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Les agències de qualitat a Espanya i Europa

A partir dels anys 90 comencen a crear-se agències 
de qualitat a tota Europa. L’objectiu és doble:

� Assegurar la qualitat de les titulacions i serveis que 
ofereixen a la societat.

� Promoure el rendiment de comptes de les activitats 
de les universitats finançades amb fons públics.

https://www.youtube.com/watch?v=_7wPs6qqovU



3

AQU Catalunya: creació i objectiu

CREACIÓ:

El 1996 la Generalitat de Catalunya i les universitats 
públiques catalanes creen l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari a Catalunya.

El 2003, la Llei d’Universitats de Catalunya la transforma en 
l’actual agència.

OBJECTIU:

L'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en 
l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament 
superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i 
serveis). 

És la primera 
agència de qualitat
que es crea a l’estat 

AQU Catalunya actua
com el principal
instrument per a la
promoció i l’avaluació
de la qualitat al sistema
universitari català



Les agències de qualitat a Espanya i Europa

A Europa operen una 60 d’agències 
reconegudes internacionalment o en 
tràmits de reconeixement.

Espanya té 11 agències de qualitat (1 
estatal i 10 autonòmiques), 6 
reconegudes internacionalment.
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Reconeixement internacional de les agències de 
qualitat

Per aconseguir el reconeixement internacional, les agències europees han de ser membre 
de ple dret de la xarxa europea d’agències (ENQA) i estar inscrites al registre europeu 
d’agències de qualitat (EQAR).

Per això, les agències han de superar una avaluació externa basada en els Estàndards i 
directrius per a l’assegurament de la qualitat, adoptats pels ministres europeus (2005). 
Aquesta avaluació és cíclica i s’ha de realitzar cada 5 anys.

D’acord amb els articles 24 i 25 del RD 861/2010, 
les agències espanyoles han de ser membre d’ENQA i 
estar inscrites a l’EQAR per poder desenvolupar els processos de 
verificació de les titulacions universitàries.
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Estàndards europeus (ESG)

Encàrrec:
Comunicat de Berlin (2003)

G4: ENQA; EUA; EURASHE; 
ESU

Aprovació:
Bergen (2005)



� Les institucions d’educació superior són el principal agent 
responsable de la qualitat dels ensenyaments i del seu 
assegurament.

� La transparència i la utilització d’experts externs totalment 
independents són fonamentals en els processos de garantia 
de la qualitat.

� La garantia de la qualitat enfocada en la rendició de comptes 
és plenament compatible amb la garantia de qualitat amb 
finalitats de millora.

� Les institucions han de ser capaces de demostrar la seva 
qualitat tant a nivell nacional com internacional.
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Estàndards europeus: principis bàsics



� Les avaluacions es fonamenten en un Autoinforme i un 
Informe extern d’avaluació

� En la millora de la qualitat, cal assegurar la participació de tots 
els implicats:
� Professorat

� PAS

� Estudiants

� Alumni

� Partners

� Professionals

� És necessària la publicació i difusió dels informes finals 
d’avaluació
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Estàndards europeus: principis bàsics
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AQU Catalunya

� És membre fundador i de ple dret de l'European Association for Quality
Assurance in Higher Education (ENQA). I d’acord amb la darrera avaluació, 
l’agència que millor compleix els estàndards internacionals, juntament amb la 
QAA (anglesa).

� Ha estat una de les tres primeres agències a ser inclosa en l'European Quality
Assurance Register for Higher Education (EQAR). 

� És membre de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher
Education (INQAAHE). A partir de l’octubre de 2013 assumeix la secretaria 
d’aquest organisme i entra a formar part del Consell de Direcció.

� És membre de la Red Espanyola de Agencias de Calidad Universitarias (REACU)

� És membre de l'European Consortium for Accreditation (ECA). 

� Ha estat la primera agència de qualitat europea en certificar el sistema de gestió 
intern de la qualitat per la norma ISO 9001. 



www.aqu.cat

Marc VSMA 
(Verificació – Seguiment –
Modificació – Acreditació)

https://www.youtube.com/watch?v=c5Gt2sl5Ylo
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Marc de Verificació-Seguiment-Modificació-
Acreditació (VSMA)

Aprovat pel Consell de Direcció d’AQU:  02/07/2010
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Marc de Verificació-Seguiment-Modificació-
Acreditació (VSMA)

Aprovat pel Consell de Direcció d’AQU:  02/07/2010

Seguiment



Disminució intensitat avaluativa

Directrius per a la disminució de la intensitat avaluativa en els processos de 
verificació i modificació

� L’avaluació se centra en els aspectes nuclears de les propostes: definició del títol, 
competències, pla d’estudis i recursos

� Confiança en els processos de disseny dels estudis de les universitats
� AQU Catalunya es reserva el dret de portar a terme una avaluació completa (estudis 

totalment nous, …)
� No evitarà la utilització de l’aplicatiu per part de les universitats, però sí que es 

reduirà la tasca dels avaluadors

Mesures aplicades per a la simplificació de la 
verificació i la modificació



Comunicació i/o avaluació de les modificacions

│ 14

Processos per a la comunicació i/o l’avaluació de les modificacions introduïdes en els 
títols universitaris de Grau i Màster 

� Flexibilitzar els processos a través dels quals les universitats hauran de presentar les 
modificacions que introdueixin en els seus títols universitaris de grau i de màster 
per a la seva comunicació i/o avaluació. 

� En el cas dels graus:
� Incorporar al “seguiment” canvis de menys de 18 ECTS
� Incorporar a la “modificació” canvis entre 18 i 36 ECTS
� Caldrà reverificar per més 36 ECTS

Mesures aplicades per a la simplificació de la 
verificació i la modificació
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Marc de Verificació-Seguiment-Modificació-
Acreditació (VSMA)

Aprovat pel Consell de Direcció d’AQU:  02/07/2010



� Implantació continuada de l’Informe de seguiment de centre docent (ISCD) 
enlloc de l’Informe de seguiment de la titulació (IST)

� Integrar-ho encara més en el procés d’acreditació (mateix autoinforme)
� Disseny del seguiment dels estudis de doctorat
� Focalització en la millora contínua, el seguiment d’aquestes millores, i la 

correcta temporalitat de l’Informe. És a dir, en la integració del procés en la 
millora del sistema.

� Atès que l’Informe de seguiment és la principal evidència en el procés 
d’acreditació, a mesura que les titulacions s’acreditin no es sol·licitarà 
l’enviament a AQU

� Alineació dels indicadors de la Guia de seguiment que no són idèntics als que 
apareixen a WINDDAT

Millores en el procediment de seguiment 



Indicadors per al seguiment i l’acreditació

http://winddat.aqu.cat
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Marc de Verificació-Seguiment-Modificació-
Acreditació (VSMA)

Aprovat pel Consell de Direcció d’AQU:  02/07/2010



El marc legal de l’acreditació

RD 1393/2007+861/2010



El marc legal de l’acreditació

RD 1393/2007+861/2010



Directrius per a l’acreditació de graus i màsters

PRINCIPIS GENERALS

1. Assegurar la qualitat del programa formatiu i dels resultats 
acadèmics

2. Assegurar el procés de millora continua del SUC, aportant 
recomanacions i suggeriments

3. Complir amb els estàndards internacionals d’acreditació

4. Reduir al màxim la pressió al SUC. Per aquest motiu, caldrà 
comptar al màxim amb la integració del WINDDAT

5. Permetre una integració del procés amb altres sistemes 
d’acreditació internacionals



Planificació i organització de l’acreditació

- La unitat d’avaluació serà el centre docent (total o parcial)

- S’inclourà en cada centre tots els ensenyaments de grau que 
estiguin en el 5è o 6è any de desplegament, i els de Màster en el 
3r o 4rt.

- S’elaborarà un pla plurianual de visites factible i revisable

- Es flexibilitza la relació entre la visita al centre docent i el procés 
formal d’acreditació

- S’integrarà al màxim amb el procés de seguiment, que ha de ser 
intern a la Universitat

Directrius per a l’acreditació de graus i màsters



Planificació i organització de l’acreditació
- El procés es fonamentarà en un autoinforme, un Comitè 

d’Avaluació Externa (CAE), i el seu anàlisis conduent a propostes 
de millora

- Hi haurà un autoinforme únic per centre docent, únicament 
diferenciat en aquells aspectes propis de cada títol (generalment 
estàndards 4 i 6)

- El CAE elaborarà l’informe de la visita

- Les Comissions Específiques d’Àmbit (CEA) seran les mateixes que 
durant el procés de verificació i modificació, i es responsabilitzaran 
de generar d’informe d’acreditació (IdA) 

Directrius per a l’acreditació de graus i màsters



La Guia per a l’Acreditació d’AQU

ESTÀNDARDS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU

2. PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA

3. EFICÀCIA DEL SGIQ

4. ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU

5. EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE

6. QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS

7. DIMENSIONS OPTATIVES

• Desenvolupament i inserció laboral

• Internacionalització

• Interacció investigació-docència

• Sostenibilitat

• ...

Aprovat per la Comissió d’Avaluació de la Qualitat (CAQ)

https://www.youtube.com/watch?v=yzeOF5IqGuU



Els estàndards



Evidències
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L’avaluació externa



Grau d’assoliment dels estàndards

+
Informe de rúbriques



Catàleg de
bones pràctiques

Llista de propostes 
de millora

Hi ha dèficits
no esmenables!
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Rúbriques



Informe d’avaluació externa

Informe d’avaluació externa
A. Introducció 

B.   Desenvolupament del procés d’avaluació

C.   Valoració dels criteris específics de qualitat
C1. Qualitat del programa formatiu 
C2. Pertinència de la informació pública 
C3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 
C4. Adequació del professorat als programes formatius 
C5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
C6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

D. Resultat de l’avaluació

E. Propostes de millora

F. Acta de tramesa de l’informe extern

Estàndards 
d’acreditació

Rúbriques
+

Argumentació

Acreditat en progrés d’excel·lència
Acreditat
Acreditat amb condicions
No acreditat
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Comitè d’avaluació extern (CAE)

Composició estàndard

• President
• Vocal acadèmic de cada àmbit
• Professional
• Estudiant
• Secretari tècnic

Característiques de la visita

• Visites normals o ampliades, totals o parcials
• Un tècnic d’AQU, específic per universitat, gestionarà tot el procés 

d’acreditació conjuntament amb el tècnic de la universitat
• S’inclou, habitualment, una visita prèvia del president i secretari de la CAE per 

planificar la visita
• Aproximadament un dia de visita per un centre de tres titulacions



Procés d’avaluació externa
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1. Planificació

2. Avaluació 
interna

21 3

4. Autoinforme + 
Evidències

5

5. Anàlisi
evidències

6

6. Visita 
prèvia

4 7 8

8. Tramesa de 
nova informació

6 setmanes

9. Visita

9

6 setmanes

3 mesos

3. 
Creació
CAE

4.1. Modificacions a 
la memòria de 
verificació

7. Informe de la 
visita prèvia

10

10. Informe 
d’avaluació
externa



Procés d’emissió de l’acreditació
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2. Revisió
GenCat

21 3

CEA: Informe visita + 
verificació + seguiment + 
indicadors

5 64

3 mesos

CU

1 mes

6 mesos

3. 
Envíament
a AQU

6. Informe final

7

7. Resolució
d’acreditació

4. Informe previ 5. Al.legacions

2 mesos

GenCat + CU + Ministerio 
+ Universitat

1. Sol.licitut



Informe d’acreditació de títols



� DESENVOLUPAMENT I INSERCIÓ LABORAL

� INTERACCIÓ DOCÈNCIA – RECERCA

� INTERNACIONALITZACIÓ 

Dimensions addicionals en l’acreditació



La marca “Acreditat per AQU”

Tot el procés d’acreditació de les titulacions de grau i de màster persegueix 

l’objectiu que el segell .....“ACREDITAT PER AQU”.....    serveixi per a:   

• reconèixer i millorar la feina feta als centres de les universitats catalanes

• garantir als estudiants que rebran un ensenyament de qualitat

• assegurar la formació de ciutadans i professionals competents

• contribuir a la transparència i el rendiment de comptes

• reforçar el lideratge de les universitats dins la societat   



Relació entre l’acreditació i els labels

En l’Espai europeu d’educació superior els objectius de formació esdevenen centrals
en els mecanismes d’assegurament de la qualitat. Aquests objectius són establerts per
les universitats atenent a tres possibles vies que no són excloents:

1. D’acord amb el principi d’autonomia universitària, de llibertat acadèmica i atesos
els principis d’assegurament de la qualitat que recomanen escoltar i tenir en
compte les necessitats dels diferents grups d’interès.

2. D’acord amb objectius preestablerts per directives públiques (nacionals o
internacionals).

3. D’acord amb els objectius preestablerts per estàndards associats a un determinat
label.

AQU Catalunya entén que cal defensar la 1a via en tots aquells casos que sigui
possible; per això té com a prioritat mantenir i desenvolupar el model català
d’assegurament de la qualitat, i situar-lo com a referent internacional, ja que les
altres vies són complementàries.



El Consell de Direcció d’AQU Catalunya ha acordat:

� No impulsar-los específicament. D’aquesta forma, AQU no s’acreditarà com a 
agència certificadora de labels específics, però si establirà els convenis necessaris 
per donar aquest servei conjuntament amb d’altres agències reconegudes per 
ENQA que ofereixin els segells temàtics.

� Donar suport a totes aquelles universitats del Sistema Universitari de Catalunya 
que optin per obtenir un label, integrant-lo al màxim en el marc d’acreditació 
d’AQU Catalunya si compleixen determinades característiques. En conseqüència, 
AQU Catalunya no assumirà els costos addicionals de l’obtenció d’un label, més 
enllà de la coordinació del procés integrat.

� Reconèixer la visita externa i els assoliments associats als labels obtinguts, sempre 
que segueixin criteris equivalents als que figuren al marc d’acreditació de 
titulacions d’AQU Catalunya.

Relació entre l’acreditació i els labels
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DIRECTRIUS PER A LA 
CERTIFICACIÓ DEL SGIQ

Aprovat per Consell de Direcció (CdD) d’AQU 
Catalunya
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Marc de Verificació-Seguiment-Modificació-
Acreditació (VSMA)

Aprovat pel Consell de Direcció d’AQU:  02/07/2010



� Establir les bases per a una certificació dels SGIQ que s’han implantat als 
centres de totes les universitats catalanes com a conseqüència del 
programa AUDIT. La certificació pretén comprovar el correcte 
desplegament de tots els objectius i elements que conformen el programa 
AUDIT, donant-los-hi resposta d’una manera eficient i orientada a la millora 
contínua. 

� Obrir les portes a un nou escenari de major autonomia universitària i 
confiança mútua entre els diferents agents del Sistema universitari català 
(SUC), especialment pel que fa a l’assegurament de la qualitat en la 
planificació, modificació i seguiment de títols. Centres Autoacreditats.

Directrius per a la certificació SGIQ

Objectius



� La certificació es fonamentarà en la recollida, anàlisi i valoració d’evidències, 
per part d’un Comitè d’Avaluació Extern (CAE), que emetrà un “Informe de 
Certificació del SGIQ”. 

� Per optar a la certificació del SGIQ caldrà que el sistema s’hagi implantat, 
revisat, millorat i consolidat de forma que es comprovi que realment s’utilitza 
com a eina de gestió per a la millora de les titulacions.

� El SGIQ se certificarà per AQU Catalunya cada 6 anys com a màxim. Ara bé, per 
tal de reduir-ne els costos i les visites a realitzar, aquestes s’integraran en el 
mateix procediment d’acreditació de titulacions. Igual que en l’acreditació de 
titulacions, la unitat d’avaluació serà el centre docent, i per tant la planificació 
de visites s’integrarà en el pla plurianual de visites a centres docents. 

Directrius per a la certificació SGIQ

Procediment



� Aquest plantejament no suposa un relaxament en el compliment de la norma o 
en el seu control. Al contrari: es garanteix que el centre ha implantat 
mecanismes que asseguren la qualitat del títol i s’ha comprovat que els títols 
s’han dissenyat i funcionen correctament. Suposa, en definitiva, el reforçament 
intern de vetlla per la qualitat de la docència impartida.

� El procediment administratiu de verificació i modificació de títols no es veu 
alterat i és el que contempla la normativa legal vigent. En canvi, el procés 
d’avaluació sí que es veurà simplificat considerablement per aquells centres 
que comptin amb la certificació del SGIQ.

� AQU Catalunya podrà exercir el dret d’analitzar exhaustivament qualsevol 
memòria que es presenti a verificar o modificar, per tal de comprovar que tant 
el SGIQ com la resta d’apartats continuen sent adequats i per tenir evidències de 
cara a la recertificació. En especial això es portarà a terme en titulacions 
totalment noves no relacionades amb l’àmbit del centre o de la universitat i en 
què la institució no té experiència prèvia. 

Efectes

Directrius per a la certificació SGIQ



www.aqu.cat

Gràcies per la vostra atenció  

El copyright d’aquesta presentació (en format paper i electrònic) pertany a l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya. Qualsevol reproducció, distribució, transformació o presentació, total o parcial, del seu 
contingut requereix l’autorització expressa i per escrit d’AQU Catalunya,  i la referència a AQU Catalunya 
com a font d’informació.


