
 

Informe de revisió del SAIC  (desembre 2021)  

La Subcomissió del Consell Assessor de Planificació i Qualitat ha celebrat una sessió d’aprovació 

de documentació per correu electrònic en octubre de 2021 i una reunió virtual de revisió del 

SAIQ en desembre de 2021.  

Situació del SAIQ: 

- L’Auditoria Interna del SAIQ de l’ESTCE va tindre lloc el 26 i 27 de maig de 2021 i l’informe 

final es va rebre el 13 de juliol. Es van implantar distintes millores en el sistema documentades 

com notificacions. 

- La preauditoria del SAIQ de l’ESTCE per part d’ANECA va tindre lloc el 4 d’octubre de 

2021 amb la recepció de l’informe final el 5 de novembre de 2021. 

- Fruit de les auditores s’estan implantat diverses millores. Cal destacar l’esforç que s’està 

realitzant per tal de incloure en GPP els indicadors i els registres que son útils als títols. Així com 

la revisió de la documentació per tal d’elaborar una nova versió dels procediments que precisen 

ser actualitzats. 

- S’han elaborat unes taules resum d’indicadors i registres, indicant qui és el responsable, 

on es troben disponibles i per a qui son útils. 

- La política de qualitat acordada en la reunió del Consell de Planificació i Qualitat del 26 

d'abril de 2021 i informada en el Consell de Direcció del 25 de maig de 2021, va ser aprovada pel 

Consell de Govern de l'UJI el dia 25 de novembre de 2021. 

- L’ESTCE ha revisat els indicadors dels objectius de qualitat dels cursos 2019/20 i 2020/21 

i ha aprovat el nous objectius per als cursos 2021/22 i 2022/23 (aprovats en comissió de qualitat 

de centre el 29 de novembre e 2021 i pendents d’aprovació per la Junta de Centre del 22 de 

desembre de 2021) 

- S’ha aprovat una versió del Manual de Qualitat personalitzada per a cada centre unificat en un 

sol document per centre. 

- S’ha aprovat una nova versió del document AUD 25 Actualización y mantenimiento del SAIC. 

S’ha incorporat la gestió de la documentació, un comentari sobre la gestió dels registres i 

l’avaluació externa del SAIQ. 


