
 
La qualitat, garantia de millora. 

Presentació i objectiu: 

La setena edició dels tallers de reflexió i debat, organitzada aquest cop 

juntament amb la Universitat de Girona, se centra en l’anàlisi de “Cap a 

on anem amb el postgrau?”, un tema de màxima actualitat dins del 

context universitari català d’adaptació de les titulacions a l’EEES. 

Durant aquestes jornades es pretén: 1. analitzar la política i el context 

en què els responsables universitaris han d’elaborar les propostes de 

programes oficials de postgrau (POP), en aquest sentit s’aprofundirà en 

quina és la política dels postgraus a Catalunya i es mostraran les 

visions sobre el marc legal i competencial dels postgraus, 2. promoure 

la reflexió en grup per tractar les diferents perspectives que envolten 

l’elaboració dels POP —les implicacions en la política universitària, la 

materialització de bones pràctiques en gestió i el disseny de 

competències—, 3. i plantejar la seva avaluació i acreditació per part de 

les agències d’avaluació. 

La voluntat d’aquest taller és posar a disposició dels responsables dels 

POP un entorn favorable per a la discussió de tal manera que permeti 

facilitar el desenvolupament de l’enfocament dels programes oficials de 

postgrau per al conjunt del sistema universitari català. 

 

 

Participants: 

Aquest taller està adreçat als responsables de l’elaboració dels 

programes oficials de postgraus de les universitats catalanes, del 

DURSI i d’AQU Catalunya. Concretament als vicerectors competents en 

matèria de postgraus, als responsables universitaris d’adaptació de les 

titulacions a l’EEES, als responsables de la gestió acadèmica, 

administrativa i dels sistemes de qualitat dels POP i als responsables 

dels POP. 

 

Dimecres, 19 d’octubre de 2005 
 
10:00 hores Arribada dels participants al taller. Cafè 
10:30 hores Benvinguda i presentació: cap a on anem amb el 

postgrau? 
Carles Solà Ferrando, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació; Joan Batlle Grabulosa, rector de la Universitat de Girona; Albert 
Bou Vilanova, president del Consell Social de la Universitat de Girona; 
Antoni Serra Ramoneda, president d’AQU Catalunya. 

 
Bloc A: POLÍTIQUES I CONTEXT 

 
10:45 hores La política dels postgraus a Catalunya 

Carles Solà Ferrando, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació. 

 
Bloc B: LA UNIVERSITAT DAVANT EL POSTGRAU 

 
11:45 hores Discussió en quatre grups 

 
Grup 1: Implicacions en la 
política universitària 

Grup 2: Exemples de 
gestió/bones pràctiques de 
gestió 

Grup 3: El disseny de 
competències. Àmbit 
científic i tecnològic 

Grup 4: El disseny de 
competències. Àmbit 
humanístic i social 

Coord.: Dolors Riba Lloret 
(UAB) 
Relator: Esteve Arboix 

Coord.:Blanca Palmada 
Félez (UdG) 
Relator: Miquel Vidal 

Coord.: Claudi Mans 
Teixidó (UB) 
Relatora: Olga Pujolràs 

Coord.; Juan Antonio 
Amador Campos (UB) 
Relatora: Anna Prades 

 
14:00 hores Dinar 
 
15:30 hores El marc legal i competencial dels postgraus 

Carmen Ruíz-Rivas Hernando, directora general de Universidades, 
Ministerio de Educación y Ciencia i Ramon Vilaseca Alavedra, director 
general d’Universitats, Generalitat de Catalunya. 
Presideix: Joan Batlle Grabulosa, rector de la UdG. 

 
16:15 hores Pausa-cafè 
 
16:30 hores Discussió en quatre grups 

 Es formaran quatre nous grups tot barrejant els grups del matí. 
 
18:30 hores Conclusions del primer dia 

Coordinadors dels grups: Dolors Riba; Blanca Palmada; Claudi Mans i Juan 
Antonio Amador. 
Presideix: Sebastián Rodríguez, coordinador d’I+D a AQU Catalunya. 

 
19:30 hores Finalització  
20:30 hores Visita guiada per Girona 
22:00 hores Sopar 
 



 
La qualitat, garantia de millora. 

Dijous, 20 d’octubre de 2005 
 
09:00 hores La gestió de la transparència en els postgraus: 

l’exemple de la Universitat de Girona 
 Blanca Palmada Félez, vicerectora de docència de la UdG. 

Presideix: Antoni Serra Ramoneda, president d’AQU Catalunya. 
 
 
Bloc C:  L’AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DELS PROGRAMES DE 
POSTGRAU I MASTER 

 
09:45 hores El projecte TEEP II 
 Staffan Wáhlen, Coordinator of TEEP, National Agency for Higher 

Education, Sweden, i Josep Grifoll Saurí, responsable del projecte TEEP II 
a AQU Catalunya i cap de l’àrea d’avaluació de la qualitat d’AQU Catalunya. 
Presideix: Victòria Salvadó Martín, Universitat de Girona i membre del 
Consell de Direcció d’AQU Catalunya. 

 
10:30 hores La qualitat dels POPs i l’acreditació dels MÀSTERS 

Gemma Rauret Dalmau, directora d’AQU Catalunya. 
Presideix: Victòria Salvadó Martín, Universitat de Girona i membre del 
Consell de Direcció d’AQU Catalunya. 

 
11:30 hores Pausa cafè 

 
12:00 hores Taula rodona: el paper de les agències en l’avaluació i 

l’acreditació dels POPs: una visió polièdrica 
 Mercè Gisbert Cervera, vicerectora de docència de la Universitat Rovira i 

Virgili, Fidel Corcuera Manso, director de Relaciones Institucionales de la 
ANECA, i Jaume Torras Elías, president de la comissió específica 
d’avaluació de titulacions i programes d’AQU Catalunya. 
Presideix: Antoni Serra Ramoneda, president d’AQU Catalunya. 

 
13:00 hores CLOENDA 

Joan Batlle Grabulosa, rector de la Universitat de Girona; Ramon Vilaseca 
Alavedra, director general d’Universitats; Antoni Serra Ramoneda, president 
d’AQU Catalunya. 
 

13:30 hores Dinar  
 
 

Llengua: La llengua del taller és el català, excepte en aquelles ponències en les 
quals participen persones de fora d’aquest àmbit lingüístic que seran en 
anglès o en castellà. 

Taller: Universitat de Girona. Facultat de Lletres. Pl. Ferrater i Mora,1,17071, 
Girona.  

Allotjament: Hotel Melià Girona. Barcelona, 112, 17003, Girona. 
Dinar 19 Oct.: Dinar fred a la mateixa Facultat de Lletres. 
Dinar 20 Oct.: Hotel Melià Girona. Barcelona, 112, 17003, Girona. 
Sopar: La Torre de Can Roca. Can Sunyer, 46, 17007, Girona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPAONANEM 
AMBELPOSTGRAU? 

   Universitat de Girona, 19 i 20 d’octubre de 2005 


