EL PLA DE MILLORA: resum

El pla de millora és la proposta d’actuacions, resultant
d’un procés previ de diagnòstic, que recull i formalitza els
objectius de millora i les actuacions corresponents per
resoldre els punts febles detectats, de manera prioritzada
i temporalitzada.

És una eina enfocada cap a l’acció i s’ha
d’evitar que es converteixi en un gran
document formalista o, simplement, en
un conjunt de bones voluntats, desitjos i
aspiracions.

Ha de ser concret, realista, amb una
assignació clara de responsabilitats
i amb mecanismes d’execució i de
seguiment precisos.

Pla de millora
Diagnòstic

Complet,
rigorós,
detallat,
oportú en el
temps i basat
en evidències.

Objectius a assolir

Fites marcades
a curt i mitjà
termini
que
contribuiran
a
augmentar
la
qualitat
del
centre/titulació

Accions proposades

Constitueixen
la concreció de
la manera com
cal actual per
assolir
l’objectiu
de
millora.

Prioritat

La necessitat de fer un
seguiment
anual
de
l’execució del pla de
millora
requereix
uns
indicadors (quantitatius o
qualitatius) que permetin
el grau de compliment.

Responsable

Fixar un responsable
contribueix a garantir
la realització de
l’acció i identificar
qui ha d’informar del
resultat final.

Inici

Final

Modificació
memòria?

EL PLA DE MILLORA: alguns exemples
Diagnòstic
Baix rendiment
acadèmic en
algunes
assignatures
Aules de
docència amb
capacitat petita

Objectius a assolir

Augmentar el rendiment
acadèmic d’aquestes
assignatures

Augmentar el número
d’aules amb gran
capacitat

Accions proposades
Identificació de les assignatures amb un baix rendiment acadèmic

Alta

Anàlisi de les possibles causes amb el professorat implicat i propostes d’accions (cursos
propedèutics, reforç tutoritizació, orientació especialitats...)

Alta

Implantació de les accions

Alta

Anàlisi dels resultats de les accions implantades

Alta

Unificar les aules 7 i 8, de 20 places cadascuna, en una nova aula (7), de 40 places

Alta

Unificar les aules 32 i 33, de 30 places cadascuna,
Ampliar als màsters les enquestes PAAD de graus actuals

Manca de
recollida de la
satisfacció dels
grups d’interès

Manca de guies
docents

Manca d’un Pla
d’Acció Tutorial
estructurat

Insuficient
número de
professorat
doctor amb
docència a la
titulació

Recollir la satisfacció de
tots els grups d’interès

Elaborar i publicar al
web de la UAB de les
guies docents de totes
les assignatures

Elaboració del Pla
d’Acció Tutorial del
Centre

Augmentar en 7 el
número de professorat
doctor

Prioritat

Media
Alta

Responsable

Vicedeganat
d’Afers
Acadèmics

Vicedeganat
d’Infraestructures
i Serveis
Vicerectorat de
Qualitat,
Docència i
Ocupabilitat

Inici

Final

2013

2014
No

2014

2015

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2016

2017

Difondre els resultats de les enquestes PAAD mitjançant el web de la UAB

Media

Desenvolupar una enquesta de satisfacció del PAS

Media

Organització de Focus Grups amb empleadors, analitzar les dades i difondre els resultats

Media

2015

2016

Elaborar (en català) i publicar les assignatures de primer curs

Alta

2013

2014

Elaborar (en català) i publicar les assignatures de segon curs

Alta

2014

2015

2015

2016

2016

2017

Elaborar (en català) i publicar les assignatures de tercer curs

Alta

Elaborar (en català) i publicar les assignatures de quart curs

Alta

Vicedeganat
d’Afers
Acadèmics

Traduir al castellà el 100% de les guies docents de les assignatures OB

Media

2017

2017

Traduir a l’anglès el 100% de les guies docents de les assignatures OB

Media

2018

2018

Vicedeganat
d’Estudiants

2014

2014

Gestió
Acadèmica

2015

2015

Recopilació de totes les accions d’orientació i tutorització que ja es realitzen

Alta

Elaboració del Pla d’Acció Tutorial

Alta

Publicació al web del Pla d’Acció Tutorial

Alta

Contractació 1 professor doctor

Alta

Deganat

2014

2015

Obtenció títol doctor per 1 professor actual

Alta

Deganat
Professorat

2015

2016

Contractació 1 professor doctor

Alta

Deganat

2016

Obtenció títol doctor per 1 professor actual

Alta

Obtenció títol doctor per 2 professor actual

Alta

Deganat
Professorat
Deganat
Professorat

Modificació
memòria?

2014
2014

2017
2018

No

No

No

No

No

