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PROCÉS 
D’ACREDITACIÓ DE 

LES TITULACIONS 
2017-18

(panells 1, 2 i 3)

11 d’Octubre de 2017 

Vicerectorat de Títols i Tecnologia 
Servei d’Estadística i Qualitat 

Universitària (SEQUA) 
 

www.uib.cat 

OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
•  Informar sobre el procés d’acreditació de les 

titulacions i donar a conèixer la planificació del procés 
d’acreditació 2017-18 (panells 1, 2 i 3). 

•  Oferir als responsables de les titulacions i als membres 
de les CGQ l’assessorament i la formació necessària 
per elaborar l’informe d’autoavaluació de cada 
titulació. 

•  Aportar les eines i la informació adient per tal de 
facilitar l’autoavaluació de la titulació. 
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1. INFORMACIÓ SOBRE EL  
PROCÉS D’ACREDITACIÓ DE LES 

TITULACIONS 

www.uib.cat 

TITULACIONS MÀSTERS 
Planificació AQUIB: PANELLS 

 
•  Economia del Turisme: Monitoratge i avaluació  

•  Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i 
anàlisi crítica  del Patrimoni Immaterial  

•  Llengües i Literatures Modernes  

•  Patrimoni Cultural: Investigació i gestió 

•  Psicologia general Sanitària  

•  Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de 
Gènere 

1 

2 

3 
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PER QUÈ L’ACREDITACIÓ 
•  Criteris i directrius de l’EEES:  

“Estàndards i directrius per a l’assegurament de l qualitat en 
l’Espai Europeu d’Educació Superior” (2015). 

•  Legislació espanyola: 
•  Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es 

modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel 
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials.  

•  Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials. («BOE» 260, de 30-10-2007).  

www.uib.cat 

OBJECTIUS DE L’ACREDITACIÓ 

•  Assegurar la qualitat de la titulació.  
•  Comprovar que el desenvolupament de la titulació s’ha fet 

d’acord amb la darrera versió� de la memòria verificada.  
•  Analitzar si els resultats obtinguts i l’evolució� de la 

titulació� justifiquen la renovació de l'acreditació. 
•  Comprovar que el títol ha tingut anualment un procés 

d'avaluació i seguiment adequat.  
•  Assegurar la disponibilitat i l’accessibilitat de la informació� 

pública.  



4	  

www.uib.cat 

1. PRELIMINAR: PLANIFICACIÓ I ELABORACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ.  

2. AUTOAVALUACIÓ. 
 
3. AVALUACIÓ EXTERNA. 
  
4. AVALUACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ACREDITACIÓ DE 
L’AQUIB  
 
 

FASES DEL PROCÉS D’ACREDITACIÓ 

www.uib.cat 

FASE PRELIMINAR: PLANIFICACIÓ I ELABORACIÓ 
DE LA INFORMACIÓ. Agent: SEQUA (inici maig 2017) 

•  Planificació i coordinació del procés per part de l’AQUIB i del SEQUA. 
•  Realització d’un pla de treball: calendari, distribució i assignació de 

tasques i els recursos necessaris. 
•  Realitza la petició de la informació necessària per portar a terme el 

procés. 
•  Càlcul dels indicadors i de les taxes. 
•  Elaboració de les taules. 
•  Recull de les evidències. 
•  Realització d’una auditoria de la informació pública de les titulacions 

afectades. 
•  Preparació del pre-informe d’autoavaluació. 
•  Preparació de les carpetes de cada titulació amb la informació 

necessària. 
•  Formació als equips directius i a les CGQ. 
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En què consisteix? 

•  La Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) de cada 
màster descriu i valora la situació del títol respecte als 
criteris i directrius establerts.  

•  El resultat és l’Informe d'Autoavaluació (IA) i un conjunt 
de taules i evidències.  

FASE D’AUTOAVALUACIÓ 

www.uib.cat 

Un grup d’avaluadors, el mateix per cada panell, nomenats 
per l’AQUIB, analitza l’IA i les taules i evidències aportades i 
visita la UIB.  

•  Durant 2 o 3 dies els avaluadors es reuneixen amb 
l’equip directiu de la titulació, la CGQ que ha elaborat 
l’IA, l’alumnat, el professorat, el PAS, els titulats, els 
ocupadors, etc. Revisen la informació aportada, avaluen 
la web i la informació pública disponible, revisen el 
sistema de garantia de qualitat, etc. 

•  El resultat: l’Informe de Visita (IV).  

 

FASE D’AVALUACIÓ EXTERNA  
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Nom$unitat
VERIF_Data_

verificacio

ACRED_1ª$

acred

ACRED_2ª$

acred
PANELL

Lluramen$IA$

1a$Dim$

SEQUA

Lluramen$IA$

2a$i$3a$Dim$

SEQUA

Lluramen$IA$

AQUIB

Visita$

Externa

Màster$Universitari$d'Economia$del$

Turisme:$Monitoratge$i$Avaluació

7/10/14

7/10/18 1 30/11/17 12/1/18 1/2/18
2a*quinz.*
març*2018

Màster$U.$de$Llengua$i$Literatura$

Catalanes:$C.$A.$C.$del$Pat.$Immat.

7/10/14

7/10/18 2 30/11/17 17/1/18 12/2/18
1a*quinz.*
Abril*2018

Màster$U.$de$Llengües$i$Literatures$

Modernes

1/6/09

1/6/19 2 30/11/17 17/1/18 12/2/18
1a*quinz.*
Abril*2018

Màster$U.$de$Patrimoni$Cultural:$

Investigació$i$Gestió

13/5/09

1/6/19 2 30/11/17 17/1/18 12/2/18
1a*quinz.*
Abril*2018

Màster$Universitari$de$Psicologia$General$

Sanitària

1/12/14

1/12/18 3 21/12/17 22/2/18 15/3/18
1a*quinz.*
Maig*2018

Màster$U.$de$Polítiques$d'Igualtat$i$

Prevenció$de$la$Violència$de$Gènere

13/5/09

1/6/19 3 15/3/18
1a*quinz.*
Maig*2018

CRONOGRAMA D’AUTOAVALUACIÓ I 
VISITA EXTERNA 

www.uib.cat 

•  La Comissió valorarà l’IA, l’IV, les memòries verificades, 
els informes anuals d'avaluació i seguiment i tota la 
informació� existent. Finalment emetrà un informe 
provisional d’acreditació (IPA) favorable o amb 
aspectes a modificar necessàriament per obtenir un 
informe favorable.  

•  Durant 20 dies naturals la Universitat pot presentar 
al·legacions i/o plans de millora.  

•  La Comissió d’Acreditació� emetrà un informe final 
d’acreditació (IFA) favorable o no favorable. 

AVALUACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ACREDITACIÓ DE 
L’AQUIB 
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Criterio 4. 
PERSONAL  

ACADÉMICO 

DIMENSIÓN 2.  
RECURSOS 

Criterio 1.  
ORGANIZACIÓN Y  

DESARROLLO 

Criterio 2. 
INFORMACIÓN Y   

TRANSPARENCIA 

DIMENSIÓN 1.  
GESTIÓN DEL TÍTULO 

criterio 5.  
PERSONAL DE APOYO,  

RECURSOS  
MATERIALES Y  

SERVICIOS 

Criterio 7. 
INDICADORES DE  
SATISFACCIÓN Y  

RENDIMIENTO 

DIMENSIÓN 3.  
RESULTADOS 

Criterio 6. 
RESULTADOS DE  
APRENDIZAJE 

Criterio 3.  
SISTEMA  DE GARANTÍA  
INTERNO  DE CALIDAD 

ASPECTES QUE SÓN OBJECTE D’AVALUACIÓ 
A L’ACREDITACIÓ 

www.uib.cat 

LLIÇONS APRESES A PARTIR DE LES 
EXPERIÈNCIES ANTERIORS (1) 

•  Per assegurar l’èxit del procés és imprescindible la implicació 
i la coordinació de tots els agents intervinents. Cal l’esforç 
conjunt dels responsables acadèmics i dels responsables 
tècnics o administratius (CEP, serveis administratius, CTI, 
SEQUA, Recursos Humans, etc.)   

•  Es sol·licita informació del darrers 4 cursos acadèmics i 
especialment del  2016-17 i com a curs de referència. 
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•  S’ha d’invertir el temps i l’esforç just i necessari en 
l’elaboració de l’autoinforme.  

•  En alguns casos hi ha problemes per obtenir i creuar la 
informació requerida. 

•  La planificació i la coordinació és clau per l’èxit del procés.  
El SEQUA actuarà com a interlocutor tècnic entre els 
responsables acadèmics i els serveis/unitats de la UIB per no 
duplicar demandes i esforços. 

LLIÇONS APRESES A PARTIR DE LES 
EXPERIÈNCIES ANTERIORS (2) 

www.uib.cat 

•  La formació i l’assessorament tècnic del procés. 
•  El lliurament dels informes i el contacte amb l’AQUIB.  
•  L’ auditoria de la informació pública de la web de les titulacions. 
•  Sol·licitar, revisar, organitzar i coordinar la recollida de les dades 

i les evidències necessàries procedents de diferents fonts i 
serveis.  

•  Emplenar i elaborar les taules i evidències sol·licitades. 
•  Donar suport tècnic en la redacció i la revisió de l’Informe 

d’Autoavaluació.  
•  Creació i organització de la informació recollida dins un 

repositori de dades. 
•  Etc. 

SEQUA. PRINCIPALS FUNCIONS 
RELACIONADES AMB L’ACREDITACIÓ 
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ETAPA D’AUTOAVALUACIÓ 
•  AUTOINFORME D’AVALUACIÓ + 

TAULES I EVIDÈNCIES 

•  INFORMACIÓ PÚBLICA 

 

www.uib.cat 

•  RESULTAT: INFORME D’AUTOAVALUACIÓ (IA) i un 
CONJUNT DE TAULES I EVIDÈNCIES Finalitat: identificar 
fortaleses i debilitats de les titulacions. 

•  RESPONSABLE: COMISIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT 
(CGQ). 

•  RECURSOS: Guia d’autoavaluació, plantilla per a l’elaboració 
de l’autoinforme, taules de dades i indicadors;  i suport i 
assessorament tècnic del SEQUA. 

L’AUTOAVALUACIÓ
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•  Assistir a les reunions de preparació de l’acreditació 
(CGQ). 

•  Validar les taules i evidències que proporcionarà el 
SEQUA. Aportar les sol·licitades als responsables dels títol 
per completar la informació requerida.  

•  La CGQ, ha de redactar l’informe d’autoavaluació i lliurar-
lo al SEQUA en la data prevista per a la seva revisió 
tècnica i posterior enviament a l’AQUIB juntament amb 
les taules i evidències aportades.    

QUINES TASQUES S’HAN DE REALITZAR 
DURANT L’ETAPA D’AUTOAVALUACIÓ? 

  

www.uib.cat 

•  És el principal resultat de l’etapa d’autoavaluació. 
•  És un document de 30-40 pàgines aproximadament en el 

que la CGQ reflexiona, descriu, analitza i valora el grau de 
compliment de la titulació front als criteris i directrius 
establertes, basant-se en informació disponible i 
auditable. 

•  L’autoinforme ha d’identificar fortaleses i debilitats, i 
fonamentalment aquells aspectes en els que la titulació 
s’ha de millorar. 

•  El contingut de l’autoinforme junt amb les taules i 
evidències seran analitzats pel panell d’experts externs 
que ha de realitzar la visita d’avaluació a la titulació. 

L’INFORME D’AUTOAVALUACIÓ (IA) 



11	  

www.uib.cat 

•  El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària, en nom del 
Vicerectorat de Títols i Tecnologia, lliurarà a l’AQUIB 
l’autoinforme i tota la informació complementaria, en les 
dates previstes. 

•  Prèviament, el document serà revisat tècnicament per 
part del SEQUA, posteriorment, s’enviarà al responsable 
de la titulació per una darrera revisió i perquè sigui signat 
i consensuat per tots els membres de la CGQ. 

•  Per tal d’escalonar el procés, és aconsellable que el 
responsable lliuri al SEQUA, en format word, per a la seva 
revisió les diferents dimensions de l’autoinforme a les 
dates previstes al cronograma. 

PROCEDIMENT DE REVISIÓ I LLIURAMENT 
DE L’INFORME D’AUTOAVALUACIÓ 

www.uib.cat 

•  L’autoinforme ha d’estar signat pel director del màster i pels 
membres de la CGQ. El primer és el màxim responsable del 
contingut del mateix. Els apartats parcialment emplenats pel 
SEQUA tenen la finalitat de ser una ajuda als signants del 
document, en cap cas s’han de prendre com textos 
definitius. La CGQ els pot modificar o completar segons la 
seva realitat i peculiaritats.  

•  L’autoinforme ha d’estar redactat en castellà i ha de tenir 
una extensió aproximada de 30-40 pàgines. 

ELABORACIÓ DE L’INFORME D’AUTOAVALUACIÓ.  
REQUISITS 
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•  Materials necessaris: 
•  Guia d’autoavaluació (AQUIB). 
•  Plant i l l a per a l ’ e laborac ió de l ’ In forme 

d’autoavaluació. 
•  Taules, evidències, indicadors, etc. 

•  Assessorament i suport del SEQUA. 

ELABORACIÓ DE L’INFORME D’AUTOAVALUACIÓ. 
MATERIALS I SUPORT 

www.uib.cat 

•  És convenient que el redactor tengui la guia 
d’autoavaluació impresa i, a la pantalla de l’ordinador, la 
plantilla de l’Autoinforme, parcialment emplenada pel 
SEQUA. 

•  A la plantilla, com hem dit, trobareu notes explicatives 
que us assessoraran per redactar els diferents apartats. 
De la mateixa manera, trobareu alguns apartats ja 
emplenats, que heu de validar, completar o modificar 
segons el vostre criteri.  

 

ELABORACIÓ DE L’INFORME D’AUTOAVALUACIÓ. 
METODOLOGIA 
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•  A la guia d’autoavaluació trobareu tres apartats per a cada 
subcriteri: 
o  Aspectos a valorar para el cumplimiento de esta directriz. 

Contempla els aspectes que els avaluadors externs 
tindran en compte a l’hora d’avaluar. 

o  Información en la que se basa el análisis. Fa un llistat de 
les taules i evidències mínimes que s’han d’aportar i en 
les que s’ha de basar l’anàlisi de la CGQ. 

o  L’apartat: Preguntas a modo de reflexión indica les 
qüestions sobre les que la CGQ ha de reflexionar per 
elaborar el subcriteri. 

  
 

ELABORACIÓ DE L’INFORME D’AUTOAVALUACIÓ: 
GUIA D’AUTOAVALUACIÓ (AQUIB) 

www.uib.cat 

o  Estructura de la plantilla per a l’elaboració de l’informe 
d’autoavaluació: 

- Dades identificatives, fitxa tècnica del títo 

- Introducció 

- Dimensió 1. GESTIÓN DEL TÍTULO 

- Dimensió 2. RECURSOS 

- Dimensió 3. RESULTADOS 
  
 

ELABORACIÓ DE L’INFORME D’AUTOAVALUACIÓ 
PLANTILLA PER A L’ELABORACIÓ DE 
L’INFORME D’AUTOAVALUACIÓ 
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Criterio 4. 
PERSONAL  

ACADÉMICO 

DIMENSIÓN 2.  
RECURSOS 

Criterio 1.  
ORGANIZACIÓN Y  

DESARROLLO 

Criterio 2. 
INFORMACIÓN Y   

TRANSPARENCIA 

DIMENSIÓN 1.  
GESTIÓN DEL TÍTULO 

criterio 5.  
PERSONAL DE APOYO,  

RECURSOS  
MATERIALES Y  

SERVICIOS 

Criterio 7. 
INDICADORES DE  
SATISFACCIÓN Y  

RENDIMIENTO 

DIMENSIÓN 3.  
RESULTADOS 

Criterio 6. 
RESULTADOS DE  
APRENDIZAJE 

Criterio 3.  
SISTEMA  DE GARANTÍA  
INTERNO  DE CALIDAD 

INFORME D’AUTOAVALUACIÓ:  
ESTRUCTURA 

www.uib.cat 

•  El model d’acreditació divideix cada criteri en diferents 
subcriteris.  

•  A l’Informe d’Autoavaluació la CGQ haurà d’emplenar tres 
apartats diferents per a cada subcriteri: 

o  Valoració descriptiva 

o  valoració semiquantitativa  

o  Llistat d’evidències i indicadors que avalen el 

cumpliment de la directriu.  

  
 

INFORME D’AUTOAVALUACIÓ:  
ESTRUCTURA 
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•  Una vegada que la CGQ hagi redactat la valoració descriptiva 
de cada subcriteri haurà de fer una valoració 
semiquantitativa de cada apartat.  

•  Trobareu emplenat l’apartat: Listado de evidencias e 
indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz. 
Només us hem assenyalat les evidències obligatòries si bé, si 
ho considerau oportú, podeu afegir informació 
complementària (taules, documents… correctament 
enumerats). 

  
 

ELABORACIÓ INFORME D’AUTOAVALUACIÓ:  
PLANTILLA PERSONALITZADA PER A CADA 
TITULACIÓ.  

El SEQUA, en el moment oportú, lliurarà al responsable de 
qualitat del títol la plantilla amb les indicacions corresponents 
per tal que la CGQ procedeixi a la seva redacció en els terminis 
recomanats. 

www.uib.cat 

ETAPA D’AUTOAVALUACIÓ 
TAULES I EVIDÈNCIES 
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- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 
(curso 2016-17). Aportada pel SEQUA. 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el 
plan de estudios (curso 2016-17). Aportada pel SEQUA. 

- Tabla 3. Datos Globales del profesorado que ha impartido 
docencia en el título. Aportada pel SEQUA. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del 
título. Aportada pel SEQUA. 

 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ DE LES TAULES I 
EVIDÈNCIES 

www.uib.cat 

- Tabla 5. Evidencias complementarias de carácter obligatorio.  
o  E01. Actas o documentos de revisión del perfil de egreso 

L’ha d’aportar  el títol 
o  E02. Actas o documentos referentes a la coordinación 

docente. L’ha d’aportar el títol. 
o  E03. Resultados de la aplicación de los criterios de 

admisión. Aportada pel SEQUA. 
o  E04. Estudiantes que han obtenido reconocimiento de 

créditos. Aportada pel SEQUA. 
o  E05. Documentación del SGIQ. Aportada pel SEQUA, 

només falta anotar, si escau, el registres de les queixes o 
suggeriments rebuts (procediment QiS). 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ DE LES TAULES I 
EVIDÈNCIES 
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- Tabla 5. Evidencias complementarias de carácter obligatorio.  
o E06. Certificado de implantación de AUDIT. No tenim 

implantat AUDIT (No aplica). 
o E07. Descripción de equipos de investigación…. Només 

en cas de titols de doctorat (No aplica). 
o E08. Documento que explique las categorías del 

profesorado… Només en cas de universitats privades o de 
l’Església (No aplica). 

o E09 Existencia de planes de innovación y de mejora 
docentes … aportada pel SEQUA (atenció: només 
aportam informació del professorat de la UIB i que estigui 
disponible. En el cas de professors externs cal que el títol 
aporti la informació). 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ DE LES TAULES I 
EVIDÈNCIES 

www.uib.cat 

•  Tabla 5. Evidencias complementarias de carácter obligatorio.  
o E10 Certificado DOCENTIA. No tenim certificat de 

DOCENTIA (No aplica). 
o E11 Relación del personal técnico de apoyo en la realización 

de actividades prácticas del título. Si escau ha d’aportar 
aquesta informació el títol. 

o E12. Infraestructuras disponibles para la impartición del 
título. El SEQUA aportarà un document general i el títol ho 
concretarà (aules i laboratoris). 

o E13. Plataforma tecnológica de apoyo a la docencia. El 
SEQUA aportarà un document general i el títol ho 
particularitzarà. 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ DE LES TAULES I 
EVIDÈNCIES 
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- Tabla 5. Evidencias complementarias de carácter obligatorio.   
o E14-a Servicios de apoyo y orientación académica, 

profesional y para la movilidad de los estudiantes del titulo. 
Aportada pel SEQUA 

o E14-b Indicadores de movilidad de los estudiantes del 
titulo. Aportada pel SEQUA 

o E15. Relación de alumnos y centros de prácticas. Aportada 
pel títol. 

o E16. Pruebas de evaluación del último curso académico 
2016-17. El títol ha d’aportar aquesta informació durant la 
visita (únicament de les assignatures que sol·licitin els 
avaluadors externs). 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ DE LES TAULES I 
EVIDÈNCIES 

www.uib.cat 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ DE LES TAULES I 
EVIDÈNCIES 
- Tabla 5. Evidencias complementarias de carácter obligatorio.  

o E17.Trabajos de Fin de Máster. El títol ha d’aportar 
aquesta informació durant la visita dels avaluadors 
externs (3 exemplars amb resultats diferents). 

o E18. Informes del grado de satisfacción de los 
principales agentes de interés con el título. Aportada pel 
SEQUA. 

o E19. Informes de Inserción Laboral de los egresados del 
título. Aportada pel SEQUA. 

o E20. Ayudas post-doctorales. (sólo doctorado). 
o E21 El títol aportarà de manera opcional altres 

evidències que consideri seguint aquesta numeració. 
o E22 
o Etc. 
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ETAPA D’AUTOAVALUACIÓ:
INFORMACIÓ PÚBLICA

 

•  La informació pública de cada titulació és una font clau 
en el procés d’acreditació. 

•  EL SEQUA ha realitzat una revisió de les pàgines web de 
les titulacions en procés d’acreditació per tal de detectar 
possibles aspectes a millorar. 

www.uib.cat 

 
 

El SEQUA està a la vostra 
disposició durant tot el 
procés d’acreditació dels 
títols. 
 
Persona de contacte: 
jeronia.ramon@uib.cat 
Extensió: 3109 
 
 


