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GLOSSARI DE SIGLES 

ACAU: Comissió Específica per a l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i Activitats 
Universitaris. És una comissió específica de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU 
Catalunya 

ATP: Comissió Específica per a l’Avaluació de les Titulacions i els Programes. És una comissió 
específica de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya 

CAQ: Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya 

CAR: Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya 

CEMAI: Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i les Activitats Individuals. És una 
comissió específica de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya 

CIRIT: Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 

CNEAI: Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora 

CLiC: Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya 

EEES: Espai europeu d’educació superior 

ENQA: European Network for Quality Assurance in Higher Education 

LOU: Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats 

LUC: Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya 

MEC: Ministeri d’Educació i Ciència 

POP: Programa oficial de postgrau 

PRO-QU: Programa d’AQU Catalunya d’avaluació de titulacions de primer i segon cicle 

REACU: Red Española de Agencias de Calidad Universitaria 

EUA: European University Association 

ESIB/ESU: European Students Union 
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PREÀMBUL 

A banda de dur a terme les activitats planificades, durant l’any 2007 s’ha produït la renovació 
d’alguns dels òrgans de govern i d’avaluació d’AQU Catalunya. D’aquesta manera, el president 
d’AQU Catalunya, Antoni Serra Ramoneda, ha estat renovat en el seu càrrec mitjançant el 
Decret 169/2007, de 24 de juliol, per un període de quatre anys.  

Mitjançant Resolució, de 28 de setembre de 2007, del conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, s’ha renovat el nomenament, com a membres del Consell de Direcció d’AQU 
Catalunya, d’Enric Argullol Murgadas i de Gemma Rigau Oliver. 

Per la seva banda, mitjançant la Resolució IUE/2395/2006, de 16 de juliol, ha estat renovat el 
nomenament del Dr. Joan Rodés Teixidor com a president de la Comissió d’Avaluació de la 
Recerca, també per un període de quatre anys. Aquesta comissió, després de quatre anys, i 
d’acord amb els estatuts d’AQU Catalunya, ha experimentat la renovació més important des 
que es va constituir l’any 2003, i el Consell de Direcció, en la reunió del 22 d’octubre, n’ha 
ratificat la nova composició. Les persones que s’hi han incorporat, a proposta del president, han 
estat les següents: Antònia Agulló Agüero (UPF), Maria Dolors Baró Mariné (UAB), Joaquim 
Casal Fàbrega (UPC), Luis Castañer Muñoz (UPC), Xavier Freixas Dargallo (UPF), José 
Eugenio García-Albea Ristol (URV), Roser González Duarte (UB), Enric Herrero Perpiñán 
(UdL) i Jaume Vilarrasa Llorens (UB). També han entrat a formar part de la Comissió Pere 
Brunet Crosa (UPC) i Maria del Ripoll Freixa Serra (UB); en aquest cas, han estat nomenats 
directament pel conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet. Cal recordar que 
són requisits per formar part de la CAR ser catedràtic o catedràtica en actiu, funcionari o 
contractat, del sistema públic català, i tenir quatre o més avaluacions positives de la seva 
activitat de recerca, o, alternativament, haver estat guardonat amb la medalla Narcís Monturiol, 
la distinció de la Generalitat de Catalunya, o una altra distinció de nivell anàleg o superior 
segons el criteri del Consell de Direcció d’AQU Catalunya. 
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1. ÀREA EUROPEA D’ASSEGURAMENT DE 
LA QUALITAT 

ADAPTACIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN D’AQU 
CATALUNYA ALS ESTÀNDARDS EUROPEUS  
AQU Catalunya ha superat satisfactòriament el procés d’avaluació externa coordinat per 
l’ENQA, d’acord amb els estàndards i les directrius per a l’assegurament de la qualitat en 
l’EEES. L’Associació Europea d’Agències de Qualitat Universitària ha reconegut la 
professionalitat i la credibilitat d’AQU Catalunya a l’hora de dur a terme les seves activitats 
d’avaluació de titulacions i de professorat universitari i, a l’Assemblea General del 20 de 
setembre a Oslo, AQU Catalunya va ser confirmada com a membre de ple dret de l’associació, 
i agència de referència a Europa. 

Per superar aquesta avaluació, AQU Catalunya va elaborar un informe d’autoavaluació 
(disponible a www.aqucatalunya.cat) i va rebre la visita d’un comitè d’avaluació extern, que va 
redactar l’informe d’avaluació externa (difós a través de www.enqa.eu). Aquest comitè 
d’avaluació estava format per: 

 Thierry Malan, inspector general i president honorari, IGAENR (Inspection Générale de 
l’Adminsitration de l’Éducation et de la Recherche) 

 Michael Kraft, personal acadèmic, Austrian FH Council  

 María José Lemaitre, secretària tècnica, Comisión Nacional de Acreditación de 
Pregrado de Chile  

 Maher Tekaya, membre del comitè executiu, ESIB 2006  

 Jean-Marc Rapp, rector, Universitat de Lausana; membre del consell de l’EUA  

Fruit de l’avaluació externa coordinada per l’ENQA van sorgir les recomanacions següents: 

 Millorar la integració, la coherència i l’activitat cíclica d’avaluació d’AQU Catalunya 
mitjançant l’elaboració d’un pla estratègic. 

 Impulsar les actuacions d’avaluació a les institucions universitàries. 

 Desenvolupar conceptes integrats d’avaluació, seguiment i acreditació de màsters i 
graus (en els quals s’inclouen els màsters propis no oficials). 

 Reforçar l’activitat tècnica d’AQU Catalunya pel que fa als processos d’avaluació de la 
qualitat. 
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 Promoure el desenvolupament de sistemes de qualitat interns a les universitats 
(activitat ja considerada en els programes AUDIT i SUPORT). 

 Continuar incrementant el nombre d’avaluadors de fora del sistema universitari de 
Catalunya en tots els àmbits d’avaluació. 

 Reforçar la realització d’estudis sobre el sistema universitari. 

 Reforçar el suport tecnològic en alguns àmbits d’AQU Catalunya encara no coberts o 
amb cobertura millorable. 

El reconeixement de l’ENQA valida les activitats d’avaluació, certificació i acreditació d’AQU 
Catalunya a Europa, i les garanties de qualitat, tant per a l’Administració com per a les 
universitats que constitueixen el sistema universitari català. Així mateix, afavoreix la 
transparència i la rendició de comptes a la societat; la confirmació com a membre de ple dret de 
l’Associació Europea d’Agències de Qualitat Universitària a partir del compliment dels 
estàndards i les directrius europeus facilitarà la inclusió d’AQU Catalunya en el futur registre 
europeu d’agències d’assegurament de la qualitat. 

DESENVOLUPAMENT DELS ESTÀNDARDS I LES DIRECTRIUS 
EUROPEUS DE QUALITAT A LES UNIVERSITATS CATALANES 

Programa AUDIT 
De conformitat amb el compromís de transparència que s’exigeix a les institucions 
universitàries en el marc de l’Espai europeu d’educació superior —«Estàndards i directrius per 
a l’assegurament de la qualitat en l’EEES de l’ENQA»—, i segons el plantejament sobre el 
procediment de disseny i implantació dels títols universitaris que estableix el Reial decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials del MEC, les universitats han de garantir, fent ús de la confiança que la societat els 
atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l’assoliment dels 
objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest repte, les universitats 
han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) establerts 
formalment i disponibles públicament. 

En aquest context, AQU Catalunya, l’ANECA i l’ACSUG han desenvolupat de manera conjunta 
el programa AUDIT, amb l’objectiu d’orientar el disseny dels SGIQ de la formació universitària 
dels centres universitaris, i han integrat totes les activitats que fins ara s’han anat duent a terme 
relacionades amb l’assegurament de la qualitat dels ensenyaments, com ara l’avaluació 
d’ensenyaments, serveis i professorat, l’anàlisi de la satisfacció d’estudiants i titulats i l’anàlisi 
de la inserció laboral o d’informació a la societat. El programa AUDIT vol ser també un 
instrument que contribueixi al reconeixement dels SIGQ dissenyats pels mateixos centres. Per 
aquest motiu, després de les fases de diagnòstic i de disseny dels sistemes de garantia de la 
qualitat, el programa inclou un procés de verificació. En una tercera etapa, el programa AUDIT 
certificarà els SGIQ ja implantats pels centres universitaris. 
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L’any 2007, 24 centres de les universitats catalanes han presentat la sol·licitud d’adhesió a 
l’AUDIT i han formalitzat el conveni per al desplegament del programa l’any 2008: 

 

Universitat Centre  Etapa 
UB Facultat de Química 1a (febrer 2008) 
 Facultat de Psicologia 1a (febrer 2008) 
  Facultat de Biblioteconomia i Documentació 1a (febrer 2008) 
UAB Facultat de Veterinària 1a (febrer 2008) 
  Facultat de Filosofia i Lletres 1a (febrer 2008) 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 1a (febrer 2008) 
UPC Facultat de Matemàtiques i Estadística 2a (juny 2008) 
  Facultat d’Informàtica de Barcelona 2a (juny 2008) 
  Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 2a (juny 2008) 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i 

Ports 
2a (juny 2008) 

  Escola Politècnica Superior de Castelldefels 2a (juny 2008) 
UPF Estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració 2a (juny 2008) 
UdG Escola Universitària d’Infermeria 2a (juny 2008) 
  Facultat de Turisme 2a (juny 2008) 
URV Facultat de Química 2a (juny 2008) 
  Escola Universitària de Turisme i Oci 2a (juny 2008) 
UOC Estudis de Dret i Ciència Política 1a (febrer 2008) 
URL Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses i 

Facultat de Dret 
1a (febrer 2008) 

 Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna 1a (febrer 2008) 
 Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 

Blanquerna 
2a (juny 2008) 

  Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició 
Blanquerna 

2a (juny 2008) 

UVic Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació  2a (juny 2008) 
UIC Facultat de Ciències Econòmiques i Socials 1a (febrer 2008) 
UAO CEU Facultat de Ciències Socials 2a (juny 2008) 

 

Amb el propòsit d’orientar el disseny dels SGIQ, AQU Catalunya, l’ANECA i l’ACSUG han 
elaborat, de manera conjunta, i han publicat els documents següents: 

 Guia per al disseny de sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació 
universitària (document que defineix els fonaments per al disseny de sistemes de garantia 
interna de la qualitat i la planificació i el desenvolupament del programa AUDIT). 

 Directrius per al disseny de sistemes de garantia interna de qualitat de la formació 
universitària (document que ofereix directrius per al disseny de sistemes de garantia interna 
de la qualitat i la seva definició i documentació). 

 Eines per al diagnòstic en la implantació de sistemes de garantia interna de qualitat de la 
formació universitària (document que facilita als centres universitaris una eina que els 
permeti iniciar la primera etapa en el procés de definició i implantació d’un sistema intern de 
qualitat). 
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 Guia d’avaluació del disseny de sistemes de garantia interna de qualitat de la formació 
universitària (document que explica el procés d’avaluació del disseny de sistemes de 
garantia interna de la qualitat dels centres de formació universitària). 

Projecte SUPORT 
En el marc del programa AUDIT, AQU Catalunya ha definit el programa SUPORT, l’objectiu 
principal del qual és donar suport a les universitats catalanes, mitjançant les unitats tècniques 
de qualitat, en el desenvolupament i l’aplicació dels estàndards i les directrius europeus de la 
qualitat, que es concretaran amb l’establiment dels sistemes interns de garantia de la qualitat, 
com també en la preparació dels processos d’avaluació interna i d’acreditació de les propostes 
de noves titulacions. 

Els objectius específics són els següents: 

 Generar un marc de referència general a partir de les aportacions i la col·laboració del 
conjunt d’universitats catalanes a fi de crear una xarxa de coneixement.  

 Facilitar la difusió de les bones pràctiques dutes a terme per les universitats catalanes.  

 Facilitar l’adquisició d’experiències nacionals i internacionals, mitjançant l’anàlisi de casos 
d’altres universitats espanyoles i europees.  

 Recollir una base documental sòlida que permeti el disseny del sistema intern de qualitat. 

El desenvolupament del programa SUPORT ha quedat afectat per modificacions en l’agenda 
de treball de les unitats tècniques de qualitat. 
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2. AVALUACIÓ DE LA QUALITAT 
INSTITUCIONAL 

QUALITAT DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ 

Qualitat dels màsters 
Per encàrrec del departament competent en matèria d’universitats, AQU Catalunya ha finalitzat 
la segona experiència d’avaluació de sol·licituds d’estudis oficials de les universitats catalanes 
per al curs 2007-2008, amb el lliurament de l’informe definitiu sobre aquesta convocatòria 
(oberta el 2006). L’avaluació ha comportat l’anàlisi de 183 propostes de màster amb els 
resultats següents: 

 

Tipus de màster Total % Favorable % Desfavorable % 
Acadèmic/mixt 111 60,6 86 77,5 25 22,5 
Professional 30 16,4 18 60,0 12 40,0 
Recerca 42 23 38 90,5 4 9,5 
Total 183  142  41  

 

L’avaluació la van fer disset subcomitès, cadascun dels quals estava format per tres experts, 
que tractaven propostes de màsters de disciplines properes. 

En aquesta segona convocatòria es van introduir les millores següents respecte de la primera: 

 Increment del nombre d’avaluadors per proposta. 

 Informació a través del web d’AQU Catalunya dels avaluadors participants. 

 Informació a través del web d’AQU Catalunya dels resultats de les avaluacions, amb la 
inclusió d’una llista de les propostes valorades positivament. 

Al final d’any s’ha obert la convocatòria 2007, que finalitzarà el primer trimestre del 2008. 
Aquesta convocatòria, que ha rebut 80 propostes, inclou les millores següents: 

 Participació significativa d’experts externs al sistema català (dos de cada tres experts). 

 Augment d’experts estrangers fins al 16,4%. 

 Coordinació, per part dels experts catalans, dels equips d’avaluació externs, i enllaç 
amb l’ATP. 
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 Millora del calendari, que permet una interacció entre experts i universitats abans 
d’emetre l’informe final. 

 Publicació al web d’AQU Catalunya de la llista d’experts participants. 

Pla pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES 
L’any 2004 va començar el Pla pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES, amb l’objectiu 
d’impulsar la integració de les universitats catalanes a l’Espai europeu d’educació superior i la 
voluntat de ser un instrument eficaç perquè les universitats adquirissin experiència per a 
l’adaptació successiva de tots els seus estudis abans de l’any 2010. 

Després de dos anys de seguiment, el 2007 AQU Catalunya ha dissenyat i ha fet públic el 
procediment de certificació de l’adaptació de les titulacions de les universitats del sistema 
universitari de Catalunya a l’EEES. Aquest procés fa èmfasi en les evidències públiques que els 
estudiants matriculats i els estudiants potencials tenen a la disposició sobre l’adaptació. 
D’aquesta manera, la certificació positiva dels ensenyaments es basa en els elements 
següents: 

 La participació adequada en el seguiment durant l’etapa d’implantació. 

 La disposició d’una evidència pública i consistent sobre l’adaptació. 

 L’aportació de resultats acadèmics i de satisfacció de l’adaptació. 

A fi que el procés no comporti la generació de nova documentació, AQU Catalunya ha proposat 
que l’avaluació es faci sobre evidències existents. En aquest sentit, AQU Catalunya ha publicat 
el document «Evidències necessàries per al procés d’avaluació i certificació de les titulacions 
participants en el Pla pilot d’adaptació a l’EEES». 

La convocatòria per a la certificació de l’adaptació de titulacions a l’EEES s’obrirà durant el 
primer semestre del 2008. 

Programa VIRTUAL 
El programa VIRTUAL comporta l’avaluació d’ensenyaments virtuals, prenent com a model el 
sistema d’avaluació d’ensenyaments emprat fins ara per AQU Catalunya. El material 
metodològic elaborat per dur a terme aquest programa consisteix a adaptar a les peculiaritats 
de la formació virtual les guies que s’han anat utilitzant i transformant al llarg dels anys en 
l’avaluació d’ensenyaments del programa PRO-QU, i, a més a més, incorporar les 
especificacions internacionals d’avaluació d’aquest tipus d’ensenyaments. 

En el marc del programa VIRTUAL ha començat el procés d’avaluació de la Universitat Oberta 

de Catalunya. Aquest procés consta de dues unitats d’anàlisi: 

 Nivell institucional: s’avaluen els objectius, els processos i els mecanismes centralitzats 
de la universitat. 

 Nivell de titulacions: s’avaluen la concreció d’objectius, el funcionament de processos i 
els resultats en l’àmbit dels estudis. 



 

 

Memòria d’activitats 2007   |   14 
 

El 2007 s’ha revisat i s’ha publicat la segona edició del material metodològic d’aquest 
programa: 

 Guia d’avaluació interna dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació 
institucional (2a edició)  

 Guia d’avaluació externa dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació 
institucional (2a edició)  

 Guia d’avaluació interna dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació de 
les titulacions (2a edició)  

 Guia d’avaluació externa dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació de 
les titulacions (2a edició) 

Ha finalitzat l’avaluació institucional i la primera tanda d’avaluació d’estudis, que ha inclòs Dret i 
Ciència Política i els estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, i ha començat l’avaluació 
de les titulacions d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica 
d’Informàtica de Sistemes i el segon cicle d’Enginyeria Informàtica. A partir del gener de 2008 
es continuarà amb els programes de Ciències Empresarials i Investigació i Tècniques de 
Mercat. 

 

QUALITAT DE LES INSTITUCIONS  

Programa d’avaluació de biblioteques 
Amb la visita a la biblioteca de la URV ha finalitzat l’avaluació externa dels serveis bibliotecaris 
de les universitats que participen en aquest programa. A partir dels informes d’avaluació interna 
i externa de cadascuna de les universitats analitzades (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, 
UOC, UVic i UAO CEU), AQU Catalunya ha elaborat l’informe d’avaluació transversal, que està 
pendent de ser aprovat per la Comissió Específica per a l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i 
Activitats Universitaris. 

Programa d’avaluació dels centres adscrits 
AQU Catalunya ha iniciat el desenvolupament de la metodologia específica per a l’avaluació de 
centres adscrits basada en l’anàlisi de la capacitat del mateix centre per oferir ensenyaments 
de qualitat, l’adaptació als nous marcs legals i la coordinació entre la universitat i el centre 
adscrit. Al final d’any s’ha presentat als responsables universitaris aquest primer esquema de 
continguts sobre els quals s’articularia l’avaluació de centres adscrits. 

Avaluació de centres de recerca 
Amb l’objectiu de crear una eina metodològica flexible, que permetés l’avaluació de centres de 
recerca d’universitats de tipologia diferent, AQU Catalunya ha elaborat la Guia d’avaluació de 
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centres de R+D. La guia descriu un procés d’avaluació que segueix l’enfocament habitual 
d’AQU Catalunya, on després d’una etapa d’avaluació interna, amb l’elaboració d’un informe 
d’autoavaluació per part d’un comitè d’avaluació interna, té lloc l’avaluació externa amb un 
comitè format per experts internacionals. 

El 27 de novembre, AQU Catalunya va signar un conveni per a l’avaluació, l’any 2008, de 
l’Institut Universitari de l’Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, experiència que ha de 
servir com a prova pilot d’ús de la guia i del marc metodològic que se’n deriva. 

 

INFORME ANUAL D’AVALUACIÓ  

Informe anual de valoració de la qualitat del sistema 
universitari 
El mes de setembre, l’ATP va aprovar el contingut de l’Informe 2006. Procés d’avaluació de la 
qualitat del sistema universitari a Catalunya, que inclou els resultats de les avaluacions 
corresponents a les titulacions següents: 

 

Àrea de Ciències Socials 
Ciències Empresarials i Turisme, Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme (UPF) 
Ciències del Treball (URV) 
Direcció Hotelera, Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (UAB) 
Educació Social (UAB) 
Mestres, especialitat d’Educació especial, Educació física, Educació infantil, Educació musical i Educació 
primària (UdL) 
Publicitat i Relacions Públiques (UAB) 
Àrea de Ciències de la Salut 
Ciència i Tecnologia dels Aliments (UAB) 
Fisioteràpia, Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat (UAB) 
Fisioteràpia, Escola de Ciències de la Salut de Manresa (UAB) 
Infermeria (UdL) 
Àrea Tècnica 
Enginyeria Química (UAB) 
Enginyeria Tècnica en Topografia (UPC) 

DESENVOLUPAMENT D’ALTRES PROJECTES I ELABORACIÓ 
D’ESTUDIS 

Projecte per fomentar la participació dels estudiants en 
l’avaluació de programes i institucions 
L’Espai europeu d’educació superior reconeix els estudiants com a membres de ple dret de la 
comunitat universitària i preveu la seva participació en l’organització i els continguts educatius 
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de les universitats i en les activitats d’altres institucions d’educació superior. El Comunicat de 
Berlín i el Comunicat de Bergen recullen explícitament la necessitat de promoure la participació 
dels estudiants; d’altra banda, tant la LUC com la LOU incorporen articles en aquest sentit. En 
aquest context, AQU Catalunya ha continuat impulsant accions que tenen com a objectiu 
implicar els estudiants en els processos d’avaluació i en la formació universitària: 

 Disseny de cursos adreçats a estudiants que tracten les vies de participació dels 
alumnes en els processos d’avaluació i en el disseny de plans d’estudis. Aquests 
cursos tenen una durada d’entre 20 i 30 hores i estan reconeguts amb crèdits de lliure 
elecció. Des del 2005 s’han dut a terme diversos cursos a les universitats UAB i UdL, 
on s’han format aproximadament uns 130 estudiants. Aquest any s’ha reeditat a la UAB 
el curs Participació dels estudiants en processos d’assegurament de la qualitat: disseny 
de plans d’estudis amb ulls d’estudiants. 

 Incorporació d’estudiants en els comitès d’avaluació externa. Així ha estat en 
l’avaluació transversal dels cinc ensenyaments de Magisteri i en el cas d’Enginyeria 
Química. En el cas de l’avaluació virtual, s’han nomenat graduats recents que han 
aportat la doble visió d’estudiants i professionals. Finalment, en l’avaluació dels serveis 
bibliotecaris hi ha hagut també la participació d’estudiants en tots els comitès externs. 
Així mateix, amb el suport dels vicerectors de Qualitat i d’Estudiants, s’ha incorporat un 
estudiant com a membre de ple dret de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU 
Catalunya i en la seva Comissió Específica per a l’Avaluació de les Titulacions i els 
Programes. 

Anàlisi de la qualitat dels indicadors de docència, recerca i 
serveis 
AQU Catalunya ha sol·licitat i ha obtingut un ajut atorgat pel Ministeri d’Educació i Ciència, dotat 
amb 8.855 euros, per dur a terme un estudi sobre les variables que determinen el rendiment 
acadèmic dels estudiants universitaris i la possible construcció d’un model explicatiu.  

Partint de referències internacionals, el projecte té l’objectiu de descriure un model per al 
sistema universitari de Catalunya que, per mitjà de diferents variables (àmbit disciplinari, 
estudis/ocupació pares, qualitat acadèmica dels estudiants que accedeixen a la universitat i 
dedicació de l’estudiant als estudis), permeti explicar el comportament dels indicadors de 
rendiment (taxa d’aprovats, durada mitjana dels estudis, taxa de graduació, abandó, qualitat de 
la inserció laboral, etc.). És previst que l’anàlisi finalitzi durant el primer trimestre del 2008. 

Estudi sobre la inserció laboral dels graduats 
AQU Catalunya ha signat els convenis amb les universitats públiques catalanes i els seus 
consells socials, i amb la Universitat de Vic, per dur a terme i finançar la tercera edició de 
l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral. Aquesta edició presenta dues 
novetats importants, ja que inclou la inserció laboral dels doctors 2003-2004 i el seguiment dels 
graduats d’Humanitats 2000-2001. D’aquesta manera, el tercer estudi d’inserció laboral conté la 
realització de tres enquestes amb els objectius següents: 
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 Titulats 2003-2004. Analitzar la qualitat de la inserció laboral dels graduats de la 
promoció 2003-2004 (excepte en el cas de la titulació de Medicina, que són els 
graduats del curs 2000-2001) i la valoració que els graduats en qüestió fan, després de 
tres anys, de la formació rebuda. 

 Doctors 2003-2004. Analitzar la qualitat de la inserció laboral dels doctors que van 
llegir la tesi els anys 2003 i 2004 i la valoració que els doctors en qüestió fan, després 
de tres anys, de la formació rebuda.  

 Seguiment Humanitats 2000-2001. Analitzar la qualitat de la inserció laboral dels 
graduats d’Humanitats que en la segona edició de l’enquesta d’inserció laboral (any 
2005) presentaven situacions laborals inadequades a la seva formació. 

Tenint en compte aquests objectius, la població de referència d’aquesta tercera edició, que es 
farà el 2008, la formen 24.880 graduats, dels quals l’estudi espera enquestar una mostra de 
13.500, per tal d’assegurar la fiabilitat màxima dels resultats, ja que s’estableixen quotes 
proporcionals per estudis i universitats. 

Elaboració d’estudis i informes 
Amb l’objectiu d’oferir informació global i de caràcter públic sobre la qualitat dels ensenyaments 
universitaris a Catalunya, AQU Catalunya ha elaborat i ha publicat l’informe El sistema 
universitari públic català 2000-2005: una perspectiva des de l’avaluació d’AQU Catalunya, que 
presenta una visió panoràmica dels punts forts i els punts febles del sistema universitari a partir 
de l’experiència de prop d’onze anys de funcionament d’AQU Catalunya. 

Per tal de promoure l’elaboració d’estudis i informes, el 12 d’octubre AQU Catalunya va obrir 
dues convocatòries públiques adreçades a grups d’investigadors de les universitats catalanes 
per a: 

 L’elaboració d’estudis per aprofundir en el coneixement i el diagnòstic del sistema 
universitari català, prenent com a referents les informacions recollides a la publicació 
«El sistema universitari públic català 2000-2005: una perspectiva des de l’avaluació 
d’AQU Catalunya», i en els processos d’avaluació institucional realitzats per AQU 
Catalunya; i també amb l’objectiu de generar marcs de referència contextualitzats i 
precisos sobre punts d’especial interès o repercussió social (import màxim per projecte, 
60.000 euros). 

 L’elaboració de guies d’avaluació de competències per àmbits de coneixement 
(Humanitats, Ciències Socials, Ciències, Ciències de la Vida, Medicina i Salut, i 
Enginyeria i Arquitectura) i per àmbits específics (Laboratoris, Treball de camp i 
projectes finals de carrera per àmbits de coneixement) amb l’objectiu que siguin tinguts 
en compte per les titulacions universitàries amb vista als futurs processos d’acreditació 
(import màxim per projecte, 180.000 euros). 

Totes les sol·licituds presentades, un total de 25 estudis i dinou guies, han estat valorades 
prèviament d’acord amb els criteris establerts en les convocatòries per avaluadors experts. 
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Seguidament, les comissions de selecció de guies i d’estudis van avaluar les propostes aplicant 
els criteris esmentats i tenint en compte els informes previs dels experts. 

L’11 de desembre, AQU Catalunya va publicar l’adjudicació dels ajuts amb els resultats 
següents: 

 

Estudis 

Estudi per analitzar l’impacte dels processos de verificació dels màsters oficials realitzats per AQU 
Catalunya 
Desert 
Estudi per analitzar la qualitat de l’ensenyament des de la perspectiva dels estudiants 
Responsable Universitat Puntuació Import atorgat 
Joan Rué Domingó UAB 93 13.700 € 
Estudi per analitzar dades i causes de l’abandó dels estudiants a la universitat 
Responsable Universitat Puntuació Import atorgat 
Joaquín Gairín Sallán UAB 91,5 10.000 € 
Estudi sobre l’accés i el resultat de la via de Formació Professional als estudis universitaris 
Desert 
Estudi sobre el rendiment acadèmic dels estudiants el primer any a la universitat 
Responsable Universitat Puntuació Import atorgat 
Ferran Mañé Vernet URV 87,5 10.000 € 

 

Guies 

Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea d’Humanitats 
Responsable Universitat Puntuació Import atorgat 
Gemma Puigvert Planagumà UAB 69,5 15.000 € 
Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea de Ciències Socials 
Responsable Universitat Puntuació Import atorgat 
Joaquín Gairín Sallán UAB 85,5 13.500 € 
Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea de Matemàtiques i Ciències Experimentals 
Responsable Universitat Puntuació Import atorgat 
Mercè Izquierdo Aymerich UAB 74,5 15.000 € 
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Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea de Ciències de la Vida, Medicina i Salut 
Responsable Universitat Puntuació Import atorgat 
Josep Carreras Barnés UB 87,5 14.500 € 
Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea d’Enginyeria i Arquitectura 
Responsable Universitat Puntuació Import atorgat 
Elisabet Golobardes Ribé URL 79 15.000 € 
Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea de Ciències i Tecnologia 
Responsable Universitat Puntuació Import atorgat 
María Martínez Martínez UPC 88 15.000 € 
Guia per a l’avaluació de competències en els treballs de camp en les Ciències Socials 
Responsable Universitat Puntuació Import atorgat 
Montserrat Calbó Angrill UdG 60,5 14.732 € 
Guia per a l’avaluació de competències en el projecte final de carrera d’Humanitats 
Desert 
Guia per a l’avaluació de competències en el projecte final de carrera de Ciències Socials 
Responsable Universitat Puntuació Import atorgat 
Joan Mateo Andrés UB 72 15.000 € 
Guia per a l’avaluació de competències en el projecte final de carrera de Matemàtiques i Ciències 
Experimentals 
Desert 
Guia per a l’avaluació de competències en el projecte final de carrera de Ciències de la Vida, Medicina i Salut 
Desert 
Guia per a l’avaluació de competències en el projecte final de carrera d’Enginyeria i Arquitectura 
Responsable Universitat Puntuació Import atorgat 
Elena Valderrama Vallés UAB 93 14.750 € 

 

Un cop resolta la convocatòria, AQU Catalunya ha establert els mecanismes pertinents per tal 
d’assegurar la comunicació entre els grups, la qualitat dels projectes i el desenvolupament en el 
calendari previst. Aquests projectes es presentaran en les reunions de llançament, que se 
celebraran el 2008. Les accions que es duran a terme posteriorment seran reunions a AQU 
Catalunya o lliurament d’informes parcials per exposar el progrés dels projectes, dimensionats 
correctament d’acord amb el temps de durada de cada projecte, i reunions de tancament dels 
projectes i de preparació de la seva difusió. 
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3. PROFESSORAT I RECERCA 

L’AVALUACIÓ DE PROFESSORAT LECTOR I 
COL·LABORADOR 

Lector i col·laborador 
Els articles 48 i 49 de la LUC estableixen que per ser admeses als processos selectius que la 
universitat convoqui per accedir a professorat lector o col·laborador, les persones candidates 
han de disposar d’un informe favorable d’AQU Catalunya, el qual té validesa indefinida. AQU 
Catalunya va iniciar l’activitat d’emissió d’informes per a aquestes categories l’any 2003 i n’ha 
realitzat, fins al 2007, dotze convocatòries (la figura del col·laborador s’ha avaluat en onze 
d’aquestes convocatòries). 

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, deixa sense contingut l’article 51, que regulava la figura de 
professorat col·laborador. Per aquest motiu, i fins que el Govern no dicti la normativa sobre la 
contractació excepcional de professorat col·laborador per part de les universitats (tal com 
estableix la Disposició transitòria segona de la modificació de la LOU), la Comissió de 
Professorat Lector i Professorat Col·laborador d’AQU Catalunya ha considerat adequat no 
admetre a tràmit les sol·licituds per a l’emissió de l’informe previ a la selecció per a la 
contractació del professorat col·laborador (Resolució IUE/2218/2007, de 13 de juliol, que dóna 
publicitat a l’acord de la CLiC pel qual no s’admeten a tràmit les sol·licituds per a l’emissió de 
l’informe previ a la selecció per a la contractació de professorat col·laborador per part de les 
universitats públiques catalanes).  

D’aquesta manera, a la segona convocatòria del 2007 d’emissió d’informes previs a la 
contractació de professorat lector i col·laborador només s’han avaluat sol·licituds de lector. 

Sol·licituds 

La via presencial és la primera forma de presentació de sol·licituds: 

Professorat col·laborador 

 Total: 391 

 Presencial: 180 (46%) 

 Telemàtica: 119 (30%) 
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 Correu: 50 (13%) 

 Altres registres: 42 (11%) 

Professorat lector 

 Total: 511 

 Presencial: 249 (49%) 

 Telemàtica: 156 (30%) 

 Correu: 69 (14%) 

 Altres registres: 37 (7%) 

Resultats1 

Primera convocatòria (oberta del 29 de gener al 9 de febrer) 
Col·laborador 

  TS TSR F D RE RD TF TD %F 
Humanitats 54 1 31 19 0 3 31 22 58 
Ciències Socials 112 4 48 49 1 10 49 59 45 
Ciències 49 0 35 14 0 0 35 14 71 
Ciències de la Vida 16 0 8 8 0 0 8 8 50 
Ciències Mèdiques  71 1 44 26 0 0 44 26 63 
Enginyeria i Arquitectura 89 3 56 25 0 5 56 30 65 

Total 391 9 222 141 1 18 223 159 58 
 

                                                      

1. Aquests resultats inclouen la resolució dels recursos de la segona convocatòria, que s’ha dut a terme durant el 

primer trimestre del 2008. TS: total sol·licituds; TSR: tancats sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; RE: 

recursos estimats; RD: recursos desestimats; RP: recursos pendents; TF: total favorables; TD: total desfavorables; %F: 

percentatge de favorables sobre el total. 
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Lector 

  TS TSR F D RE RD TF TD %F 
Humanitats 43 0 25 15 1 2 26 17 60 
Ciències Socials 83 1 35 31 2 14 37 45 45 
Ciències 33 1 23 7 0 2 23 9 72 
Ciències de la Vida 16 1 6 8 0 1 6 9 40 
Ciències Mèdiques 29 0 17 9 1 2 18 11 62 
Enginyeria i Arquitectura 39 0 33 4 0 2 33 6 85 

Total 243 3 139 74 4 23 143 97 60 

 

Segona convocatòria (oberta del 17 al 28 de setembre) 
Lector 

  TS TSR F D RE RD TF TD %F 
Humanitats 43 0 31 11 0 1 31 12 72 
Ciències Socials 55 0 15 29 2 9 17 38 31 
Ciències 47 1 33 12 1 0 34 12 72 
Ciències de la Vida 27 1 8 16 0 2 8 18 30 
Ciències Mèdiques  32 5 14 11 0 2 14 13 44 
Enginyeria i Arquitectura 64 0 48 11 1 4 49 15 77 

Total 268 7 149 90 4 18 153 108 57 

 

La CLiC, mitjançant la resolució IUE/3907/2007, de 27 de desembre, ha donat publicitat al 
procediment per a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de 
professorat lector per a l’any 2008 i n’ha establert els terminis: 

 Del 28 de gener al 8 de febrer de 2008, ambdós inclosos 

 Del 15 al 26 de setembre de 2008, ambdós inclosos 

 

LES ACREDITACIONS DE RECERCA I DE RECERCA 
AVANÇADA 

Acreditacions de recerca i acreditacions de recerca avançada 
Tal com s’indica en l’article 47 de la LUC, per ser admeses als processos selectius que la 
universitat convoqui per accedir a professorat agregat o catedràtic o catedràtica, les persones 
candidates han de disposar d’una acreditació de recerca o una acreditació de recerca 
avançada d’AQU Catalunya, la qual té validesa indefinida. 

AQU Catalunya va iniciar l’activitat d’emissió d’acreditacions de recerca i de recerca avançada 
l’any 2003, i n’ha realitzat, fins al 2007, nou convocatòries. 
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Sol·licituds 

La via presencial és la primera forma de presentació de sol·licituds: 

Professorat agregat 

 Total: 491 

 Presencial: 210 (43%) 

 Telemàtica: 168 (34%) 

 Correu: 88 (18%) 

 Altres registres: 25 (5%) 

Catedràtics/catedràtiques 

 Total: 148 

 Presencial: 66 (45%) 

 Telemàtica: 56 (38%) 

 Correu: 21 (14%) 

 Altres registres: 5 (3%) 
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Resultats2 

Primera convocatòria (oberta del 16 al 27 d’abril de 2007) 
Recerca 

  TS TSR F D RE RD TF TD %F 
Humanitats 47 3 20 19 1 4 21 23 48 
Ciències Socials 48 0 16 26 0 6 16 32 33 
Ciències 55 3 37 12 1 2 38 14 73 
Ciències de la Vida 24 2 7 12 0 3 7 15 32 
Ciències Mèdiques  72 6 18 32 0 16 18 48 27 
Enginyeria i Arquitectura 51 3 33 11 1 3 34 14 71 

Total 297 17 131 112 3 34 134 146 48 

 

Recerca avançada 

  TS TSR F D RE RD TF TD %F 
Humanitats 6 0 3 1 1 1 4 2 67 
Ciències Socials 21 1 9 5 1 5 10 10 50 
Ciències 15 0 9 6 0 0 9 6 60 
Ciències de la Vida 4 1 1 2 0 0 1 2 33 
Ciències Mèdiques  23 1 11 9 1 1 12 10 55 
Enginyeria i Arquitectura 17 0 8 7 0 2 8 9 47 

Total 86 3 41 30 3 9 44 39 53 

 

Segona convocatòria (oberta del 17 al 30 d’octubre de 2007) 
Recerca 

  TS TSR F D RE RD RP TF TD %F 
Humanitats 27 0 20 5 0 0 2 20 5 74 
Ciències Socials 26 1 11 6 0 0 8 11 6 44 
Ciències 32 0 22 7 0 0 3 22 7 69 
Ciències de la Vida 22 0 7 13 0 0 2 7 13 32 
Ciències Mèdiques  59 3 17 31 0 0 8 17 31 30 
Enginyeria i Arquitectura 28 3 13 9 0 0 3 13 9 52 

Total 194 7 90 71 0 0 26 90 71 48 

 

                                                      

2. Aquests resultats inclouen la resolució dels recursos que s’ha dut a terme durant el primer trimestre del 2008. 



 

 

Memòria d’activitats 2007   |   25 
 

Recerca avançada 

  TS TSR F D RE RD RP TF TD %F 
Humanitats 7 0 3 2 0 0 2 3 2 43 
Ciències Socials 12 0 7 4 0 0 1 7 4 58 
Ciències 13 1 8 4 0 0 0 8 4 67 
Ciències de la Vida 4 0 1 1 0 0 2 1 1 25 
Ciències Mèdiques  19 2 9 7 0 0 1 9 7 53 
Enginyeria i Arquitectura 7 0 5 2 0 0 0 5 2 71 

Total 62 3 35 20 0 0 6 33 20 56 

 

La CAR, mitjançant les resolucions IUE/2961/2007 i IUE/2962/2007, d’1 d’octubre, ha donat 
publicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca i de l’acreditació de recerca 
avançada i al termini de la primera convocatòria del 2008: 

 Del 17 al 30 d’abril de 2008 (ambdós inclosos) 

L’AVALUACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I DE RECERCA DE 
LES UNIVERSITATS PRIVADES 

Avaluació de l’activitat del personal docent i de recerca de les 
universitats privades 
D’acord amb l’ordre de la LUC, AQU Catalunya és l’encarregada de l’avaluació de l’activitat 
docent i de recerca del professorat de les universitats privades. Les cinc universitats privades 
del sistema universitari català (Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Ramon Llull, 
Universitat de Vic, Universitat Internacional de Catalunya i Universitat Abat Oliba CEU) han 
signat amb AQU Catalunya els convenis corresponents per a l’avaluació del seu professorat. La 
del 2007 ha estat la darrera avaluació de professorat d’universitats privades duta a terme sobre 
la base dels criteris aprovats l’any 2005; a partir del 2008, l’avaluació d’aquest professorat 
s’integrarà en les convocatòries de lector, agregat i catedràtic. Els resultats d’aquesta 
convocatòria han estat els següents:  

 

 TS TSR F D RE RD TF TD %F 
Humanitats 18 0 11 7 1 3 12 6 67 
Ciències Socials 67 0 36 31 0 8 36 31 53 
Ciències 1 0 1 0 0 0 1 0 100 
Ciències de la Vida 4 0 1 3 0 0 1 3 25 
Ciències Mèdiques  7 0 2 5 1 3 3 4 43 
Enginyeria i Arquitectura 22 0 12 10 1 3 13 9 59 

Total 119 0 63 56 3 17 66 53 55 
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L’AVALUACIÓ DELS MÈRITS DEL PROFESSORAT 
A partir del Decret 405/2006, pel qual es va aprovar el Reglament sobre les retribucions 
addicionals del personal docent i de recerca funcionari i contractat de les universitats públiques 
de Catalunya (que regula els diferents aspectes relatius a les retribucions addicionals per mèrits 
de docència, recerca i gestió), i en virtut de les funcions que la LUC li atribueix, AQU Catalunya 
va establir, al final del 2006, d’una banda, els requisits que ha de satisfer el model d’avaluació 
dels mèrits individuals de docència i de gestió i, de l’altra, el procediment i els criteris 
d’avaluació dels mèrits individuals de recerca del professorat universitari per a l’assignació dels 
complements retributius. 

Certificació de l’avaluació dels mèrits docents del professorat 
Durant el període 2003-2006, la implantació a les universitats públiques catalanes dels models 
d’avaluació de la docència, certificats per AQU Catalunya, va representar un pas endavant en 
aquest àmbit. A partir dels criteris generals aprovats pel Consell Interuniversitari de Catalunya i 
de les indicacions d’AQU Catalunya, les universitats van desenvolupar els instruments 
adequats que van permetre l’avaluació de més de 3.000 professors. 

El novembre de 2006, AQU Catalunya va establir el procediment i la certificació de la valoració 
dels mèrits individuals docents del professorat universitari, de manera que, per a l’avaluació de 
l’activitat docent del personal docent i de recerca, les universitats públiques catalanes havien 
d’aplicar els respectius manuals d’avaluació docent vigents i certificats per AQU Catalunya i 
trametre a AQU Catalunya, en els terminis previstos, els informes d’avaluació de l’activitat 
docent del professorat universitari perquè la CEMAI els certifiqués. El termini per presentar els 
informes finalitzava el 31 de maig de 2007. Ara bé, atès que moltes universitats ja havien dut a 
terme les seves avaluacions, i per tal d’avançar el pagament als professors ja avaluats, AQU 
Catalunya va preveure un període extraordinari de certificació el gener de 2007. 

L’aprovació del Decret 405/2006, com també la finalització de l’etapa experimental de posada 
en marxa del model, van fer necessària la reflexió conjunta per tal de plantejar l’evolució futura 
d’aquest procés. En aquest context, el 26 de febrer es va celebrar a la UAB una sessió sobre 
l’avaluació de l’activitat docent del professorat que, organitzada per AQU Catalunya, va tenir la 
participació de vicerectors competents en matèria d’avaluació docent i responsables de les 
unitats de qualitat de les universitats públiques catalanes. Tenia un objectiu doble: analitzar els 
resultats assolits els tres primers anys d’aplicació del model (2003-2006) i iniciar el procés per 
al disseny de les fases i els mecanismes per a la seva acreditació. 

A partir d’aquesta experiència, AQU Catalunya va obrir un període perquè les universitats 
poguessin ajustar els seus models d’avaluació docent. D’aquesta manera, mitjançant la 
Resolució IUE/2037/2007, de 25 de juny, AQU Catalunya donava publicitat a les instruccions 
per a la certificació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes. El 
termini per a la presentació de les sol·licituds per a la certificació dels manuals es va obrir de l’1 
al 31 d’octubre de 2007, ambdós inclosos. La CEMAI, reunida en sessió ordinària el 13 de 
desembre de 2007, va emetre les certificacions dels manuals presentats (UB, UAB, UPC, UdG, 
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UdL, URV, URL, UVic, UIC, UAO),3 que substitueixen els que van ser certificats l’any 2003, i 
s’hauran d’aplicar en l’avaluació dels mèrits docents meritats el 31 de desembre de 2007. La 
certificació d’aquests manuals serà reconeguda per l’ANECA en el marc del programa 
DOCENTIA de suport a l’avaluació de l’activitat docent del professorat universitari. 

Resultats 
Convocatòria 2005 (on es tenen en compte els mèrits docents del professorat funcionari de 
les universitats públiques fins al 31 de desembre de 2005) 

Sol·licitants 
potencials 

Total 
sol·licitants % Positius % Negatius % Favorables/potencials 

1.031 1.020 nd 1.002 98 18 2 nd 

 

Convocatòria extraordinària 2005 (on es tenen en compte els mèrits docents del professorat 
funcionari i contractat de les universitats públiques fins al 31 de desembre de 2005) 

Sol·licitants 
potencials 

Total 
sol·licitants % Positius % Negatius % Favorables/potencials 

684 275 40 247 89 32 11 36 

 

Convocatòria 2006 (on es tenen en compte els mèrits docents del professorat funcionari i 
contractat de les universitats públiques fins al 31 de desembre de 2006) 

Sol·licitants 
potencials 

Total 
sol·licitants %  Positius % Negatius % Favorables/potencials 

1.869 1.168 62 1.116 95 52 4 59 

 

Avaluació dels mèrits de recerca del professorat (sexennis) 
La Comissió d’Avaluació de la Recerca ha aprovat els nous criteris aplicables a l’avaluació dels 
mèrits individuals de recerca en els diferents camps d’especialització. Aquests criteris s’han 
publicat al DOGC mitjançant la Resolució EDU/3752/2006, de 22 de novembre. 

                                                      

3. La comissió va ajornar l’emissió de les certificacions dels manuals de la UPF i la UOC atès que no complien els 

requisits establerts. 



 

 

Memòria d’activitats 2007   |   28 
 

Sol·licituds 

La via presencial és la primera forma de presentació de sol·licituds: 

PDI funcionari: 

 Total: 1.247 

 Presencial: 516 (41%) 

 Telemàtica: 305 (24%) 

 Correu: 383 (31%) 

 Altres registres: 43 (4%) 

PDI contractat: 

 Total: 663 

 Presencial: 307 (46%) 

 Telemàtica: 275 (41%) 

 Correu: 58 (9%) 

 Altres registres: 23 (4%) 
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Resultats (per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre 
de 2005)4 

Primera convocatòria (oberta del 8 al 26 de gener de 2007, PDI funcionari i contractat) 
PDI funcionari 

  TS TSR F D RE RD TF TD %F 
Humanitats 98 10 85 2 0 1 85 3 97 
Ciències Socials 124 13 104 5 0 2 104 7 94 
Ciències 119 11 107 1 0 0 107 1 99 
Ciències de la Vida 66 11 55 0 0 0 55 0 100 
Ciències Mèdiques  51 10 41 0 0 0 41 0 100 
Enginyeria i Arquitectura 127 12 109 6 0 0 109 6 95 

Total 585 67 501 14 0 3 501 17 97 

 

PDI contractat 

  TS TSR F D RE RD TF TD %F 
Humanitats 105 11 49 21 2 22 51 43 54 
Ciències Socials 90 8 58 13 3 8 61 21 74 
Ciències 165 16 131 16 0 2 131 18 88 
Ciències de la Vida 126 13 108 1 2 2 110 3 97 
Ciències Mèdiques  84 5 60 8 4 7 64 15 81 
Enginyeria i Arquitectura 168 7 125 19 1 14 126 33 78 

Total 738 60 531 78 12 55 543 133 80 

 

Segona convocatòria (oberta del 2 al 20 de juliol de 2007, PDI funcionari) 
PDI funcionari 

  TS TSR F D RE RD TF TD %F 
Humanitats 98 10 86 1 0 1 86 2 98 
Ciències Socials 141 12 121 7 1 0 122 7 95 
Ciències 136 13 122 1 0 0 122 1 99 
Ciències de la Vida 53 8 45 0 0 0 45 0 100 
Ciències Mèdiques  112 20 89 3 0 0 89 3 97 
Enginyeria i Arquitectura 155 11 140 3 0 1 140 4 97 

Total 695 74 603 15 1 2 604 17 97 

                                                      

4. En l’avaluació dels mèrits de recerca, els resultats fan referència a trams sol·licitats i no a 
persones sol·licitants. 
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Certificació de l’avaluació dels mèrits de gestió del professorat 
Per a l’avaluació i la certificació de l’activitat de gestió del personal docent i de recerca, AQU 
Catalunya ha establert que les universitats apliquin les instruccions per a l’avaluació de 
l’activitat de gestió aprovades per la CEMAI. D’aquesta manera, les universitats han de 
trametre a AQU Catalunya, en els terminis previstos, els informes d’avaluació de l’activitat de 
gestió del professorat universitari perquè la CEMAI certifiqui els informes que compleixin les 
instruccions esmentades. D’acord amb les resolucions, el termini per presentar els informes 
acaba el 31 de maig de 2007. 

Resultats 

 

Convocatòria extraordinària 2005 (on es tenen en compte els mèrits de gestió del 
professorat funcionari i contractat de les universitats públiques fins al 31 de desembre de 
2005) 

Trams 
avaluats Favorables Desfavorables 1r tram 2n tram 3r tram 4t tram 

946 946 0 784 135 27 0 
 
Convocatòria 2006 (on es tenen en compte els mèrits de gestió del professorat funcionari i 
contractat de les universitats públiques fins al 31 de desembre de 2006) 

Trams 
avaluats Favorables Desfavorables 1r tram 2n tram 3r tram 4t tram 

556 555 1 305 168 71 11 

Certificació/avaluació de l’activitat docent 
La certificació o avaluació de l’activitat docent del professorat, a banda de ser un dels requisits 
que, si escau, poden establir les universitats en els concursos d’accés a les categories de 
professor agregat i catedràtic, permet també participar en programes de promoció del 
professorat de les universitats públiques de Catalunya. 

S’han rebut 78 sol·licituds, totes resoltes favorablement per la CEMAI. 

 

L’ELABORACIÓ D’INFORMES 

Informe anual de valoració de la qualitat del sistema 
universitari 
Amb la voluntat de retre comptes sobre els processos d’avaluació del professorat universitari, 
s’ha elaborat l’informe El professorat universitari a Catalunya: dades per a les polítiques 
d’acreditació i contractació (2003-2006). 
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4. COOPERACIÓ I INTERCANVI 

COOPERACIÓ EN QUALITAT  

Coordinació universitària a Catalunya 
AQU Catalunya ha mantingut reunions periòdiques amb diferents comissions formades per 
responsables de les universitats catalanes a tots els nivells, amb l’objectiu d’establir una feina 
conjunta en aquelles qüestions en què AQU Catalunya i les universitats han de treballar 
plegades. D’aquesta manera, amb el comitè de vicerectors competents en matèria de qualitat 
ho ha fet per tractar el desenvolupament de projectes en curs com ara l’avaluació de POP, la 
certificació de les titulacions participants en el Pla pilot d’adaptació de titulacions a l’EEES, la 
certificació dels manuals d’avaluació docent i els programes AUDIT i SUPORT; i amb els 
responsables de les unitats tècniques de qualitat s’han coordinat accions en els àmbits de la 
certificació dels manuals d’avaluació docent i de l’avaluació dels POP. 

Cooperació amb agències d’avaluació de la qualitat de 
l’ensenyament superior i associacions 

Agències autonòmiques i agència estatal  

Des del febrer de 2007, AQU Catalunya ha exercit la Secretaria Tècnica de la Red Española de 
Agencias de Calidad Universitaria (REACU), xarxa formada per totes les agències de qualitat 
de l’Estat, que té com a finalitat promoure la col·laboració entre si i contribuir a crear les 
condicions per al reconeixement mutu dels seus processos d’avaluació. Les tasques que AQU 
Catalunya, en l’exercici de la Secretaria Tècnica, ha dut a terme han estat l’elaboració de la 
proposta del calendari de treball; la coordinació i l’impuls dels treballs que els membres de la 
xarxa han de realitzar; la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General, i la coordinació 
dels aspectes relatius a la difusió i la comunicació tant interna com externa.  

Els temes tractats en les dues reunions de la REACU al llarg del 2007 han estat la coordinació 
o el reconeixement mutu entre les agències pel que fa a l’avaluació de graus i màsters, 
l’avaluació de màsters interuniversitaris, el procés d’harmonització del professorat contractat i 
l’intercanvi de bases de dades d’experts.  

Amb l’objectiu d’impulsar l’organització de la col·laboració entre les agències, i per tal d’avançar 
en les tasques que s’han de fer entre les reunions, AQU Catalunya ha promogut la implantació 
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d’una base de dades en línia, basada en el programa BSCW (Servidor d’Espais de Treball 
Compartits), a la qual es pot accedir des d’Internet. 

Agències europees i associacions 

L’ENQA ha posat en funcionament el segon estudi sobre els processos de garantia de la 
qualitat implantats a les agències que en són membres. Per coordinar-lo, s’ha constituït un grup 
de treball en el qual AQU Catalunya hi és present, juntament amb Akkreditierungsrat 
(Alemanya), QAA (Regne Unit), Hetac (Irlanda), Finheec (Finlàndia), Estonian Higher Education 
Accreditation Center (Estònia), Fachhochschulrat (Àustria) i una representació de Croàcia. 
Durant el 2007 s’ha desenvolupat el qüestionari sobre principis, objectius, mètodes i recursos 
que les agències membres de l’ENQA hauran de respondre al llarg del 2008. 

L’octubre de 2007, AQU Catalunya, la NVAO, l’EUA i l’OAQ han entrat a formar part de 
l’Steering Committee del grup de Qualitat Interna de l’ENQA, amb l’objectiu de mantenir activa 
la discussió entre les diferents agències sobre qüestions relacionades amb la qualitat interna. El 
mes de novembre, el grup es va reunir a Amsterdam i va acordar que AQU Catalunya 
organitzés el seminari «International QA-systems and the ESG», adreçat als responsables de 
qualitat interna de les agències membres de l’ENQA i de les agències candidates a formar-ne 
part. És previst que el seminari se celebri l’abril de 2008. 

AQU Catalunya ha estat seleccionada per participar en el projecte europeu QAHECA (The 
Quality Assurance for the Higher Education Change Agenda). Coordinat per l’Associació 
Europea d’Universitats (EUA), l’agència alemanya ACQUIN, l’acadèmia d’ensenyament 
superior anglesa HEA i la Universitat Nacional de Maynooth (Irlanda), té per objectiu explorar 
els processos d’avaluació de la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge i desenvolupar 
recomanacions operacionals que proporcionin un espai necessari per a l’originalitat, sense 
oblidar els mecanismes clàssics de control i rendició de comptes. 

Cooperació amb altres organismes 
El 18 de setembre, AQU Catalunya ha signat amb la Universitat de Guadalajara de Mèxic un 
contracte per a l’avaluació externa de sis ensenyaments dels àmbits de les Ciències Socials i 
Tecnològic: Administració, Comptabilitat, Turisme, Dret, Enginyeria en Obres i Serveis i 
Enginyeria en Teleinformàtica, d’acord amb el sistema i els procediments d’avaluació que aplica 
AQU Catalunya. La metodologia utilitzada tindrà en compte l’adaptació dels indicadors a la 
realitat universitària mexicana. El 2007 s’ha redactat el pla de treball i s’ha establert 
l’organització de l’avaluació i el calendari; així mateix, s’ha portat a terme la formació als 
avaluadors i s’ha desenvolupat el material metodològic. Queden per al 2008 les avaluacions 
interna i externa i l’informe de resultats. 
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INTERCANVI 

Tallers de reflexió i debat 

El disseny i l’avaluació de les titulacions de grau. Exemples a Europa 

El 21 de maig de 2007, es va celebrar a la Universitat Politècnica de Catalunya la jornada 
informativa «El disseny i l’avaluació de les titulacions de grau. Exemples a Europa». 
Organitzada per AQU Catalunya, hi van assistir més d’un centenar de persones i va tenir per 
objectiu conèixer experiències directes sobre com es duu a terme aquest procés en altres 
països europeus, tenint en compte el context actual, en el qual les universitats catalanes estan 
plantejant el procés de disseny i avaluació de les titulacions de grau. 

La jornada es va estructurar en dos grans blocs. En el primer es va presentar el punt de vista 
de les universitats i en el segon es va plantejar el punt de vista de l’Administració i les agències. 

La pràctica en el disseny de plans d’estudis en les titulacions de grau 

El 23 d’octubre de 2007 es va celebrar a la UdL la novena edició dels tallers de reflexió i debat 
amb les universitats catalanes que cada any organitza AQU Catalunya. En aquesta ocasió, el 
taller es va centrar en els mecanismes i les experiències en el disseny dels plans d’estudis de 
les noves titulacions de grau en el marc de l’Espai europeu d’educació superior. 

L’objectiu de la jornada, adreçada principalment a les persones implicades en el procés de 
disseny i avaluació de les titulacions de grau —vicerectors, directors de centres i de 
departaments, i responsables de les unitats tècniques de qualitat de les universitats 
catalanes—, va ser facilitar elements de referència per a l’anàlisi i el debat que promoguessin 
noves idees per tal d’ajudar a afrontar l’elaboració dels nous títols amb garanties d’èxit. Més de 
150 persones van participar en aquest esdeveniment. 

Tallers o seminaris amb altres entitats 
AQU Catalunya va col·laborar en l’organització de la conferència del Consorci Europeu 
d’Acreditació (ECA) «Els beneficis del reconeixement mutu de les decisions d’acreditació i de 
garantia de qualitat», celebrada a Barcelona els dies 10 i 11 de desembre i organitzada per 
l’ANECA, la UPC i la Comissió Europea. L’ECA és un consorci format per quinze agències 
europees d’avaluació de la qualitat l’objectiu del qual és aconseguir que les decisions sobre 
l’acreditació dels títols universitaris d’un país es reconeguin en la resta de països. 

Intercanvi 
AQU Catalunya aposta per l’intercanvi d’experiències amb la voluntat de compartir informació, 
crear relacions mútuament beneficioses amb institucions i persones i donar valor afegit i 
coneixements tècnics al personal d’AQU Catalunya, amb la participació en seminaris, 
congressos i jornades especialitzades. A banda de la participació en seminaris, congressos i 
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jornades, AQU Catalunya potencia l’intercanvi d’experiències mitjançant el contacte institucional 
amb altres agències de qualitat i col·lectius universitaris. La relació d’actes als quals s’ha 
assistit es recull a l’annex 3. 
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5. COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I 
PUBLICACIONS 

COMUNICACIÓ DE LES ACTIVITATS 

Web 
El web és l’instrument principal de comunicació d’AQU Catalunya. Presenta, de manera 
estructurada per grans àmbits temàtics, la informació més rellevant pel que fa a les activitats 
que AQU Catalunya realitza i els serveis que presta. Des de l’estrena de la imatge i l’estructura 
actuals del web, el 14 de novembre de 2003, les activitats d’AQU Catalunya han augmentat i 
s’han diversificat. Hi ha necessitats noves a l’hora de comunicar-les, que requereixen una 
renovació de la pàgina web. Per aquest motiu, s’ha iniciat l’anàlisi per millorar-ne la funcionalitat 
tecnològica i l’arquitectura de continguts existent, amb l’objectiu de disposar d’un instrument 
molt més útil i adequat a les necessitats d’usuaris i visitants. 

L’any 2007, el web d’AQU Catalunya ha rebut 151.573 visites i ha consolidat el nombre 
d’usuaris registrats els últims dos anys. Els continguts del web, com també els prop de 700 
documents que té assignats —entre els quals destaquen les publicacions d’AQU Catalunya 
(monografies, conclusions de tallers i material metodològic) i els formularis necessaris per als 
processos d’avaluació del professorat (models de sol·licituds i currículums normalitzats)—, 
s’han mantingut actualitzats. Durant aquest període s’han publicat 65 notícies en català i en 
castellà i 29 en anglès. 

Pel que fa a les baixades de fitxers, se n’han comptabilitzat 106.135. Els cinc documents més 
baixats durant aquest any han estat els següents: 

 Procés d’emissió d’informes per a professorat lector 

 Procés d’emissió de les acreditacions de recerca i de recerca avançada  

 La trajectòria del professorat a les universitats catalanes 

 Informe 2004. Procés d’avaluació de la qualitat del sistema universitari a Catalunya 

 Estàndards d’acreditació de les titulacions 
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El butlletí trimestral i l’AQU NOTÍCIES 
AQU Catalunya edita des de l’any 1999 el Butlletí trimestral d’informació sobre la qualitat 
universitària, que es distribueix a una àmplia part de la comunitat universitària catalana. Aquest 
butlletí, editat en suport paper i en suport digital, té la voluntat d’informar d’una manera clara i 
concreta sobre les activitats que AQU Catalunya duu a terme i, també, de mostrar experiències 
que s’estan realitzant dins i fora del nostre sistema universitari. El butlletí es distribueix a unes 
3.500 persones de la comunitat universitària. El 2007 s’han editat els números del 31 al 34 i s’hi 
han tractat qüestions com ara la reforma de la LOU, les implicacions per a les universitats, 
l’Administració i AQU Catalunya del Decret 405/2006, l’avaluació de l’activitat docent i de 
recerca del PDI funcionari i contractat, l’avaluació dels programes oficials de postgrau, 
l’avaluació i el reconeixement de nous títols a Europa i les consideracions al Reial decret per a 
l’ordenació de les titulacions universitàries oficials. 

AQU Notícies és el butlletí digital que des del mes de juny de 2004 s’edita mensualment i que 
recull les notícies que s’han publicat al web d’AQU Catalunya com a resum informatiu; a més a 
més, inclou un espai d’opinió, escrit per un expert reconegut, i un espai d’enllaços destacats, en 
el qual s’aprofundeix sobre algun dels temes principals tractats en les notícies. Aquest butlletí 
digital es fa arribar per correu electrònic a unes 3.500 persones de la comunitat universitària 
catalana i, també, als mitjans de comunicació. Durant el 2007 ha rebut 75 sol·licituds de 
subscripció. 

Relacions amb els mitjans de comunicació 
AQU Catalunya ha mantingut un contacte mensual amb els mitjans de comunicació mitjançant 
la tramesa dels seus butlletins d’informació electrònics, i ha gestionat les peticions d’informació 
que els mitjans han sol·licitat. 

L’any 2007 s’han generat notes de premsa per difondre la presentació del llibre Educació 
superior i treball a Catalunya: anàlisi dels factors d’inserció laboral, l’informe El sistema 
universitari públic català 2000-2005: una perspectiva des de l’avaluació d’AQU Catalunya, el 
reconeixement europeu de l’agència i la novena edició dels tallers de reflexió i debat. 

El 12 de juny, en roda de premsa, el president d’AQU Catalunya, Antoni Serra Ramoneda, va 
presentar als mitjans de comunicació el llibre Educació superior i treball a Catalunya: anàlisi 
dels factors d’inserció laboral, del qual és editor. Aquesta publicació és fruit de l’anàlisi en 
profunditat de les dades resultants de la segona enquesta d’inserció laboral dels graduats 
catalans, feta per AQU Catalunya i els consells socials de les universitats públiques catalanes 
l’any 2005. Durant l’acte també es van presentar els resultats principals de l’informe El sistema 
universitari públic català 2000-2005: una perspectiva des de l’avaluació d’AQU Catalunya, que 
inclou una visió panoràmica dels punts forts i els punts febles del sistema universitari a partir de 
l’experiència de gairebé onze anys de funcionament d’AQU Catalunya. 
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PROMOCIÓ I IMATGE 

Imatge gràfica d’AQU Catalunya 
La imatge gràfica és un element identificador que evoluciona amb el temps d’acord amb les 
necessitats de la mateixa organització. En aquest àmbit, durant l’any 2007, AQU Catalunya ha 
dut a terme tres accions: la consolidació de l’ús de la pròpia imatge en tots els documents i 
suports amb els quals s’interrelaciona, l’impuls dels canvis que s’han considerat pertinents per 
tal d’harmonitzar aquesta imatge a les mateixes necessitats d’implantació de l’entitat i 
l’adaptació de la imatge al nou web d’AQU Catalunya. 

Elaboració de documents de difusió 
Amb la voluntat de difondre les seves activitats en l’àmbit del Saló de l’Ensenyament, Estudia, 
AQU Catalunya ha elaborat i ha editat en paper el tríptic informatiu La qualitat dels 
ensenyaments s’avalua per millorar (febrer de 2007). Amb l’objectiu de donar a conèixer el 
procediment d’avaluació dels mèrits de recerca, docència i gestió, una activitat que AQU 
Catalunya ha començat a portar a terme el 2007, s’ha editat en format digital i s’ha distribuït a 
les universitats el document L’avaluació dels mèrits de docència, recerca i gestió (juny de 
2007). 

 

PUBLICACIONS 

Elaboració de la memòria anual d’activitats 
AQU Catalunya, seguint l’ordre establerta en els seus estatuts, ha elaborat i ha publicat la 
Memòria d’activitats 2006, amb què ha donat a conèixer les activitats realitzades des d’AQU 
Catalunya, amb la qual cosa ha impulsat la transparència i la rendició de comptes sobre els 
processos d’avaluació institucional de la qualitat i d’avaluació del professorat i sobre el seu 
funcionament intern. També ha participat en l’elaboració de la memòria anual del departament 
competent en matèria d’universitats, pel fet d’estar-hi vinculada. 

Publicació de treballs i informes 
L’edició de treballs i informes és una de les activitats més reconegudes d’AQU Catalunya per 
difondre els resultats de les activitats i els estudis que duu a terme. Un cop s’han editat, 
s’imprimeixen i es distribueixen a les persones i els càrrecs identificats prèviament. Per facilitar 
l’intercanvi d’experiències, les publicacions més globals també s’editen en les llengües 
castellana i anglesa. 

Durant l’any 2007, AQU Catalunya ha editat i, si ha escaigut, ha imprès i ha distribuït els 
documents següents: 
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 Educació superior i treball a Catalunya: anàlisi dels factors d’inserció laboral (abril de 2007), 
edició en paper, 2.000 exemplars 

 El sistema universitari públic català 2000-2005: una perspectiva des de l’avaluació d’AQU 
Catalunya (juny de 2007), edició en paper, 2.000 exemplars 

 AQU Catalunya, 10 anys de compromís amb la qualitat universitària (juliol de 2007), edició 
en paper, 1.000 exemplars 

 Acreditació de màsters. Universitat Rovira i Virgili, 14 i 15 de novembre de 2006 (juny de 
2007), edició en paper, 1.000 exemplars 

 AQU Catalunya. Memòria d’activitats 2006 (juliol de 2007), edició digital 

 AQU Catalunya. Memoria de actividades 2006 (juliol de 2007), edició digital 

 AQU Catalunya. Activities report 2006 (juliol de 2007), edició digital 

 Informe 2005. Procés d’avaluació de la qualitat del sistema universitari a Catalunya 
(impressió del llibre complet, desembre de 2007), edició en paper, 1.500 exemplars 

 Informe 2006. Procés d’avaluació de la qualitat del sistema universitari a Catalunya 
(primera part, desembre de 2007), edició digital 

Pel que fa a material metodològic, s’han editat els documents següents: 

 Guía de evaluación interna de las enseñanzas de formación virtual. Guía de evaluación de 
las titulaciones (gener de 2007) 

 Guía de evaluación interna de las enseñanzas de formación virtual. Guía de evaluación 
institucional (gener de 2007) 

 Guia d’avaluació externa dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació 
institucional (febrer de 2007) 

 Guía de evaluación externa de las enseñanzas de formación virtual. Guía de evaluación 
institucional (febrer de 2007) 

 Guia d’avaluació externa dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació de les 
titulacions (maig de 2007) 

 Guía de evaluación externa de las enseñanzas de formación virtual. Guía de evaluación de 
las titulaciones (maig de 2007) 

 Guia per al disseny i la implantació d’un model institucional d’avaluació docent del 
professorat a les universitats públiques catalanes (juny de 2007), segona edició 

 Guía para el diseño y la implantación de un modelo institucional de evaluación docente del 
profesorado en las universidades públicas catalanas (juny de 2007), segona edició 

 Guidelines for the design and implementation of an institutional model for assessing the 
teaching competence of academic staff at public universities in Catalonia (juny de 2007), 
segona edició 
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 Guia per a l’elaboració de la dimensió acadèmica de les propostes de màsters oficials 
d’implantació el curs 2008-2009 (setembre de 2007) 

 Guía para la elaboración de la dimensión académica de las propuestas de másteres 
oficiales de implantación en el curso 2008-2009 (novembre de 2007) 

 Guia d’avaluació interna dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació de 
titulacions (octubre de 2007), segona edició 

 Guía de evaluación interna de las enseñanzas de formación virtual. Guía de evaluación de 
las titulaciones (octubre de 2007), segona edició 

 Guide to the internal evaluation of on-line degree programmes. Guide to the evaluation of 
degree programmes (novembre de 2007), primera edició en anglès 

 Guia d’avaluació externa dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació de 
titulacions (octubre de 2007), segona edició 

 Guía de evaluación externa de las enseñanzas de formación virtual. Guía de evaluación de 
las titulaciones (octubre de 2007), segona edició 

 Guide to the external evaluation of on-line degree programmes. Guide to the evaluation of 
degree programmes (novembre de 2007), primera edició en anglès 

 Guia d’avaluació interna dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació 
institucional (octubre de 2007), segona edició 

 Guía de evaluación interna de las enseñanzas de formación virtual. Guía de evaluación 
institucional (octubre de 2007), segona edició 

 Guide to the internal evaluation of on-line degree programmes. Guide to institutional 
evaluation (novembre de 2007), primera edició en anglès 

 Guia d’avaluació externa dels ensenyaments de formació virtual. Guia d’avaluació 
institucional (octubre de 2007), segona edició 

 Guía de evaluación externa de las enseñanzas de formación virtual. Guía de evaluación 
institucional (octubre de 2007), segona edició 

 Guide to the external evaluation of on-line degree programmes. Guide to institutional 
evaluation (novembre de 2007), primera edició en anglès 

 Guia d’avaluació de centres R+D (novembre de 2007), primera edició 

 Guía de evaluación de centros de I+D (novembre de 2007), primera edició 

 Guide to the evaluation of R&D institutes (novembre de 2007), primera edició 
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6. QUALITAT I FUNCIONAMENT DE 
L’ORGANITZACIÓ  

RECURSOS HUMANS 

Recursos humans  
Amb l’objectiu d’avançar cap a una organització més permeable, flexible i polivalent, i millorar la 
interrelació i la interacció dels diferents processos duts a terme a AQU Catalunya en matèria de 
recursos humans, durant el 2007 s’ha iniciat un procés per a la implantació d’una política de 
recursos humans que permeti integrar i unificar totes les accions i criteris en matèria de 
recursos humans, que s’anirà implantant durant l’any 2008. Aquesta política anirà 
acompanyada d’una aplicació informàtica de gestió de recursos humans adequada i 
proporcionada a les necessitats d’AQU Catalunya. 

Desplegament del pacte d’empresa 

AQU Catalunya ha desplegat el pacte d’empresa Règim i condicions laborals del personal 
laboral d’AQU Catalunya, que va entrar en vigor el 12 d’abril de 2006. En aquest context, s’ha 
implantat el Fons d’Acció Social per al personal d’AQU Catalunya. Amb data 24 de novembre 
de 2006, el director va obrir la convocatòria del FAS 2006. La Comissió d’Acció Social n’ha 
acordat la distribució el 27 d’abril de 2007 i el director n’ha resolt la distribució el 3 de maig. 

El 25 d’abril, AQU Catalunya ha presentat, a la Comissió de Control del Pla de pensions 
d’ocupació de promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, tota la 
documentació per a la sol·licitud d’adhesió al pla de pensions. Aquesta comissió ha acordat, 
amb data 11 de maig, acceptar l’adhesió d’AQU Catalunya al pla esmentat, i el 9 de juliol s’hi 
han fet les aportacions definitives. 

Pla de formació 

AQU Catalunya té en la formació contínua dels seus treballadors un objectiu estratègic, i en el 
desenvolupament professional dels seus membres, un compromís institucional. 

El Pla de formació 2007 ha inclòs una sèrie d’accions de millora definides segons les 
necessitats detectades a partir de seguiments durant l’any 2006. De les 26 activitats que aquest 
pla ha inclòs, set han estat genèriques (algunes de compliment obligat), i dinou, específiques. 
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FONAMENTS PER A LA QUALITAT 

Codi ètic 
L’annex II al Conveni marc de col·laboració entre l’ANECA i AQU Catalunya, signat el dia 2 de 
març de 2007, estableix els termes per a la col·laboració en l’establiment de les bases dels 
codis ètics d’ambdues agències. Els principis i els criteris establerts pel Consell de Direcció 
d’AQU Catalunya van ser la base per a la redacció del nou Codi ètic d’AQU Catalunya, del qual 
es va presentar una primera versió o document de treball al Consell de Direcció el dia 11 de 
maig de 2007. Així mateix, durant el darrer trimestre del 2007, tres experts de competència 
reconeguda han revisat aquesta primera versió del nou Codi ètic d’AQU Catalunya per tal que 
aportin les seves observacions per a la redacció i l’aprovació definitiva del nou Codi ètic. 

Aquests experts han estat el doctor Rolf Tarrach Siegel, catedràtic de Física teòrica i rector de 
la Universitat de Luxemburg; el doctor José Esteve Pardo, catedràtic de Dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona, i el doctor Luis Liborio Hierro Sánchez-Pescador, catedràtic de 
Filosofia del dret de la Universitat Autònoma de Madrid. 

Sistema intern de qualitat 
AQU Catalunya ha superat satisfactòriament l’auditoria de seguiment sobre el seu sistema de 
gestió de qualitat, després de renovar el certificat ISO 9001:2000 l’any 2006. Aquesta fita 
respon al compromís, manifestat pel Consell de Direcció per mitjà de la política de qualitat, 
envers la qualitat de les activitats i el funcionament d’AQU Catalunya. 

Un dels objectius principals del sistema de qualitat ha estat l’actualització constant dels 
processos que descriuen les activitats d’AQU Catalunya d’acord amb els canvis que s’hi van 
produint. En aquest sentit, una de les millores introduïdes ha estat la incorporació dels 
indicadors de qualitat en la gestió de projectes.  

Atenció al públic 
AQU Catalunya disposa de diferents canals d’atenció al públic —presencial, telefònic, bústies 
de correu electrònic corporatives— per atendre les consultes que els usuaris i el públic en 
general adrecin a AQU Catalunya sobre les seves activitats, ja que l’opinió dels usuaris és un 
instrument d’importància màxima per a la millora contínua dels serveis de l’organització. L’any 
2007 s’ha fet un pas endavant en l’atenció al públic amb l’obertura de la bústia de queixes i 
suggeriments al web d’AQU Catalunya.  

Al llarg de l’any s’han atès gairebé 5.000 consultes telefòniques i més de 1.100 peticions 
d’informació per correu electrònic i s’han rebut divuit requeriments a la bústia de suggeriments i 
queixes, aplicació disponible al web des del mes de juny. 

 



 

 

Memòria d’activitats 2007   |   42 
 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

Tecnologies de la informació i la comunicació 
La bona gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) és bàsica per garantir 
l’eficiència i la seguretat del treball diari i el control correcte de la informació. 

En l’àmbit de gestió, AQU Catalunya ha desplegat les accions següents: 

Projectes GESTA 

S’han desenvolupat mòduls específics per al programari propi i se n’ha fet el manteniment. 
Concretament, s’han incorporat al GESTA els processos d’avaluació dels complements 
retributius de recerca del professorat funcionari i contractat de les universitats catalanes 
(sexennis), com també el sistema per avaluar els recursos dels expedients de professorat. 
També s’han realitzat millores en el mòdul de facturació, afegint un control d’incidències, i en el 
mòdul del professorat, incorporant un control de vies de presentació, cessió de dades i un 
procés massiu de canvi d’estat. S’han dut a terme l’anàlisi del mòdul de llistes de distribució i 
les accions necessàries per tal de mantenir el funcionament correcte del programa GESTA. 

Nou web  

S’ha dut a terme el procés de contractació del nou web i se n’ha elaborat una anàlisi funcional i 
operativa. S’ha iniciat el projecte definint l’abast funcional, el disseny i el mapa de continguts. 
D’aquesta manera, el setembre es va iniciar el procés per a la contractació dels serveis 
informàtics per desenvolupar i implantar el nou web corporatiu d’AQU Catalunya, que l’octubre 
es va adjudicar a l’empresa Capgemini España, SLU – Capgemini France. 

Extranet  

S’ha desenvolupat i s’ha implantat l’ampliació del mòdul de professorat tot incorporant l’activitat 
d’avaluació dels trams de recerca del professorat universitari (sexennis) i l’avaluació de 
recursos, que ja està en funcionament. 

SAP 

S’ha contractat l’adaptació i la implantació del sistema d’informació economicofinancer per a 
empreses públiques de la Generalitat de Catalunya (KIT) i s’hi ha donat suport, el qual es basa 
en una solució integrada del programari de gestió empresarial SAP R/3, per a la seva posada 
en marxa el 14 de gener de 2008. Els mòduls funcionals que cal implantar segons el model de 
gestió definit, l’estàndard de funcionament SAP i els requeriments comuns sobre els quals està 
construït el sistema han estat els corresponents al nucli financer de la solució: Gestió de 
Comptabilitat Financera o Patrimonial, Gestió de Comptes per Pagar, Gestió de Comptes per 
Cobrar, Gestió de Tresoreria, Gestió de Costos de Centres de Cost i Ordres de Cost i Gestió de 
Pressupost Públic. S’ha rebut la formació funcional i administrativa de l’eina, s’han gestionat les 
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incidències i les tasques pendents i s’ha dissenyat un sistema per imputar massivament les 
factures generades per mitjà del programa Gesta al KIT. 

Altres projectes  

S’ha participat en projectes com ara els d’inserció laboral, POP, retorn de taxes i CV donant 
suport informàtic i aportant solucions als problemes plantejats. S’han creat els fitxers trimestrals 
al Departament d’Economia i Finances per tal de fer el seguiment de la comptabilitat 
pressupostària i financera d’AQU Catalunya. S’ha implantat la plataforma e_Catalunya, que 
permet crear espais de treball remot i d’intercanvi de coneixement per les diferents comissions i 
grups de treball que col·laboren amb AQU Catalunya. 

En l’àmbit de sistemes, s’han dut a terme les accions següents: 

Producció  

S’està duent a terme la implantació de les mesures convenients per tal de complir els 
requeriments de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i la seva 
consolidació en el funcionament diari. Dins d’aquest projecte s’emmarca la implantació de 
quatre servidors: per a la gestió del correu corporatiu (en fase de proves), per a les bases de 
dades, per a la gestió de l’extranet d’AQU Catalunya i per al control de les còpies de seguretat 
de bases de dades. De manera addicional, s’ha iniciat el desenvolupament d’una intranet que 
permeti un control de les incidències, de l’inventari i dels consumibles. 

Manteniment  

Per tal de consolidar les polítiques de maquinari, de programari i llicències, de seguretat del 
sistema i de l’administració dels usuaris i dels comptes de correu, s’han efectuat les 
actualitzacions necessàries per mantenir l’àmbit de sistemes completament actualitzat i segur. 
Seguint aquesta línia, s’ha contractat i s’ha fet un estudi de seguretat dels sistemes d’AQU 
Catalunya. Tot plegat s’ha fet per facilitar una gestió eficient dels recursos tecnològics i per 
minimitzar els impactes de possibles errors del sistema. 

Formació  

S’ha fet un curs bàsic de Word, Excel i PowerPoint a tot el personal d’AQU Catalunya amb 
l’objectiu d’anivellar els coneixements de les funcionalitats bàsiques de les eines d’ofimàtica 
que donen suport a les tasques diàries. 
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FUNCIONAMENT 

Gestió per projectes 
L’abril de 2007, AQU Catalunya ha introduït la planificació per projectes com a eina per definir i 
fer les activitats que es duen a terme. Aquest model de gestió, nou a AQU Catalunya, promou 
els aspectes següents: 

 Potenciar la transversalitat de totes les activitats que es realitzen. 

 Involucrar les diferents àrees i unitats de l’organització de manera activa en les 
activitats d’avaluació de la qualitat i de professorat, eixos principals d’actuació d’AQU 
Catalunya. 

 Incrementar la comunicació interna dels projectes que es desenvolupen.  

La gestió per projectes s’articula mitjançant reunions inicials per definir i planificar les activitats i 
les reunions de seguiment per conèixer com es duen a terme aquestes activitats i prendre 
mesures correctores quan es detecten o es preveuen desviacions. 

Aquest nou sistema de funcionament intern permet als membres de l’organització una 
visualització clara de la temporalitat dels projectes, fet que ha d’implicar la millora de la 
planificació de les activitats. Al final d’any, aquesta sistemàtica s’ha implantat a tots els 
projectes en curs d’AQU Catalunya. 

Gestió econòmica i comptable  
AQU Catalunya ha contractat i ha implantat un programari específic (SAP R/3 «Kit per a 
empreses públiques de la Generalitat de Catalunya»), impulsat per la Generalitat de Catalunya, 
que ha de permetre una millora molt significativa en l’automatització i el control d’aquesta 
gestió. L’objectiu d’AQU Catalunya és fer un salt qualitatiu per tal de dur a terme la gestió 
econòmica i financera amb una agilitat, una fiabilitat, una eficiència i una eficàcia més grans, i 
aportar una millora en els processos de comptabilització, control, seguiment i rendició de 
comptes. D’aquesta manera, AQU Catalunya ha participat en totes les presentacions i les 
adequacions que s’han fet des del Departament d’Economia i Finances relatives a aquest 
programari. El mes d’octubre han començat les adaptacions dels diferents mòduls, i el mes de 
desembre, les sessions formatives al personal. Cal destacar que AQU Catalunya és la primera 
entitat pública de la Generalitat de Catalunya que implanta l’aplicació esmentada. 

Amb data 28 de maig, la Subdirecció General de Control Financer del Departament d’Economia 
i Finances de la Generalitat de Catalunya ha dut a terme l’auditoria financera corresponent a 
l’exercici 2006. El novembre s’ha rebut l’esborrany de l’informe d’auditoria, segons el qual els 
comptes anuals de l’exercici 2006 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 
del patrimoni i de la situació financera d’AQU Catalunya. 

Pel que fa a la rendició de comptes, s’han mantingut els contactes regulars necessaris per 
complir la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya. Aquests contactes han estat 
mensuals amb la Direcció General de Política Financera i Assegurances, trimestrals amb la 



 

 

Memòria d’activitats 2007   |   45 
 

Subdirecció General de Control Financer del Departament d’Economia i Finances, i anuals amb 
la Sindicatura de Comptes i el Departament d’Economia i Finances. 

Durant l’any 2007, AQU Catalunya ha executat el pressupost aprovat pel Consell de Direcció. 
El pressupost definitiu ha estat el següent: 

 

Pressupost definitiu. Ingressos Import en € 
Ingressos propis 46.047,30 
Subvencions corrents rebudes 3.118.879,33 
Ingressos patrimonials 32.010,00 
Subvencions de capital rebudes 0,00 
Variació d’actius financers 131.600,00 

Total 3.328.536,63 

 

Pressupost definitiu. Despeses Import en € 
Remuneracions de personal 1.359.932,39 
Despeses de béns corrents i de serveis 1.571.798,67 
Despeses financeres 10,00 
Subvencions corrents transferides 256.838,60 
Inversions reals 139.956,97 

Total 3.328.536,63 

 

Assessoria jurídica i convenis  
L’assessoria jurídica d’AQU Catalunya ha elaborat els informes que les seves àrees i òrgans 
interns han sol·licitat, i ha col·laborat en la redacció de les resolucions i els edictes de notificació 
que s’han publicat al DOGC i en l’elaboració dels convenis que ha signat AQU Catalunya 
(vegeu l’annex 2). Així mateix, ha participat en l’assessorament de la resolució dels recursos 
d’alçada presentats en les convocatòries d’emissió d’acreditacions de recerca i de recerca 
avançada, d’emissió d’informes de professorat lector i professorat col·laborador, d’avaluació del 
professorat de les universitats privades i d’avaluació de l’activitat de recerca del PDI funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals. 
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ANNEX 1: MEMBRES 

ÒRGANS DE GOVERN 

President/presidenta 
El president o presidenta és nomenat pel Govern de la Generalitat, a proposta de la persona 
titular del departament competent en matèria d’universitats, entre personalitats de prestigi 
reconegut en l’àmbit universitari, per un període de quatre anys, renovable. Li són pròpies, 
entre altres, les funcions de vetllar per l’assoliment dels objectius fixats, exercir la representació 
institucional d’AQU Catalunya i informar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya 
sobre les activitats d’AQU Catalunya. 

 Antoni Serra Ramoneda (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Consell de Direcció 
El Consell de Direcció és l’òrgan superior de govern d’AQU Catalunya i pot actuar en Ple o en 
Comissió Permanent. Les funcions principals que exerceix són l’aprovació del pla d’activitats, 
del pressupost, de la memòria anual i dels reglaments d’ordre intern i, també, l’avaluació 
periòdica de l’activitat d’AQU Catalunya. 

 Antoni Serra Ramoneda (president d’AQU Catalunya) 

 Màrius Rubiralta Alcañiz (rector de la Universitat de Barcelona) 

 Lluís Ferrer Caubet (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Antoni Giró Roca (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Josep Joan Moreso Mateos (rector de la Universitat Pompeu Fabra) 

 Anna Maria Geli de Ciurana (rectora de la Universitat de Girona) 

 Joan Viñas Salas (rector de la Universitat de Lleida) 

 Francesc Xavier Grau (rector de la Universitat Rovira i Virgili) 

 Imma Tubella Casadevall (rectora de la Universitat Oberta de Catalunya) 

 Esther Giménez-Salinas Colomer (rectora de la Universitat Ramon Llull) 

 Assumpta Fargas Riera (rectora de la Universitat de Vic) 

 Josep Argemí Renom (rector de la Universitat Internacional de Catalunya) 

 Joan Josep López Burniol (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona), fins al 

3/05/07 

 Joaquim Coello Brufau (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona), des del 

3/05/07 
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 Rosa Cullell Muniesa (presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Ramon Folch Guillén (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Mercè Sala Schnorkowski (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra) 

 Albert Bou Vilanova (president del Consell Social de la Universitat de Girona) 

 Josep M. Pujol Gorné (president del Consell Social de la Universitat de Lleida) 

 Àngel Cunillera Zárate (president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili) 

 Enric Argullol Murgadas (acadèmic de la Universitat Pompeu Fabra) 

 Gemma Rigau Oliver (acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona)  

 Victòria Salvadó Martín (acadèmica de la Universitat de Girona) 

 Josep Anton Ferré Vidal (director general d’Universitats), fins al 26/04/07 

 Joan Majó Roca (director general d’Universitats), 24/05/07-3/10/07 i des del 4/12/07 

 Carme López Pol (directora general d’Universitats en funcions), 4/10/07-3/12/07 

 Francesc Xavier Hernández Cardona (director general de Recerca), fins al 19/04/07 

 Ramon Moreno Amich (director general de Recerca), des del 19/04/07 

 Maria Lluïsa Hernanz Carbó (presidenta de la Comissió de Professorat Lector i Professorat 

Col·laborador d’AQU Catalunya) 

 Joan Rodés Teixidor (president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya) 

 Javier Bará Temes (director d’AQU Catalunya) 

 Joan Bravo Pijoan (secretari d’AQU Catalunya) 

Comissió Permanent 

 Antoni Serra Ramoneda (president d’AQU Catalunya) 

 Lluís Ferrer Caubet (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), fins al 18/03/07 

 Josep Joan Moreso Mateos (rector de la Universitat Pompeu Fabra), des del 18/03/07 

 Joan Viñas Salas (rector de la Universitat de Lleida) 

 Joan Josep López Burniol (president del Consell Social de la Universitat de Barcelona), fins al 

18/03/07 

 Ramon Folch Guillén (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya), 

des del 18/03/07 

 Albert Bou Vilanova (president del Consell Social de la Universitat de Girona) 

 Victòria Salvadó Martín (acadèmica de la Universitat de Girona)  

 Josep Anton Ferré Vidal (director general d’Universitats), fins al 26/04/07 

 Joan Majó Roca (director general d’Universitats), 24/05/07-3/10/07 i des del 4/12/07 

 Carme López Pol (directora general d’Universitats en funcions), 4/10/07-3/12/07  

 Javier Bará Temes (director d’AQU Catalunya) 

 Joan Bravo Pijoan (secretari d’AQU Catalunya) 

Director/directora 
El director o directora assumeix la Direcció d’AQU Catalunya i la representació plena del 
Consell de Direcció amb relació a l’execució dels acords que aquest òrgan adopti. El director o 
directora és designat per la persona titular del departament competent en matèria d’universitats, 
escoltat el Consell de Direcció, per un període de quatre anys, prorrogable per dues vegades. 
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Li són pròpies, entre altres, les funcions de dirigir, organitzar, gestionar i inspeccionar els 
serveis d’AQU Catalunya d’acord amb les directrius del Consell de Direcció, executar i fer 
complir els acords del Consell de Direcció i de la seva Comissió Permanent, i tenir la 
representació legal d’AQU Catalunya. 

 Javier Bará Temes (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 

ÒRGANS D’AVALUACIÓ 

Comissió d’Avaluació de la Qualitat 
La CAQ és un òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya i té atribucions en l’avaluació 
institucional de la qualitat dels ensenyaments, les activitats, els serveis i la gestió i en el camp 
de la certificació i l’acreditació institucional de títols, centres i sistemes enfocats cap al nou 
EEES, com també en la valoració de mèrits individuals docents del professorat. Així mateix, 
vetlla per l’aplicació correcta del conjunt d’instruments i de processos d’assegurament de la 
qualitat que AQU Catalunya efectua a escala institucional, i també per la seva projecció i 
millora, alhora que facilita la cooperació i l’intercanvi amb altres institucions d’àmbit estatal i 
internacional. 

La CAQ duu a terme les seves activitats a partir de tres comissions específiques pròpies: la 
Comissió Específica per a l’Avaluació de les Titulacions i els Programes (ATP), la Comissió 
Específica per a l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i Activitats Universitaris (ACAU) i la 
Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i les Activitats Individuals (CEMAI). 

 Javier Bará Temes, president (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Margarita Barón Maldonado (Universitat d’Alcalá de Henares) 

 María Paz Battaner Arias (Universitat Pompeu Fabra), des del 26/01/07 

 Pere Botella López (Universitat Politècnica de Catalunya), fins al 13/04/07 

 Josep Maria Brucart Marraco (Universitat Autònoma de Barcelona), des del 14/05/07 

 Jordi Cervós Navarro (Universitat Internacional de Catalunya), des del 14/05/07 

 Domingo Docampo Amoedo (Universitat de Vigo), des del 14/05/07 

 José María Escartín Esteban (Universitat de Barcelona), des del 14/05/07 

 Julia González Ferreras (Universitat de Deusto) 

 Nicholas Harris (Quality Assurance Agency, Regne Unit), des del 14/05/07 

 Jean-Loup Jolivet (delegat general del Comité National d’Évaluation, França), fins al 13/04/05 

 Egon Moesby (Aalborg University, Dinamarca), des del 14/05/07 

 Maria Lluïsa Molinas de Ferrer (Universitat de Girona) 

 Manuel Moñino Fusté (Hewlett-Packard Espanya), des del 14/05/07 

 Annick Rey (Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, França), des 

del 14/05/07 

 Sebastián Rodríguez Espinar (Universitat de Barcelona), fins al 13/04/07 

 Ignasi Romagosa Clariana (Universitat de Lleida), fins al 13/04/07 

 Christian Thune (The Danish Evaluation Institute, Dinamarca, i ENQA), fins al 13/04/07 
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 Jaume Torras Elías (Universitat Pompeu Fabra), fins al 26/01/07 

 Darío Villanueva Prieto (Universitat de Santiago de Compostel·la), fins al 13/04/07 

 Ton I. Vroeijenstijn (expert en garantia de la qualitat), fins al 13/04/07 

 Josep Grifoll Saurí, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica per a l’Avaluació de les Titulacions i els Programes 

L’ATP s’encarrega de l’avaluació dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols oficials i 
propis que imparteixen les universitats i els centres docents d’ensenyament superior, de la 
certificació de la qualitat dels ensenyaments i l’avaluació de programes, de l’acreditació dels 
ensenyaments en el marc de l’Espai europeu de la qualitat, i de l’emissió d’informes 
d’avaluació, certificació i acreditació de la qualitat de les titulacions. 

 Darío Villanueva Prieto, president (Universitat de Santiago de Compostel·la), fins al 5/08/07 

 Maria Paz Battaner Arias (Universitat Pompeu Fabra), des del 6/06/07 

 M. Virginia Cádiz Deleito (Universitat Rovira i Virgili) 

 Josep Carreras Barnés (Universitat de Barcelona), des del 19/07/07 

 Albert Carreras de Odriozola (Universitat Pompeu Fabra), des de l’1/12/07 

 Domingo Docampo Amoedo (Universitat de Vigo), des del 6/06/07 

 José María Escartín Esteban (Universitat de Barcelona), des del 6/06/07 

 Eva Jansson (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Nicole Mahy (Universitat de Barcelona), fins al 15/09/07 

 Egon Moesby (Aalborg University, Dinamarca), des del 6/06/07 

 Joseba Quevedo Casín (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Ton I. Vroeijenstjn (expert en garantia de la qualitat), fins al 5/08/07 

 Jordi Escolar Bañeres, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica per a l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i 
Activitats Universitaris 

L’ACAU s’encarrega, entre altres qüestions, de l’avaluació dels centres docents establerts a 
Catalunya que imparteixen ensenyaments conduents a l’obtenció de títols estrangers 
d’educació superior universitària, de l’acreditació dels sistemes i els procediments d’avaluació 
de la qualitat de les universitats —excepte els que es refereixen a la funció docent del 
professorat—, i de l’avaluació de les activitats, els programes, els serveis i la gestió de les 
universitats i dels centres d’ensenyament superior. 

 Pere Botella López, president (Universitat Politècnica de Catalunya), fins al 5/08/07 

 Eduard Bonet Guinó (Universitat Ramon Llull), des del 22/10/07 

 Julia González Ferreras (Universitat de Deusto) 

 Nicholas Harris (Quality Assurance Agency, Regne Unit), des del 18/10/07 

 Lluís Jofre Roca (Universitat Politècnica de Catalunya), des del 18/10/07 

 Joan Carles Martori Cañas (Universitat de Vic), des del 18/10/07 

 Maria Lluïsa Molinas de Ferrer (Universitat de Girona) 

 Manuel Moñino Fusté (Hewlett-Packard Espanya), des del 18/10/07 
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 Josep Oliveras Samitier (Universitat Rovira i Virgili), fins al 5/08/07 

 Christian Thune (The Danish Evaluation Institute, Dinamarca, i ENQA), fins al 5/08/07 

 Jordi Escolar Bañeres, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i les Activitats 
Individuals 

La CEMAI s’encarrega de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal 
docent i de recerca funcionari i contractat, per a l’assignació dels complements retributius 
d’acord amb els articles 55 i 69 de la LOU, de l’acreditació dels sistemes i els procediments 
d’avaluació de la qualitat de les universitats que es refereixen a la funció docent del 
professorat, i de l’emissió d’informes de valoració i d’avaluació dels mèrits individuals. 

 Ignasi Romagosa Clariana, president (Universitat de Lleida), fins a l’1/08/07 

 Josep Maria Brucart Marraco, president (Universitat Autònoma de Barcelona), des de l’1/08/07 

 Carmen Ansotegui Olcoz (Universitat Ramon Llull), fins al 15/09/07 

 Margarita Barón Maldonado (Universitat d’Alcalá de Henares) 

 Jordi Cervós Navarro (Universitat Internacional de Catalunya), des del 27/06/07 

 Jean-Loup Jolivet (Comité National d’Évaluation, França), fins al 5/08/07 

 Miquel Martínez Martín (Universitat de Barcelona), des del 27/06/07 

 Antonio Michelena Barcena (Universitat de Lleida), des del 27/06/07 

 Annick Rey (Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, França), des 

del 27/06/07 

 Sebastián Rodríguez Espinar (Universitat de Barcelona), fins al 5/05/07 

 M. Àngela Vilallonga Vives (Universitat de Girona), fins al 8/09/07 

 Jordi Escolar Bañeres, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador 
La CLiC, òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya, té atribucions en l’emissió 
d’informes per a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador per part de les 
universitats catalanes i en l’establiment dels criteris generals d’avaluació per a l’emissió 
d’informes i el règim de la seva publicitat. Per a l’exercici de les seves funcions, la CLiC treballa 
a partir de sis comissions específiques per àmbits de coneixement: Humanitats, Ciències 
Socials, Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, i Enginyeria i 
Arquitectura. 

 Maria Lluïsa Hernanz Carbó, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Montserrat Aguadé Porres (Universitat de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Jaume Garcia Villar (Universitat Pompeu Fabra) 

 Enric Herrero Perpiñán (Universitat de Lleida), fins al 22/10/07 

 Luis Martínez Salamero (Universitat Rovira i Virgili) 

 María Asunción Moreno Bilbao (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Joan Francesc Piniella Febrer (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Francesca Pons Pons (Universitat de Barcelona), des de l’11/05/07 
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 Pere Ysàs Solanes (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Antonio Zorzano Olarte (Universitat de Barcelona), des de l’11/05/07 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica d’Humanitats 

 Pere Ysàs Solanes, president (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Aurora Bel Gaya (Universitat Pompeu Fabra), des del 12/07/07 

 Joaquim Company Climent (Universitat de Lleida) 

 Josep Maria Nolla Brufau (Universitat de Girona), des del 12/07/07 

 Josep Oliveras Samitier (Universitat Rovira i Virgili), fins al 22/10/07 

 Lluís Payrató Giménez (Universitat de Barcelona), des del 12/07/07 

 Mercè Roca Roumens (Universitat de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Santiago Roquer Soler (Universitat Rovira i Virgili), des del 12/07/07 

 Vicent Salvador Liern (Universitat Jaume I), fins al 22/10/07 

 Glicerio Sánchez Recio (Universitat d’Alacant) 

 Avel·lina Suñer Gratacós (Universitat de Girona), fins al 22/10/07 

 Maria Teresa Turell Julià (Universitat Pompeu Fabra) 

 Gerard Vilar Roca (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica de Ciències Socials 

 Jaume Garcia Vilar, president (Universitat Pompeu Fabra) 

 Javier Andrés Domingo (Universitat de València) 

 Juan Díez Medrano (Universitat de Barcelona) 

 Joan Egea Fernández (Universitat Pompeu Fabra) 

 Ferran Ferrer Julià (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Ester Martínez Ros (Universitat Carlos III de Madrid) 

 Vicenç Quera Jordana (Universitat de Barcelona) 

 Miquel Rodrigo Alsina (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica de Ciències 

 Joan Francesc Piniella Febrer, president (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Amadeu Delshams Valdés (Universitat Politècnica de Catalunya), fins al 22/10/07 

 Francesc Díaz González (Universitat Rovira i Virgili) 

 Rosa Domènech Arnal (Universitat de Barcelona) 

 Juan Jesús Donaire Benito (Universitat Autònoma de Barcelona), des del 3/09/07 

 Anna Maria Grandas Sagarra (Universitat de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Anna Roglans Ribas (Universitat de Girona), des del 3/09/07 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 
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Comissió Específica de Ciències de la Vida 

 Montserrat Aguadé Porres, presidenta (Universitat de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Antonio Zorzano Olarte, president (Universitat de Barcelona), des del 22/10/07 

 Antonio García de Herreros Madueño (Universitat Pompeu Fabra), des del 18/07/07 

 Hipólito Medrano Gil (Universitat de les Illes Balears), des del 18/07/07 

 Xavier Niell Castaneda (Universitat de Màlaga), fins al 22/10/07 

 Alfredo Ruiz Panadero (Universitat Autònoma de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Mauro Santos Maroño (Universitat Autònoma de Barcelona), des del 18/07/07 

 Francesc Xavier Turon Barrera (Universitat de Barcelona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica de Ciències Mèdiques i de la Salut 

 Enric Herrero Perpiñán, president (Universitat de Lleida), fins a l’11/05/07 

 Francesca Pons Pons, presidenta (Universitat de Barcelona), des de l’11/05/07 

 Joan Aguilar Piera (Universitat de Barcelona), fins al 24/04/07 

 Oriol Bachs Valldeneu (Universitat de Barcelona), des del 12/07/07 

 Anna Maria Bassols Teixidó (Universitat Autònoma de Barcelona), des del 12/07/07  

 Mariano Domingo Álvarez (Universitat Autònoma de Barcelona), fins al 12/07/07 

 Josep Guarro Artigas (Universitat Rovira i Virgili), des del 12/07/07 

 Lluís Masana Marín (Universitat Rovira i Virgili), fins al 12/07/07 

 Joan Verdaguer Antonell (Universitat de Lleida), des del 12/07/07 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió Específica d’Enginyeria i Arquitectura 

 María Asunción Moreno Bilbao, presidenta (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Ignasi Colominas Ezponda (Universitat de la Corunya, vocal), des del 12/07/07  

 Francisco Javier Martínez Rodríguez (Universitat de Saragossa) 

 Nuria Martínez Navarrete (Universitat Politècnica de València, vocal), des del 12/07/07 

 Luis Martínez Salamero (Universitat Rovira i Virgili) 

 Enrique Masgrau Gómez (Universitat de Saragossa) 

 Fermín Luis Navarrina Martínez (Universitat de la Corunya), fins al 12/07/07 

 Guillermo Reglero Rada (Universitat Autònoma de Madrid), fins al 12/07/07 

 Carmen Rodríguez Liñán (Universitat de Sevilla, vocal), des del 12/07/07 

 Javier Sebastián Zúñiga (Universitat d’Oviedo) 

 Juan José Sendra Salas (Universitat de Sevilla), fins al 12/07/07 

 Joan Vinyes Sanz (Universitat Politècnica de Madrid) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió d’Avaluació de la Recerca 
La CAR, òrgan d’avaluació independent d’AQU Catalunya, té competències en l’emissió de les 
acreditacions de recerca i de recerca avançada, en l’avaluació de l’activitat que fan els 
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investigadors, en la valoració dels mèrits individuals de recerca del personal docent i de recerca 
funcionari i contractat per a l’assignació de complements retributius, d’acord amb els articles 55 
i 69 de la LOU, i en l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i de recerca de les 
universitats privades. La CAR duu a terme la seva activitat mitjançant comissions amb funcions 
d’informe, proposta i recomanació per àmbits de coneixement: Humanitats, Ciències Socials, 
Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, i Enginyeria i Arquitectura. 

 Joan Rodés Teixidor, president (Universitat de Barcelona) 

 Antònia Agulló Agüero (Universitat Pompeu Fabra), des del 22/10/07 

 Lola Badia Pàmies (Universitat de Barcelona) 

 Jaume Baguñà Monjo (Universitat de Barcelona), fins al 22/10/07  

 Maria Dolors Baró Mariné (Universitat Autònoma de Barcelona), des del 22/10/07 

 Alegria Borràs Rodríguez (Universitat de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Joaquim Bruna Floris (Universitat Autònoma de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Pere Brunet Crosa (Universitat Politècnica de Catalunya), des del 8/10/07 

 Anna Cabré Pla (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Àngel Cardama Aznar (Universitat Politècnica de Catalunya), fins al 22/10/07 

 Joaquim Casal Fàbrega (Universitat Politècnica de Catalunya), des del 22/10/07 

 Luis Castañer Muñoz (Universitat Politècnica de Catalunya), des del 22/10/07 

 Carmen Claver Cabrero (Universitat Rovira i Virgili), fins al 22/10/07 

 Maria del Ripoll Freixa Serra (Universitat de Barcelona), des del 8/10/07 

 Xavier Freixas Dargallo (Universitat Pompeu Fabra), des del 22/10/07 

 Josep M. Fullola Pericot (Universitat de Barcelona) 

 José Eugenio García-Albea Ristol (Universitat Rovira i Virgili), des del 22/10/07 

 Roser González Duarte (Universitat de Barcelona), des del 22/10/07 

 Joaquim Gosálbez Noguera (Universitat de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Jaume Guàrdia Massó (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Enric Herrero Perpiñán (Universitat de Lleida), des del 22/10/07 

 Jordi Mallol Mirón (Universitat Rovira i Virgili) 

 Rosa Miró Ametller (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 David Pérez Castrillo (Universitat Autònoma de Barcelona), fins al 8/10/07 

 Josep Anton Planell Estany (Universitat Politècnica de Catalunya), fins al 22/10/07 

 Montserrat Ponsà Fontanals (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Ricard Pujol Borrell (Universitat Autònoma de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Albert Rossich Estragó (Universitat de Girona), fins al 22/10/07 

 Antoni Simón Tarrés (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Manuel de Solà-Morales Rubió (Universitat Politècnica de Catalunya), fins al 22/10/07 

 Eduard Soriano García (Universitat de Barcelona), fins al 8/10/07 

 Jaume Vilarrasa Llorens (Universitat de Barcelona), des del 22/10/07 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió d’Humanitats 

 Josep M. Fullola Pericot, president (Universitat de Barcelona) 
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 Lola Badia Pàmies (Universitat de Barcelona) 

 Teresa Espinal Farré (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Maria del Ripoll Freixa Serra (Universitat de Barcelona) 

 José Daniel Quesada Casajuana (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Albert Rossich Estragó (Universitat de Girona), fins al 22/10/07 

 Antoni Simón Tarrés (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Ciències Socials 

 David Pérez Castrillo, president (Universitat Autònoma de Barcelona), fins al 8/10/07 

 Xavier Freixas Dargallo, president (Universitat Pompeu Fabra), des del 22/10/07 

 Antònia Agulló Agüero (Universitat Pompeu Fabra), des del 22/10/07 

 Alegria Borràs Rodríguez (Universitat de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Anna Cabré Pla (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Luis José Fuentes Melero (Universitat de Múrcia), fins al 22/10/07 

 José Eugenio García-Albea Ristol (Universitat Rovira i Virgili), des del 22/10/07 

 Alberto Maydeu Olivares (Universitat de Barcelona) 

 Luis Núñez Ladevéze (Universitat San Pablo CEU), fins al 22/10/07 

 Francisco Rivero Hernández (Universitat de Barcelona) 

 Jaume Sarramona López (Universitat Autònoma de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Ciències 

 Joaquim Bruna Floris, president (Universitat Autònoma de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Maria Dolors Baró Mariné, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona), des del 22/10/07 

 Magdalena Agulló Díaz (Universitat Rovira i Virgili), des del 14/12/07 

 Manuel Barranco Gómez (Universitat de Barcelona) 

 Jesús Bastero Elizalde (Universitat de Saragossa) 

 Carmen Claver Cabrero (Universitat Rovira i Virgili), fins al 22/10/07 

 Pablo Espinet Rubio (Universitat de Valladolid), fins al 22/10/07 

 Alberto Marcos Vallaure (Universitat d’Oviedo), fins al 22/10/07 

 María del Carmen Puerta Vizcaíno (Universitat de Cadis), des del 14/12//07 

 Joan de Solà-Morales Rubió (Universitat Politècnica de Catalunya), des del 14/12/07 

 Jaume Vilarrasa Llorens (Universitat de Barcelona), des del 22/10/07 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Ciències de la Vida 

 Jaume Baguñà Monjo, president (Universitat de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Montserrat Ponsà Fontanals, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona), des del 22/10/07 

 Claudi Miquel Cuchillo Foix (Universitat Autònoma de Barcelona), des del 21/12/07 

 Roser González Duarte (Universitat de Barcelona), des del 22/10/07 
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 Joaquim Gosálbez Noguera (Universitat de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Enric Herrero Perpiñán (Universitat de Lleida), des del 22/10/07 

 Ginés Morata Pérez (CSIC – Universitat Autònoma de Madrid), fins al 22/10/07 

 Eduard Soriano García (Universitat de Barcelona), fins al 8/10/07 

 Jaume Terradas Serra (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió de Ciències Mèdiques i de la Salut 

 Ricard Pujol Borrell, president (Universitat Autònoma de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Jaume Guàrdia Massó, president (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Jaume Bosch Genover (Universitat de Barcelona), fins al 22/10/07 

 Maria Fàtima Bosch Tubert (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Francisco Gudiol Munté (Universitat de Barcelona), des del 18/12/07 

 Jordi Mallol Mirón (Universitat Rovira i Virgili) 

 Rosa Miró Ametller (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Miguel Ángel Piris Pinilla (Centre Nacional de Recerques Oncològiques) 

 Juan Luis Tamargo Menéndez (Universitat Complutense de Madrid), fins al 22/10/07 

 Vicente Vicente García (Universitat de Múrcia) 

 Josep Manel Torres Solà (secretari, AQU Catalunya) 

Comissió d’Enginyeria i Arquitectura 

 Àngel Cardama Aznar, president (Universitat Politècnica de Catalunya), fins al 22/10/07 

 Joaquim Casal Fàbrega, president (Universitat Politècnica de Catalunya), des del 22/10/07 

 Antonio Barrero Ripoll (Universitat de Sevilla), des del 10/12/07 

 Pere Brunet Crosa (Universitat Politècnica de Catalunya), des del 8/10/07 

 Pilar Carbonero Zalduegui (Universitat Politècnica de Madrid), des del 10/12/07 

 Jesús Carrera Ramírez (CSIC), des del 10/12/07 

 Luis Castanyer Muñoz (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Enrique Castillo Ron (Universitat de Cantàbria), fins al 22/10/07 

 José Antonio Martín Pereda (Universitat Politècnica de Madrid), fins al 22/10/07 

 Josep Maria Montaner Martorell (Universitat Politècnica de Catalunya), des del 10/12/07 

 Josep Anton Planell Estany (Universitat Politècnica de Catalunya), fins al 22/10/07 

 Manuel de Solà-Morales Rubió (Universitat Politècnica de Catalunya), fins al 22/10/07 

 Carme Torras Genís (Consell Superior de Recerques Científiques) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya) 

Comissió mixta per a l’avaluació del professorat contractat de 
les universitats privades 
Aquesta comissió per a l’avaluació de la docència i la gestió universitàries de les universitats 
privades està formada per membres de la CEMAI i per membres de la CAR. 
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Membres de la comissió específica de la Comissió d’Avaluació de la 
Qualitat  

 Ignasi Romagosa Clariana, president (Universitat de Lleida), fins al 26/09/07 

 Josep Maria Brucart, president (Universitat Autònoma de Barcelona), des del 26/09/07 

 Josep Carreras Barnés (Universitat de Barcelona), fins al 26/09/07 

 Miquel Martínez Martín (Universitat de Barcelona), des del 26/09/07 

 Miquel de Moragas Spa (Universitat Autònoma de Barcelona), fins al 26/09/07 

 José Manuel Rodríguez Carrasco (Universitat Pontifícia Comillas), fins al 26/09/07 

 Sebastián Rodríguez Espinar (Universitat de Barcelona), fins al 5/05/07 

Membres de la comissió específica de la Comissió d’Avaluació de la 
Recerca  

 Alegria Borràs Rodríguez, presidenta (Universitat de Barcelona) 

 Joan Mateo Andrés (Universitat de Barcelona) 

 José Antonio Rubio Solà (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Salvi Turró Tomàs (Universitat de Barcelona) 

 Manuel Villa Cellino (Universitat Antonio de Nebrija) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

ÒRGANS CONSULTIUS 

Comitè de vicerectors/vicerectores competents en matèria de 
qualitat 
El reglament de la CAQ estableix la creació d’un comitè format pels vicerectors i les 
vicerectores competents en matèria de qualitat de les universitats representades al Consell de 
Direcció, el qual ha de ser informat del programa de la CAQ i ha de presentar propostes 
d’actuació. 

 Javier Bará Temes (director d’AQU Catalunya i president de la CAQ) 

 Rosa Maria Nonell Torres (Universitat de Barcelona) 

 Antoni Méndez Vilaseca (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Enrique García Berro-Montilla (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Carles Ramió Matas (Universitat Pompeu Fabra), fins al 20/03/07 

 Jaume Casals Pons (Universitat Pompeu Fabra), des del 20/03/07 

 Carme Bertran Noguer (Universitat de Girona) 

 Joan Prat Coromines (Universitat de Lleida)  

 Josep Manel Ricart (Universitat Rovira i Virgili) 

 Ramon Alemany Leira (Universitat Oberta de Catalunya), fins al 31/03/07 

 Josep Lladós Masllorens (Universitat Oberta de Catalunya), des de l’1/04/07 

 Josep M. Garrell Guiu (Universitat Ramon Llull), fins al 15/01/07 

 Jordi Riera Romaní (Universitat Ramon Llull), des del 15/01/07 
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 Carles Torres Freixas (Universitat de Vic), fins al 2/05/07 

 Joan Solà Montserrat (Universitat de Vic, director de la Unitat Tècnica), des del 2/05/07  

 Albert Arbós Bertran (Universitat Internacional de Catalunya), fins al 15/09/07 

 Jaume Armengou Orús (Universitat Internacional de Catalunya), des del 15/09/07 

 Joan Bravo Pijoan (secretari, AQU Catalunya) 

Vicerectors/vicerectores de professorat 
 Javier Bará Temes (director d’AQU Catalunya i president de la CAQ) 

 Victòria Girona Brumós (Universitat de Barcelona) 

 Anna Ripoll Aracil (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 José Luis Andrés Yebra (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Jaume Casals Pons (Universitat Pompeu Fabra) 

 Isabel Pujol Payet (Universitat de Girona), fins al 22/05/07 

 Teodor Jové Lagunas (Universitat de Girona), des del 23/05/07 

 Joan Ramon Rosell Polo (Universitat de Lleida) 

 Antonio Terceño Gómez (Universitat Rovira i Virgili) 

 Ramon Alemany Leira (Universitat Oberta de Catalunya), fins al 31/03/07 

 Josep Lladós Masllorens (Universitat Oberta de Catalunya), des de l’1/04/07 

 Jordi Riera Romaní (Universitat Ramon Llull) 

 Carles Torres Freixas (Universitat de Vic) 

 Albert Arbós Bertran (Universitat Internacional de Catalunya), fins al 15/09/07 

 Jaume Armengou Orús (Universitat Internacional de Catalunya), des del 15/09/07 

 Joan Bravo Pijoan (secretari, AQU Catalunya) 

Vicerectors/vicerectores competents en matèria d’estudiants 
 Javier Bará Temes (director d’AQU Catalunya i president de la CAQ) 

 Joan Guàrdia Olmos (Universitat de Barcelona) 

 Joan Carbonell Manils (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Francesc Xavier de las Heras Cisa (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Pelegrí Viader Canals (Universitat Pompeu Fabra) 

 Helena Benito Mundet (Universitat de Girona) 

 Xavier Gómez Arbonés (Universitat de Lleida) 

 Maria Bargalló Escrivà (Universitat Rovira i Virgili) 

 Ramon Alemany Leira (Universitat Oberta de Catalunya), fins al 31/03/07 

 Josep Lladós Masllorens (Universitat Oberta de Catalunya), des de l’1/04/07 

 Rosa Nomen Ribé (Universitat Ramon Llull) 

 Joan Masnou Surinyach (Universitat de Vic) 

 Salvador Durany Pich (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Joan Bravo Pijoan, secretari (AQU Catalunya) 
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Responsables d’unitats tècniques de qualitat 
 Javier Bará Temes (director d’AQU Catalunya i president de la CAQ) 

 Jordi Casanova Maturana (Universitat de Barcelona) 

 Dolors Baena Tostado (Universitat de Barcelona) 

 Marta Vilalta Casals (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Jesús Vivas González (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Santiago Roca Martín (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Esther Sans Gaya (Universitat Pompeu Fabra) 

 Francesc Abad Esteve (Universitat Pompeu Fabra) 

 Anna Petit Solé (Universitat Pompeu Fabra) 

 Oriol Garcia Codina (Universitat Pompeu Fabra) 

 Josep M. Gómez Pallarès (Universitat de Girona) 

 Pilar del Acebo Peña (Universitat de Girona) 

 Montserrat Comella Roigé (Universitat de Lleida) 

 Carme Sala Martínez (Universitat de Lleida) 

 Sara Gimeno Vila (Universitat Rovira i Virgili) 

 Marián Ramírez Ferrer (Universitat Rovira i Virgili) 

 Roc Arola Arnal (Universitat Rovira i Virgili) 

 Maria Taulats Pahissa (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Isabel Solà Albareda (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Núria Núñez López (Universitat Ramon Llull) 

 Joan Solà Montserrat (Universitat de Vic) 

 Josep Corcó Juvinyà (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Maria Jesús Castel Orozco (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Marc Escolà Pons (Universitat Abat Oliba CEU) 

 Sílvia Mas Sañé (Universitat Abat Oliba CEU) 

 Joan Bravo Pijoan (AQU Catalunya) 

 Sebastián Rodríguez Espinar (AQU Catalunya) 

 Josep Grifoll Saurí (AQU Catalunya) 

 Anna Prades Nebot (AQU Catalunya) 

 Olga Pujolràs González (AQU Catalunya) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

 

PERSONAL D’AQU CATALUNYA 

Àrea d’Avaluació de la Qualitat 
 Josep Grifoll Saurí, cap de l’Àrea 

 Esteve Arboix Codina 

 Anna Prades Nebot 

 Olga Pujolràs González (fins al 17/09/07) 

 Esther Huertas Hidalgo 



 

 

Memòria d’activitats 2007   |   59 
 

 Caterina Cazalla Lorite (des de l’1/08/07) 

 Albert Basart Capmany 

 Mònica Curieses Català 

 Carlota Manzanares Garcia (des de l’1/08/07) 

Àrea de Professorat i Recerca 
 Josep Manel Torres Solà, cap de l’Àrea 

 Núria Márquez Aranda 

 Eva Eixarch Olleta 

 Àngels Hernández Salgado 

 Griselda Rivilla Tort 

 Rocío Torres Lara 

 Vanessa Gutiérrez Vargas (fins al 20/07/07) 

 Glòria Zurita Bremon (des del 2/04/07)  

 Marta Cañizares Bullón (des del 21/09/07) 

Àrea de Planificació i Comunicació 
 Maria Giné Soca, cap de l’Àrea 

 David Gassiot Andreu 

 Concepción Herruzo Fonayet 

 Àgata Segura Castellà 

 Caterina Cazalla Lorite (fins al 31/07/07) 

 Susana García López (des del 3/12/07) 

 Eva Naqui Montané (fins al 15/06/07) 

 Maribel Quirós Carrero (des del 17/09/07) 

 Albert Sanjuan Tapia 

Àrea d’Administració 

Assessoria jurídica 

 Jordi Escolar Bañeres 

Gestió de projectes 

 Núria Comet Señal (des del 16/04/07) 

Gestió econòmica i administració de personal 

 Carme Pérez Cruz 

 Anna Garcia Valls  

 Carlos Alberto Gómez Díaz 
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 Erica Sereno Ruiz  

Secretaria, recepció i registre 

 Eva Benito Moré 

 Sílvia Maldonado Fernández  

 Sònia Parellada Capdevila (des del 27/11/07) 

 Carlota Manzanares Garcia (fins al 31/07/07) 

 Glòria Albareda Garrido (des del 12/09/06) 

 Albert Palau Jiménez (des del 20/08/07) 

Assessors i col·laboradors 

Assessors de la Direcció 

 Joan Bravo Pijoan, per a la gestió econòmica i l’administració de personal 

 Sebastián Rodríguez Espinar, coordinador d’innovació + desenvolupament metodològic 

 Miquel Vidal Espinar, consultor en matèria d’avaluació de la recerca 
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ANNEX 2: RECULL LEGISLATIU 

NOMENAMENTS 
Decret 169/2007, de 24 de juliol, pel qual es nomena el senyor Antoni Serra i Ramoneda 
president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (publicat en el 
DOGC, número 4934, de 26 de juliol de 2007). 

Resolució IUE/2395/2007, de 16 de juliol, per la qual es renova el nomenament del president 
de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (publicada en el DOGC, número 4939, de 2 d’agost de 2007). 

RESOLUCIONS 
Resolució IUE/1571/2007, de 25 de maig, per la qual es dóna publicitat a la pròrroga del termini 
de presentació dels informes d’avaluació de l’activitat docent i de recerca emesos per les 
universitats públiques catalanes, amb relació al procés de valoració dels mèrits individuals 
docents i de gestió (publicada en el DOGC, número 4894, de 30 de maig de 2007). 

Resolució IUE/2037/2007, de 25 de juny, per la qual es dóna publicitat a les instruccions per a 
la certificació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes 
(publicada en el DOGC, número 4919, de 5 de juliol de 2007). 

Resolució IUE/2218/2007, de 13 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Comissió 
de Professorat Lector i Professorat Col·laborador pel qual no s’admeten a tràmit les sol·licituds 
per a l’emissió de l’informe previ a la selecció per a la contractació de professorat col·laborador 
per part de les universitats públiques catalanes (publicada en el DOGC, número 4929, de 19 de 
juliol de 2007). 

Resolució IUE/2961/2007, d’1 d’octubre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a 
l’emissió de l’acreditació de recerca, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya (publicada en el DOGC, número 4983, de 8 d’octubre de 2007). 

Resolució IUE/2962/2007, d’1 d’octubre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a 
l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya (publicada en el DOGC, número 4983, de 8 d’octubre de 2007). 

Resolució IUE/3012/2007, de 8 d’octubre, per la qual s’aproven les bases i s’obre la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts per a l’elaboració d’estudis per analitzar punts d’especial 
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interès i repercussió social pel que fa a la qualitat del sistema universitari català (publicada en 
el DOGC, número 4986, d’11 d’octubre de 2007). 

Resolució IUE/3013/2007, de 8 d’octubre, per la qual s’aproven les bases i s’obre la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts per a l’elaboració de guies d’avaluació de competències 
en el marc dels processos d’acreditació de titulacions universitàries oficials a Catalunya 
(publicada en el DOGC, número 4986, d’11 d’octubre de 2007). 

Resolució IUE/3582/2007, de 29 de novembre, per la qual es dóna publicitat als criteris 
específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i de recerca de les 
universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits 
de recerca (publicada en el DOGC, número 5021, de 3 de desembre de 2007). 

Resolució IUE/3619/2007, de 30 de novembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i 
els terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat de recerca del personal 
docent i de recerca funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 
31 de desembre de 2007 (publicada en el DOGC, número 5023, de 5 de desembre de 2007). 

Correcció d’errada a la Resolució IUE/3619/2007, de 30 de novembre, per la qual es dóna 
publicitat al procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat 
de recerca del personal docent i de recerca funcionari i contractat, per a períodes que hagin 
finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2007 (publicada en el DOGC, número 5040, de 3 
de gener de 2008). 

Resolució IUE/3620/2007, de 30 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord número 
2, de 28 de novembre de 2007, de la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i les 
Activitats Individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat (publicada en el DOGC, número 
5023, de 5 de desembre de 2007). 

Resolució IUE/3807/2007, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment de 
certificació de l’adaptació de les titulacions de les universitats del sistema universitari de 
Catalunya a l’Espai europeu d’educació superior (publicada en el DOGC, número 5035, de 24 
de desembre de 2007). 

EDICTES 
Edicte de 13 d’abril de 2007, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de 
recerca de la Comissió d’Avaluació de la Recerca (publicat en el DOGC, número 4862, de 16 
d’abril de 2007). 

Edicte de 13 d’abril de 2007, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de 
recerca avançada de la Comissió d’Avaluació de la Recerca (publicat en el DOGC, número 
4862, de 16 d’abril de 2007). 

Edicte de 27 d’abril de 2007, de notificació dels acords de les comissions específiques de la 
Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (publicat en el DOGC, número 4872, de 30 d’abril de 2007). 
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Edicte de 6 de juliol de 2007, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat de recerca del 
personal docent i de recerca, funcionari i contractat, de les universitats públiques catalanes 
(publicat en el DOGC, número 4921, de 9 de juliol de 2007). 

Edicte d’11 d’octubre de 2007, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació 
de recerca de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (publicat en el DOGC, número 4987, de 15 d’octubre de 2007). 

Edicte d’11 d’octubre de 2007, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació 
de recerca avançada de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya (publicat en el DOGC, número 4987, de 15 d’octubre de 
2007). 

Edicte de 14 desembre de 2007, de notificació dels acords de les comissions específiques de la 
Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (publicat en el DOGC, número 5030, de 17 de desembre de 
2007). 

Edicte de 14 de desembre de 2007, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat docent i 
de recerca del personal docent i de recerca de les universitats privades de les comissions 
específiques competents de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(publicat en el DOGC, número 5030, de 17 de desembre de 2007). 

CONVENIS I ADDENDES 
16/01/2007, addenda al Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya i la Universitat de Lleida per a la realització del programa PRO-QU 
d’avaluació institucional (Programa 2004) de 20 de desembre de 2004. 

2/03/2007, annex I al Conveni marc de col·laboració entre l’Agència Nacional d’Avaluació de la 
Qualitat i Acreditació i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(programa DOCENTIA). 

2/03/2007, annex II al Conveni marc de col·laboració entre l’Agència Nacional d’Avaluació de la 
Qualitat i Acreditació i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(col·laboració en l’establiment de les bases dels codis ètics d’ambdues agències). 

12/03/2007, Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la seva adhesió a l’ús del sistema 
informàtic «KIT per a empreses públiques de la Generalitat de Catalunya». 

11/04/2007, addenda al Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya i la Universitat Ramon Llull, per a l’avaluació de l’activitat docent i de recerca del 
professorat de la Universitat Ramon Llull. 

11/04/2007, addenda al Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya, per a l’avaluació de l’activitat docent i de 
recerca del professorat de la Universitat Internacional de Catalunya. 
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12/04/2007, addenda al Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU, per a l’avaluació de l’activitat docent i de recerca del 
professorat de la Universitat Abat Oliba CEU. 

12/04/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU pel qual es concreta la seva participació en el 
programa DOCENTIA. 

18/04/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya pel qual es concreta la seva participació en el 
programa DOCENTIA. 

18/04/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat de Vic pel qual es concreta la seva participació en el programa 
DOCENTIA. 

18/04/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya pel qual es concreta la seva 
participació en el programa DOCENTIA. 

15/05/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya pel qual es concreta la seva 
participació en el programa DOCENTIA. 

23/05/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Ramon Llull pel qual es concreta la seva participació en el 
programa DOCENTIA. 

5/06/2007, addenda al Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, per a l’avaluació de l’activitat 
docent i de recerca del professorat de la Universitat Oberta de Catalunya. 

16/07/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat de Lleida i el seu Consell Social per dur a terme i finançar la 
tercera edició de l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral. 

26/07/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya i el seu Consell Social per dur a terme i 
finançar la tercera edició de l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral. 

27/07/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat de Girona i el seu Consell Social per dur a terme i finançar la 
tercera edició de l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral. 

1/10/2007, addenda al Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya per dur a terme el programa 
VIRTUAL per als anys 2006, 2007 i 2008. 

8/10/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya i la Universitat de Barcelona i el seu Consell Social per dur a terme i finançar la 
tercera edició de l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral. 
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15/10/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra i el seu Consell Social per dur a terme i finançar la 
tercera edició de l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral. 

15/10/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili i el seu Consell Social per dur a terme i finançar la 
tercera edició de l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral. 

23/10/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu Consell Social per dur a terme i 
finançar la tercera edició de l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral. 

26/10/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat de Vic per dur a terme i finançar la tercera edició de l’avaluació de 
la inserció dels graduats en el món laboral. 

05/11/2007, annex III al Conveni marc de col·laboració entre l’Agència Nacional d’Avaluació de 
la Qualitat i Acreditació i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(programa AUDIT). 

27/11/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra per a l’avaluació de l’Institut Universitari de 
l’Audiovisual. 

13/12/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya en el marc del Programa de 
reconeixement de sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària 
(programa AUDIT). 

13/12/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya en el marc del Programa de 
reconeixement de sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària 
(programa AUDIT). 

13/12/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili en el marc del Programa de reconeixement de 
sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària (programa AUDIT). 

13/12/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya en el marc del Programa de reconeixement 
de sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària (programa AUDIT). 

13/12/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat de Girona en el marc del Programa de reconeixement de sistemes 
de garantia interna de la qualitat de la formació universitària (programa AUDIT). 

13/12/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra en el marc del Programa de reconeixement de 
sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària (programa AUDIT). 
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13/12/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc del Programa de 
reconeixement de sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària 
(programa AUDIT). 

13/12/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat de Vic en el marc del Programa de reconeixement de sistemes de 
garantia interna de la qualitat de la formació universitària (programa AUDIT). 

13/12/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat de Lleida en el marc del Programa de reconeixement de sistemes 
de garantia interna de la qualitat de la formació universitària (programa AUDIT). 

13/12/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat de Barcelona en el marc del Programa de reconeixement de 
sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària (programa AUDIT). 

17/12/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU en el marc del Programa de reconeixement de 
sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària (programa AUDIT). 

20/12/2007, Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat Ramon Llull en el marc del Programa de reconeixement de 
sistemes de garantia interna de la qualitat de la formació universitària (programa AUDIT). 
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ANNEX 3: PARTICIPACIÓ EN ACTES I RELACIONS 
INSTITUCIONALS 

PARTICIPACIÓ EN SEMINARIS, CONGRESSOS I JORNADES 

Catalunya 
DATA LLOC SEMINARI, CONGRÉS, JORNADA PONÈNCIA ASSISTENTS 

25/01 
IL3 
Institut Formació 
Contínua UB 

Jornada de l’Associació Catalana d’Educació 
Contínua Universitària (ACECU) 

Ponència «Els màsters professionalitzadors» Anna Prades 

2/03 
Palau de les 
Heures de la UB 

Màster de política universitària  
Javier Bará, Joan 
Bravo 

5/03 AQU 
Reunió del grup de treball «Qualitat i màrqueting» de 
la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la 
Generalitat 

 Albert Basart 

28/03 UdL 
«La universitat en la societat del coneixement» (III 
jornada): «Gestió, una visió de la missió i estructura 
de la universitat al segle XXI» 

Ponència «Qualitat corporativa en la gestió 
universitària» 

Javier Bará 

15/05 AQU 
Presentació del programa DOCENTIA a les 
universitats privades 

 

Javier Bará, 
Sebastián 
Rodríguez, Esteve 
Arboix 
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26/05 UdL 

Jornada de Formació en Tecnologia dels Aliments, 
organitzada a la UdL per la Fundació Universitat de 
Lleida i l’Associació Catalana de Ciències de 
l’Alimentació 

Ponència «La qualitat de l’ensenyament superior en els 
projectes europeus» 

Anna Prades 

8/06 URV 
Jornades RUEPEC (sigla en castellà de la Xarxa 
Universitària d’Estudis de Postgrau i Educació 
Contínua) 

Ponència «La acreditación de los programas de máster» Josep Grifoll 

3/10 URV 
Presentació del llibre Un projecte compartit de canvi 
educatiu. La URV davant l’Espai europeu d’educació 
superior 

 Joan Bravo 

15-
16/10 

UPC 
Seminario sobre el Informe iberoamericano de 
educación superior, organitzat pel CINDA (Centro 
Interuniversitario de Desarrollo) 

 Javier Bará 

17-
18/10 

UPF 
II Jornades de Bones Pràctiques Acadèmiques 
 

Conferència «Qualitat a l’aula: el canvi metodològic a la 
universitat» 

Javier Bará, Albert 
Basart, Caterina 
Cazalla, Esther 
Huertas 

29/10 Fira de Barcelona 
IV Jornades de Signatura Electrònica, Agència 
Catalana de Certificació (CATCERT) 

 Jordi Escolar 

5/11 
Fundació 
Catalana per a la 
Recerca 

Entrevista sobre el futur de la recerca i la innovació a 
Catalunya, organitzat en el marc del Pacte Nacional 
per a la Recerca i la Innovació que impulsa el DIUE  

Amb Estanislau Fons (AGAUR), Carles Fradera 
(CIDEM), Jordi Cartanyà (PNRI) i Svend Remoe 
(expert) 

Javier Bará 

13-
14/11 

URV 
V Jornada de Innovación Docente («Garantía de 
calidad docente: procesos, estándares e 
indicadores») 

Taula rodona «La evaluación del profesorado»  M. Lluïsa Hernanz 

10-
11/11 

UPC 
ECA dissemination conference: «The benefits of 
mutual recognition of accreditation and quality 
assurance decisions» 

 
Javier Bará, Albert 
Basart, Caterina 
Cazalla 

12-
14/12 

UAB 
I Congrés Internacional sobre Biaix de Gènere i 
Desigualtats en l’Avaluació de la Qualitat Acadèmica, 
Observatori de la Igualtat de la UAB 

Taula rodona «Cambiando las políticas de evaluación. 
Hacia una calidad incluyente» 

Javier Bará 
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Estat espanyol 
DATA LLOC SEMINARI, CONGRÉS, JORNADA PONÈNCIA ASSISTENTS 

31/01 Universitat de Vigo 
Jornada «Evaluación en el Espacio europeo de 
educación superior» 

Ponència «Acreditación en el marco de un proyecto 
piloto» 

Joan Bravo 

21/02 ANECA 
Presentació del Pla d’actuació 2007 i el programa 
DOCENTIA 

 Joan Bravo 

13/03 
Universitat de 
Granada 

Jornada «La estadística, un instrumento para el 
desarrollo económico y social de Andalucía», 
Universitat de Granada i Institut d’Estadística 
d’Andalusia 

Taula rodona «Dimensiones en el estudio de la calidad 
de las universidades y sistema estatal de indicadores» 

Joan Bravo 

14/03 UPM 
Seminari «El sistema de ayudas a los estudiantes 
universitario», Càtedra UNESCO de Gestió i Política 
Universitària de la UPM 

 Joan Bravo 

30/05 Fòrum ANECA 
«¿Es posible Bolonia con nuestra actual cultura 
pedagógica? Propuestas para el cambio cultural» 

 Josep Grifoll 

21-23/06 Valladolid X Reunió Anual ASEPELT Taula rodona «Espacio europeo de educación superior» Joan Bravo 

25/06 ANECA 
Presentació de «Programa AUDIT: proceso de 
autoevaluación» 

 Javier Bará 

4/07 Vitòria REACU  Javier Bará 

10-12/07 Benicàssim 
Seminari «Empleo, innovación y nuevas titulaciones 
universitarias», Càtedra INCREA de la Universitat 
Jaume I 

 Esther Huertas 

12-13/07 Las Palmas 
XVI Jornadas de la Asociación de Economía de la 
Educación, Universitat de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Sessió «Economía de la educación: producción 
educativa y eficiencia»  
Ponència «Equidad y eficiencia universitaria en un 
contexto de cambio» 

Joan Bravo 

10-11/09 UV 
Seminari d’unitats tècniques de qualitat, UV i 
ANECA 

 Esteve Arboix 

25-26/10 Almagro 
IX Foro de Almagro 
 
 

Ponència «Programa de reconocimiento de sistemas de 
garantía de calidad de las instituciones universitarias 
(AUDIT)» 

Javier Bará, 
Caterina Cazalla 
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30/10 ANECA Reunió amb les agències autonòmiques  Javier Bará 

6-7/11 Madrid 
Feria Internacional de Informática y Multimedia 
SIMO  

 
Maribel Quirós, 
Albert Sanjuan 

14/11 ANECA 
Reunió formativa «Programa AUDIT: elaboración y 
verificación de la documentación del SGIC» 

 
Caterina Cazalla, 
Miquel Vidal 

20/11 ANECA Reunió del programa DOCENTIA  Josep Manel Torres 
27/11 ANECA IX Foro ANECA: «La universidad del siglo XXI»  Joan Bravo 
29/11 AQU REACU  Javier Bará 

11-13/12 UPM 
I Jornadas Internacionales UPM sobre Innovación 
Educativa y Convergencia Europea 2007 (INECE) 

Presentació d’obertura de la sessió «Metodologías I. De 
enseñar a aprender: el cambio de paradigma didáctico 
en la universidad» 

Joan Bravo 

Internacional 
DATA LLOC SEMINARI, CONGRÉS, JORNADA PONÈNCIA ASSISTENTS 

2-3/03 
Universitat de 
Bolonya 

AlmaLaurea Conference on University Graduate 
Employment Conditions of Italian University 
Graduates 

 Anna Prades 

17/04 Copenhaguen 
First meeting of the ENQA internal quality assurance 
group (IQA group) 

 Josep Grifoll 

21-22/06 ANECA 
Seminario ALCUE «Mecanismos de garantía de 
calidad y códigos de buenas prácticas: hacia un 
reconocimiento interregional» 

Taula rodona «Estándares de calidad y códigos de 
buenas prácticas en los procesos de evaluación»  

Javier Bará, Josep 
Grifoll, Núria Comet 

3-4/09 Zuric 
International Conference on Learning Outcomes 
«Defining and measuring learning outcomes in 
higher education» (ECA i OAQ) 

 Josep Grifoll 

20-21/09 Oslo ENQA General Assembly  
Javier Bará, Josep 
Grifoll 

9-10/10 Oslo 
Small seminar on evaluation practice, agència de 
qualitat noruega (NOKUT) 

 Josep Grifoll 

7-9/11 Oslo 
Small seminar on evaluation practice, agència de 
qualitat noruega (NOKUT) 

 Josep Grifoll 
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8/11 Brussel·les 
European Benchmarking Initiative (EBI) in Higher 
Education (ESMU-CHE-UNESCO (CEPES)-
AVEIRO) 

 
Caterina Cazalla, 
Esther Huertas 

9/11 Amsterdam 

Evaluation of productive interactions between 
science and society, International Expert Meeting 
(Royal Netherlands Academy of Arts and Science, 
KNAW)  

 Esther Huertas 

14/11 Vaticà 
«Current trends in the European Quality Assurance 
and the Situation in Southern Europe» (ENQA) 

Ponència «Experience from AQU Catalunya external 
review» 

Javier Bará, 
Josep Grifoll 

15-17/11 Roma 
2nd European Forum for Quality Assurance, 
organitzat per l’EUA a la Sapienza Università di 
Roma (Itàlia) 

Ponència «Evaluation of teacher competence in Spain. 
The DOCENTIA programme» 
Ponència «What have we learnt after 10 years of 
evaluation« 

Javier Bará, Esteve 
Arboix, 
Olga Pujolràs 

15/11 Roma 
Reunió del Second survey on quality procedures in 
European higher education (ENQA) 

 Josep Grifoll 

10-11/12 Barcelona 
The Benefit of Mutual Recognition of Accreditation 
and Quality Assurance Decisions (ECA) 

Taula rodona «How can mutual recognition enhance 
joint programmes and international cooperation between 
HE institutions?» 

Javier Bará, Josep 
Grifoll, Esther 
Huertas, Albert 
Basart 

11/12 Amsterdam Reunió del Internal Quality Assurance (ENQA)  Núria Comet 
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Relacions institucionals 
DATA LLOC ACTE ASSISTENTS 
21/03 Barcelona Inauguració del Saló Estudia Javier Bará i Joan Bravo 

12/06 AQU 

Presentació en roda de premsa dels llibres Educació superior 
i treball a Catalunya: anàlisi dels factors d’inserció laboral i El 
sistema universitari públic català 2000-2005: una perspectiva 
des de l’avaluació d’AQU Catalunya 

 

13/06 UB Conferència general del CIC Antoni Serra i Javier Bará 

11/07 UPF 
Reunió de presentació dels programes SUPORT i AUDIT als 
vicerectors de Qualitat i a les unitats tècniques de qualitat 

Javier Bará, Sebastián Rodríguez, Josep Grifoll, Esteve Arboix, Olga 
Pujolràs, Maria Giné 

19/07 UPF Ple del Consell Social de la UPF Sebastián Rodríguez 

4/09 Còrdova 
Avaluació de la Unitat de Promoció Social i Cultural de la 
Universitat Pablo de Olavide (comitè d’avaluació externa de 
la UCUA) 

Joan Bravo 

14/09 URV Inauguració oficial del curs acadèmic 2007-2008 Joan Bravo 
28/09 UPC Inauguració oficial del curs acadèmic 2007-2008 Javier Bará 

1/10 UPC 
Inauguració oficial del curs de l’Escola Politècnica Superior 
de Castelldefels 2007-2008 

Javier Bará 

2/10 UPF Inauguració oficial del curs acadèmic 2007-2008 Joan Bravo 
3/10 UB Inauguració oficial del curs acadèmic 2007-2008 Joan Bravo 
4/10 URL Inauguració oficial del curs acadèmic 2007-2008 Antoni Serra, Joan Bravo  
12/11 UPC Conferència general del CIC Antoni Serra, Javier Bará 

13/11 AQU 

Entrevista amb la Sra. Laura Cañadell de l’Institut de Govern i 
de Polítiques Públiques (IGOP, UAB) sobre l’avaluació 
externa del cinquè Pla d’acció i desenvolupament de les 
polítiques de dones a Catalunya 

Javier Bará 

19/12 AQU Presentació de la Guia d’avaluació dels centres de R+D Javier Bará, Josep Grifoll, Esther Huertas, Miquel Vidal 

 

 


