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1. ACTIVITATS INSTITUCIONALS 

A) ENQA  
Durant el 2008, AQU Catalunya ha estat activa participant en les reunions de treball d’abast 

europeu dedicades al debat i el desenvolupament de qüestions relatives a la garantia externa 

de la qualitat. Així mateix, el mes de setembre ha presentat amb èxit la seva candidatura per 

ocupar una de les deu places del Consell de Direcció de l’ENQA. 

B) EQAR 
El mes desembre de 2008 s’ha formalitzat l’ingrés d’AQU Catalunya al Registre Europeu 

d’Assegurament de la Qualitat (EQAR)1 després d’una avaluació externa internacional que n’ha 

reconegut el compliment dels estàndards europeus. D’aquesta manera, s’ha convertit en una 

de les tres primeres agències europees a formar part d’aquest registre. Així doncs, aquesta 

nova fita se suma al fet que va ser la primera agència de qualitat certificada amb la norma ISO 

9001 (2000), i al fet que és membre fundadora (2000) i membre de ple dret (2007) de 

l’Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior, ENQA. 

C) Pla estratègic 
L’Agència ha estat treballant en l’elaboració del Pla estratègic d’AQU Catalunya 2009-2012. La 

necessitat detectada internament de comptar amb un pla estratègic es va veure reforçada per 

les recomanacions de l’avaluació externa de l’ENQA, que suggeria comptar amb un pla que 

vertebrés i donés continuïtat a l’activitat regular i cíclica. La confecció d’aquest Pla es du a 

terme actualment amb el suport i l’acompanyament de la Càtedra UNESCO de Direcció 

Universitària de la UPC. S’hi defineixen vuit eixos estratègics (direcció i organització, avaluació 

del professorat, avaluació d’institucions i titulacions, anàlisi del sistema universitari, 

comunicació, persones, relacions externes i estudiants) en els quals s’ha d’actuar, i s’hi 

especifica la missió de cadascun d’aquests eixos, els objectius estratègics i operatius. 

D) Cooperació 
AQU Catalunya manté reunions periòdiques amb la Direcció General d’Universitats, els 

vicerectors i els membres de les unitats tècniques de les universitats catalanes, amb l’objectiu 

de coordinar les activitats comunes com ara l’avaluació, el seguiment i l’acreditació de títols 

oficials, l’avaluació dels centres adscrits, el programa AUDIT, l’acreditació dels manuals 

                                                      

1. L’EQAR és un registre d’agències de qualitat que operen a l’EEES, que llista les que són considerades solvents, 
dignes de confiança i amb una bona credibilitat. Fundat per les associacions europees que agrupen universitats i 
institucions d’educació superior, estudiants i agències de garantia de la qualitat ―EUA (Associació Europea 
d’Universitats), EURASHE (Associació Europea d’Institucions d’Educació Superior), ESU (Associació Europea 
d’Estudiants) i ENQA (Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior)—, té per objectiu la 
promoció del desenvolupament de l’EEES mitjançant l’increment del grau de transparència en la garantia de la qualitat.  
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d’avaluació docent, la normativa que regula l’avaluació prèvia per a la contractació excepcional 

de professorat col·laborador, i la participació dels i les estudiants en els diferents processos de 

garantia de la qualitat. 

Com a membre de la Red Española de Agencias de la Calidad Universitaria (REACU), AQU 

Catalunya s’ha reunit per coordinar temes i accions comunes com ara l’avaluació i la formació 

d’avaluadors, el seguiment dels títols oficials i el paper de les agències de qualitat en 

l’avaluació de títols, entre altres. 
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2. AVALUACIÓ DELS ENSENYAMENTS I DE LES 
INSTITUCIONS 

A) Qualitat dels programes de formació 

Programes oficials de postgrau 

Per tercer any consecutiu, AQU Catalunya ha dut a terme l’avaluació ex ante de la dimensió 

acadèmica de les propostes de màsters per al curs 2008-2009. 

De les 79 propostes presentades, les comissions acadèmiques d’AQU Catalunya n’han avaluat 

favorablement 68, xifra que representa el 86% del total. De les propostes valorades 

desfavorablement, les febleses detectades es relacionen amb el perfil de formació, l’interès i la 

rellevància cientificoprofessional de la proposta, el perfil i els criteris d’accés al programa de 

formació i el professorat. 

Taula 1. Propostes de màster presentades i resultats de l’avaluació, per àmbits de 
coneixement 

Àmbit  Nre. prop.  % prop.  Nre. fav.  % fav.  Nre. desfav.  % desfav. 

Ciències 
Experimentals  

12  15,2 10 14,7 2  18,2 

Tecnologia  11  13,9 10 14,7 1  9,1 
Ciències de la 
Salut  

11  13,9 11 16,2 0  0 

Ciències socials  30  38,0 25 36,8 5  45,5 
Humanitats  15  19,0 12 17,6 3  27,3 

Total 79 - 68 86 11 14 

 

Pel que fa al procés d’avaluació d’aquesta convocatòria, destaca l’increment d’avaluadors 

externs al sistema universitari català, que han representat el 65% del total, i la participació 

creixent d’experts internacionals, que ha arribat al 17%.  

Taula 2. Origen dels experts que han participat en l’avaluació 

 Nombre d’experts Percentatge (%) 

Catalunya 19 35,2 
Resta Espanya  26 48,1 
Altres països 9 16,7 

Total  54 - 
Total Catalunya  19 35% 

Total fora Catalunya  35 65% 

 

Per primer cop, el procés d’avaluació dels programes oficials de postgrau ha comptat amb una 

fase d’interacció amb els responsables de les propostes en aquells casos en què el resultat de 
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l’avaluació ha estat condicionat, amb l’objectiu de corregir i millorar determinats elements 

d’aquestes propostes. 

Pla pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES  

AQU Catalunya ha iniciat el procediment per a la certificació dels títols implantats en el marc del 

Pla pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES. El procés, a banda de garantir la qualitat 

d’aquestes titulacions, ha estat planificat per AQU Catalunya amb l’objectiu de generar 

recomanacions que puguin ser aplicades en l’assegurament de la qualitat dels títols oficials. 

Hi han participat 9 universitats catalanes, amb 46 titulacions implantades el curs 2007-2008, de 

les quals 40 són graus i 6 són màsters. El resultat ha estat de 43 titulacions certificades.  

Taula 3. Resultats de la certificació de titulacions del pla pilot per àmbits de coneixement 

Àmbit  Nre. prop.  % prop.  Nre. fav.  % fav.  Nre. desfav.  % desfav. 

Ciències 
Experimentals  

4 8,7 3 6,5 1 2,2 

Tecnologia  14 30,4 14 30,4 0 0,0 
Ciències de la 
Salut  

3 6,5 2 4,3 1 2,2 

Ciències Socials  16 34,8 15 32,6 1 2,2 
Humanitats  9 19,6 9 19,6 0 0,0 

Total 46 - 43 93,5 3 6,5 

Programa VIRTUAL 

El programa VIRTUAL té per objectiu l’avaluació d’ensenyaments i institucions virtuals, prenent 

com a model el sistema d’avaluació d’ensenyaments emprat fins ara per AQU Catalunya, 

adaptat a les peculiaritats de la formació virtual, i incorporant-hi les especificacions 

internacionals d’avaluació d’aquest tipus d’ensenyaments. Aquest programa avalua els 

ensenyaments en línia que s’imparteixen a Catalunya i presenta dues unitats d’anàlisi: 

 Institucional: s’hi han avaluat els objectius, els processos i els mecanismes centralitzats de 

la universitat. 

 Titulacions: s’hi han avaluat la concreció d’objectius, el funcionament de processos i els 

resultats en l’àmbit dels estudis. 

La Universitat Oberta de Catalunya participa en el programa VIRTUAL. L’any 2008 s’han 

avaluat les titulacions d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica 

d’Informàtica de Sistemes, el segon cicle d’Enginyeria Informàtica, Ciències Empresarials, i 

Investigació i Tècniques de Mercat. 

Pel que fa a les avaluacions finalitzades, el mes d’agost s’han publicat els informes següents: 

 Avaluació institucional de la Universitat Oberta de Catalunya  

 Avaluació dels estudis de Dret i Ciències Polítiques (UOC)  

 Avaluació dels estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació (UOC)  
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L’experiència d’avaluació de la UOC s’ha presentat, d’una banda, al Seminari Europeu de 

Garantia i Qualitat de l’Ensenyament Superior en l’Espai Virtual, celebrat a Madrid els dies 12 i 

13 de juny de 2008 i organitzat per l’Associació Europea d’Ensenyament Universitari a 

Distància (EADTU); i, de l’altra, al Tercer Fòrum Europeu d’Assegurament de la Qualitat, 

celebrat a Budapest del 20 al 22 de novembre de 2008, i organitzat per l’ENQA, l’EUA, 

l’EURASHE i l’ESU. 

B) Qualitat de les institucions 

Programa d’avaluació de biblioteques  

AQU Catalunya ha tancat la segona avaluació de les biblioteques de les universitats catalanes 

amb la publicació de l’informe Avaluació transversal dels serveis bibliotecaris. Hi han participat 

les set universitats públiques (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL i URV) i tres de privades (UOC, 

UVic, UAO) del sistema universitari català. 

Aquesta segona avaluació —la primera va tenir lloc l’any 2002— s’ha caracteritzat per la 

necessitat d’adaptació dels centres a l’EEES; per tant, ha fet èmfasi en el nou context i en el 

servei i l’orientació a la recerca dels serveis bibliotecaris. També s’ha detectat la necessitat 

d’actualitzar el mapa d’indicadors i la informació sobre el conjunt de recursos d’informació de 

què disposa una universitat, per tal d’obtenir així una visió global de les biblioteques a 

Catalunya. 

L’avaluació dels serveis bibliotecaris s’ha presentat a les Jornades Universitàries sobre Qualitat 

i Biblioteques, organitzades per la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), i celebrades a 

Osca del 16 al 19 de juny de 2008. 

Programa d’avaluació dels centres adscrits  

AQU Catalunya du a terme l’avaluació institucional dels centres adscrits que presentin noves 

propostes de graus per implantar el proper curs 2009-2010. Així, durant l’any 2008, a través 

d’una comissió ad hoc, AQU Catalunya ha establert els objectius, l’abast i els criteris per a 

aquest procés, i ha treballat en l’elaboració dels protocols d’avaluació. 

S’han elaborat i publicat els documents següents: Programa d’avaluació de centres adscrits. 

Guia d’avaluació interna i Programa d’avaluació de centres adscrits. Guia d’avaluació externa. 

Participen en la primera avaluació els centres següents: 

 Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (UB)  
 Escola Superior de Relacions Públiques (UB) 
 Escola de Disseny i Art EINA (UAB)  
 Escola Massana (UAB) 
 Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (UPC) 
 Escola Universitària d’Infermeria del Mar (UPF)  
 Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí (UdG) 
 Escola Universitària de Turisme CETA (UdG) 
 Escola Universitària de Turisme Euroaula (UdG)  
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 Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar (UdG) 
 Escola Universitària de Relacions Laborals (UdL) 
 Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (URV) 
 Escola Superior de Disseny ESDI (URL) 

C) Programa AUDIT 
El programa AUDIT, desplegat de forma conjunta per ANECA, ACSUG i AQU Catalunya, té per 

objectiu avaluar, abans de la seva implantació, l’adequació dels sistemes de garantia interna de 

la qualitat (SGIQ) dels centres de formació universitària. En desenvolupaments posteriors, 

l’AUDIT preveu fer el seguiment i la certificació dels SGIQ implantats, en concordança amb els 

requeriments dels estàndards europeus. 

En la primera convocatòria han participat 20 centres de 8 universitats catalanes. 

Taula 4. Primera convocatòria del programa AUDIT: centres avaluats  

Universitat Centre Resultat 

UB Facultat de Química  Positiu 
Facultat de Psicologia Positiu 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació Positiu 

URL Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna Positiu 
Escola d’Administració i Direcció d’Empreses i Facultat de Dret Positiu 

UIC  Facultat de Ciències Socials Positiu 

 

AQU Catalunya ha establert el procediment i els terminis de la convocatòria 2009. Destaca com 

a novetat que les universitats participants, a banda de presentar models de SGIQ específics, 

dissenyats per adaptar-se a les característiques i les peculiaritats de cada centre participant, 

podran també «transportar» els resultats de l’avaluació de models generals d’universitat als 

centres, tant per a models generals avaluats en la convocatòria anterior com per a nous models 

generals encara no avaluats. 
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3. AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT  

A) L’avaluació prèvia al procés de selecció de professorat 
contractat a les universitats públiques catalanes 
Per ser admès als processos de selecció per accedir a una plaça de professora o professor 

contractat de la universitat pública catalana, les persones interessades han de disposar d’un 

informe favorable previ en el cas de les categories de lector i col·laborador, i d’una acreditació 

de recerca o de recerca avançada per a les categories d’agregat i catedràtic, respectivament.2 

La nova figura de col·laborador 

Durant el 2008, AQU Catalunya ha deixat de realitzar avaluacions per a l’emissió d’informes 

previs de col·laborador, donat que la normativa va deixar sense contingut els articles que 

regulaven aquesta figura.3 No obstant això, el Govern ha regulat la contractació excepcional de 

professorat col·laborador,4 entre diplomats, arquitectes tècnics o enginyers tècnics, per tal de 

cobrir necessitats docents singulars que no puguin ser ateses a través de la resta de modalitats 

de contractació laboral. Igualment, les persones interessades en aquesta figura han de 

disposar d’un informe favorable previ emès per un òrgan d’avaluació externa com ara AQU 

Catalunya. 

AQU Catalunya ha elaborat el procediment, ha fixat els criteris i ha publicat la resolució per dur 

a terme l’emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat 

col·laborador de les universitats públiques per a l’any 2009.5 

L’avaluació del personal docent i investigador de les universitats 
privades i dels centres adscrits 

Les universitats privades catalanes i AQU Catalunya han signat un conveni amb l’objectiu que 

l’avaluació del professorat d’aquests centres s’inclogui en els mateixos termes en els processos 

d’emissió dels informes previs de professorat lector, de les acreditacions de recerca i de les 

acreditacions de recerca avançada. Les avaluacions realitzades d’acord amb la metodologia 

anterior, entre els anys 2003 a 2007, tindran els mateixos efectes pel que fa al reconeixement 

dels requisits d’avaluació externa que les efectuades a partir de 2008. 

 

                                                      

2. Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
3. Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. 
4. Reial decret 989/2008, de 13 de juny, que regula la contractació excepcional de professorat col·laborador. 
5. Resolució IUE/3972/2008, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l’emissió dels 
informes previs a la selecció per a la contractació de professorat col·laborador de les universitats públiques per a l’any 
2009. 
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Resultats de les avaluacions realitzades6 

 

Taula 5. Resultats convocatòries lector 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD RP TF TD %F 
Humanitats 100 2 69 25 0 0 4 69 29 70 

Ciències Socials  185 2 79 74 0 6 24 79 104 43 
Ciències 84 1 70 12 0 0 1 70 13 84 

Ciències de la Vida  70 1 24 38 0 5 2 24 45 35 
Ciències Mèdiques  95 1 44 38 1 3 8 45 49 48 

Enginyeria i Arquitectura  104 2 77 21 0 1 3 77 25 75 
TOTAL 638 9 363 208 1 15 42 364 265 58 

 

Taula 6. Resultats convocatòries acreditacions de recerca 

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD RP TF TD %F 
Humanitats 65 2 32 25 0 0 6 32 31 51 

Ciències Socials  74 2 25 40 0 0 7 25 47 35 
Ciències 71 6 46 16 0 1 2 46 19 71 

Ciències de la Vida  41 0 20 18 0 1 2 20 21 49 
Ciències Mèdiques  85 9 28 44 0 0 4 28 48 37 

Enginyeria i Arquitectura  79 3 36 32 0 0 8 36 40 47 
TOTAL 415 22 187 175 0 2 29 187 206 48 

 

Taula 7. Resultats convocatòries acreditacions de recerca avançada  

Àmbit de coneixement TS TSR F D RE RD RP TF TD %F 
Humanitats 13 2 7 4 0 0 0 7 4 64 

Ciències Socials  17 0 13 4 0 0 0 13 4 76 
Ciències 31 0 19 9 1 2 0 20 11 65 

Ciències de la Vida  9 0 7 2 0 0 0 7 2 78 
Ciències Mèdiques  24 1 11 9 0 0 3 11 12 48 

Enginyeria i Arquitectura  22 2 7 11 1 0 1 8 12 40 
TOTAL 116 5 64 39 2 2 4 66 45 59 

 

B) L’avaluació dels mèrits del professorat 
L’assignació de complements retributius al professorat, contractat i funcionari, de les 

universitats públiques catalanes, es vincula a l’avaluació dels mèrits individuals de docència, 

                                                      

6. TS: total de 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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recerca i gestió.7 AQU Catalunya té establerts els requisits que ha de satisfer el model 

d’avaluació dels mèrits de docència i gestió, i el procediment i els criteris d’avaluació dels mèrits 

de recerca. 

Certificació de l’avaluació dels mèrits de docència 

Les universitats catalanes avaluen els mèrits individuals de docència del seu professorat, 

funcionari i contractat, tot aplicant els respectius manuals d’avaluació docent. Els manuals 

s’han elaborat seguint els criteris generals aprovats pel Consell Interuniversitari de Catalunya i 

les indicacions d’AQU Catalunya i, posteriorment, AQU Catalunya els ha certificat seguint el 

procediment establert per a aquesta finalitat. Un cop el professorat ha estat avaluat, la 

universitat tramet a AQU Catalunya els informes d’avaluació perquè aquesta certifiqui que 

l’avaluació s’ha realitzat seguint els manuals vigents. Aquest any s’han certificat els manuals 

d’avaluació docent de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya. 

Resultats 

Taula 8. Convocatòria 2007 

Sol·licitants 
potencials 

Total 
sol·licitants 

% Positius % Negatius % Favorables/potencials 

2217 1205 54,35 1166 96,76 39 3,24 52,59 

Acreditació dels manuals d’avaluació docent 

S’ha establert el procediment8 i s’ha iniciat l’acreditació del procés d’avaluació contingut als 

manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes, que comportarà, en cas 

d’una avaluació favorable, l’acreditació dels manuals per a un període de cinc anys. Les 

universitats que han sol·licitat l’acreditació dels seus manuals són: la Universitat de Barcelona, 

la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat 

Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. 

Reconeixement de les avaluacions en el programa ACADEMIA  

Els resultats de l’avaluació docent a les universitats públiques catalanes del període 2003-2007 

són reconeguts en el programa ACADEMIA d’ANECA,9 atès que les universitats disposen de 

mecanismes d’avaluació certificats per AQU Catalunya. 

                                                      

7. Decret 405/2006, pel qual s’aprova el reglament sobre les retribucions addicionals del personal docent i de recerca 
funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 
8. Resolució IUE/2436/2008, de 25 de juliol, per la qual es dóna publicitat a les instruccions per a l’acreditació dels 
manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes.  
9. ACADEMIA: programa d’acreditació nacional del professorat universitari funcionari que preveu l’avaluació de la 
qualitat de l’activitat docent (apartat 2.B.1) i estableix que per assolir la màxima puntuació es consideraran avaluacions 
dutes a terme «conforme a models i metodologies de referència». 
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Emissió de certificats d’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 88 sol·licituds, de les quals 

87 s’han resolt favorablement.  

Avaluació dels mèrits de recerca 

AQU Catalunya avalua directament els mèrits individuals de recerca a partir del procediment i 

dels criteris establerts. S’han revisat i s’han fet públics els criteris específics per a l’avaluació de 

l’activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de 

Catalunya.10 

AQU Catalunya té signat un acord amb la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad 

Investigadora (CNEAI) pel qual reconeix totes les avaluacions realitzades per aquesta comissió, 

positives o negatives, de l’activitat investigadora del professorat universitari que ho hagi 

sol·licitat. 

Resultats11 

Taula 9. PDI funcionari, convocatòria 2008 

  TS TSR F D RE RP TF TD %F 

Humanitats 70 6 59 3 0 2 59 5 92 
Ciències Socials 117 8 100 8 0 1 100 9 92 

Ciències 166 2 162 2 0 0 162 2 99 
Ciències de la Vida 48 1 47 0 0 0 47 0 100 
Ciències Mèdiques  135 8 124 3 0 0 124 3 98 

Enginyeria i Arquitectura 129 9 115 5 0 0 115 5 96 
Total 665 34 607 21 0 3 607 24 96 

Taula 10. PDI contractat, convocatòria 2008 

  TS TSR F D RE RD TF TD %F 

Humanitats 44 5 25 6 2 6 27 12 69 
Ciències Socials 75 6 36 22 1 10 37 32 54 

Ciències 88 7 73 4 0 4 73 8 90 
Ciències de la Vida 82 11 66 2 0 3 66 5 93 
Ciències Mèdiques  49 0 38 8 0 3 38 11 78 

Enginyeria i Arquitectura 107 10 56 29 2 10 58 39 60 
Total 445 39 294 71 5 36 299 107 74 

                                                      

10. Resolució 3750/2008, de 9 de desembre, per la qual es dóna publicitat als criteris específics per a l’avaluació de 
l’activitat de recerca del PDI de les universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels complements 
addicionals. 
11. En l’avaluació dels mèrits de recerca, els resultats fan referència a trams sol·licitats i no a persones sol·licitants. TS: 
total de 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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Conveni amb la Universidad de Extremadura 

AQU Catalunya ha signat un conveni amb la Universitat d’Extremadura per avaluar l’activitat 

investigadora del seu personal docent i investigador contractat amb caràcter indefinit. Els 

òrgans i criteris d’avaluació són els mateixos que els que AQU Catalunya aplica en l’avaluació 

dels mèrits de recerca del professorat de les universitats catalanes. S’han avaluat un total de 

115 sol·licituds, el 65% de les quals ha resultat favorable. 

Certificació de l’avaluació dels mèrits de gestió 

Les universitats catalanes avaluen els mèrits individuals de gestió del seu professorat, 

funcionari i contractat, tot aplicant les instruccions per a aquesta avaluació aprovades per AQU 

Catalunya i la Direcció General d’Universitats. Un cop el professorat ha estat avaluat, la 

universitat tramet a AQU Catalunya els informes d’avaluació perquè aquesta certifiqui que 

l’avaluació segueix les instruccions esmentades. 

Resultats 

Taula 11. Convocatòria 2007 

Trams 
avaluats 

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

327 327 0 153 88 51 35 

C) Jornada sobre el professorat universitari 
Els dies 16 i 17 d’octubre de 2008 ha tingut lloc, a la Universitat de Girona, la desena edició 

dels tallers de reflexió i debat d’AQU Catalunya, «El professorat universitari el 2015: perfil, 

vinculació i avaluació», que ha comptat amb més de 130 membres de les universitats catalanes 

i personalitats destacades del sistema universitari i de l’Administració catalana i de l’Estat. 

El taller s’ha estructurat en dos grans blocs: en el primer s’han presentat experiències de gestió 

de professorat del Regne Unit i d’Alemanya, i en el segon, tres taules rodones han aportat 

visions del futur del professorat des d’àmbits diferents: els organismes d’avaluació, el col·lectiu 

del professorat i l’àmbit polític. 
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4. ALTRES ESTUDIS I PROJECTES 

A) Estudis 

Inserció laboral dels graduats universitaris 

Des de l’any 2001, AQU Catalunya, impulsada pels consells socials, du a terme un estudi cíclic 

dels graduats universitaris. Aquest any, s’ha finalitzat la tercera enquesta d’inserció laboral als 

graduats de les universitats catalanes. L’estudi ha basat la seva anàlisi en una mostra del 53% 

dels graduats de la promoció 2003-2004 de les set universitats públiques catalanes (UB, UAB, 

UPC, UPF, UdG, UdL, URV), més la UVic i la UOC. En total, s’han enquestat 12.553 graduats, 

la qual cosa permet fer una anàlisi desagregada per a la majoria de titulacions. 

Com a novetat d’aquest estudi, cal destacar que s’ha basat en tres enquestes: 

 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, en què s’han 

enquestat 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. 

Els resultats han permès elaborar dos estudis, ambdós consultables des del web d’AQU 

Catalunya: 

 Tercer estudi d'inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes, 2008. 

Primera valoració dels resultats  

 Estudi sobre la inserció laboral dels doctors de les universitats catalanes, 2008. 

Primera valoració dels resultats  

Els resultats del primer d’aquests estudi s’han presentat en roda de premsa. 

En el marc de la inserció laboral, s’ha organitzat a la Universitat Pompeu Fabra la jornada 

«Bones pràctiques en la gestió de la transició laboral: una reflexió per a la implantació d’un 

portal comú de graduats per al sistema universitari català», que ha tingut com a objectiu 

debatre la conveniència de plantejar la construcció d’un portal web comú, amb els currículums 

actualitzats dels graduats del sistema universitari català, per tal de millorar la informació 

disponible sobre la seva transició al mercat laboral. 
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Guies per a l’avaluació de competències en el marc de l’EEES 

Prenent com a punt de partida la implantació de processos d’acreditació de les titulacions 

universitàries oficials del sistema universitari català, AQU Catalunya coordina l’elaboració de 

guies per a l’avaluació de competències en diferents àmbits temàtics: 

Taula 12. Relació de les guies per a l’avaluació de competències 

Guies Estat 

Per a l’avaluació de competències en l’àrea d’Humanitats Finalitzada 
Per a l’avaluació de competències en l’àrea de Ciències Socials En procés 
Per a l’avaluació de competències en l’àrea de Matemàtiques i Ciències 
Experimentals 

Finalitzada 

Per a l’avaluació de competències en l’àrea de Ciències de la Vida, Medicina i Salut Finalitzada 
Per a l’avaluació de competències en l’àrea d’Enginyeria i Arquitectura En procés 
Per a l’avaluació de competències en els laboratoris de Ciències i Tecnologia En procés 
Per a l’avaluació de competències en els treballs de camp en les Ciències Socials Finalitzada 
Per a l’avaluació de competències en el projecte final de carrera de Ciències Socials En procés 
Per a l’avaluació de competències en el projecte final de carrera d’Enginyeria i 
Arquitectura 

Finalitzada 

 

Amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement i el diagnòstic del sistema universitari català, i per 

generar marcs de referència contextualitzats i precisos sobre punts d’especial interès i 

repercussió social, AQU Catalunya ha coordinat l’elaboració dels estudis següents: 

 

Taula 13. Relació dels estudis 

Estudis Estat 

Per analitzar la qualitat de l’ensenyament des de la perspectiva dels estudiants En procés 
Per analitzar les dades i les causes de l’abandó dels estudis universitaris En procés 
Sobre el rendiment acadèmic dels estudiants el primer any a la universitat En procés 

B) Projectes 

Projectes europeus 

AQU Catalunya participa en el grup coordinador del projecte de l’ENQA Quality Procedures in 

the European Higher Education Area and Beyond, adreçat a identificar les estructures i els 

procediments de garantia de qualitat establerts per les agències associades a l’ENQA, tant pel 

que fa referència al seu estatus i les seves responsabilitats, com a les activitats i els recursos 

emprats. El resultat del projecte s’ha materialitzat en un document que avui és referència per 

conèixer l’escenari europeu en matèria de garantia externa de la qualitat en l’ensenyament 

superior. 

AQU Catalunya participa en el projecte Quality Assurance for the Higher Education Change 

Agenda (QAHECA), coordinat per l’associació europea d’universitats (EUA), i que compta amb 
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el suport de la Comissió Europea per mitjà del Lifelong Learning Programme. Aquest projecte té 

per objectiu explorar quins processos de qualitat institucional per a l’ensenyament i 

l’aprenentatge ajuden a disposar d’institucions d’educació superior creatives i innovadores i, 

també, delimitar els potencials problemàtics efectes d’aquests processos. 

AQU Catalunya és membre del grup Internal Quality Agencies Systems de l’ENQA, en el qual 

s’analitzen i s’estudien els sistemes interns de qualitat implementats en les agències de qualitat 

europees. En el marc d’aquest projecte, s’ha organitzat a Barcelona els dies 14 i 15 d’abril el 

seminari «Internal QA-systems and the ESG», que ha tingut per objectius: aprofundir en el 

coneixement de punts forts i punts febles dels sistemes de qualitat interna implementats a les 

agències (ISO, EFQM, combinació de tots dos, etc.); debatre el significat de l’estàndard 

europeu per a les agències de qualitat sobre els procediments de rendició de comptes i 

reflexionar sobre les possibles millores de l’estàndard de rendició de comptes per tal d’adequar-

lo a les pràctiques diàries d’assegurament de qualitat de les agències. 

Altres projectes internacionals 

AQU Catalunya ha finalitzat l’avaluació de sis ensenyaments dels àmbits de Ciències Socials i 

Tecnologia oferts per la Universidad de Guadalajara (Mèxic), segona universitat pública del 

país en nombre d’estudiants matriculats. En aquest projecte s’ha aplicat la metodologia 

d’avaluació pròpia d’un sistema universitari europeu, com és el català, i els resultats de 

l’avaluació s’han posat a disposició de l’ENQA per compartir amb la resta d’agències europees 

una de les primeres experiències d’avaluació transnacional amb l’ús dels estàndards i directrius 

europeus. Fruit d’aquesta projecte s’ha publicat l’informe Avaluant a Mèxic amb mètodes i 

criteris europeus i sis informes amb els resultats d’avaluació de cada titulació. 
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5. FUNCIONAMENT DE L’ORGANITZACIÓ 

A) Comunicació i publicacions 
AQU Catalunya ha renovat el web amb els objectius d’incorporar les noves prestacions 

tecnològiques, els criteris d’usabilitat i accessibilitat, i també de millorar el disseny d’aquest 

espai virtual. 

L’activitat del web, l’any 2008, es pot resumir amb les dades següents: 

 30.760 visites.12  

 161.041 pàgines vistes,13 de les quals destaquen les pàgines per a l’emissió d’informes 

previs a la figura de lector (3.739) i per a l’emissió d’acreditacions de recerca (2.767). 

 6.324 fitxers descarregats,14 els principals dels quals han estat els següents: 

Taula 14. Nombre de descàrregues per arxiu  

Fitxer Nre. descàrregues 

Sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora 32.865 
Curriculum vitae. Imprès normalitzat (LEC/COL) 6.611 
Convocatòria del procediment selectiu de provisió externa, en règim laboral 
fix, de llocs de treball 

5.882 

Sol·licitud d’informe per a professorat lector 3.739 
Criteris en l’emissió dels informes per a professorat lector 2.767 

 

S’han fusionat el butlletí trimestral i el butlletí electrònic mensual, i s’ha creat elButlletí d’AQU 

Catalunya, bimensual i trilingüe (català, castellà i anglès), amb l’objectiu de disposar d’un únic 

instrument més potent i atractiu per a la comunitat universitària catalana.  

elButlletí es distribueix per correu electrònic a unes 3.500 persones de la comunitat universitària 

catalana, la xarxa d’agències europees, experts en matèria d’assegurament de la qualitat i, 

també, als mitjans de comunicació. L’any 2008 s’han rebut 28 sol·licituds de subscripció. 

Una de les activitats més reconegudes d’AQU Catalunya és l’edició de treballs i informes fruit 

de les activitats i estudis que realitza. S’han editat 25 publicacions i 9 guies d’avaluació que es 

troben disponibles al web d’AQU Catalunya. En l’annex 3, es recullen les publicacions 

generades per AQU Catalunya l’any 2008. 

                                                      

12. Una visita és una sèrie d’accions que comença quan un visitant visualitza la primera pàgina del servidor i que acaba 
quan el visitant abandona el lloc o queda inactiu més enllà del límit de temps d’inactivitat. 
13. Qualsevol pàgina visualitzada. 
 14. Nombre de vegades que un visitant ha descarregat el fitxer especificat. 
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B) Tecnologies de la informació i comunicació 
En l’àmbit de gestió s’ha dut a terme la implantació del nou web corporatiu d’AQU Catalunya,  

com també del gestor de continguts associat. Addicionalment, s’ha desenvolupat una aplicació 

per a la gestió de documents digitals (biblioteca digital). També s’ha desenvolupat i implantat una 

plataforma estadística d’enquestes d’inserció laboral i s’ha ampliat el mòdul d’avaluació de la qualitat 

de l’aplicació pròpia d’AQU Catalunya, per tal de gestionar les avaluacions de verificació de les 

titulacions oficials proposades per les universitats. Finalment, s’ha realitzat el seguiment del correcte 

funcionament de la implantació del programa per a empreses públiques de la Generalitat de 

Catalunya, basat en el programa SAP R/3, i s’ha donat suport a la implantació del sistema de cash 

pooling. 

En l’àmbit de sistemes, s’ha definit i contractat la renovació de les infraestructures de servidors, 

comunicacions, emmagatzematge i còpies de seguretat d’AQU Catalunya, amb l’objectiu 

d’adaptar-les a les noves tecnologies, garantir una gestió eficient dels recursos tecnològics i 

definir i implantar les polítiques de sistemes d’acord amb les mesures que dicta la Llei orgànica 

de protecció de dades15 i també les derivades de l’auditoria de seguretat. A més a més, s’han 

definit els requeriments per la migració de la nova centraleta i terminals, i s’han dut a terme les 

accions necessàries per a la seva implantació. Finalment, s’han adquirit els sistemes 

d’enregistrament de veu i imatge i de connectivitat sense fils a tot AQU Catalunya, com també 

sistemes per habilitar sales multimèdia. 

C) Qualitat interna 
S’ha superat satisfactòriament l’auditoria de seguiment sobre el sistema de gestió de la qualitat 

basat en la norma ISO 9001:2000. 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. 

Així mateix, s’ha consolidat la programació de les activitats per projectes i s’ha incorporat el 

sistema de seguiment de les càrregues de treball amb l’objectiu d’evidenciar una major 

traçabilitat i un major control en la gestió de les activitats.  

D) Recursos humans 
S’han dut a terme tres convocatòries, dues de contractes fixos i un altra de contractes 

d’interinatge, per cobrir i regularitzar llocs de treball, de resultes de l’acord aprovat per la 

Comissió Permanent16 d’AQU Catalunya. Concretament, s’han cobert dues vacants i s’han 

regularitzat dotze llocs de treball.   

S’ha continuat elaborant la política de RH, per la qual cosa s’han descrit els perfils, les funcions 

i les competències de cadascun dels llocs de treball. 

                                                      

15. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

16. Acord de la Comissió Permanent d’AQU Catalunya de 8 de maig de 2008. 



 

 

Memòria d’activitats 2008   |   20 

 

A més a més, s’ha establert el calendari per a la negociació del règim i les condicions laborals 

del personal laboral d’AQU Catalunya, denunciat pels representants dels treballadors. 

E) Pressupost 
AQU Catalunya ha estat la primera agència de la Generalitat de Catalunya a implantar el Kit 

d’entitats públiques de la Generalitat de Catalunya (Kit EP), basat en el programa SAP R/3, que 

permet una millora significativa en l’automatització i el control de la gestió econòmica i 

comptable, així com la unificació de les tres comptabilitats: financera, pressupostària i per 

projectes. 

AQU Catalunya ha adequat tota la gestió comptable al nou Pla general comptable i ha 

implantat, d’acord amb les directrius de la Generalitat de Catalunya, el nou sistema de gestió de 

tresoreria corporativa cash pooling, que optimitza els saldos de la tresoreria unificada de la 

Generalitat. 

El pressupost definitiu per a 2008 ha estat el següent:  

Taula 15. Ingressos definitius 

Pressupost definitiu. Ingressos Import en € 

Taxes, béns i altres serveis 43.034,90 € 
Transferències corrents 3.087.574,42 € 
Ingressos patrimonials 51.000,00 € 
Variació d’actius financers 625.255,07 € 

Total 3.806.864,39 € 

 

Taula 16. Despeses definitives 

Pressupost definitiu. Despeses Import en € 

Remuneracions de personal 1.576.784,72 € 
Despeses de béns corrents i de serveis 1.920.565,21 € 
Despeses financeres 0,00 € 
Transferències corrents 110.959,40 € 
Inversions reals 198.555,06 € 

Total 3.806.864,39 € 

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 2007. 
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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), fins al 15/09/2008 

 Joaquim Prats Cuevas (Universitat de Barcelona), des del 16/09/2008 

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), fins al 15/09/2008 

 Joaquim Prats Cuevas (president d’AQU Catalunya), des del 16/09/2008 

 Màrius Rubiralta Alcañiz (rector de la Universitat de Barcelona), fins al 19/04/2008 

 Josep Samitier Marti (rector en funcions de la Universitat de Barcelona), des del 20/04/2008 fins 

al 11/11/2008 

 Dídac Ramírez Sarrió (rector de la Universitat de Barcelona), des del 12/11/2008 

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

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

 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), 

fins al 11/07/2008 

 Joaquim Boixareu Antolí (president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya), 

des del 11/07/2008 

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

07/05/2008 

 Núria Basi Moré (presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra), des del 

25/06/2008 

 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), fins al 02/06/2008 

 Ramon Roca Enrich (president del Consell Social de la Universitat de Lleida), des del 02/06/2008 

 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 02/06/2008 

 Joan Majó Roca (director general d’Universitats), des del 02/06/2008 

 Xavier Testar Ymbert, (director general de Recerca) fins al 02/06/2008 

 Ramon Moreno Amich (director general de Recerca), des del 02/06/2008 

 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), fins al 15/09/2008 

 Joaquim Prats Cuevas (president d'AQU Catalunya), des del 16/09/2008 

 Josep Joan Moreso Mateos (rector de la UPF) 

 Joan Viñas Salas (rector de la Universitat de Lleida) 

 Joaquim Boixareu Antolí (president del Consell Social de la UPC), des del 11/07/2008 

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

 Victòria Salvadó Martín (acadèmica de la Universitat de Girona)  

 Joan Majó Roca (director General d'Universitats), des del 02/06/2008 

 Javier Bará Temes (director d’AQU Catalunya) 

 Joan Bravo Pijoan (secretari d’AQU Catalunya) 
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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. 

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) 

 Alexandre Blasi Darner (professional, RJ Consultores de empresas), des del 08/07/2008 

 Josep Maria Brucart Marraco (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Jordi Cervós Navarro (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Domingo Docampo Amoedo (Universitat de Vigo) 

 José María Escartín Esteban (Universitat de Barcelona) 

 Julia González Ferreras (Universitat de Deusto) 

 Nicholas Harris (Quality Assurance Agency, Regne Unit) 

 Egon Moesby (Aalborg University, Dinamarca) 

 Maria Lluïsa Molinas de Ferrer (Universitat de Girona) 

 Manuel Moñino Fusté (Hewlett-Packard Espanya), fins al 07/07/2008 

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

 Josep Grifoll Saurí, secretari (AQU Catalunya) 
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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. 

 Domingo Docampo Amoedo (Universitat de Vigo) 

 Maria Paz Battaner Arias (Universitat Pompeu Fabra) 

 M. Virginia Cádiz Deleito (Universitat Rovira i Virgili) 

 Josep Carreras Barnés (Universitat de Barcelona) 

 Albert Carreras de Odriozola (Universitat Pompeu Fabra) 

 José María Escartín Esteban (Universitat de Barcelona) 

 Eva Jansson (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Egon Moesby (Aalborg University, Dinamarca) 

 Joseba Quevedo Casín (Universitat Politècnica de 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. 

 Eduard Bonet Guinó (Universitat Ramon Llull) 

 Alexandre Blasi Darner (profesional), des del 08/07/2008 

 Julia González Ferreras (Universitat de Deusto) 

 Nicholas Harris (Quality Assurance Agency, Regne Unit) 

 Lluís Jofre Roca (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Joan Carles Martori Cañas (Universitat de Vic) 

 Maria Lluïsa Molinas de Ferrer (Universitat de Girona) 

 Manuel Moñino Fusté (Hewlett-Packard Espanya), fins al 07/07/2008 

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. 
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 Josep Maria Brucart Marraco, president (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Margarita Barón Maldonado (Universitat d’Alcalá de Henares) 

 Jordi Cervós Navarro (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Miquel Martínez Martín (Universitat de Barcelona) 

 Antonio Michelena Barcena (Universitat de Lleida) 

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

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) 

 Jacint Jordana Casajuana (Universitat Pompeu Fabra), des del 14/07/2008 

 Jaume Garcia Villar (Universitat Pompeu Fabra), des del 14/02/2006 fins al 14/07/2008 

 María Asunción Moreno Bilbao (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Luis Martínez Salamero (Universitat Rovira i Virgili) 

 Joan Francesc Piniella Febrer (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Pere Ysàs Solanes (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Antonio Zorzano Olarte (Universitat de Barcelona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya), des del  26/03/2003 fins al 03/07/2008 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya), des del 03/07/2008 

Comissió Específica d’Humanitats 

 Pere Ysàs Solanes, president (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Joaquim Company Climent (Universitat de Lleida) 

 Aurora Bel Gaya (Universitat Pompeu Fabra) 

 Lluís Payrató Giménez (Universitat de Barcelona) 

 Josep Maria Nolla Brufau (Universitat de Girona) 

 Santiago Roquer Soler (Universitat Rovira i Virgili) 

 Glicerio Sánchez Recio (Universitat d’Alacant) 

 Maria Teresa Turell Julià (Universitat Pompeu Fabra) 

 Gerard Vilar Roca (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya), des del  26/03/2003 fins al 03/07/2008 

 Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya), des del 03/07/2008 
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Comissió Específica de Ciències Socials 

 Jaume Garcia Vilar, president (Universitat Pompeu Fabra), des del 16/02/2006 fins al 14/07/2008 

 Jacint Jordana Casajoana (Universitat Pompeu Fabra), des del 14/07/2008 

 Javier Andrés Domingo (Universitat de València) 

 Teresa Castro Martín (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), des del 20/02/2008 

 Juan Díez Medrano (Universitat de Barcelona), fins al 20/02/2008 

 Joan Egea Fernández (Universitat Pompeu Fabra), fins al 20/02/2008 

 Ferran Cerdà Albero (Universitat Pompeu Fabra), des del 03/03/2008 

 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), des del  26/03/2003 fins al 03/07/2008 

 Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya), des del 03/07/2008 

Comissió Específica de Ciències 

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

 Juan Jesús Donaire Benito (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Francesc Díaz Donaire Benito (Universitat Aitònoma de Barcelona) 

 Francesc Díaz González (Universitat Rovira i Virgili) 

 Rosa Domènech Arnal (Universitat de Barcelona) 

 Anna Roglans Ribas (Universitat de Girona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya), des del 26/03/2003 fins al 03/07/2008 

 Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya), des del 03/07/2008 

Comissió Específica de Ciències de la Vida 

 Antonio Zorzano Olarte, president (Universitat de Barcelona) 

 Francesc Xavier Turon Barrera (Universitat de Barcelona) 

 Hipólito Medrano Gil (Universitat de les Illes Balears) 

 Antonio García de Herreros Madueño (Universitat Pompeu Fabra) 

 Mauro Santos Maroño (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya), des del 26/03/2003 fins al 03/07/2008 

 Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya), des del 03/07/2008 

Comissió Específica de Ciències Mèdiques i de la Salut 

 Francesca Pons Pons, presidenta (Universitat de Barcelona) 

 Oriol Bachs Valldeneu (Universitat de Barcelona) 

 Anna Maria Bassols Teixidó (Universitat Autònoma de Barcelona) 
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 Josep Guarro Artigas (Universitat Rovira i Virgili) 

 Joan Verdaguer Antonell (Universitat de Lleida) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya), des del  26/03/2003 fins al 03/07/2008 

 Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya), des del 03/07/2008 

Comissió Específica d’Enginyeria i Arquitectura 

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

 Ignasi Colominas Ezponda (Universitat de la Corunya, vocal) 

 Nuria Martínez Navarrete (Universitat Politècnica de València, vocal) 

 Luis Martínez Salamero (Universitat Rovira i Virgili) 

 Enrique Masgrau Gómez (Universitat de Saragossa) 

 Elvira Mayordomo Cámara (Universidad de Zaragoza),des del  02/10/2008 

 Carmen Rodríguez Liñán (Universitat de Sevilla, vocal) 

 Joan Vinyes Sanz (Universitat Politècnica de Madrid) 

 Javier Sebastián Zúñiga (Universitat d’Oviedo) 

 Francisco Javier Martínez Rodríguez (Universitat de Saragossa), fins al 28/04/2008 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya), des del  26/03/2003 fins al 03/07/2008 

 Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya), des del03/07/2008 

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 

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) 

 Magdalena Aguiló Díaz (Universitat Rovira i Virgili), des del 05/03/2008 

 Lola Badia Pàmies (Universitat de Barcelona) 

 Maria Dolors Baró Mariné (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Pere Brunet Crosa (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Joaquim Casal Fàbrega (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Anna Cabré Pla (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Luis Castañer Muñoz (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Josep M. Fullola Pericot (Universitat de Barcelona) 

 Maria del Ripoll Freixa Serra (Universitat de Barcelona) 

 Xavier Freixas Dargallo (Universitat Pompeu Fabra) 

 Maria Dolors García Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona), des del 20/05/2008 
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 José Eugenio García-Albea Ristol (Universitat Rovira i Virgili) 

 Roser González Duarte (Universitat de Barcelona) 

 Jaume Guàrdia Massó (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Enric Herrero Perpiñán (Universitat de Lleida) 

 Jordi Mallol Mirón (Universitat Rovira i Virgili) 

 Rosa Miró Ametller (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Montserrat Ponsà Fontanals (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Antoni Simón Tarrés (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Jaume Vilarrasa Llorens (Universitat de Barcelona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya), des del 03/04/2003 fins al 12/06/2008 

 Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya), des del 12/06/2008 

Comissió d’Humanitats 

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

 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) 

 Antoni Simón Tarrés (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya), des del 03/04/2003 fins al 12/06/2008 

 Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya), des del 12/06/2008 

Comissió de Ciències Socials 

 Xavier Freixas Dargallo, president (Universitat Pompeu Fabra) 

 Antònia Agulló Agüero (Universitat Pompeu Fabra) 

 José Eugenio García-Albea Ristol (Universitat Rovira i Virgili) 

 Maria Dolors García Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona), des del 25/05/2008 

 Josep Gifreu Pinsach (Universitat Pompeu Fabra), des del 19/06/2008 

 Alberto Maydeu Olivares (Universitat de Barcelona) 

 Francisco Rivero Hernández (Universitat de Barcelona) 

 Joan Subirats Humet (Universitat Autònoma de Barcelona), 08/01/2008 

 Jaume Trilla Bernet (Universitat de Barcelona), 08/01/2008 

 Anna Cabré Pla (Universitat Autònoma de Barcelona), des del 08/01/2008 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya), des del 03/04/2003 fins al 12/06/2008 

 Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya), des del 12/06/2008 

Comissió de Ciències 

 Maria Dolors Baró Mariné, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Magdalena Aguiló Díaz (Universitat Rovira i Virgili) 

 Manuel Barranco Gómez (Universitat de Barcelona) 

 Jesús Bastero Elizalde (Universitat de Saragossa) 
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 María del Carmen Puerta Vizcaíno (Universitat de Cadis) 

 Joan de Solà-Morales Rubió (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Jaume Vilarrasa Llorens (Universitat de Barcelona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya), des del 03/04/2003 fins al 12/06/2008 

 Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya), des del 12/06/2008 

Comissió de Ciències de la Vida 

 Montserrat Ponsà Fontanals, presidenta (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Claudi Miquel Cuchillo Foix (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Enric Herrero Perpiñán (Universitat de Lleida) 

 Leopoldo García Sancho (Universidad Complutense de Madrid), des del 20/02/2008 

 Roser González Duarte (Universitat de Barcelona) 

 Jaume Terradas Serra (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya), des del 03/04/2003 fins al 12/06/2008 

 Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya), des del 12/06/2008 

Comissió de Ciències Mèdiques i de la Salut 

 Jaume Guàrdia Massó, president (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Maria Fàtima Bosch Tubert (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Francisco Gudiol Munté (Universitat de Barcelona) 

 Jordi Mallol Mirón (Universitat Rovira i Virgili) 

 Rosa Miró Ametller (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Emilio Montserrat Costa (Universitat de Barcelona), des del 20/10/2008 

 Lisardo Boscá Gomar (Instituto de Investigaciones Biomédicas, Madrid), des del 15/12/2008 

 Miguel Ángel Piris Pinilla (Centre Nacional de Recerques Oncològiques), des del 01/06/2004 fins 

al31/05/2008 

 Vicente Vicente García (Universitat de Múrcia) 

 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya), des del 03/04/2003 fins al 12/06/2008 

 Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya), des del 12/06/2008 

Comissió d’Enginyeria i Arquitectura 

 Joaquim Casal Fàbrega, president (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Antonio Barrero Ripoll (Universitat de Sevilla) 

 Pere Brunet Crosa (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Jesús Carrera Ramírez (CSIC) 

 Pilar Carbonero Zalduegui (Universitat Politècnica de Madrid) 

 Luis Castanyer Muñoz (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Rafael Serra Florensa (Universitat Politècnica de Catalunya), des del 25/06/2008 

 Josep Maria Montaner Martorell (Universitat Politècnica de Catalunya), des del 10/12/2007 fins al 

04/06/2008 

 Carme Torras Genís (Consell Superior de Recerques Científiques) 
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 Josep Manel Torres Solà, secretari (AQU Catalunya), des del 03/04/2003 fins al 12/06/2008 

 Esteve Arboix Codina (AQU Catalunya), des del 12/06/2008 

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 estava formada per membres de la CEMAI i per membres de la CAR. Amb motiu de la 

integració de l’avaluació d’aquest professorat als processos d’avaluació de lector, agregat i 

catedràtic, la Comissió mixta ha deixat de desenvolupar les seves funcions a partir del març de 

2008. 

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. 

 Rosa Nonell Torres (Universitat de Barcelona) 

 Antoni Méndez Vilaseca (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Enrique Garcia-Berro Montilla ( Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Carme Bertran Noguer ( Universitat de Girona) 

 Joan Prat Corominas (Universitat de Lleida) 

 Josep Manel Ricart Pla (Universitat Rovira i Virgili) 

 Josep Lladós Masllorens (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Jordi Riera Romaní (Universitat Ramon Llull) 

 Joan Solà Montserrat (Universitat de Vic) 

 Josep Corcó Juviñá (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Gabriel Bugeda Castelltort(Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Marc Escolà Pons (Universitat Abat Oliba) 

 Sara Gimeno Vila( Universitat Rovira i Virgili) 

 Josepa Bru Bistuer (Universitat de Girona) 

 Mercè Gisbert Cervera (Universitat Rovira i Virgili) 

 Miquel Oliver Riera(Universitat Pompeu Fabra) 

 Carme Sala Martínez (Universitat de Lleida) 

 Gaspar Roselló Nicolau (Universitat de Barcelona) 

 Antoni Forés Miravalles (Universitat de Barcelona) 

 Anna Sastre Requena (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Ma. Jesús Castel Orozcol (Universitat Internacional de Catalunya) 
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Vicerectors/vicerectores de professorat 
 Victòria Girona Brumós (Universitat de Barcelona) 

 Ana Ripoll Aracil (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Enrique Garcia-Berro Montilla ( Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Jaume Casals Pons (Universitat Pompeu Fabra) 

 Teodor Jové Lagunas (Universitat de Girona) 

 Joan Ramon Rosell Polo (Universitat de Lleida) 

 Antonio Terceño Gómez (Universitat Rovira i Virgili) 

Vicerectors/vicerectores competents en matèria d’estudiants 
 M. Àngels Alegre Sánchez (Universitat de Barcelona) 

 Maria Bargalló Escrivà (Universitat Rovira o Virgili) 

 Helena Benito Mundet (Universitat de Girona) 

 Joan Carbonell  Manils (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Salvador Durany Pich (Universitat Internacional de Catalunya) 

 Olga Morelli (Universitat Abat Oliba) 

 Xavier Gómez Arbonés (Universitat de Lleida) 

 Rosa Nomen Ribé (Universitat Ramon Llull) 

 Santi Roca Martín ( Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Mar Sabadell Bosch (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Joan Solà Montserrat (Universitat de Vic) 

 Pelegrí Viader Canals (Universitat Pompeu Fabra) 

 Xavier Colom Fajula (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Josep Lladós Masllorens (Universitat Oberta de Catalunya) 

 Joan Masnou Suriñach (Universitat de Vic) 

 Marcin Kazmierczak (Universitat Abar Oliba) 

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) fins al setembre de 2008 

 Montserrat Peregrina Pedrola (Universiat Autonoma de Barcelona), des de setembre de 2008 

 Jesús Vivas González (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 Eduard Sánchez (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) fins al juliol de 2008 

 Ariadna Barberà  (Universitat Ramon Llull) 
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 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), fins al novembre de 2008 

 Enrique Martínez García(Universitat Abat Oliba), des del febrer de 2008 

 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) 

 Esteve Arboix Codina, secretari (AQU Catalunya) 

PERSONAL D’AQU CATALUNYA 

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

 Josep Manel Torres Solà, des del 24/01/2008 

 Esteve Arboix Codina, fins al 23/01/08 

 Anna Prades Nebot 

 Esther Huertas Hidalgo 

 Caterina Cazalla Lorite  

 Albert Basart Capmany 

 Eva Benito Moré, des del 23/07/2008 

 Lorena Bernàldez Arjona, des del 15/09/2008 

 Carlota Manzanares García 

 Òscar Vives Ambrós, des del 22/09/08 fins al 31/12/2008 

 Miquel Vidal Espinar 

 Mònica Curieses Català, fins al 1/07/2008 

 Valeria Sentís Uriach, des del 9/12 fins al 22/12/2008 

Àrea de Professorat i Recerca 
 Josep Manel Torres Solà, cap de l’Àrea, fins al 23/01/08 
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 Esteve Arboix Codina, des del 24/01/08 

 Núria Márquez Aranda 

 Eva Eixarch Olleta 

 Àngels Hernández Salgado 

 Griselda Rivilla Tort 

 Rocío Torres Lara 

 Glòria Zurita Bremon 

 Marta Cañizares Bullón 

Unitat d’informàtica 
 David Gassiot Andreu 

 Maribel Quirós Carrero 

 Sergi Vibancos Daviu, des del 09/12/2008 

 Albert Sanjuan Tapia 

Unitat de Planificació i Comunicació 
 Maria Giné Soca, cap d’Àrea 

 Concepción Herruzo Fonayet 

 Àgata Segura Castellà 

 Susana García López  

 Albert Palau Jiménez, des 30/06/08 

Personal STAFF 

Assessoria jurídica 

 Jordi Escolar Bañeres 

Gestió de projectes 

 Núria Comet Señal 

Unitat d’ Administració 
 Carme Pérez Cruz 

 Anna Garcia Valls  

 Carlos Alberto Gómez Díaz, fins al 29/02/2008 

 Mònica Curieses Català, 1/07/2008 

 Erica Sereno Ruiz  

 Rosa Maria Cabrera Alorda, 7/04-31/07: cte. / 1/09/08: contracte en pràctiques 

 Glòria Albareda Garrido  

 Albert Palau Jiménez  
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 Carina Álvarez Ramos, des del 17/11/2008 (Unitat d’Administració) 

Secretaria, recepció i registre 

 Eva Benito Moré, fins al 23/07/08 

 Sílvia Maldonado Fernández  

 Sònia Parellada Capdevila  

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 

 Miguel Valero García 
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ANNEX 2: RECULL LEGISLATIU 

Nomenaments 
Decret 187/2008, de 16 de setembre, de cessament del senyor Antoni Serra i Ramoneda com a 

president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Publicat al 

DOGC núm. 5218, de 18 de setembre de 2008). 

Decret 188/2008, de 16 de setembre, de nomenament del senyor Joaquim Prats Cuevas com a 

president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Publicat al 

DOGC núm. 5218, de 18 de setembre de 2008). 

Resolucions 
Resolució IUE/3907/2007, de 27 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment per 

a l’emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les 

universitats públiques per a l’any 2008, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 

d’universitats de Catalunya. (Publicat al DOGC núm. 5042, de 7 de gener de 2008). 

Resolució IUE/7/2008, de 4 de gener, per la qual es dóna publicitat a la certificació dels 

manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes. (Publicat al DOGC núm. 

5047, de 14 de gener de 2008). 

Resolució IUE/8/2008, de 4 de gener, per la qual es dóna publicitat a la certificació dels 

manuals d’avaluació docent de les universitats privades catalanes. (Publicat al DOGC núm. 

5047, de 14 de gener de 2008). 

Resolució IUE/1254/2008, de 18 d’abril, per la qual es dóna publicitat a la certificació del 

Manual d’avaluació docent de la Universitat Pompeu Fabra. (Publicat al DOGC núm. 5120, de 

28 d’abril de 2008). 

Resolució IUE/1881/2008, de 13 de juny, per la qual es dóna publicitat a la modificació de 

l’Acord número 3, de 27 de novembre de 2007, de la Comissió d’Avaluació de la Recerca sobre 

l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat. 

(Publicat al DOGC núm. 5155, de 18 de juny de 2008). 

Resolució IUE/2436/2008, de 25 de juliol, per la qual es dóna publicitat a les instruccions per a 

l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes. (Publicat 

al DOGC núm. 5185, de 31 de juliol de 2008). 
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Resolució IUE/2898/2008, de 29 de setembre, 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. (Publicat al DOGC núm. 5227, de 2 d’octubre de 2008). 

Resolució IUE/2897/2008, de 29 de setembre, 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. (Publicat al DOGC núm. 5227, de 2 d’octubre de 2008). 

Resolució IUE/3750/2008, de 9 de desembre, per la qual es dóna publicitat als criteris 

específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i investigador de les 

universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits 

de recerca. (Publicat al DOGC núm. 5280, de 17 de desembre de 2008). 

Resolució IUE/3779/2008, de 10 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord número 

2, de 6 de novembre de 2008, de la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i 

Activitats Individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat. (Publicat al DOGC núm. 5281, 

de 18 de desembre de 2008). 

Resolució IUE/3780/2008, de 10 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i 

els terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal 

docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 

31 de desembre de 2008. (Publicat al DOGC núm. 5281, de 18 de desembre de 2008). 

Edictes 
Edicte de 31 de desembre de 2007, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat 

investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques 

catalanes. (Publicat al DOGC núm. 5039, de 2 de gener de 2008). 

Edicte de 8 d’abril de 2008, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de 

recerca avançada de la Comissió d’Avaluació de la Recerca. (Publicat al DOGC núm. 5110, de 

14 d’abril de 2008). 

Edicte de 8 d’abril de 2008, de notificació dels acords de les comissions per a l’acreditació de 

recerca de la Comissió d’Avaluació de la Recerca. (Publicat al DOGC núm. 5110, de 14 d’abril 

de 2008). 

Edicte de 25 d’abril de 2008, 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 al DOGC núm. 5120, de 28 d’abril de 2008). 

Edicte de 4 de juliol de 2008, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat investigadora 

del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes. (Publicat al 

DOGC núm. 5167, de 7 de juliol de 2008). 

Edicte de 16 d’octubre de 2008, de notificació d’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 al DOGC núm. 5238, de 17 d’octubre de 2008). 
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Edicte de 16 d’octubre de 2008, de notificació d’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 al DOGC núm. 5238, de 17 d’octubre de 2008). 

Edicte de 12 de desembre de 2008, 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 al DOGC núm. 5278, de 15 de desembre de 

2008). 

Edicte de 30 de desembre de 2008, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat 

investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques 

catalanes. (Publicat al DOGC núm. 5288, de 31 de desembre de 2008). 

Convenis i addendes 
11-2-2008 Addenda al 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 de qualitat interna de la qualitat de la formació 

universitària (Programa AUDIT). 

11-2-2008 Addenda al 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 de qualitat interna de la qualitat de la formació 

universitària (Programa AUDIT). 

25-2-2008 Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l’Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya per al finançament del projecte de realització d’una Guia 

per a l’avaluació de competències en Educació Social. 

13-3-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat de Vic pel qual es desenvolupa la metodologia d’avaluació per a satisfer els requisits 

d’avaluació externa del seu professorat. 

31-3-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Oberta de Catalunya pel qual es desenvolupa la metodologia d’avaluació per a 

satisfer els requisits d’avaluació externa del seu professorat. 

31-3-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Internacional de Catalunya pel qual es desenvolupa la metodologia d’avaluació per 

a satisfer els requisits d’avaluació externa del seu professorat. 

8-4-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Ramon Llull pel qual es desenvolupa la metodologia d’avaluació per a satisfer els 

requisits d’avaluació externa del seu professorat. 

20-4-2008 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya per a la realització i finançament de la Tercera 

edició de l’avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral.  
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14-5-2008 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’elaboraicó del Pla estratègic d’AQU 

Catalunya 2009-2012. 

16-5-2008 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat de Barcelona en el marc de la realització de la Conferència anual de 

l’AMSE. 

4-6-2008 Addenda al 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 de qualitat interna de la qualitat de la formació universitària (Programa 

AUDIT). 

12-6-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat de Vic pel qual es concreta la metodologia d’avaluació de l’activitat investigadora 

(per períodes de 6 anys) del personal docent i/o investigador doctor de la Universitat de Vic. 

17-6-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat d’Extremadura per a l’avaluació de l’activitat investigadora del seu personal docent i 

investigador contractat amb caràcter indefinit. 

20-6-2008 Addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i la Universitat Abat Oliba en el marc del Programa de reconeixement 

de sistemes de garantia de qualitat interna de la qualitat de la formació universitària (Programa 

AUDIT). 

27-6-2008 Addenda al 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 de qualitat interna de la qualitat de la formació 

universitària (Programa AUDIT). 

27-6-2008 Addenda al 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 de qualitat interna de la qualitat de la formació universitària (Programa 

AUDIT). 

1-7-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Escola Universitària de Turisme Bettatur i la Universitat Rovira i Virgili pel qual es desenvolupa 

la metodologia d’avaluació per a satisfer els requisits d’avaluació externa del professorat dels 

centres d’ensenyament universitari adscrits a les universitats públiques catalanes. 

15-7-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Escola Universitària de Relacions Laborals Sancta Maria Maris i la Universitat Rovira i Virgili 

pel qual es desenvolupa la metodologia d’avaluació per a satisfer els requisits d’avaluació 

externa del professorat dels centre d’ensenyament universitari públiques catalanes. 

23-7-2008 Conveni sobre l’establiment del suport tècnic d’AQU Catalunya per a la conversió del 

sistema universitari UNEIX en un servei públic d’informació universitària de la Generalitat de 

Catalunya. 
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31-7-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat de 

Lleida pel qual es desenvolupa la metodologia d’avaluació per a satisfer els requisits 

d’avaluació externa del professorat de l’INEFC. 

5-9-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

Euroaula S.A. i la Universitat de Girona per a l’avaluació del centre Escola Universitària de 

Turisme Euroaula dins del Programa d’avaluació institucional dels centres adscrits a les 

universitats catalanes. 

15-9-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 

Universitat Internacional de Catalunya pel qual es concreta la metodologia d’avaluació de 

l’activitat investigadora (per períodes de 6 anys) del personal docent i/o investigador doctor de 

la Universitat Internacional de Catalunya. 

18-9-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

ESTUR S.L. i la Universitat de Girona per a l’avaluació del centre Escola Universitària 

d’Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar dins del Programa d’avaluació institucional dels 

centres adscrits a les universitats catalanes.  

19-9-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la 

Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas –FUERP- i la Universitat de Barcelona 

per a l’avaluació de l’Escola Superior de Relacions Públiques dins del Programa d’avaluació 

institucional dels centres adscrits a les universitats catalanes. 

19-9-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i la Universitat de de 

Barcelona per a l’avaluació del centre ESCAC dins del Programa d’avaluació institucional dels 

centres adscrits a les universitats catalanes. 

22-9-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí i la Universitat de Girona per a l’avaluació del centre 

Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí dins del Programa d’avaluació institucional dels 

centres adscrits a les universitats catalanes. 

22-9-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

CETA S.L. i la Universitat de Girona per a l’avaluació del centre Escola Universitària de Turisme 

CETA dins del Programa d’avaluació institucional dels centres adscrits a les universitats 

catalanes. 

25-9-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el 

Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació i la Universitat Rovira i Virgili per a l’avaluació del 

Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació dins del Programa d’avaluació institucional dels centres 

adscrits a les universitats catalanes. 

25-9-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el 

Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació i la Universitat Rovira i Virgili pel qual es desenvolupa la 

metodologia d’avaluació per a satisfer els requisits d’avaluació externa del professorat dels 

centre d’ensenyament universitari públiques catalanes. 
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26-9-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Eina, 

Escola de Disseny i Art i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’avaluació del centre 

Eina, Escola de Disseny i Art dins del Programa d’avaluació institucional dels centres adscrits a 

les universitats catalanes. 

29-9-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona per a 

l’avaluació del centre municipal Escola Massana dins del Programa d’avaluació institucional 

dels centres adscrits a les universitats catalanes.  

30-9-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària i la Universitat Pompeu Fabra per a l’avaluació del 

centre Escola Universitària d’Infermeria del Mar dins del Programa d’avaluació institucional dels 

centres adscrits a les universitats catalanes.  

30-9-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 

l’Escola de Relacions Laborals de Lleida i la Universitat de Lleida per a l’avaluació del centre de 

Relacions Laborals dins del Programa d’avaluació institucional dels centres adscrits a les 

universitats catalanes. 

3-10-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la 

Fundació UPC i la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’avaluació del Centre de la Imatge 

i la Tecnologia Multimèdia dins del Programa d’avaluació institucional dels centres adscrits a les 

universitats catalanes. 

13-10-2008 Conveni entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la 

Fundació de Disseny Tèxtil (FUNDIT) i la Universitat Ramon Llull per a l’avaluació de l’Escola 

Superior de Disseny ESDI dins del Programa d’avaluació institucional dels centres adscrits a 

les universitats catalanes. 

11-11-2008 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili per a la realització de cursos per a la promoció de la 

participació dels estudiants en l’assegurament de la qualitat del sistema universitari i la creació 

d’una base de dades d’estudiants amb competències per participar en aquests processos. 

3-12-2008 Conveni entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i les Universitats 

de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, de Girona, 

de Lleida i Rovira i Virgili i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya pel 

qual es prorroga en un any la primer fase quadriennal prevista per al desenvolupament del Pla 

Jaume Serra Húnter de professorat contractat permanent. 

10-12-2008 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya i la Universitat Ramon Llull per a la realització de cursos per a la promoció de la 

participació dels estudiants en l’assegurament de la qualitat del sistema universitari i la creació 

d’una base de dades d’estudiants amb competències per participar en aquests processos. 



 

 

Memòria d’activitats 2008   |   41 

 

ANNEX 3: PUBLICACIONS 

Informe 2006. Procés d’avaluació de la qualitat del sistema universitari a Catalunya (febrer de 

2008), edició en paper, 2.000 exemplars. 

El professorat universitari a Catalunya: dades per a les polítiques d'acreditació i contractació 

(2003-2006) (març de 2008), edició en paper, 1.500 exemplars. 

Tercer estudi d'inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes. Primera valoració 

dels resultats (juny de 2008), edició digital. 

Tercer estudio de inserción laboral de los graduados de las universidades catalanas. Primera 

valoración de resultados (juny de 2008), edició digital. 

Third study on labour market outcomes of university graduates in Catalonia. Initial assessment 

of the outcomes (juny de 2008), edició digital. 

Avaluació institucional de la Universitat Oberta de Catalunya (agost de 2008), edició digital. 

Avaluació des estudis de dret i ciències polítiques (UOC) (agost de 2008), edició digital. 

Avaluació dels estudis de psicologia i ciències de l'educació (UOC) (agost de 2008), edició 

digital. 

Avaluació transversal dels serveis bibliotecaris (setembre de 2008), edició paper, 550 

exemplars. 

AQU Catalunya. Memòria d’activitats 2007 (setembre de 2008), edició digital. 

AQU Catalunya. Memoria de actividades 2007 (octubre de 2008), edició digital. 

AQU Catalunya. Activities report 2007 (octubre de 2008), edició digital. 

Codi ètic. Código ético. Code of ethics (octubre de 2008), edició paper, 700 exemplars. 

La inserció laboral dels doctors de les universitats catalanes (octubre de 2008), edició digital. 

La inserción laboral de los doctores de las universidades catalanas (octubre de 2008), edició 

digital. 

Informe de evaluación externa de la carrera de licenciado en Administración impartida por el 

centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara (novembre de 2008), 

edició digital. 
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Informe de evaluación externa de la carrera de licenciado en Turismo impartida por el centro 

Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara (novembre de 2008), edició 

digital. 

Informe de evaluación externa de la carrera de Ingeniería en Obras y Servicios impartida por el 

centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara (novembre de 2008), 

edició digital. 

Informe de evaluación externa de la carrera de Ingeniería en Teleinformática impartida por el 

centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara (novembre de 2008), 

edició digital. 

Informe de evaluación externa de la carrera de licenciado en Contaduría impartida por el centro 

Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara (novembre de 2008), edició 

digital. 

Informe de evaluación externa de la carrera de licenciado en Derecho o Abogado impartida por 

el centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara (novembre de 2008), 

edició digital. 

Avaluant a Mèxic amb mètodes i criteris europeus (desembre de 2008), edició digital. 

Evaluando en México con métodos y criterios europeos (desembre de 2008), edició digital. 

A review pocess in Mexico using European methods and standards (desembre de 2008), edició 

digital. 

Access to the labour market of the Ph.D graduates of the Catalan universities (desembre de 

2008), edició digital. 

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

Guia d'acreditació del procès d'avaluació docent contingut als manuals d'avaluació docent 

(agost de 2008). 

Programa d'avaluació de centres adscrits. Guia d'avaluació interna (setembre de 2008). 

Programa d'avaluació de centres adscrits. Guia d'avaluació externa (setembre de 2008). 

Programa de evaluación de centros adscritos. Guía de evaluación externa (octubre de 2008). 

Programa de evaluación de centros adscritos. Guía de evaluación interna (octubre de 2008). 

Evaluation programme for affiliated institutions. Guidelines for the self-evaluation (octubre de 

2008). 

Evaluation programme for affiliated institutions. Guidelines for the external review (octubre de 

2008). 

Guia per a l'acreditació del procés d'avaluació docent contingut en els manuals d'avaluació 

docent. Part II: avaluació externa (desembre de 2008). 

Guía para la acreditación del proceso de evaluación docente contenido en los manuales de 

evaluación docente. Parte II: Evaluación externa (desembre de 2008). 
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Documents promocionals 

Quality, the assurance of improvement (abril de 2008). 
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ANNEX 4: PARTICIPACIÓ EN ACTES I RELACIONS 
INSTITUCIONALS 

Catalunya 
DATA LLOC SEMINARI, CONGRÉS, JORNADA PONÈNCIA ASSISTENTS 

22/01/08 Barcelona, Hotel Universal El futur de la recerca i la innovació a 
Catalunya 

Participació del director a taula de debat sobre El 
futur de la recerca i la innovació a Catalunya 

J. Bará 

25/01/08 UAB Postgrau en Gestió Universitària, mòdul 
1.4: Polítiques i gestió de formació i 
recerca de la UAB. 

Ponència: Experiències d’innovació i millora docent 
en la perspectiva de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior

J. Bará 

6/02/08 AQU Visita de la Sra. Maribel Duriez 
(Vicepresidenta Consejo Centroamericano 
de Acreditación) 

 J. Bará 

26/02/08 Escola d’hoteleria i turisme CETT-UB Jornada de treball per al disseny de la 
nova titulació de Grau en turisme 

Disseny i reconeixement del sistema de garantia 
interna de la qualitat (SGIC) de la informació 
universitària 

M.Vidal 
C.Cazalla 

28/02/08  UPF Taller Inserció Laboral  A. Basart  
C. Cazalla 
J. Grifoll 
E. Huertas 
A. Prades 
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29/02/08 Barcelona, Consell Superior d'Avaluació 
del Sistema Educatiu 

Reunió Informe PISA i indicadors  J. Bará 

4/06/08 UAB III Jornada d’Avaluació de la Recerca en 
Ciències Socials: Orígens, evolució i futur 

Taula rodona coordinació d’Avaluació de professorat  E. Arboix 
ML. Hernanz 

11/06/08 UdG Conferència General del CIC  J. Bará 
A. Serra 

12/06/08 Paranimf de la UB Presentació del Llibre Blanc de la 
Universitat de Catalunya 

 J. Grifoll 

20/06/08 AQU Roda de premsa d’Inserció Laboral  J. Bará 
A. Serra 

3-4/07/08 UdG, en el context del CIDUI “Los profesionales de apoyo a la 
formación docente y a la innovación en la 
Educación Superior: su perfil y formación. 
Propósito: Analizar y valorar los perfiles, 
las necesidades y los objetivos 
institucionales asignados a las personas 
especialistas en funciones de apoyo y 
asesoría curricular y docente en las 
universidades españolas en el proceso de 
convergencia hacia el EEES”

 J. Bará 

22/09/08 UB Inauguració del Curs Acadèmic 2008-2009 
a càrrec de la UB, Gran Via de les Corts. 
Catalanes,585 (Paranimf Edifici Històric) 

 J. Bará 

10/10/08 UPC — Campus del Baix Llobregat Acte acadèmic d’inauguració del curs 
2008-2009 

 J. Bará 

10/10/08 Barcelona Visita Mareck Frankowicz. Bologna Expert 
Group of Poland 

 J.Grifoll 
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16-17/10/08 UdG- Parc Científic i Tecnològic Taller: El professorat universitari al 2015: 
Perfil, Vinculació i Avaluació 

 E. Arboix 
C. Cazalla 
E. Eixarch 
J. Escolar 
À. Hernández 
C. Herruzo 
J. Grifoll 
N. Márquez 
G. Rivilla 
R. Torres 
M. Vidal 

21/10/08 UPC Taller Datos e indicadores y su influencia 
sobre la universidad del EEES (UPC-
Ministerio de Ciencia e Innovación) 

 E. Benito 
L. Bernáldez 
J. Bravo 

28/10/08 Casa Convalescència UAB Sessió fòrum: La universitat i la formació 
de professionals: reptes i oportunitats  

 J. Bará 
A.Prades 

10/11/08 Escola d’art i superior de disseny Pau 
Gargallo (Badalona) 

Presentació als Directors de les Escoles 
d’Ensenyaments Artístics de Catalunya 

 E. Arboix 

13/11/08 Facultat de Química (UB) La inserció laboral dels doctors de 
Ciències Experimentals 

 A. Prades  

18/11/08 Barcelona Reunió Fundació Catalana de Recerca  J. Bravo 

25/11/08 UPF Programa Formació Inicial en Docència 
Universitària 

 E. Arboix 

28/11/08 PRBB (Barcelona) Jornada Avaluació de centres de recerca 
(AGAUR). 

 E. Huertas 
M. Vidal 

2/12/08 Casa Convalescència, Hospital St. Pau Jornada d’Avaluació de competències en 
els treballs fi d’estudis en les enginyeries

Participació a la taula rodona sobre els PFC i 
l’avaluació de competències 

A. Prades 

3/12/08 UAB Jornada d’Avaluació de competències en 
els treballs fi d’estudis d'Humanitats 

Participació a la taula rodona sobre el nou rol de 
l'avaluador d'Humanitats 

S. Rodríguez 

3/12/08 Barcelona, (Sala Àgora del World Trade 
Center) 

Conferència general del Consell 
Interuniversitari de Catalunya 

 J. Bará 
J. Prats 

4/12/08 EAPC Jornada sobre Plans d'Igualtat a les  C. Cazalla  
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administracions públiques catalanes E. Benito  

10/12/08 UAB Criteris d’avaluació CLIC Humanitats  E. Eixarch 
N. Márquez 

Estat espanyol 
DATA LLOC SEMINARI, CONGRÉS, JORNADA PONÈNCIA ASSISTENTS 

17 -18/01/08 Las Palmas de Gran 
Canarias 

Jornada sobre Financiación de las Universidades 
Públicas, organitzat per la Consejería de Educación, 
Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias i el Consejo Social de la Universidad de Las 
Palmas. 

 J. Bravo 

28/01/08 Madrid (ANECA) REACU.  J. Bará 

27/02/08 Córdoba (AGAE) REACU  J. Bará 

6/03/08 Madrid Asamblea de Presidentes de Consejos Sociales: El 
papel de los sistemas de información 
interuniversitarios en organizaciones con procesos de 
decisión colegiados 

 J. Bravo 

31/03/08 Madrid (ANECA) Reunió amb la REACU i la FECYT sobre el projecte 
de Currículum Vitae Normalizado (CVN) 

 J. Bará 
C. Herruzo 

2 i 3/04/08 Zaragoza (ACPUA) Jornadas de Formación de Evaluadores  E. Arboix 

29/04/08 Madrid X Foro ANECA: Los nuevos títulos de máster y la 
competitividad de las universidades. 

Participació taula 3: Másteres: ¿calidad o 
conformidad?

J. Bará 

9/05/08 Las Palmas de Gran 
Canaria 

IV Coloquio ACECAU: El papel de los centros 
universitarios en las políticas de calidad 

Participació taula 1: Qué responsabilidades 
debe asumir un Centro en políticas de 
garantía de calidad.. 

J. Bará 

16/06/08 València (AVAP) REACU  J. Bará 

16-19/06/08 Huesca I Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas, 
organitzades per la Red de Bibliotecas Universitarias 
(REBIUN). 

Calidad y evaluación de los servicios 
bibliotecarios de las universidades catalanas 

A. Basart 

19-20/06/08 Universidad de Murcia Encuentros sobre Calidad en la Educación Superior 
2008. Sistemas de Información de las Enseñanzas en 
el Marco de la Garantía de Calidad: “El ciclo de la 

 C. Cazalla 
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información: Necesidad, obtención, utilización, 
rendición de cuentas”, organitzat per l’ANECA 

30/06-1/07/08 Santander Curs d’estiu La garantía interna de calidad de las 
universidades: una responsabilidad social, organitzat 
per la UIMP i l’ANECA 

Participació a la taula rodona ¿Qué 
información debe hacerse pública en 
universidades ética y socialmente 
responsables?

J. Bravo 
C. Cazalla 
M. Vidal 

Juliol 2008 Universidad de Castilla- 
La Mancha 

Taller de Verificación de títulos y EEES  S. Rodríguez 

Juliol 2008 Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 

La garantía interna de calidad de las universidades: 
una responsabilidad social 

La responsabilidad de las agencias en el 
seguimiento de los sistemas de garantía 
interna de calidad 

S. Rodríguez 

4-5/9/08 Donosti  V Foro sobre Evaluación de la Calidad de la 
Educación Superior y de la Investigación 

 Eva Eixarch/Núria 
Márquez 

9/09/08 Zaragoza (ACPUA) REACU  J. Bará 

9-10/10/2008 Almagro — Palacio de los 
Condes de Valdeparaiso 

X Foro Almagro: “Los sistemas de información para la 
garantía de la calidad de las enseñanzas 
universitarias”( UCLM i ANECA) 

 C. Cazalla 

14/10/08 ANECA Reunió amb els representants del Ministerio de 
Ciencia e Innovación: Los criterios para el 
establecimiento de mecanismos de cooperación y de 
reconocimiento mutuo entre ANECA y las agencias 
de evaluación de las Comunidades Autónomas

 J. Bará 

13/11/2008 ANECA (Madrid) X Foro ANECA. El doctorado: Logros y desafíos La educación de postgrado desde la 
perspectiva del estudiante 

J. Grifoll 

20/11/08 ACPUA (Zaragoza) Jornadas de Formación de Evaluadores  E. Arboix 

21/11/08 Madrid Reunió anual president consells socials Taula rodona sobre el finançament: Costes y 
resultados de la docencia

J. Bravo 

24/11/08 Madrid REACU  J. Bará 

11/12/08 Madrid (ANECA) Preparació avaluació de graus i màsters  J. Grifoll  
D. Gassiot 
M. Quirós 
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Internacional 
DATA LLOC SEMINARI, CONGRÉS, JORNADA PONÈNCIA ASSISTENTS 

14-15/02 Oslo, Agència 
Noruega (NOKUT),  

ENQA Workshop: Assessing educational quality: 
Knowledge production and the role of experts 

 J. Grifoll 

22/02/08 Brussel·les Quality Procedures Project (QPP survey-Socrates 
Programme) 

 J. Grifoll 

28-29/02/08 Budapest 1st transnational conference (activitat organitzada dins 
del projecte NESOR: New Social Risks in the European 
Knowledge Society and Higher Education) 

Demand of careers by the students and its changes 
in the last year 

E. Huertas 

3-14/03/08 Mèxic Avaluació de la Universidad de Guadalajara  J. Grifoll 

25-26/03/08 UPC MERIT Erasmus Mundus Quality Assessment Meeting, 

organitzada per l’ECOTEC Research and Consulting Ltd 

L’avaluació externa A. Basart 

4/04/08 Brussel·les International Rankings and indicators. What they tell us 
and what they don’t. 

 A. Basart 
A. Prades 

7/04/08 Barcelona Visita representant de la Universidad de El Salvador El procediment d’avaluació de la qualitat a Catalunya J. Grifoll 
S. Rodríquez  

10-11/04/08 York 1a reunió del projecte Quality Assurance for the Higher 
Education Change Agenda (QAHECA), coordinada per 
l’EUA, l’ACQUIN, l’HEA i la NUI Maynooth 

 J. Grifoll 

14-15/4/08 Barcelona The ENQA IQA — Internal QA-systems and the ESG  C. Cazalla 
N. Comet 
E. Eixarch 
A. Garcia 
M. Giné 
C. Herruzo 

29-30/05 Bayreuth 2n seminari de la Quality Assurance for the Higher 
Education Change Agenda (QAHECA) coordinada per 
l’EUA, l’ACQUIN, l’HEA i la NUI Maynooth 

 J. Grifoll 

5-7/06/2008 Barcelona AMSE Annual conference. Association of medical 
schools in Europe 

Designing programmes in health sciences J. Grifoll 
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12-13/06/08 UNED — Madrid European Seminar on QA in e-learning, organitzat per 
The European Association of Distance Teaching 
Universities (EADTU) 

Ponència AQU-UOC assessment of a fully virtual 
higher education institution 

E. Huertas 
A. Prades 

15-17/06/08 Tallin (Estonia) ACA Annual Conference Ponència Beyond 2010: European Higher Education 
in the next Decade

J. Grifoll 

25-26/09/08 Vienna ENQA General Assembly Workshop session: Mapping quality assurance in the 
European higher education area

J. Bará 
J.Grifoll 

Octubre 08 El Salvador Asesoramiento sobre la evaluación de la calidad    S. Rodríguez 
17/10/08 Gloucester (QAA) Estada QAA Quality assessment in HE. Spain and Catalunya E.Huertas 
21/10/08 Bristol University  Estada QAA Quality assessment in HE. Spain and Catalunya E.Huertas 
3-4/11/08 Bonn HRK Conference  J.Grifoll 
18-20/11/08 Budapest ENQA Board Meeting  J.Grifoll 

20-22/11/08 Budapest Third European Quality Assurance Forum, co-organitzat 
per ENQA, ESU, EUA and EURASHE i amb el suport del 
Lifelong Learning Programme de la Comissió Europea. 

How to asses an e-learning institutions methodology 
design and implementation 
Proposal for a performance indicator model for the 
spanish higher education system 
AUDIT Programme: An initiative to promote internal 
quality assurance system in higher education 
institutions 

E. Huertas 
A.Prades 
M.Vidal 
C.Cazalla 
 

24-25/11/08 París, OCDE First meeting of experts on the AHELO contextual strand  A. Prades 
25/11/08 Amsterdam Reunió del Steering Comitee del grup IQA de l’ ENQA  N. Comet 
1-2/12/08 London Quality Assurance in Transnational Education  

(TNE), organitzat per ENQA-QAA 
 J.Grifoll 

 

 


