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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
ECO/2905/2012, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la pròrroga 
de l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques 
catalanes.

Atès que en data 12 de desembre de 2012 la Comissió Específica per a la Valo-
ració dels Mèrits i Activitats Individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va acordar 
la pròrroga de l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats 
públiques de Catalunya que complien les instruccions establertes en la Resolució 
IUE/2436/2008, de 25 de juliol,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord número 3, de 12 de desembre de 
2012, de la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Indivi-
duals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, pel qual es prorroga l’acreditació dels manuals 
d’avaluació docent de les universitats públiques de Catalunya que van complir les 
instruccions establertes en la Resolució IUE/2436/2008, de 25 de juliol, fins al 31 
de desembre de 2013.

Barcelona, 21 de desembre de 2012

JOAQUIM PRATS CUEVAS

President

ACORDnúmero 3, de 12 de desembre de 2012, de la Comissió Especíica per a la Valora-
ció dels Mèrits i Activitats Individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, pel qual es 
prorroga l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públi-
ques de Catalunya que van complir les instruccions establertes en la Resolució 
IUE/2436/2008, de 25 de juliol.

El programa de suport de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU Catalunya) a l’avaluació de l’activitat docent arriba, el desembre de 2012, al final del seu cicle complet d’implantació. Va començar amb una etapa 
experimental entre el 2003 i el 2007. Posteriorment, hi va haver una fase de cer-
tificació l’any 2008 i una tercera etapa d’acreditació dels manuals per al període 
2009-2012.

Les resolucions IUE/7/2008, de 4 de gener, i IUE/1254/2008, de 18 d’abril, van 
donar publicitat a la certificació dels manuals d’avaluació docent de les universitats 
públiques catalanes, les quals contenien unes condicions que calia haver resolt 
abans d’iniciar el procés d’acreditació i unes recomanacions o unes propostes de 
millora del model.

La Resolució IUE/2436/2008, de 25 de juliol, va donar publicitat a les instruccions 
per a l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques 
catalanes.
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Un cop certificats els manuals, d’acord amb el disseny establert per AQU Catalunya 
per a l’acreditació del procés d’avaluació docent, es va seguir el procediment establert 
en la Resolució IUE/2436/2008, de 25 de juliol, que va comportar l’elaboració, per 
la universitat, d’un informe d’autoavaluació de l’aplicació del model d’avaluació 
docent i dels seus resultats, així com la seva avaluació posterior per un comitè ex-
tern. Aquesta avaluació va ser tramesa a la Comissió Específica per a la Valoració 
dels Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI) perquè analitzés si era procedent la 
seva acreditació.

Des de l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques de Catalunya, el mes de març de 2009, la CEMAI ha fet el seguiment de la seva 
aplicació d’acord amb els informes emesos per la universitat sobre l’aplicació i les 
propostes de millora dels mateixos manuals. En aquest sentit, les universitats han 
incorporat millores i ajustos en els seus manuals que han estat comunicats, analitzats 
i finalment validats per la CEMAI.

Globalment totes les parts consideren satisfactori el programa de suport d’AQU 
Catalunya a l’avaluació de l’activitat docent. Així, es disposa d’un model estable i 
reconegut que ha permès l’avaluació de la docència de la major part del professorat 
de les universitats catalanes sota uns paràmetres comuns i públics.

En aquest procés de revisió i millora contínua dels manuals, hi entra la fase de la 
renovació de l’acreditació que estava prevista per a l’any 2012. Atès que la renovació 
de l’acreditació dels manuals requereix un procés de reflexió amb tots els agents 
implicats, que es concretarà en la realització d’un taller específic, així com l’anàlisi 
detallada dels impactes que tindran en la dedicació docent del professorat els canvis 
normatius aprovats darrerament, es considera necessària la pròrroga d’un any de 
la vigència de l’acreditació dels manuals. D’aquesta manera serà possible encarar 
els reptes de la docència universitària i la seva avaluació per als propers cinc anys 
amb el màxim consens.

És per això que la CEMAI acorda:

Prorrogar durant l’any 2013 la vigència de l’acreditació del procés d’avaluació 
docent contingut en els manuals d’avaluació docent de les universitats públiques 
següents:

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat Rovira i Virgili

L’acord de pròrroga de la vigència de l’acreditació dels manuals de les universitats 
esmentades té efecte des del dia 1 de gener de 2013 fins al dia 31 de desembre de 
2013.

Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la Comissió Permanent d’AQU Catalunya en el termini d’un 
mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Acord al DOGC.

(12.356.123)
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