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SERVEIS QUE ES PRESTEN



General
• Informació general a la usuària i a l’usuari a través de:

• atenció personalitzada (directament en Secretaria 
o per mitjà de telèfon, fax, correu postal i correu 
electrònic) 

• pàgina web 

• tauler d’anuncis 

• Recepció i tramitació de convenis de col·laboració  
entre la Universitat d’Alacant i instituts d’ensenyament 
secundari de la província d’Alacant i altres centres.

• Producció, difusió i publicació de les Edicions ICE.

Formació 

• Detecció de necessitats formatives.

• Recepció i tramitació de propostes d’activitats de for-
mació.

• Publicació de la seua oferta formativa anual.

• Organització del programa de formació docent del 
PDI de la UA a través del Pla de Formació Contínua i 
l’oferta formativa de l’ICE.

• Organització i desenvolupament dels cursos  
programats.

• Recepció, tramitació i resolució de sol·licituds 
de reconeixement d’hores d’activitats formatives  
organitzades per diferents unitats de la UA.

SERVEIS QUE ES PRESTEN



• Publicació periòdica de les activitats formatives amb 
reconeixement d’hores en la pàgina web de l’ICE.

• Gestió d’actes de qualificacions: expedició, recepció 
d’acta firmada i custòdia.

Programes ICE

• Convocatòria, desenvolupament, seguiment i  
avaluació del programa de Xarxes d’Investigació en 
Docència Universitària.

• Tramitació, aprovació i publicació dels projectes  
presentats en les diferents edicions del programa de 
Xarxes d’Investigació en Docència Universitària.

• Direcció, supervisió, coordinació i assessorament 
als coordinadors i les coordinadores de centre del  
Programa d’Acció Tutorial.

• Assessorament i orientació a la gent que participa en 
els programes de Xarxes d’Investigació en Docència 
Universitària i d’Acció tutorial.

Certificació

• Expedició de certificacions acadèmiques personals i 
fitxes informatives de les activitats formatives.

• Certificacions a la gent que participa en els programes 
de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària i 
Acció Tutorial i als autors i les autores de les Edicions 
ICE.

• Enviament de certificats i informes per correu postal.

• Emissió de justificants de pagament.

• Compulsa de documents emesos per la Secretaria.

ELS NOSTRES COMPROMISOS DE QUALITAT  



• Publicar en el RUA totes les publicacions de les Edi-
cions ICE.

• Publicar en la pàgina web de l’ICE la informació de 
l’oferta d’activitats de formació per al curs següent 
abans del 20 de desembre.

• Publicar quinzenalment en la pàgina web la resolució 
a les sol·licituds de reconeixement d’activitats forma-
tives per l’ICE.

• Gestionar i tramitar les actes de les activitats forma-
tives en un termini màxim de 5 dies hàbils.

• Publicar en la web de l’ICE tota la informació detalla-
da del programa de Xarxes d’Investigació en Docèn-
cia Universitària complint els terminis establits en la 
convocatòria anual.

• Emetre i lliurar certificats personals de forma imme-
diata, una vegada presentada la sol·licitud i el justifi-
cant de pagament de taxes, de forma personal en un 
95% dels casos.

• Enviar per correu postal certificats personals, una ve-
gada presentada la sol·licitud i el justificant de paga-
ment de taxes, en un termini màxim de 5 dies hàbils.

• Obtenir un índex de satisfacció global de les activitats 
formatives i del programa de Xarxes d’Investigació en 
Docència Universitària >=7 en una escala d’1 a 10.

• Resoldre els suggeriments, les queixes o les recla-
macions en un termini màxim de 5 dies hàbils.

ELS NOSTRES COMPROMISOS DE QUALITAT  



INDICADORS PER AL SEGUIMENT
• Compliment de la data de publicació de la informació 

en la pàgina web.

• Percentatge d’actes tramitades dins del termini es-
tablit.

• Percentatge de certificats a disposició de l’alumnat 
dins del termini establit.

• Grau de satisfacció del usuari.

• Percentatge de suggeriments, queixes i reclamacions 
resoltes en el termini establit.

• Tens dret a:

• Rebre un tracte correcte i respectuós.

• Accedir a les dades personals en qualsevol moment 
per a la rectificació i la cancel·lació d’aquestes.

• Mantenir la confidencialitat de les dades personals 
d’acord amb la legislació vigent.

• Pots col·laborar en aquest procés de millora:

• Presentant les teues queixes i suggeriments sobre 
el funcionament de la nostra Unitat en qualsevol 
dels registres establits en la UA o en la bústia de 
suggeriments de la pàgina web de l’ICE.

• Mitjançant la participació en enquestes.

FORMES DE COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ

ELS TEUS DRETS



ADREÇA I HORARI

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h

Dilluns i dijous de 15:00 h a 17:00 h 

Informació:
Institut de Ciències de l’Educació

Edifici Germà Bernácer
Carretera d’Alacant-Sant Vicent, s/n

03690 Sant Vicent del Raspeig
Telèfon: 965903520, 3521

Fax: 965903684
ice@ua.es 

redes@ua.es
http://web.ua.es/ice/FORMES DE COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ

ELS TEUS DRETS


