
 

Protocol d’actuació excepcional en el procés d’acreditació de titulacions oficials a causa dels efectes produïts pel coronavirus 

SARS-CoV-2  | 13.03.2020   •    1 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EXCEPCIONAL EN EL PROCÉS 
D’ACREDITACIÓ DE TITULACIONS OFICIALS A CAUSA DELS 
EFECTES PRODUÏTS PEL CORONAVIRUS SARS-COV-2  
 

D’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries i les «Recomanacions per a empreses 

i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per 

l’efecte de coronavirus SARS-CoV-2» del Consell de Relacions Laborals de Catalunya i davant la 

impossibilitat d’assegurar una assistència adequada a les audiències i amb la finalitat de prevenir 

la transmissió i protegir la salut de les persones que participen en el procés d’acreditació, la 

Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes adopta l’acord següent. 

 

De forma excepcional i fins a nou avís, 

1. Les audiències corresponents a les visites externes per a l’acreditació es podran dur 

de forma virtual sempre que el centre hagi superat un procés previ d’acreditació amb 

visita a les instal·lacions i entrevistes amb els grups d’interès. Aquesta modalitat 

d’audiències s’acordarà amb anterioritat entre AQU i el vicerectorats amb 

responsabilitat en matèria d’assegurament de la qualitat de les universitats afectades. 

A tal efecte se seguiran les indicacions següents: 

a. Les audiències virtuals es duran a terme amb el mateix comitè i en les mateixes 

dates previstes inicialment.  

b. AQU Catalunya organitzarà les diferents audiències a través del programari 

«Zoom». 

c. Per garantir un desenvolupament adequat de les entrevistes cada audiència 

comptarà  amb una participació d’entre 8 i 10 persones (CAE i grups d’interès). 

d. El CAE estarà representat en cada audiència per tres persones que variaran 

en funció del col·lectiu que s’entrevisti. 

i. En l’audiència amb l’equip directiu, comitè d’avaluació interna i professorat 

per part del CAE assistiran la presidència, el/la vocal acadèmic/a i la 

secretaria metodològica. 

ii. En l’audiència amb l’alumnat per part del CAE assistiran la presidència, 

l’estudiant i la secretaria metodològica.  

iii. En l’audiència amb les persones graduades i ocupadors/res per part del 

CAE assistiran la presidència, el/la vocal professional i la secretaria 

metodològica.  

iv. En totes les audiències per part del centre assistiran entre 5 i 7 persones 

que, preferentment i sempre que sigui possible, es reuniran plegades en el 

centre docent. 

2. En cas que les instal·lacions no s’hagin visitat anteriorment per un comitè de visita 

extern o no sigui viable l’actuació contemplada en el primer punt, s’acordarà amb la 

universitat implicada la millor solució per a disposar d’un informe d’avaluació abans de 

la data màxima d’acreditació de les titulacions previstes.   

3. Igualment, en el cas que durant les audiències virtuals, el CAE detecti alguna qüestió 

que requereix una visita presencial, s’acordarà amb la universitat la data i l’agenda 

d’aquesta visita. 


