualitat i Acreditació (ANECA) per a obtindre conjuntament l’acreditació nacional 

i el segell EUR-ACE en l’àmbit professional de les enginyeries.  

Els màsters oficials coordinats per l’UJI que han participat en el Programa Reacredita 

2015 han sigut: 

- Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics 

- Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 

- Màsters universitari en Sistemes Intel·ligents 

- Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (interuniversitari) 

- Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en 

Contextos Multilingües (MELACOM) 

- Màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació 

- Màster universitari en Traducció Medicosanitària 

- Màster universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües 

(CIEL) 

- Màster universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 

Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes 

- Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada 

- Màster universitari en Matemàtica Computacional 

- Màster universitari en Disseny i Fabricació (acreditació nacional i obtenció del 

segell EUR-ACE) 

- Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i 

Ciutadania 

- Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 

- Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat 

(Interuniversitari) 

Des de l’OPAQ s’ha coordinat l’elaboració de l’autoinforme dels títols participants en el 

procés i en la gestió de la documentació en l’aplicació de l’AVAP. S’han elaborat i/o 

gestionat les evidències institucionals i documentals en què es basa el procés, s’ha 

proporcionat i validat taules i indicadors informatius de la situació del títol, s’ha revisat 

els informes d’autoavaluació i s’ha organitzat i gestionat la visita dels comitès d’avaluació 



externs designats per l’AVAP. Cal indicar que tots els títols han obtingut informe 

favorable de l’AVAP i que es continua treballant en l’elaboració d’informes per a 

l’obtenció del segell EUR-ACE del Màster universitari en Disseny i Fabricació.  

Amb la recepció dels informes finalitza el procés iniciat al mes de gener amb la sol·licitud 

d’avaluació i emissió d’informe de renovació de l’acreditació davant de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport. Al mateix temps, s’inicia un nou procés amb els títols que 

han de renovar la seua acreditació durant l’any 2016 i es facilita a les titulacions la 

informació inicial en la que es basarà la reflexió per a l’autoavaluació. 

A partir del mes de març s’inicia el procés d’avaluació dels 26 títols, 19 graus i 7 màsters 

que renoven l’acreditació durant 2016. L’OPAQ ha treballat en la planificació coordinada 

d’aquest procés per tal de poder-lo escometre amb els recursos humans disponibles. 

Actualment està treballant en l’elaboració d’evidències institucionals, en l’aportació i 

validació de taules i indicadors, i en el suport a les titulacions en la redacció de 

l’autoinforme.  

 

Altres processos de recollida i anàlisi de resultats 

L’OPAQ continua la col·laboració amb l’OCIT en l’avaluació de la qualitat del servei 

que presta la Universitat a les empreses que contracten activitats de R+D+I. En concret, 

durant aquest curs s’ha dut a terme la recollida i l’anàlisi de les dades pels contractes amb 

empreses realitzats durant l’any 2014. Els resultats mostren que el grau de satisfacció amb 

la qualitat del servei de l’UJI en les activitats de R+D+I és alt (mitjana de 4,43 en una 

escala de 5 punts, similar al valor obtingut l’any anterior).  

D'altra banda, durant el curs 2014/15, i a sol·licitud de l'OCIT, s'ha realitzat el disseny 

d'una enquesta per a l'avaluació de la qualitat del servei i la satisfacció dels usuaris i 

usuàries de l'OCIT dins de la Universitat, que serà posada en marxa durant el mes de juliol 

del 2015 per a arreplegar les valoracions dels relacionats amb l'OCIT durant els anys 2013 

i 2014. 

Així mateix, i a petició del Servei de Comunicació i Publicacions, s’han dut a terme dos 

tipus d’estudis: 

a) En primer lloc, es va realitzar la segona edició de l’estudi sobre els factors que han 

resultat decisius, tant per a matricular-se a la Universitat, com per a establir el nivell 

de satisfacció de l’estudiantat ja matriculat en anys anteriors, així com als mitjans de 

comunicació utilitzats per a obtindre informació sobre el títol en particular i sobre la 

Universitat en general. 

b) En segon lloc, s’ha realitzat la segona edició del procés d'avaluació de la qualitat del 

servei i satisfacció dels seus usuaris i usuàries (tant interns com externs) corresponent 

als cursos 2011/12, 2012/13 i 2013/14 i del qual, actualment, s'està realitzant el 

corresponent informe de resultats. 

També durant aquest curs s’està realitzant una nova edició de l’avaluació de la qualitat 

del servei i satisfacció dels usuaris i usuàries de la Biblioteca–Centre de Documentació 

que, en l’actualitat, es troba en fase de recollida de dades. 

Un altre procés de mesura realitzat durant el curs 2014/15 ha sigut, per novè curs 

consecutiu, el d’avaluació de la satisfacció dels serveis amb els seus proveïdors, tant 



interns com externs a la Universitat. Durant aquest curs s’ha realitzat l’avaluació de la 

satisfacció amb els proveïdors del curs 2013/14 i el nivell de satisfacció general dels 

serveis respecte als proveïdors interns és d’un 3,92 sobre 5 punts (similar al valor del curs 

anterior), i d’un 4,25 sobre 5 punts respecte als proveïdors externs (valoració també 

similar a l’aconseguida l’any anterior). 

Per últim, cal indicar que s’han portat a terme l’adaptació de diverses enquestes a 

l’aplicació informàtica d’enquestes: 

a) Per una banda, a petició de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, 

l’enquesta d’avaluació del Programa UJI-Voluntària. 

b) Per una altra banda, i a petició de la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la 

Universitat Jaume I, l’enquesta de Satisfacció per a AlumniSAUJI Premium i el 

formulari de baixa per als membres d’AlumniSAUJI Premium.  

 

Avaluació de l’activitat docent 

Aquest curs s’ha aprovat una nova normativa d’avaluació docent. La Normativa 

d’avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI, aprovada en la sessió 6 del 

Consell de Govern del dia 15/05/2015, deroga l’anterior, i estableix que l’avaluació de 

l’activitat docent seguirà el model Docentia-UJI, desenvolupat a la Universitat de manera 

experimental des del curs 2010/11. El model considera una informació quantitativa, en la 

qual es tenen en compte els resultats de les enquestes a l’estudiantat que suposen el 40% 

d’aquest model. També una sèrie d’indicadors definits i mesurats a partir d’informació 

existent a la base de dades institucional.  

La implantació pilot del programa Docentia del curs 2013/14 ha finalitzat en el curs 

2014/15 amb la preparació d’un informe final. L’informe final ha permès la definició 

última dels indicadors i procediments regulats, i l’aprovació definitiva i canvi del model 

d’avaluació a l’UJI.  

Al curs 2014/15 s’han analitzat les dades del procés d’enquesta a l’alumnat del curs 

2013/14. El nombre total d’enquestes realitzades ha sigut de 70.623, de les quals 65.805 

van ser presencials. S’han arxivat 9.654 comentaris per part de l’estudiantat. En aquest 

procés s’han realitzat el 91,6% de les enquestes obligatòries segons els criteris establerts. 

Aquest percentatge arriba al 92,19% si considerem els graus, i baixa al 88,38% als 

màsters.  

Al curs 2013/14, la valoració global de tota la Universitat va ser de 4,2 punts en una escala 

Likert d’1 a 5 punts, on el 5 expressa la màxima satisfacció, i l’1 la més baixa. Del total 

de professorat avaluat amb el model d’avaluació basat en l’enquesta a l’alumnat, un 

25,51% del professorat es considerat excel·lent per l’alumnat, un 53,31% apte, i un 12,1% 

insatisfactori. A més hi ha un 3,84% de professorat no avaluat per causes justificades, i 

un 5,23% de professorat que no arriba a 10 respostes i, per tant, no té valoració de curs. 

Quant al curs 2014/15, la recollida de dades del procés d’enquesta presencial als graus es 

va desenvolupar des del dia 17 de novembre fins al 12 de desembre de 2014 (primer 

semestre), i des del dia 20 d’abril fins al 15 de maig de 2015 (segon semestre). Les dates 

estaven incloses en el calendari acadèmic del curs. També s’ha donat la possibilitat de 

realitzar enquestes anticipades, si la docència acabara abans dels períodes d’avaluació 

ordinària. Aquestes enquestes anticipades, juntament amb les que es van realitzar després 



de finalitzar els períodes estipulats, van suposar un 11,74 % del total de reserves del 

primer semestre, i un 14,27 % de les reserves del segon semestre. 

En total, es van avaluar, de forma presencial, en el primer semestre, 790 docents de 719 

assignatures i, en el segon semestre, 798 docents de 639 assignatures. 

La recollida telemàtica de dades per al procés d’enquesta als màsters oficials podia 

habilitar-se en el període del 10 d’octubre de 2014 fins al 24 de juliol de 2015. 

 

Cartes de serveis de la Universitat 

Aquest curs 2014/15 es manté el seguiment de les cartes de serveis amb l’actualització de 

les dades i la difusió, a través del lloc web de la Universitat, dels resultats dels indicadors. 

Enguany també s’avaluen els compromisos establits a partir dels estàndards de qualitat 

del servei que es van definir.  

D’altra banda, s’ha donat suport a l’elaboració de cinc noves cartes de serveis que van ser 

aprovades prèviament per Consell de Direcció. D’aquestes noves cartes, les de l’Oficina 

de Relacions Internacionals, l’Oficina de Relacions Internacionals i Estades en 

Pràctiques, el Servei d’Esports i la Biblioteca-Centre de Documentació són una 

actualització de les ja existents, i la del Servei d’Activitats Socioculturals és una carta de 

servei nova. Aquest procés va finalitzar amb una acte institucional de presentació 

d’aquestes cinc cartes de serveis que va tindre lloc el passat 6 de maig de 2015. 

Promoció de la qualitat  

El personal de l’OPAQ, durant aquest curs, ha impartit i ha rebut formació en matèria de 

qualitat.  

Pel que fa a la formació impartida en matèria de qualitat, cal destacar: 

 La participació en el desenvolupament dels cursos “L’espai europeu 

d’ensenyament superior i el paper de l’estudiantat”, adreçat a tot l’estudiantat de 

la Universitat Jaume I. Organització i impartició per tècniques de l’oficina de dos 

cursos de formació de “L’Espai Europeu d’Ensenyament Superior a l’UJI i la 

gestió als centres” adreçat al PAS de la Universitat. 

 L’organització de la XII Jornada sobre la Qualitat Universitària amb el títol “La 

qualitat com a instrument per a la internacionalització dels títols”, que va tindre 

lloc el dia 18 de  desembre a la sala de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques 

i Econòmiques de la Universitat Jaume I. Van assistir a la Jornada vicedirectors i 

vicedirectores, vicedegans i vicedeganes, estudiants i personal d’administració i 

serveis.  

D’altra banda, pel que fa a la formació rebuda, cal dir que el personal de l’OPAQ ha 

participat en jornades, fòrums i cursos, organitzats tant a l’UJI com en altres organismes, 

com per exemple, la VI Jornada de Reflexió i Debat de les Unitats de Qualitat i el Fòrum 

d’Universitats del Club d’Excel·lència en Gestió, organitzats per la Universitat de 

València i el Workshop Ranking CYD. Indicadors i ferramentes, aquest últim celebrat a 

Barcelona.  

La difusió de la qualitat es complementa mitjançant l’actualització de la pàgina web de 

l’OPAQ amb caràcter periòdic. S’ha publicat la informació més rellevant entre els usuaris 



i usuàries i s’ha facilitat informació completa i detallada de les diferents activitats 

desenvolupades per l’Oficina. Aquest any cal destacar que s’ha finalitzat el procés 

d’adaptació dels continguts de la web de l’Oficina al nou gestor documental UPO del 

portal institucional de l’UJI amb el suport del Servei de Comunicació i Publicacions. 

 

També cal destacar l’organització, conjuntament amb el Servei de Formació del PAS de 

Recursos Humans, de tres cursos dins del programa de formació de directius: «De la 

verificació a la renovació de l’acreditació dels títols oficials: els programes de les agències 

de qualitat» impartit, en part, per personal de l’OPAQ i destinat a difondre i donar a 

conèixer els diferents programes de qualitat dels títols a l’UJI, el seu desenvolupament i 

la participació dels diferents serveis, oficines i unitats en aquests programes; 

«Funcionament d’òrgans col·legiats de la Universitat i qüestions procedimentals» adreçat 

a les secretàries i secretaris de centres i departaments amb l’objectiu d’aprofundir en el 

coneixement pràctic del funcionament d’aquests òrgans col·legiats, i «La conciliació de 

la vida laboral, familiar i personal a les universitats» coordinat per la Unitat d’Igualtat. 

Finalment, aquest curs s’han realitzat diverses accions de benchmarking entre les quals 

cal destacar la realitzada a la Universitat de Saragossa sobre el model Docentia i la 

participació en el procés d’avaluació externa de reconeixement EFQM 400+ de l’Hospital 

de Manises. 
 


