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A l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 
som conscients de la vital importància de disposar d’uns sistemes de control de qualitat dels 
nostres programes formatius, seguint les directrius desenvolupades per instàncies internacionals 
(ENQA).  
Per aquest motiu, el nostre principal objectiu el centrem en potenciar el coneixement, les 
competències, habilitats i aptituds del nostre estudiantat, formant professionals que l’empresa i 
la nostra societat necessiten. Contribuint així en la innovació i el desenvolupament sostenible de 
la nostra societat del coneixement.  
El compromís de l’ESEIAAT és assolir aquest objectiu amb la garantia de qualitat suficient per 
assegurar la màxima satisfacció dels seus grups d’interès, desenvolupant estratègies que ens 
permetin assolir els objectius de qualitat, consistents en el control, revisió i millora contínua de 
tots els processos que duu a terme. 
Les principals estratègies per aconseguir els objectius de qualitat de l’ESEIAAT són: 

• Garantir una docència de qualitat, dirigida cap a l’excel·lència, que estigui alineada amb 
les necessitats i expectatives del nostre estudiantat i la societat en general. 

• Promoure i potenciar accions d’orientació i suport a l’estudiantat que garanteixin 
l’adquisició de les competències que corresponen a la seva titulació. 

• Assegurar una política de mobilitat que proporcioni l’accés dels estudiants als programes 
internacionals i estatals. 

• Oferir una política de personal per al PDI i PAS que faciliti la formació i els mitjans pel seu 
creixement professional, afavorint el sentiment de pertinença vers l’Escola.  

• Promoure l’activitat de recerca, gestió i transferència de coneixement entre el personal de 
l’ESEIAAT per tal que retorni en una actualització de la tasca acadèmica, d’acord amb 
l’evolució de la recerca més avançada. 

• Recolzar i promoure una cultura de qualitat, fent partícip a tota la nostra comunitat 
universitària, del procés de millora contínua com a norma de conducta. 

• Establir una actuació sistemàtica que permeti assegurar la definició, desenvolupament i 
seguiment dels processos amb eficiència i transparència. 

• Garantir que la política de qualitat és coneguda i acceptada per tot el personal de l’Escola 
i es compromet a desenvolupar la seva feina correcta i eficaçment. 

• Garantir que el Sistema de Garantia Interna de Qualitat es manté amb el compromís de 
millora contínua, portant a terme les accions correctives i preventives que siguin 
necessàries. 

• Definir uns mecanismes de difusió, transparència i rendició de comptes que facin visible 
l’activitat de l’ESEIAAT. 

Per al compliment d’aquests objectius, la direcció de l’ESEIAAT es compromet a dedicar tots els 
recursos tècnics, econòmics i humans que estiguin a la seva disposició, sempre dins l’estricte 
compliment del marc legal en el que es troba. 

Xavier Roca 
Director de l’ESEIAAT 


