
Amb la publicació del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el Reial decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials, AQU Catalunya va recuperar la potestat per emetre informes d’avaluació preceptius 
en el procés de verificació de les titulacions oficials de les universitats catalanes. Així, 
l’Agència disposa finalment de la plena competència en tots els processos d’avaluació de 
les titulacions oficials a Catalunya: la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació.
L’any 2010 AQU Catalunya va elaborar i difondre el Marc per a la verificació, el seguiment, 
la modificació i l’acreditació de les titulacions oficials (Marc VSMA), que té com a objectiu 
estructurar d’una manera lògica els quatre processos d’avaluació de les titulacions oficials, 
a fi de proporcionar una major coherència conceptual i eficiència en la seva realització; 
l’any 2011, prenent com a referència el Marc VSMA, l’Agència ha iniciat els processos de 
verificació, seguiment i modificació de les titulacions.
La jornada té un doble objectiu: d’una banda, l’anàlisi del desenvolupament i els resultats 
dels processos de verificació, seguiment i modificació desplegats fins al moment i, de 
l’altra, la reflexió sobre aspectes del Marc VSMA encara en elaboració, com l’acreditació i 
la recollida de les opinions dels agents implicats mitjançant enquestes de satisfacció.
Les conclusions que s’extreguin de la jornada serviran per millorar els processos del Marc 
VSMA.

Col·lectiu a qui s’adreça la jornada
Per assolir els objectius proposats, AQU Catalunya considera important la participació en 
la jornada de totes aquelles persones implicades en els processos del Marc desplegats. Per 
aquest motiu, s’ha convidat als grups d’interès següents:

 � Vicerectors de qualitat i d’ordenació acadèmica.
 � Responsables acadèmics de les titulacions.
 � Membres de les comissions d’avaluació.
 � Responsables de les unitats tècniques de qualitat de les universitats.
 � Estudiants.

08.30 h: Recollida de credencials i cafè
09.15 h: Benvinguda i presentació
 Montserrat Farell Ferrer, vicerectora de Política Acadèmica de la Universitat   
 Autònoma de Barcelona
 Lluís Jofre Roca, director general d’Universitats
 Josep A. Ferré Vidal, director d’AQU Catalunya

BLOC A: PONÈNCIES
Modera: Ana Maria Sastre Requena, vicerectora de Política Acadèmica de la    
 Universitat Politècnica de Catalunya
09.45 h: Els processos de verificació i modificació de les  titulacions oficials.   
 Balanç i resultats del primer any
 Josep Manel Torres Solà, coordinador de l’Àrea d’Avaluació de la Qualitat d’AQU  
 Catalunya
10.30 h: Experiències del procés de seguiment i visió del procés  d’acreditació
 Josep A. Ferré Vidal, director d’AQU Catalunya 
11.15 h: Debat amb els assistents

BLOC B: GRUPS DE TREBALL
12.00 h: Treball en grups 
 Grup 1. Disponibilitat i ús de la informació pública
 President: Francisco M. López Palomeque — Relator: Albert Basart Capmany
 Grup 2. Indicadors i anàlisi valorativa en el seguiment de les titulacions
 President: Manel Armengol Carrasco — Relatora: Esther Adot Giménez
 Grup 3. Desenvolupament de les accions de millora: millora interna,     
 modificacions i reverificació
 President: Juan José Perona Páez — Relator: Josep Manel Torres Solà
 Grup 4. Acreditació de les titulacions
 President: Francisco Marques Truyol — Relatora: Esther Huertas Hidalgo
 Grup 5. Indicadors de satisfacció
 President: Xavier Correig Blanchar — Relatora: Caterina Cazalla Lorite
13.30 h: Dinar
15.00 h: Treball en grups (continuació)
16.30 h: Pausa-cafè

BLOC C: CONCLUSIONS
17.00 h: Conclusions
 Intervenen: presidents dels grups de treball
 Modera: Elena Valderrama Vallés, delegada de la rectora per a l’Avaluació,   
 l’Acreditació i la Innovació Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona
18.00 h: Cloenda
 Anna Ripoll Aracil, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona
 Antoni Castellà Clavé, secretari d’Universitats i Recerca
 Joaquim Prats Cuevas, president d’AQU Catalunya
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