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1. Objectiu
L’objectiu del procés és establir la manera en la qual es dissenya la programació docent anual
de les assignatures i els mòduls de les diferents titulacions de grau i postgrau, i com s’elaboren,
revisen i aproven les guies docents de les titulacions.
2. Àmbit d’aplicació
Aquest procés implica totes les assignatures i mòduls de les titulacions que s’imparteixen a
l’EUI - Sant Pau, els professors responsables de les assignatures i els equips de coordinació de
les titulacions.

3. Propietat del procés
Els processos específics de “Programació docent de les assignatures: guies docents” del
Centre són propietat de la Directora, que vetlla per la supervisió i el seguiment del
desenvolupament del procés en el Centre, i proposarà accions de millora a l’Equip de Direcció.
Aquelles propostes de millora que afectin el “procés marc” es comunicaran al responsable
d’Innovació Docent de la Universitat.

4. Documentació associada (inputs)

Document
Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments universitaris oficials
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf
Recomanacions per al seguiment dels títols oficials. Document elaborat per la
REACU (12 de març de 2009)
http://www.aqu.cat/doc/doc_16385323_1.pdf
Memòria de les titulacions grau i màsters ( PE03)
Informe anual de seguiment i millora de les titulacions (PC07)
Pla Estratègic EUI - Sant Pau

5.

Documentació generada (outputs)

Document
Actes de les reunions dels òrgans de responsabilitat
Guies docents de les assignatures de Grau
Guies docents dels Mòduls de Màster

6.

Revisió i millora

El procés es revisarà periòdicament en vista dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic.
La responsabilitat de la revisió, així com de la implantació de les propostes de millora, recau en
la Directora del Centre.
Es revisaran fonamentalment els següents aspectes:


Compliment de la publicació de les guies docents al portal de l’EUI - Sant Pau.



Període de l’any en què es publiquen.

7. Indicadors

Document

Codi

Nombre i percentatge de Guies Docents publicades

IN01-PC02

Nombre i percentatge de Guies Docents publicades abans del 15 de juny

IN02-PC02

Nombre i percentatge de Guies Docents publicades després de l’1 de juny i
abans del 7 de setembre

IN03-PC02

8. Desenvolupament del procés (procediment)
8.1 Disseny de la plantilla de guies docents
El model de plantilla de guia docent de les assignatures que s’utilitza a l’ EUI - Sant Pau és el
que elabora el responsable d’Innovació Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona.
* Elaboració de les guies docents:
A partir de les fitxes de matèries de la Memòria de la titulació, la Comissió de Docència i
Qualitatf distribueix competències i resultats d’aprenentatge i continguts entre les assignatures
que la componen.
Cada assignatura compta amb un professor responsable. El professor responsable de
l’assignatura, amb la col·laboració de l’equip docent de la assignatura, elabora el projecte
educatiu d’acord amb els objectius i les metodologies proposats en la Memòria del títol i les
competències i els resultats d’aprenentatge que se li han assignat. Finalment, el professor
responsable emplena la guia docent de l’assignatura.
8.2 Revisió, aprovació i publicació de les guies docents
La revisió i l’aprovació anual de les guies docents és responsabilitat de la comissió de docència
i qualitat.

La publicació de les guies docents es realitza de manera automàtica al portal de l’EUI - Sant
Pau, prèvia validació de la guia per part de l’Equip de Direcció.
8.3 Revisió i millora de les guies docents
La Comissió de Docència i Qualitat és la responsable de la revisió anual de les guies docents.
Quan es generin propostes de millora, depenent de la seva naturalesa, la Comissió de
Docència o la Coordinació de la titulació es responsabilitzen d’implementar-les i de comunicarles al professorat per a la seva incorporació en la planificació de l’assignatura.
8.4 Participació dels grups d’interès
Grups d’interès

Forma de participació

Estudiants, professors i PAS

Debat en la comissió de docència qualitat
Elaboració de les guies docents i debats en les

Professors

reunions de coordinació.

8.5 Informació pública
Les guies docents es publiquen a la fitxa de la titulació, accessible a través del portal de l’EUI Sant Pau
8.6 Rendició de comptes
La rendició de comptes es du a terme mitjançant la informació que es transmet als agents
implicats a través dels òrgans de participació:


Comissió de Docència i Qualitat



Comissió de Postgrau



Comissions de coordinació

