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Presentació 

El Programa Experimental de Seguiment de titulacions oficials de grau i màster té una doble 

finalitat. Per una banda, contribuir al disseny del futur procediment de seguiment de titulacions 

oficials i, per una altra, definir l’estructura i el contingut dels informes que, anualment, hauran 

d’elaborar les universitats.  

L’emissió dels informes corresponents a l’avaluació de les propostes presentades per les 

universitats en la primera fase del Programa dóna pas a la segona fase. Aquesta té per objectiu 

principal l’elaboració, per part de les universitats, dels informes de Seguiment corresponents a 

les titulacions oficials de grau i màster participants, incorporant l’anàlisi de les dades generades 

pel desenvolupament d’aquests programes de formació com també la valoració del 

funcionament dels seus Sistemes de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ). 

L’esquema següent presenta el procediment i el calendari corresponent a la segona fase: 
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Estructura de l’informe de Seguiment 

Fruit de les reflexions generades en la primera fase del programa, AQU Catalunya proposa a 

les universitats, per a l’elaboració dels informes de Seguiment, l’estructura següent. Amb 

l’objectiu que el futur procediment de Seguiment sigui eficient i sostenible, es recomana que 

l’extensió màxima dels informes no superi les cinc pàgines per titulació participant. 

 

1. Informació pública sobre el desenvolupament operatiu del programa formatiu (llistat de 

enllaços al web). 

2. Indicadors (taula amb dades o enllaços al web). 

Entenent que la implantació d’indicadors es farà de manera gradual, en aquest moment es 

demanen, com a mínim, els indicadors d’accés, matrícula i rendiment acadèmic. Les 

universitats podran ampliar la informació d’aquest apartat incorporant la informació relativa a 

altres indicadors que tinguin disponibles i que considerin rellevants per al procés de 

seguiment. 

3. Anàlisi valorativa del funcionament de l’ensenyament, que inclou l’anàlisi valorativa del 

desenvolupament del programa formatiu i la informació derivada del SGIQ, com també 

l’anàlisi quantitativa derivada dels indicadors establerts. 

4. Oportunitats de millora i modificacions (substancials/no substancials) que es deriven de la 

valoració del funcionament de l’ensenyament. 

 

 

En el marc del Programa Experimental, es demana que els informes de Seguiment de les 

titulacions participants vagin acompanyats d’un breu resum (màxim una pàgina) sobre els 

mecanismes i el procés d’elaboració dels informes (òrgan/s responsable/s, referència als 

processos del SGIQ, etc.) 

L’avaluació dels informes de Seguiment 

L’avaluació dels informes de Seguiment es durà a terme per la Comissió de Seguiment, creada 

en el marc del Programa Experimental. Aquesta comissió ja va participar en la primera fase 

avaluant les primeres propostes presentades per les universitats i emetent els informes 

d’avaluació particulars. Addicionalment als informes particulars, la Comissió de Seguiment va 

emetre també el document Directrius i recomanacions per a l’informe de seguiment de les 

titulacions, que presenta una visió de conjunt de l’estat de les propostes de seguiment en el 

context universitari català i recull les principals bones pràctiques detectades. 

La composició de la Comissió de Seguiment, així com els perfils i les funcions de les persones 

que hi formen part, es poden consultar al web d’AQU Catalunya. 

Addicionalment, i aprofitant la recent creació de la Comissió d’Estudiants d’AQU Catalunya, es 

vol enriquir el Programa Experimental incorporant la participació d’aquesta comissió en la 

segona fase del Programa. Tal i com s’indica en el procediment, la Comissió d’Estudiants tindrà 

com a objectiu principal l’anàlisi de la informació pública relacionada amb el desenvolupament 

operatiu de les titulacions participants. 
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La Comissió de Seguiment, de forma col·legiada, avaluarà el plantejament que es proposa per 

fer el seguiment de les titulacions, i emetrà un informe d’avaluació individual per a cada titulació 

participant. 

L’informe de l’avaluació inclourà el resultat final d’avaluació i el fonament d’aquest. Així mateix, 

la Comissió de Seguiment podrà indicar els punts forts i les oportunitats de millora detectades. 

Observacions 

Les universitats que tinguin algun punt en desacord amb el contingut dels informes d’avaluació 

disposaran d’un període per presentar les seves observacions degudament argumentades. 

Correspon a la Comissió de Seguiment la revisió de les observacions i emetre, si escau, un nou 

informe d’avaluació amb les modificacions que consideri pertinents. 

Validació de resultats 

Els informes d’avaluació de cadascuna de les propostes s’elevaran a la Comissió d’Avaluació 

de la Qualitat d’AQU Catalunya (CAQ), comissió que té com a objectiu principal vetllar per la 

correcta aplicació del conjunt d’instruments i processos d’assegurament de la qualitat externa 

realitzats per l’Agència i, en especial, als corresponents a l’avaluació de la qualitat dels 

ensenyaments. 

Un cop validats per la CAQ, AQU Catalunya lliurarà a les universitats participants els informes 

finals d’avaluació, que han de contribuir a l’establiment del marc referencial propi del sistema 

universitari català per al seguiment de les titulacions. 

Metaavaluació i tancament del procés 

Un cop finalitzat el Programa Experimental de Seguiment de Titulacions de Grau i Màster, AQU 

Catalunya ha previst engegar un procés de metaavaluació per tal de comptar amb les opinions 

dels principals agents implicats. 


