
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMC/1828/2019, d'1 de juliol, per la qual es dona publicitat al procediment per a la renovació
de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

Atès que en data 11 de juny de 2019 la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió
de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va
aprovar el procediment per a la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats
públiques catalanes,

 

Resolc:

 

Que es publiqui íntegrament al DOGC l'Acord número 3, d'11 de juny de 2019, de la Comissió específica per a
l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, pel qual s'aprova el procediment per a la renovació de
l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

 

Barcelona, 1 de juliol de 2019

 

Josep Joan Moreso Mateos

President

 

 

Acord

número 3, d'11 de juny de 2019, de la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió de
l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en endavant CAADG, pel qual s'aprova el
procediment per a la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques
catalanes.

 

El programa de suport d'AQU Catalunya a l'avaluació de l'activitat docent arribarà, el desembre de 2019, al
final del segon cicle complert d'implantació i, per tant, cal preveure la tercera renovació de l'acreditació.

Així, entre el 2002 i el 2007 es completà una etapa experimental en què AQU Catalunya, en col·laboració amb
les universitats i el Consell Interuniversitari de Catalunya, impulsà el programa de suport a la docència a través
dels manuals d'avaluació docent, tot aprofitant la regulació del complement docent autonòmic de docència
establerta pel Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal
docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. Les universitats van
desenvolupar i aplicar satisfactòriament uns manuals d'avaluació docent que han posat de relleu la pertinència i
l'adequació de l'orientació general adoptada.

Entre l'any 2007 i el 2008 es desenvolupà la fase de certificació establerta en la Resolució IUE/2037/2007, de
25 de juny. En aquest procés, les universitats van presentar noves propostes de manuals d'avaluació docent,
que foren sotmeses a un procés de verificació amb el nomenament d'un comitè responsable de verificar-les
que emeté els informes de verificació, els quals foren analitzats per la Comissió Específica de Valoració de
Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI), que era la comissió competent en aquesta matèria, i després de resoldre
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condicions abans del procés d'acreditació en alguns casos o bé de suggerir propostes de millores en altres, els
manuals d'avaluació docent foren certificats per la comissió esmentada i publicats per les Resolucions
IUE/7/2008, de 4 de gener i IUE/1254/2008, de 18 d'abril.

Posteriorment, l'any 2009 AQU Catalunya va acreditar el procés d'avaluació docent contingut als manuals
d'acord amb les instruccions publicades a la Resolució IUE/2436/2008, de 25 de juliol. Un cop conclòs aquest
procés, la CEMAI va acreditar els manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes. Aquesta
acreditació, que es va fer pública mitjançant la Resolució IUE/865/2009, de 23 de març, va tenir efectes fins el
31 de desembre de 2012. Així mateix, i segons la Resolució ECO/2905/2012, de 21 de desembre, la CEMAI va
prorrogar un any més la vigència de l'acreditació dels manuals per tal de per permetre a les universitats
l'adaptació als canvis normatius que es van produir en matèria de docència universitària amb la finalitat de
poder encarar-ne la futura avaluació amb el màxim de consens.

El mes d'abril de 2013, AQU Catalunya va organitzar una jornada de reflexió sobre la renovació de l'acreditació
dels Manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes i els principals agents implicats han
considerat satisfactori el programa de suport d'AQU Catalunya. Fins ara, doncs, s'ha disposat d'un model
estable i reconegut que ha permès l'avaluació de la docència de la major part del professorat de les
universitats catalanes sota uns paràmetres comuns i públics.

A més, el programa ha estat un referent per a la posada en marxa en l'àmbit estatal del programa DOCENTIA,
coordinat per ANECA i les agències autonòmiques. Així, AQU Catalunya va acordar amb l'ANECA un
reconeixement mutu dels models i dels resultats de l'avaluació de les universitats, avaluats per ambdues
agències.

L'any 2014, d'acord amb el que disposava la Resolució ECO/1640/2013, de 19 de juliol, per la qual es dóna
publicitat al procediment per a la renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats
públiques catalanes, AQU Catalunya va renovar l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut als
manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes. La vigència de la renovació de l'acreditació
es va fixar fins al 31 de desembre de 2019. En aquesta fase, es va fer èmfasi en la necessitat que s'establissin
els mecanismes necessaris per tal que el sistema d'avaluació permeti discriminar o segmentar clarament els
expedients d'excel·lència.

En aquest procés de revisió i millora contínua dels manuals, cal regular la fase de renovació de l'acreditació.
Així, per tercera vegada des de la posada en marxa del programa de suport a la docència, és necessari
acreditar novament tot el procés. Això comporta necessàriament que cada universitat elabori un informe
d'autoavaluació de l'aplicació del model d'avaluació docent i dels seus resultats, que sigui sotmès a posterior
avaluació d'un comitè extern. En el cas que l'avaluació resulti favorable comportarà l'acreditació del manual per
un període de 5 anys.

El primer objectiu del nou procés d'acreditació és avaluar el funcionament i l'aplicació dels processos
d'avaluació dissenyats als manuals d'avaluació docent de cada universitat. Aquesta avaluació es basarà en els
principis de transparència, de satisfacció dels agents i de rendició de comptes.

En conseqüència, el procés ha de permetre, entre d'altres finalitats: comprovar la visibilitat del manual i dels
seus processos i resultats, aportar evidències, en forma d'autoinforme sobre el nivell de satisfacció dels
diferents agents implicats en el procés i, finalment, aportar informació sobre els resultats de l'aplicació del
model.

L'acreditació del procés d'avaluació docent que recullen els manuals d'avaluació docent correspondrà a la
Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió.

És per això que la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió acorda:

 

.1 Aprovar el procediment per a la renovació de l'acreditació del procés d'avaluació docent que recullen els
manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

 

.2 Autoritzar el president de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a donar publicitat
del present Acord al DOGC i garantir-ne la difusió com a mínim en català, castellà i anglès mitjançant la seva
publicació en el web de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
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Annex

Procediment per a la renovació de l'acreditació del procés d'avaluació docent que recullen els manuals
d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

 

.1 Objecte

L'objecte d'aquest acord és aprovar el procediment per a la renovació d'acreditació del procés d'avaluació
docent que recullen els respectius manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

 

.2 Sol·licituds

2.1 Les universitats públiques catalanes que tinguin acreditat el seu manual d'avaluació docent podran
sol·licitar l'acreditació dels manuals d'avaluació docent mitjançant una sol·licitud del rector o rectora adreçada
al president de la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió de l'Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

2.2 La sol·licitud per a la renovació dels manuals d'avaluació de l'activitat docent, que està disponible al web
d'AQU Catalunya s'ha de presentar a través de l'EACAT. A la sol·licitud s'ha de fer constar la data i l'òrgan que
ha aprovat la documentació que s'assenyala a continuació.

 

.3 Documentació

3.1 A la sol·licitud cal adjuntar-hi:

a) El manual d'avaluació docent de la universitat vigent.

b) L'autoinforme d'avaluació, d'acord amb les dimensions que es detallen al punt 5.

c) La proposta del nou manual, si és el cas.

3.2 L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya pot demanar que s'esmeni o completi la
sol·licitud i/o documentació, si és procedent, en el termini de 10 dies des de la seva notificació.

 

.4 Presentació de la sol·licitud i documentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds i la documentació necessària per a la l'acreditació dels manuals
d'avaluació docent s'obre el dia 11 d'octubre i finalitza el dia 29 de novembre de 2019, ambdós inclosos.

 

.5 Procés per a l'acreditació dels manuals

La renovació de l'acreditació del procés d'avaluació docent que recullen els manuals demana, necessàriament,
poder disposar d'evidències documentals de l'aplicació del model vigent que acreditin que l'avaluació docent
s'ajusta a allò que hi és descrit.

Així, el procés de la renovació de l'acreditació consta de tres fases:

a) Fase interna:

En primer lloc, les universitats informaran de la incorporació, si és el cas, de les condicions i les principals
recomanacions contingudes als informes d'acreditació de l'any 2014, emesos per la comissió competent en
aquesta matèria i, també, dels eventuals ajustos incorporats al manual vigent. D'altra banda, si la universitat
presenta un nou manual d'avaluació docent a acreditar, la nova versió del manual ha d'haver estat aprovada
per l'òrgan competent de la universitat.

En segon lloc, la universitat ha d'elaborar un autoinforme, que ha de ser aprovat per l'òrgan competent de la
universitat, sobre l'aplicació del manual d'avaluació docent i dels seus resultats. L'autoinforme ha de contenir,
com a mínim, el següent:

   a) La informació referida a la incorporació, si és el cas, de les principals recomanacions contingudes als
informes d'acreditació de l'any 2014 i dels eventuals ajustos. En el cas de no haver incorporat les
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recomanacions, la justificació dels motius de la no inclusió dels mateixos.

   b) Les dades de resultats de l'aplicació del manual durant la vigència de l'acreditació.

   c) La valoració dels mecanismes establerts per assegurar la transparència del procés d'avaluació i assegurar-
ne la difusió.

   d) La valoració de l'aplicació dels criteris i del procés d'avaluació docent.

   e) La valoració dels mecanismes establerts per copsar la satisfacció dels agents i dels seus resultats.

   f) Les propostes de millora, si és el cas, derivades del procés d'avaluació interna del manual.

En el cas que la universitat presenti un nou manual d'avaluació docent a acreditar, cal que en l'autoinforme
també s'inclogui una justificació de la nova proposta.

Al web d'AQU Catalunya es pot consultar la Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent.

L'autoinforme i la resta de documentació s'han de lliurar com a màxim fins el dia 29 de novembre de 2019.

b) Fase externa

L'avaluació externa serà duta a terme per un Comitè d'Avaluació Externa (CAE) que es basarà en l'anàlisi de
l'autoinforme, i de la proposta de nou manual, així com dels informes d'acreditació i, finalment, en la
informació pública disponible a la universitat.

Els perfils i funcions del CAE són públics a la Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent i estan
disponibles al web d'AQU Catalunya.

El comitè d'avaluació externa després de visitar la universitat i mantenir audiències amb els principals agents
implicats en el procés d'avaluació docent, elaborarà un informe d'avaluació, que serà enviat a la universitat per
tal que pugui presentar-hi, si és el cas, al·legacions en el termini de 10 dies. Les eventuals al·legacions de la
universitat hauran de fer referència a defectes detectats en el procés, en la documentació o en la valoració
expressada; en cap cas no podran ser modificacions de l'autoinfome o del manual.

Durant el procés d'avaluació externa, els comitès externs d'avaluació podran sol·licitar la informació
documental pertinent, tant pel que fa al procés general com a les avaluacions individualitzades.

El comitè extern elevarà el seu informe definitiu d'avaluació a la Comissió específica per a l'Avaluació de
l'Activitat Docent i de Gestió.

c) Fase d'acreditació

A partir de l'informe d'avaluació definitiu elaborat pel CAE, la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat
Docent i de Gestió acreditarà o denegarà l'acreditació dels models d'avaluació docent que recullen els manuals.

 

.6 Termini per a l'acreditació

L'acreditació del procés d'avaluació docent o la seva denegació es notificarà al rector o rectora de la universitat
en el termini de 6 mesos com a màxim, des de la presentació de la sol·licitud.

Aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs d'alçada davant de la Comissió
d'Apel·lacions d'AQU Catalunya. La Resolució que resolgui el recurs d'alçada exhaureix la via administrativa.

 

.7 Òrgan competent per emetre l'acreditació.

L'acreditació del manual d'avaluació docent de la universitat que ho sol·liciti s'emet per acord de la Comissió
específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió.

 

.8 Vigència de les acreditacions

L'acreditació emesa per la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió és vàlida per
un període de 5 anys des de l'acord d'acreditació.
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.9 Seguiment

Anualment, les universitats acompanyaran la tramesa dels resultats dels informes d'avaluació relatius als
mèrits addicionals docents amb un informe de seguiment de l'aplicació del manual en el cas que s'hagin
incorporat modificacions substancials. Així mateix, la CAADG pot atendre les eventuals propostes de
modificació dels models d'avaluació docent que recullen els manuals d'avaluació.

 

.10 Notificació

La Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió notificarà l'acreditació del manual o la
seva denegació al rector o rectora de la universitat.

 

.11 Renovació de l'acreditació

Un cop renovada l'acreditació de la convocatòria de l'any 2019, durant el darrer any del període de vigència
d'aquesta acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes, AQU Catalunya
publicarà al DOGC les instruccions relatives al procés de renovació de l'acreditació.

 

.12 Disposició transitòria

Els manuals d'avaluació docent vigents, que hagin estat sotmesos a aquest procés de renovació d'acreditació
mantindran la seva vigència fins que la Comissió específica per a l'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió
acordi l'acreditació o la denegació de l'acreditació de les noves propostes de manual.

 

(19.185.032)
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