
 

 

L’AQUIB: el pla pilot de seguiment de 
les titulacions universitàries oficials  
 

14 de juliol de 2011  

Jornada de reflexió i debat sobre la 
implantació de les titulacions adaptades a 
l’EEES 



•  …la garantia de qualitat dels programes ha de portar-se a terme de 
manera cíclica i s’ha de concebre com un procés dinàmic (criteri 2.7). 

Marc de referència: EEES 
Criteris i Directrius Europeus (Bergen 2005) 

Les institucions d’educació superior:  
 •  …han de disposar de mecanismes formals per al control i revisió dels 

seus programes i títols que n’assegurin llur rellevància i actualitat 
permanents… (criteri 1.2).  

•  …han de garantir que recopilen, analitzen i utilitzen informació 
pertinent per a la gestió eficaç dels seus programes d’estudi i d’altres 
activitats (criteri 1.6). 

•  … publiquen informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant 
qualitativa com quantitativa, envers els programes i títols que ofereixen 
(criteri 1.7). 

•  …han d’incloure un procediment de seguiment per assegurar que les 
seves recomanacions siguin tractades i que s’impulsin les millores 
previstes (criteri 2.6). 

•  …han d’elaborar informes periòdics que analitzin els resultats, les 
revisions, les valoracions… (criteri 2.8). 

Les agències de garantia externa de qualitat:  
 



 
 
 
 
 
 
Són funcions de l’AQUIB: 

Marc de referència: Llei 2/2003 de 20 de 
març, d’organització institucional del 
sistema universitari de les Illes Balears 
i Estatuts del Consorci de l’AQUIB 

 
•  Avaluar el sistema universitari de les Illes Balears, 

analitzar-ne els resultats, proposar mesures de millora de 
la qualitat i fer el seguiment dels plans de millora, 
especialment en els àmbits de docència, recerca i gestió 
dels serveis. 

•  … 
 

 
•   Correspon a l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes 

Balears, en el marc de la legislació vigent i d’acord amb la 
present llei, l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la 
qualitat del sistema universitari de les Illes Balears. 

•  … 
 



Marc legal: RD 1393/2007, de 29 d’octubre, 
pe l que s’estab le ix l’ordenac ió de ls 
ensenyaments universitaris oficials, modificat 
pel RD 861/2010, de 2 de juliol 

Article 24: Verificació i acreditació 
 
Abans del transcurs de sis anys…, els ensenyaments universitaris 
oficials de grau i doctorat han d’haver renovat l’acreditació... 
Així mateix, els ensenyaments de màster… abans del transcurs de 
quatre anys. 
 
Article 27: Seguiment dels títols inscrits en el RUCT 
 
…l’ANECA o els òrgans d’avaluació que la Llei de les comunitats 
autònomes determini han de portar a terme el seguiment del 
compliment del projecte inclòs en el pla d’estudis verificat pel 
Consell d’Universitats. 
 
 



Marc legal: RD 1393/2007, de 29 d’octubre, 
pe l que s’estab le ix l’ordenac ió de ls 
ensenyaments universitaris oficials, modificat 
pel RD 861/2010, de 2 de juliol 

Article 27: Seguiment dels títols inscrits en el RUCT 
 
L’ANECA i els corresponents òrgans d’avaluació en col·laboració amb el 
Ministeri d’Educació i les corresponents comunitats autònomes han 
d’elaborar conjuntament un protocol que ha d’incloure la definició 
d’un mínim de criteris i indicadors bàsics comuns per al 
procediment de seguiment de plans d’estudi.  
 

…els òrgans assenyalats han d’impulsar, amb caràcter previ, la 
realització d’experiències pilot sobre plans d’estudis que hagin 
conclòs el seu segon any d’implantació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protocolo para el 
seguimiento y la 
renovación de la 
acreditación de los títulos 
universitarios oficiales 
(CURSA*) 

Pla pilot de l’AQUIB de 
seguiment dels 
ensenyaments 
universitaris oficials 

(*) CURSA: Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación 



Propòsits del seguiment 

El Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos 
universitarios oficiales estableix: 
 

a) Assegurar l’execució efectiva dels ensenyaments d’acord amb el pla 
d’estudis (incloses les modificacions). 
 
b) Assegurar la disponibilitat pública de la informació pertinent i 
rellevant als diferents agents d’interès del sistema universitari. 
 
c) Detectar possibles deficiències en el desenvolupament efectiu dels 
ensenyaments i analitzar les accions per a la seva subsanació. 
 
d) Aportar recomanacions i/o suggeriments de millora. 
 
e) Identificar bones pràctiques per difondre-les en el marc del sistema 
universitari. 
 

Així mateix i amb caràcter general, el seguiment tracta d’evidenciar els 
progressos en el desenvolupament del sistema de garantia de qualitat 
de la titulació. 



Pla pilot de l’AQUIB de seguiment 
dels ensenyaments universitaris 
oficials 



Pla pilot de l’AQUIB de seguiment dels 
ensenyaments universitaris oficials: 
OBJECTIUS DEL SEGUIMENT 

1. ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA  
 
Informació pertinent i rellevant. Ha d'estar actualitzada, ser 
objectiva i, almenys, ha de contenir: 

1. Les característiques més rellevants de la memòria de 
l’ensenyament acreditat. 
  
2. El desplegament operatiu del pla d'estudis en cada curs, 
identificant les concrecions de planificació docent, 
professorat i orientacions específiques per al treball i 
avaluació de l’alumnat. 
 



Pla pilot de l’AQUIB de seguiment dels 
ensenyaments universitaris oficials: 
OBJECTIUS DEL SEGUIMENT 

1.  S'han posat en marxa els procediments del SGIQ previstos en la 
memòria? 

2.  Es disposa d'informació sobre la qualitat de l'ensenyament, el 
professorat, les pràctiques externes, els programes de 
mobilitat, la inserció laboral dels egressats dels títols i la 
satisfacció dels agents interns i externs implicats en la titulació? 

3.  Es disposa de la informació relativa als indicadors citats en el RD 
861/2010 i en el protocol? 

4.  La presa de decisions és resultat de l’aplicació del sistema de 
garantia de qualitat? 

2. INFORMACIÓ DERIVADA DEL SISTEMA INTERN DE GARANTIA 
DE LA QUALITAT I INDICADORS 
 
El SIGQ implantat ha de permetre obtenir informació sobre la titulació: 



Pla pilot de l’AQUIB de seguiment dels 
ensenyaments universitaris oficials: 
OBJECTIUS DEL SEGUIMENT 

3. ACCIONS DUTES A TERME DAVANT LES RECOMANACIONS I 
MODIFICACIONS 
 
Són les accions incloses tant als informes de verificació com als 
successius informes de seguiment. S’ha de valorar si: 

 
1. S’han efectuat accions seguint les recomanacions de 
l’informe d'avaluació. 

2. S’han efectuat accions seguint les recomanacions dels 
informes de seguiment de l'agència. 

3. Les accions realitzades (1 i 2) són adequades per resoldre les 
deficiències detectades en el disseny de l’ensenyament. 

4. Hi ha modificacions introduïdes en el pla d’estudis, amb 
indicació expressa de si s’han comunicat o no al Consell 
d’Universitats i/o a la comunitat autònoma. 
 



Pla pilot de l’AQUIB de seguiment dels 
ensenyaments universitaris oficials: 
VALORACIÓ DEL SEGUIMENT 

I. REVISIÓ DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE DE LA TITULACIÓ 

INFORMACIÓ Valoració Observacions 
1 2 3 4 

Descripció de la titulació 0 0 0 0 0 
Denominació           
Centre responsable           
Centres en els quals s'imparteix la titulació (si escau, cas de 
titulacions conjuntes)           
Tipus d'ensenyament (presencial, semi presencial, a distància)           
Nombres de places de nou ingrès ofertades           
Núm. Mínim de crèdits europeus de matrícula per estudiant i 
període lectiu           
Normes de permanència -general de la universitat- (si escau)           
Altra informació (si escau)           
Competències 0 0 0 0 0 
Objectius de la titulació           
Competències generals i específiques que els estudiants han 
d'adquirir al llarg dels estudis i que siguin exigibles per atorgar 
la titulació (han de ser avaluables) 

          

Altra informació (si escau)           
Accés i admissió d'estudiants 0 0 0 0 0 
Informació prèvia a la matriculació, inclosa la informació sobre 
terminis i procediments de preinscripció i matrícula (criteris 
d'admissió) 

          

Informació sobre les condicions o proves d'accés especials, si 
existeixen           
Informació específica dirigida a estudiants de nou ingrés           
Informació sobre suport i orientació per als estudiants una 
vegada matriculats           
Informació sobre sistema de transferència i reconeixement de 
crèdits           
Altra informació (si escau)           



Pla pilot de l’AQUIB de seguiment dels 
ensenyaments universitaris oficials: 
VALORACIÓ DEL SEGUIMENT 

I. REVISIÓ DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE DE LA TITULACIÓ (Cont.) 

INFORMACIÓ 
Valoració 

Observacions 
1 2 3 4 

Planificació de l'ensenyament Valor 
mig1           

Estructura del pla d'estudis (descripció de mòduls o 
matèries, núm. de crèdits, naturalesa obligatòria o 
optativa, pràctiques externes, treball fi de grau/màster, 
etc...) 

  

          

Informació sobre les assignatures. Les guies 
docents han d'ìncloure:             

Tipus d'assignatura (bàsica, obligatòria o optativa)             
Competències             
Continguts             
Crèdits ECTS             
Sistemes d'avaluació (Avaluació de l'aprenentatge dels 
estudiants)             
Recursos d'aprenentatge per part del professor             
Tutories             
Calendari general             
Calendari d'avaluació             
Horaris i aules             
Responsable docent:             

Informació de contacte             
Indicació del títol de doctor/a             
Breu CV (recomanable)             

Altra informació (si escau)             

Nota 1. Per a cada apartat de "Planificació de l'ensenyament" es realitza la mitja entre el resultat de Mallorca, Menorca i Eivissa 



Pla pilot de l’AQUIB de seguiment dels 
ensenyaments universitaris oficials: 
VALORACIÓ DEL SEGUIMENT 

I. REVISIÓ DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE DE LA TITULACIÓ (Cont.) 

INFORMACIÓ Valoració Observacions 
1 2 3 4 

Calendari d'implantació 0 0 0 0 0 
Procediment d'adaptació dels estudiants procedents 
d'ensenyaments anteriors (només en el cas que la titulació 
provingui de la transformació a la nova legislació d'un altre 
ensenyament) 

          

Altra informació (si escau) 
           

Sistema de garantia de la qualitat 0 0 0 0 0 
Procediment de suggeriments o reclamacions           
Informació específica de la inserció laboral (aquesta 
informació no és obligatòria, però es considera una bona 
pràctica) 
  

          

Altra informació (si escau) 
            



Pla pilot de l’AQUIB de seguiment dels 
ensenyaments universitaris oficials: 
VALORACIÓ DEL SEGUIMENT 

II. REVISIÓ DEL SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT 

Responsables del sistema intern de 
garantia de la qualitat (SIGQ) 

Valoració  
Resultat Observacions 

1 2 3 4 
S'ha especificat en quina mesura l'òrgan, 
unitat o persones responsables de 
gestionar, coordinar i realitzar el 
seguiment del SIGQ del pla d'estudis han 
actuat en base a l'establert en la memòria 
de verificació? 

        0 

  

Indicar, si escau, àrees de millora o bones 
pràctiques: 

  

Procediments d'avaluació i millora* 
Valoració 

Resultat Observacions 
1 2 3 4 

S'han realitzat les actuacions especificades 
en la memòria de verificació?         

0 

  

S'analitza i reflexiona sobre la informació 
recollida?         

  

En base a l'anàlisi, hi ha propostes 
d'actuació?         

  

S'ha realitzat alguna modificació de la 
titulació basant-se en la informació 
obtinguda? 

        
  

Indicar, si escau, àrees de millora o bones 
pràctiques: 

  



Pla pilot de l’AQUIB de seguiment dels 
ensenyaments universitaris oficials: 
VALORACIÓ DEL SEGUIMENT 

(*) Els procediments d’avaluació i millora es valoraran sobre els aspectes 
següents: 

 
 La qualitat de l’ensenyament 
 La qualitat del professorat 
 La qualitat de les pràctiques externes 
 La qualitat dels programes de mobilitat 
 L’anàlisi de la inserció laboral de les persones titulades i de la 
seva satisfacció amb la formació rebuda 
 L’anàlisi de la satisfacció dels col·lectius implicats 
 Atenció als suggeriments o reclamacions 



Pla pilot de l’AQUIB de seguiment dels 
ensenyaments universitaris oficials: 
VALORACIÓ DEL SEGUIMENT 

III. REVISIÓ DE LES RECOMANACIONS I MODIFICACIONS 

Recomanacions de l'informe de 
verificació o dels informes de 
seguiment 

Valoració 
Resultat Observacions 

1 2 3 4 

S'han realitzat accions perquè el disseny 
de l'ensenyament compleixi amb les 
recomanacions dels informes de verificació 
i seguiment? 

        

0 

  

Les accions realitzades són adequades per 
resoldre les deficiències detectades en el 
disseny de l'ensenyament?         

  

Indicar, si escau, àrees de millora o bones 
pràctiques: 

  

Modificacions introduïdes en el pla 
d'estudis 

Valoració 
Resultat Observacions 

1 2 3 4 
S'han indicat les modificacions introduïdes 
en el pla d'estudis?         

0 

  

Les modificacions substancials, han estat 
comunicades al Consell d'Universitats i/o a 
la comunitat autònoma?         

  

Indicar, si escau, àrees de millora o bones 
pràctiques: 

  



Pla pilot de l’AQUIB de seguiment dels 
ensenyaments universitaris oficials: FASES 
DEL SEGUIMENT 

 La UIB elaborarà un Informe anual de seguiment de cada un dels ensenyaments implantats. 

 El consell de direcció de l’AQUIB seleccionarà les titulacions que seran objecte de seguiment 
aquell any. 

 L’AQUIB analitzarà tant la informació pública disponible com la subministrada per la UIB en 
els informes anuals de seguiment. 

 Per a cada titulació seleccionada, l’AQUIB emetrà un informe. 

 Amb caràcter previ a l'emissió dels informes definitius, l’AQUIB remetrà els informes 
provisionals a la UIB perquè aquesta, si ho considera oportú, presenti al·legacions al seu 
contingut. Els informes definitius es podran fer públics per part de l’AQUIB. 

 En cas que es detectin deficiències que suposin un greu risc per a la qualitat mínima exigible, 
l’AQUIB les traslladarà a la UIB, a la comunitat autònoma i al Consell d'Universitats a fi que es 
procedeixi conforme a l'establert al marc normatiu vigent. 

 L’AQUIB ha de redactar un informe anual del procés de seguiment de les titulacions oficials. 

 A partir dels informes anuals de totes les agències, la Comissió Tècnica CURSA elaborarà un 
informe periòdic que reflecteixi l'estat i desenvolupament del procés de seguiment per al 
conjunt d’ensenyaments implantats. 

 Les agències d'avaluació revisaran el procés de seguiment. 



Pla pilot de l’AQUIB de seguiment dels 
ensenyaments universitaris oficials:  
EN CONCLUSIÓ 

La UNIVERSITAT… 
 
… ÉS LA PRINCIPAL PROTAGONISTA DEL SEGUIMENT I LA 
MILLORA DE L’ENSENYAMENT 
 
 
L’AQUIB… 
 
… ÉS LA VISIÓ OBJECTIVA I IMPARCIAL QUE ACTÚA COM A 
SUPORT PER A LA MILLORA DEL TÍTOL MITJANÇANT EL 
PROCÉS DE SEGUIMENT 
 
 
La relació UNIVERSITAT-AQUIB en el seguiment… 
 
… HA DE PERMETRE LA MILLORA EFECTIVA DE LA TITULACIÓ 
QUE HA DE FACILITAR LA SEVA POSTERIOR ACREDITACIÓ 
 



L’AQUIB DÓNA LES GRÀCIES ALS ASSISTENTS I 
ORGANITZADORS DE LA JORNADA. 
 
ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ: 
 

   Via Roma 5, Entl. 1r  
07012 Palma - Illes Balears  

Telèfon 971 72 05 24  
Fax : 971 72 05 56  

info@aquib.org 
 

http://www.aquib.org 
 

 
 


