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ACORD DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE 4 D’ABRIL DE 2012 DE 

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ AD HOC DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA DOCENTIA DE 

LES UNIVERSITATS PRIVADES DE CATALUNYA 

 

La Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya és competent per a l’acreditació dels 

sistemes i els procediments d’avaluació de la qualitat de les universitats, inclosos els que es 

refereixen a la funció docent del professorat, d’acord amb l’article 140.2.e) de la Llei 1/2003, de 

19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

L’assegurament de la qualitat de l’actuació docent del professorat és responsabilitat de les 

institucions universitàries, d’acord amb els estàndards europeus de qualitat elaborats per  

l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). En aquest context,  

les agències de qualitat participen impulsant programes de suport a la qualitat docent. Així, 

AQU Catalunya va posar en marxa l’any 2002 el programa de suport a la docència que 

posteriorment s’ha implantat a la resta de l’Estat sota el nom de DOCENTIA amb l'objecte de 

donar suport a les universitats en el disseny de mecanismes propis per gestionar la qualitat de 

l'activitat docent del professorat universitari i afavorir el seu desenvolupament i reconeixement. 

El Programa DOCENTIA té per objectiu respondre a les necessitats de les universitats i del 

sistema educatiu de disposar d’un model i d’uns procediments per garantir la qualitat del 

professorat universitari i afavorir el seu desenvolupament i reconeixement. 

AQU Catalunya i les universitats privades van signar els convenis de col·laboració durant l’any 

2007 en els quals es concretava la seva participació en aquest Programa. Aquest Programa té 

cinc etapes: llançament del programa (2007), elaboració dels manuals d’avaluació docent per 

part de les universitats d’acord amb uns criteris comuns (2008), l’avaluació externa dels 

manuals (2009), seguiment de l’aplicació dels manuals (2011-2013) i, finalment, acreditació 

dels manuals. 

Un cop avaluades les propostes de disseny dels manuals d’avaluació docent d’aquestes 

universitats, la Comissió específica per a la valoració dels mèrits i activitats individuals (CEMAI) 

les va certificar el 13 de desembre de 2007, fet que fou publicat en la Resolució IUE/8/2008, de 

4 de gener, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5047, de 14 de gener de 

2008. 

En la fase següent de seguiment, s’han de complir els objectius següents: i. comprovar el 

funcionament i l'aplicació dels processos d'avaluació recollits en el manuals d'avaluació docent 

de cada universitat; ii. reflexionar sobre les conseqüències de l'avaluació per a la institució; iii. 

verificar que les condicions i les recomanacions derivades de l'informe de certificació s'han 

incorporat al manual; iv. avaluar el nivell de publicitat i difusió del manual entre la comunitat 

universitària. 
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D’acord amb l’article 8 del Reglament de funcionament de la Comissió d’Avaluació de la 

Qualitat, per a l’exercici de les seves funcions la Comissió d’Avaluació de la Qualitat pot 

acordar la creació de Comissions ad hoc de caràcter temporal. 

Per tots aquests motius, i per al desenvolupament de la fase de seguiment esmentada, la 

Comissió d’Avaluació de la Qualitat acorda: 

 

PRIMER. Crear la Comissió ad hoc de seguiment del Programa DOCENTIA dels Manuals 

d’avaluació docent de les universitats privades de Catalunya. 

 

SEGON. Encarregar a aquesta Comissió el seguiment de l’aplicació dels Manuals d’avaluació 

docent de les universitats privades de Catalunya en el marc del Programa DOCENTIA. En 

concret li corresponen les funcions següents: 

a) Lectura i avaluació dels autoinformes elaborats per les universitats. 

b) Elaboració de l’informe de seguiment corresponent. 

Els informes emesos per la Comissió ad hoc han de ser ratificats per la CEMAI. 

TERCER. Establir les característiques de la Comissió ad hoc, d’acord amb les previsions 

següents: 

 

3.1 Membres de la Comissió: 

3.1.1 La Comissió ad hoc d’avaluació en els àmbits respectius tenen la composició següent: 

a. El president o presidenta, que ha de ser una persona de reconeguts mèrits acadèmics 

que hagin estat responsables d’un càrrec de gestió de professorat universitari i que 

conegui el funcionament del Programa DOCENTIA. 

b. Com a mínim un o una vocal acadèmic entre persones acadèmiques de l’àmbit 

universitari. 

c. Un mínim d’un o una estudiant universitari. 

d. Un o una secretària amb veu però sense vot, que ha de ser una persona al servei 

d’AQU Catalunya. 

3.1.2 Els membres de la Comissió són nomenats pel president de la CAQ. 

 

3.2 Règim de funcionament de la Comissió: 

El règim de funcionament d’aquesta Comissió és el mateix que el que s’estableix en el 

Reglament de funcionament de la CAQ. 
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3.3 Règim jurídic i règim d’impugnació dels actes de la Comissió: 

Els actes de les Comissions ad hoc poden ser objecte de recurs d’alçada davant del president 

o presidenta de la CAQ. La resolució que es dicti exhaureix la via administrativa. 

 

3.4 Durada de la Comissió: 

La Comissió ad hoc continuarà exercint les seves funcions mentre duri la fase de seguiment. 

 

QUART. Ordenar que es publiqui aquest acord a la pàgina web d’AQU Catalunya. 

 

Barcelona, 4 d’abriI de 2012 


