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Introducció 

El programa de Seguiment de les titulacions oficials, a través de la Guia per al seguiment de les 

titulacions oficials de grau i màster, estableix un conjunt d’informacions la publicació de les 

quals s’ha considerat necessària per assegurar el compliment dels estàndards de transparència 

i publicitat. Aquest conjunt d’informacions es pot dividir en dos grans grups, la informació sobre 

el desenvolupament operatiu del programa i la informació sobre els indicadors associats. 

Per a cada grup s’han identificat unes dimensions que detallen les dades concretes que les 

institucions s’haurien de comprometre a fer accessible a tots els grups d’interès. Els diversos 

grups d’interès fan, a priori, usos diferents de la informació, i cal garantir que des de les 

universitats es posa a disposició tota aquella informació pública que satisfaci les necessitats de 

tots els col·lectius. 

El programa Experimental de seguiment de titulacions (2010) i la primera convocatòria del 

programa de Seguiment de les titulacions oficials (2011) ha dotat a les universitats catalanes i a 

l’Agència d’una experiència suficient per començar a valorar l’adequació de la informació 

pública dels ensenyaments oficials, és a dir, la pertinença de les dimensions d’informació 

pública demanades en el marc del programa de Seguiment, i la disponibilitat de la informació 

pel que fa a qüestions relacionades amb la seva gestió i difusió. 

En un moment en què han aparegut noves eines i estratègies de publicació d’informació 

relacionades amb els ensenyaments universitaris (algunes externes a les pròpies universitats), 

es fa necessari reflexionar i debatre sobre com continuar amb la millora de la qualitat de la 

informació pública. Al mateix temps, cal explorar la possibilitat d’aprofundir en la publicació de 

noves dimensions o continguts, tant referents al desenvolupament operatiu del programa com 

als indicadors. 
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Temes a tractar durant el treball en grup 

1. Validesa de la informació pública 

 És pertinent la informació que es posa a disposició dels grups d’interès? 

a. Pertinença de les dimensions relacionades amb el desenvolupament operatiu 

dels ensenyaments. 

b. Pertinença de les dimensions relacionades amb els indicadors.  

2. Accessibilitat a la informació pública 

 Com es fa visible la informació que es posa a disposició dels grups d’interès? 

a. Adequació dels graus d’accessibilitat en relació amb les funcions i/o usos que 

atribuïm a la informació. 

b. Sostenibilitat de la gestió de la informació pel que fa a la seva obtenció i 

publicació. 

3. Millora de la informació pública 

 Quines accions es poden emprendre per incrementar la difusió i el coneixement de 

la informació que es posa a disposició dels grups d’interès? 

a. Exploració de noves dimensions o continguts d’informació d’interès. 

b. Estratègies per potenciar l’ús dels canals d’informació establerts. 

c. Influència de les noves eines de publicació d’informació relacionades amb els 

ensenyaments universitaris. 

 


