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II. INTRODUCCIÓ 

1. Aquest document pren com a referència les següents fonts: 

 El Decret pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació de les titulacions 

universitàries estatals, publicat al BOPA núm. 23 (21 d’abril del 2010); i en especial 

l’article 7.2, L’establiment de títols, que estableix que la vigència dels plans d’estudis és 

de sis cursos acadèmics si no s’estipula altrament en el Decret d’establiment del títol. 

L’article 22 del mateix Decret estableix que per a la renovació cal un informe positiu de 

l’AQUA, segons el procediment d’acreditació de l’article 21.3.  

 La Llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de l’ensenyament superior, 

publicada al BOPA núm. 54 (16 de juliol del 2008); i en especial el títol III. De l’Espai 

Europeu de l’Ensenyament Superior, que estableix que l’AQUA ha de vetllar per la 

qualitat de l’ensenyament mitjançant criteris i metodologies homologables dins el marc 

establert en l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior (EEES). 

 Els Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area (ESG; http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/), aprovats per la 

Conferència Ministerial d’Erevan celebrada el 14 i 15 de maig del 2015, estableixen que 

els processos d’assegurament extern de la qualitat han d’incloure: (i) Una autoavaluació 

o equivalent; (ii) Una avaluació externa que normalment inclou una visita al lloc objecte 

d’estudi; (iii) Un informe fruit de l’avaluació externa; (v) Un seguiment sistemàtic. 

2. D’acord amb aquest marc de referència, l’objectiu d’aquest document és orientar el 

procés de renovació de les titulacions, que avalua els plans d’estudis aprovats i la seva 

aplicació al cap de 6 anys. 

3. La renovació de titulacions és un procés orientat a la millora contínua i a l’assumpció 

d’una cultura de qualitat en l’ensenyament superior d’Andorra, en col·laboració entre la 

gestió interna i externa de la qualitat.  

 

III. QUAN S’HA DE SOL·LICITAR? 

4. És responsabilitat de cada centre d’ensenyament superior sol·licitar l’avaluació de 

les titulacions per a la renovació amb temps suficient. 
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5. Anualment, al maig, els centres d’ensenyament superior i l’AQUA planifiquen les 

avaluacions per al curs següent. Les avaluacions que no s’hagin planificat el curs 

anterior, es podran portar a terme fent adaptacions al calendari. 

6. Per a sol·licitar l’avaluació, els centres d’ensenyament superior han de fer arribar a 

l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) una carta que 

especifiqui: (1) quina/es titulació/ons es vol renovar; (2) la data en la qual s’esgota la 

vigència de la/es titulació/ons segons el/s decret/s d’aprovació del/s pla/ns d’estudis. 

7. L’AQUA respondrà a la sol·licitud fent una proposta de terminis.  
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IV. COM ES DESENVOLUPA EL PROCÉS? 

8. El procés de renovació consta dels passos següents (Figura 1).  

CENTRE D’ENSENYAMENT 
SUPERIOR (HEI)

AQUA

Si l’informe és
positiu, proposa
la renovació i
s’inicia el procés
de seguiment

Si l’informe és
negatiu,
proposa la
modificació o
extinció

Sol·licita* l’avaluació per a la
renovació a l’AQUA

1

Accepta la sol·licitud i fa una
proposta de calendari a la HEI

2

Fa una proposta d’agenda i
organització de visites a la HEI

7

Realitza la visita a la HEI amb els
experts externs

9

Avalua tota la informació
disponible i lliura l’Informe
d’avaluació preliminar a la HEI
per a comentaris

10

Fa comentaris sobre l’informe
preliminar, si convé

11

Gestiona comentaris i lliura
l’informe d’avaluació definitiu
i l’acreditació a la HEI amb còpia
al Ministeri competent

12

13

Analitza els autoinformes i
demana informació addicional
si cal

5

Lliura els autoinformes a
AQUA

4

Consensua la proposta
d’agenda i organització de
visites amb l’AQUA, i prepara
les visites.

8

* En funció de la planificació feta durant el curs anterior. Anualment, al maig, les HEIs i l’AQUA planifiquen les 

avaluacions previstes per l’any següent (aprovació i renovació de plans d’estudis).

Les avaluacions no previstes es podran portar a terme fent adaptacions al calendari.

Consensua la proposta de
calendari amb l’AQUA.

3

Lliura a l’AQUA la informació
addicional, si procedeix.

6
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Figura 1: Passos del procés de renovació 
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9. Es preveu que el procés es pugui desenvolupar seguint la següent planificació temporal 

(Taula 1). Els terminis són aproximats i poden variar en funció de les necessitats de les 

institucions d’ensenyament superior, de l’AQUA o de l’assessorament extern que demani 

l’AQUA. 

Taula 1: Planificació temporal del procés de renovació 

Pas Planificació 

0. Planificació de les avaluacions previstes per l’any següent 

(aprovació i renovació de plans d’estudis) 

Maig de l’any 

anterior 

1. La HEI sol·licita l’avaluació per a la renovació a l’AQUA  Setembre  

2. Accepta la sol·licitud i fa una proposta de calendari a la HEI 

3. La HEI consensua la proposta de calendari 

4. La HEI lliura els autoinformes 

5. L’AQUA analitza els autoinformes i demana informació 

addicional si cal 

6. La HEI lliura a l’AQUA la informació addicional, si procedeix. 

Setembre - octubre 

7. L’AQUA fa una proposta d’agenda i organització de visites a 

la HEI 

8. Consensua la proposta d’agenda i organització de visites amb 

l’AQUA, i prepara les visites 

Novembre  

9. L’AQUA realitza la visita a la HEI amb els experts externs Gener - febrer 

10. Avalua tota la informació disponible i lliura l’Informe 

d’avaluació preliminar a la HEI per a comentaris 

Març – abril  

11. Fa comentaris sobre l’informe preliminar, si convé Abril – maig  

12. Gestiona comentaris i lliura l’informe d’avaluació 

definitiu i l’acreditació a la HEI amb còpia al Ministeri 

competent 

Maig- juny 
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V. QUINS CRITERIS S’UTILITZEN EN L’AVALUACIÓ? 

10. Els criteris que es tenen en compte per avaluar les titulacions segueixen els Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 

(ESG)1, i són els següents: 

Taula 2: Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai 

Europeu d’Ensenyament Superior (ESG) 

ESG 1.1. Política d’assegurament de la qualitat * 

ESG 1.2. Disseny i aprovació del programa  

ESG 1.3. Aprenentatge, ensenyament i avaluació centrats en l’alumnat 

ESG 1.4. Admissió, progrés, reconeixement i certificació dels estudiants  

ESG 1.5. Professorat  

ESG 1.6. Recursos  

ESG 1.7. Gestió de la informació * 

ESG 1.8. Informació pública  

ESG 1.9. Seguiment permanent i revisió periòdica dels programes * 

* els estàndards 1.1, 1.7 i 1.9 es poden tractar conjuntament 

 

11. Els ESG són la base de l’avaluació en totes les fases del cicle de vida de les titulacions i 

es concreten en subestàndards, tal com es pot consultar al document Estàndards de 

qualitat dels ensenyaments 

VI. QUÈ ÉS L’AUTOINFORME? 

12. L’autoinforme és el document de referència sobre el qual es desenvolupa l’avaluació.  

13. Està elaborat pel centre d’ensenyament superior i és una oportunitat per reflexionar 

sobre els punts forts i febles d’una titulació, i especialment les línies de millora. En 

l’elaboració hi han de participar tots els agents de la Universitat.  

                                                

 

1 Una descripció dels ESG en català es pot consultar a: 

http://www.aqu.cat/doc/doc_24427439_1.pdf 

../ESTÀNDARDS%20DE%20QUALITAT%20ENSENYAMENTS.docx
../ESTÀNDARDS%20DE%20QUALITAT%20ENSENYAMENTS.docx
http://www.aqu.cat/doc/doc_24427439_1.pdf
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14. El seu contingut ha de permetre als experts externs fer una avaluació dels criteris 

d’avaluació. Cal que aporti informació concreta i precisa i es complementi amb 

evidències.  

15. En un mateix autoinforme es poden valorar més d’una titulació per a la seva renovació. 

Per a facilitar-ho, la valoració dels estàndards es divideix entre els que són d’àmbit 

institucional i els d’àmbit titulació per evitar reiteracions. 

16. L’AQUA s’ofereix a assessorar en l’elaboració de l’autoinforme perquè sigui una eina útil 

per al procés intern i extern d’avaluació.  

17. El format de l’autoinforme és lliure però ha de contemplar, com a mínim, la informació 

següent: 

I. Identificació del/s títol/s que es vol renovar. Es pot adjuntar un quadre 

sintetitzant, com a mínim, la informació següent: 

Universitat    

Denominació del títol  

Centre   

Crèdits  

Modalitat (presencial/virtual)  

Any d’aprovació del pla d’estudis  

Coordinador/a acadèmic/a o responsable de la titulació  

Responsable de l’elaboració de l’autoinforme  

 

II. Presentació del centre i de la/es titulació/ons. Aquest apartat ha de permetre 

situar els avaluadors externs aportant una breu descripció, com a mínim, dels aspectes 

següents: 

- Presentació del centre: organigrama del centre i trajectòria  

- Presentació de la titulació: trajectòria de la titulació i fites més 

importants, nombre i evolució d’estudiants i nombre i evolució de titulats 

III. Valoració dels estàndards. Es poden dividir en àmbit institucional i àmbit 

de titulació, així no cal duplicar la informació en cas de renovar més d’una titulació.  

Per a cada estàndard,  

a. cal argumentar el grau d’assoliment actual. Es pot fer referència al 

grau de compliment dels compromisos especificats a la memòria del 

pla d’estudis. 

b. És important explicar la trajectòria seguida, que justifica la millora 

feta fins ara. Si hi ha hagut avaluacions anteriors es pot fer 

referència als avenços fets des d’aleshores i si s’han considerat i 

com les recomanacions fetes. 

c. Pot ser molt útil especificar les línies de millora previstes i els reptes 

que s’identifiquen (això orientarà als avaluadors externs).  
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d. Cal fonamentar-ho amb evidències (dades, documents adjunts, links, 

etc). Si n’hi ha moltes, pot ser útil adjuntar una taula d’evidències i 

la seva ubicació. 

IV. Conclusions i valoració final 

 

VII. VALORACIÓ DELS ESTÀNDARDS DE QUALITAT 

ÀMBIT INSTITUCIONAL 

ESG 1.1. Política d’assegurament de la qualitat / ESG 1.7. Gestió de la informació 

/ ESG 1.9. Seguiment permanent i revisió periòdica dels programes 

La Universitat ha de tenir una política d’assegurament de la qualitat que sigui pública i que 

formi part de la seva gestió estratègica. Les parts interessades internes han de desenvolupar 

i aplicar aquesta política a través d’estructures i processos adequats i, alhora, implicar-hi les 

parts interessades externes. / 

Les institucions han de garantir que recopilen, analitzen i utilitzen la informació rellevant per 

gestionar eficaçment els seus programes i altres activitats. / 

Les institucions han de fer un seguiment i una revisió periòdica dels programes que ofereixen 

per garantir que assoleixen els objectius previstos i que responen a les necessitats de 

l’alumnat i la societat. Aquestes revisions han de comportar una millora continuada dels 

programes. Qualsevol acció que es planifiqui o s’adopti com a resultat de la revisió s’ha de 

comunicar a totes les parts interessades. 

18. En aquest apartat cal explicar quina política de qualitat té la institució i com contribueix a 

la millora de la institució i de les titulacions que ofereix. Cal especificar: quins objectius 

segueix, quins processos ha sistematitzat, qui hi participa i com, com funciona 

(reunions,...), quins indicadors sobre la institució o les titulacions es recull i com es 

tracten, ..., i qualsevol altre aspecte que es consideri rellevant. 

19. És important explicar els avenços que s’han fet des de l’avaluació anterior, si s’han 

considerat les recomanacions fetes o si es preveu el seu desenvolupament en el futur. 

S’hi pot adjuntar una planificació sobre com es pretén desenvolupar l’assegurament 

intern de la qualitat, si cal.  

20. Evidències:  

- documentació sobre la gestió interna de la qualitat (descripció, protocols, etc) 

- relació d’indicadors acadèmics 

- link a l’espai on es publica la informació sobre la gestió de la qualitat 
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- qualsevol altra evidència que exemplifiqui l’acompliment de l’estàndard  

 

ESG 1.5. Professorat  

La Universitat ha de garantir la competència del seu professorat i ha de disposar de 

mecanismes adequats per contractar nous professors i desenvolupar els seus equips docents. 

21. Cal valorar les tasques que desenvolupa la institució per tal de donar suport i millorar el 

seu professorat, com a ara incentius a la recerca, perfils de dedicació docent o activitats 

de formació o mobilitat. 

22. Evidències:  

- Qualsevol document relacionat amb el suport, la millora i la formació del professorat  

- Dades sobre la satisfacció del professorat, si n’hi ha, respecte la institució o les 

activitats de formació que ofereix 

- Qualsevol altra evidència que es consideri rellevant 

 

ESG 1.6. Recursos d’aprenentatge i de suport a l’alumnat  

Les institucions han de disposar d’un finançament apropiat per a les activitats d’aprenentatge 

i ensenyament i garantir recursos d’aprenentatge i de suport a l’alumnat que siguin adequats 

i de fàcil accés. 

23. Cal concretar tots els recursos materials i serveis d’àmbit institucional que actuïn de 

suport a l’alumnat, i valorar la seva adequació segons el número d’estudiants i les 

característiques de la institució i la titulació. 

24. Els recursos materials i serveis que es poden tenir en compte són:  

- instal·lacions (aules, sales d’estudi, aules d’informàtica, laboratoris, biblioteques, 

etc.), espais de trobada i participació de l’alumnat 

- infraestructures tecnològiques, equipament i material científic, tècnic i assistencial  

- serveis bibliotecaris 

- serveis d’orientació acadèmica i necessitats especials  

25. Evidències:  

- Documentació relacionada amb els serveis d’orientació acadèmica 
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- Dades sobre la satisfacció de la comunitat universitària respecte els recursos i serveis 

- Qualsevol altra evidència que es consideri rellevant 

 

ESG 1.8. Informació pública  

Les institucions han de publicar informació clara, rigorosa, objectiva, actualitzada i de fàcil 

accés sobre les seves activitats, incloent-hi els programes. 

26. Cal especificar quina informació  es publica en relació amb les característiques de la 

universitat, la seva governança, les seves activitats, l’oferta formativa, els processos de 

qualitat, etc., i valorar la seva adequació. 

27. Evidències:  

- Links a la pàgina web 

- Díptics o documents de difusió 

- Qualsevol altra evidència que es consideri rellevant 

 

ÀMBIT DE LA TITULACIÓ 

ESG 1.2. Disseny i aprovació del programa avaluat 

Les institucions han de tenir processos per dissenyar i aprovar els seus programes. Cal 

dissenyar els programes perquè satisfacin els objectius establerts, incloent-hi els resultats 

d’aprenentatge previstos. Cal especificar i comunicar clarament la titulació que s’obté en 

finalitzar un programa. A més, aquesta titulació ha de referir-se al nivell corresponent del 

Marc nacional de titulacions de l’educació superior i, en conseqüència, al Marc de titulacions 

de l’Espai Europeu d’Educació Superior. 

28. Aquest estàndard valora si la titulació continua essent consistent amb l’objectiu del títol, 

el nivell del MATES i els requisits i actualitzacions de la disciplina i si el pla d’estudis i 

l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els 

objectius de la titulació.  

29. Cal fer referència a la memòria de pla d’estudis i als canvis i actualitzacions que s’han fet 

des de llavors. Cal explicar quins mecanismes s’han seguit per a fer aquests canvis i, si 

cal, explicar com hi ha participat agents interns o externs al centre d’ensenyament 

superior. 
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30. Si el programa es desenvolupa en col·laboració amb altres institucions, cal explicar en 

quins termes i valorar aquesta col·laboració. 

31. Si la titulació té pràctiques o treball de final de bàtxelor o màster, cal valorar-les. 

32. Evidències:  

- Memòria del pla d’estudis  

- Link al Decret de creació del títol 

- Convenis de col·laboració  

- Valoració de les pràctiques externes o dels treballs de final de bàtxelor o de màster 

- Documents relacionats amb modificacions o canvis  

- Qualsevol altra evidència rellevant 

 

ESG 1.3. Aprenentatge, ensenyament i avaluació centrats en l’alumnat 

Les institucions han de garantir que els programes s’ofereixen d’una manera que anima 

l’alumnat a adoptar un paper actiu en la creació del procés d’aprenentatge, i que l’avaluació 

dels estudiants reflecteix aquest enfocament. 

33. Aquest estàndard valora que es promogui el paper actiu de l’estudiant en el procés 

d’aprenentatge, que les metodologies siguin adequades, que els resultats d’aprenentatge 

siguin coherents amb el que s’espera de la titulació i que els processos d’avaluació siguin 

clars, adequats i tinguin en compte aquest enfocament. 

34. Cal explicar, si cal, les estratègiques dins la titulació per fomentar la innovació i per 

enfortir es vincles entre docència i recerca 

35. Cal aportar dades d’indicadors acadèmics  

36. En el cas que les activitats acadèmiques s’ofereixin en col·laboració amb un altre centre 

d’ensenyament superior, i aquest estigui degudament acreditat, només caldrà fer 

referència a les activitats acadèmiques ofertes directament per la Universitat. 

37.  Evidències:  

- Materials didàctics i produccions de l’alumnat de dues assignatures o unitats 

d’ensenyament (aquesta informació ha d’anar en un document a part, ja que no es 

farà pública. Pot ser un annex digital.) 
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 Les assignatures han de ser obligatòries i representatives de les 

grans àrees del currículum i del pla d’estudis.  

 Si hi ha pràctiques i/o treball de final de bàtxelor, s’han d’incloure. En 

el cas que hi hagués pràctiques i treball de final de bàtxelor, s’ha 

d’aportar produccions de tres assignatures 

 De cada assignatura, cal que s’aporti: 

 El pla docent 

 Una mostra de material didàctic (power point, etc) d’una part 

del temari 

 La taula de notes finals d’algun curs 

 Una mostra de produccions avaluades de l’alumnat (treballs, 

exàmens, diaris de pràctiques....) 

o durant l’entrevista caldrà portar en paper les produccions d’aquestes 

assignatures per a poder-les consultar, juntament amb el CV dels docents 

que les imparteixen. 

- satisfacció de l’estudiant (aquesta informació ha d’anar en un document a part, ja 

que no es farà pública. Pot ser un annex digital.) 

- qualsevol altra evidència rellevant 

 

ESG 1.4. Admissió, progrés, reconeixement i certificació de l’alumnat  

Les institucions han d’aplicar amb coherència les normes preestablertes i publicades que 

comprenguin totes les fases del «cicle de vida» de l’alumnat (p. ex., l’admissió, la progressió, 

el reconeixement i la certificació). 

38. Cal explicar el perfil d’estudiant que ha cursat aquests estudis durant aquest temps i 

aportar dades sobre el nombre d’estudiants matriculats. Cal explicar i aportar dades en 

relació als processos d’accés i matriculació, i justificar si hi ha hagut canvis respecte la 

memòria del pla d’estudis. 

39. Si hi ha activitats acadèmiques que depenen de tercers, caldrà explicar com es gestiona 

l’admissió, el progrés, el reconeixement i la certificació. 

40. Si procedeix, s’han d’explicar com funcionen les proves d’accés i quins resultats s’han 

obtingut 

41. Si hi ha hagut mobilitat dels estudiants, cal explicar com s’ha portat a terme els 

procediments d’admissió i reconeixement 

42. Cal valorar les sortides professionals de la titulació i l’accés a altres estudis, tant dins 

com fora d’Andorra.  
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43. Evidències:  

- Descripció de les proves d’accés si n’hi ha 

- dades sobre estudiants matriculats i titulats durant els últims 6 anys 

- taxes d’abandonament, d’eficiència o de rendiment,  

- dades d’inserció laboral 

- qualsevol altra evidència rellevant 

 

ESG 1.5. Professorat  

La Universitat ha de garantir la competència del seu professorat i ha de disposar de 

mecanismes adequats per contractar nous professors i desenvolupar els seus equips docents. 

44. Cal valorar si el professorat que ha estat aplicant el pla d’estudis reuneix els requisits 

acadèmics exigits segons la titulació i si té prou experiència docent, investigadora i/o 

professional.  

45. També cal valorar si el professorat té la dedicació suficient per desenvolupar les seves 

funcions; si es forma adequadament per a mantenir-se actualitzat en la seva tasca i si 

disposa i participa en tasques de recerca, xarxes de col·laboració, opcions de mobilitat... 

46. Si hi ha activitats acadèmiques que es desenvolupen en altres centres d’ensenyament 

superior, i aquest personal docent ja està degudament acreditat, només cal centrar-se 

en el professorat de les activitats pròpies.  

47. Evidències:  

- dades sobre el perfil de professorat implicat en la titulació: àmbit de coneixement, 

nivell d’estudis, línies de recerca i tipus de dedicació... No cal aportar dades 

personals, però sí una relació del perfil de professorat vinculat  

- Programes de formació del professorat 

- Dades sobre la satisfacció del professorat 

- Qualsevol altra evidència rellevant  
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ESG 1.6. Recursos d’aprenentatge i de suport a l’alumnat vinculats al programa 

avaluat 

Les institucions han de disposar d’un finançament apropiat per a les activitats d’aprenentatge 

i ensenyament i garantir recursos d’aprenentatge i de suport a l’alumnat que siguin adequats 

i de fàcil accés. 

48. Cal especificar els recursos materials i de serveis de suport específics del programa 

avaluat, com laboratoris, infraestructures tecnològiques, etc., valorar-ne la seva funció. 

49. En cas d’estudis virtuals i semipresencials, cal tenir en compte: sistemes de comunicació 

interpersonal, sistemes d’orientació, tutoria i consultoria, adequació de la metodologia i 

dels recursos docents a la tipologia dels estudis. 

50. Evidències:  

- Dades sobre la satisfacció de la comunitat universitària respecte els recursos i serveis 

- documents relacionats amb l’orientació, pla d’acció tutorial o similar 

- qualsevol altra evidència rellevant. 

 

ESG 1.8. Informació pública relacionada amb el programa avaluat 

Les institucions han de publicar informació clara, rigorosa, objectiva, actualitzada i de fàcil 

accés sobre les seves activitats, incloent-hi els programes. 

51. Cal especificar quina informació es publica i on. S’ha de considerar informació sobre les 

característiques de la titulació i el seu desenvolupament, com: l’accés i la matriculació, el 

desenvolupament del programa formatiu, el contingut docent, el personal docent 

vinculat, i altres aspectes rellevants.  

52. Si hi ha activitats acadèmiques que depenen de tercers, caldrà explicar com s’informa als 

estudiants i com es gestiona aquesta informació. 

53. Evidències:  

- Links a la pàgina web 

- Díptics o documents de difusió 

- Qualsevol altra evidència que es consideri rellevant 
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VIII. COM S’ORGANITZEN LES VISITES I LES ENTREVISTES? 

54. Els experts externs encarregats d’avaluar la titulació, juntament amb l’AQUA, visiten el 

centre d’ensenyament superior on s’imparteix la/es titulació/ns i conversen amb tots els 

col·lectius implicats en el seu desenvolupament. L’objectiu és conèixer in situ el 

desenvolupament de les titulacions, recollir noves evidències i resoldre possibles dubtes. 

55. El Consell de la Qualitat de cada centre d’ensenyament superior, en coordinació amb 

l’AQUA, és l’encarregat d’organitzar les visites i les entrevistes, tenint en compte els 

aspectes següents: 

56. Durada: la durada total de les visites i entrevistes pot ser d’entre 1 i 2 dies, depenent de 

quantes titulacions es vulgui avaluar 

57. Espai i avituallament:  

 Sala de treball: la Universitat posarà a disposició dels experts externs una sala de 

treball amb capacitat per acollir fins a vuit entrevistats simultàniament. El format 

ideal de l’entrevista és de “taula rodona”, en el qual tant els experts externs com els 

entrevistats estan en posició d’igualtat entorn d’una taula. Es desaconsellen les sales 

d’actes o les sales d’estil tribunal amb dos nivells.  

 Aigua i esmorzar: la Universitat s’encarregarà de portar, a la sala de treball, aigua 

per als assistents i un servei mínim d’esmorzar per als experts pactat i finançat per 

l’AQUA. 

58. Entrevistes grupals: 

 Els experts externs, juntament amb l’AQUA, conversaran amb tots els col·lectius 

implicats en la titulació (equip directiu, professorat, estudiants, personal 

d’administració i serveis, titulats i ocupadors). Ho faran en entrevistes grupals 

(una entrevista per cada col·lectiu) de 45’ de durada aproximada. 

 La universitat és l’encarregada de contactar amb els col·lectius implicats i 

garantir que de tres a vuit persones de cada col·lectiu assisteixin a les 

entrevistes. La Universitat haurà d’enviar a AQUA, prèviament a la realització de 

les entrevistes, la llista dels assistents confirmats per a cada entrevista, indicant 

les seves característiques (càrrec, curs, modalitat presencial/semipresencial...).  

o Equip directiu i responsables de la titulació 

o Estudiants: caldrà fomentar una representació diversa, que abraci 

diferents cursos, especialitats o modalitats, que participin en òrgans de 

representació o no, etc. 
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o Professorat: caldrà fomentar una representació diversa, que abraci 

professorat fix i col·laborador, implicat en recerca i no implicat, amb 

docència en diferents cursos i/o modalitats, i que participin en òrgans de 

representació o no, etc.  

o Titulats: en la mesura del possible, caldrà fomentar una representació 

diversa, que abraci titulats que continuïn tenint un vincle amb la 

universitat o no, titulats que treballin o no...  

o Ocupadors: en la mesura del possible, caldrà fomentar una 

representació de perfils diversos. Els ocupadors poden ser persones que 

contractin els titulats o bé tutors de pràctiques externes. 

o Personal d’administració i serveis 

 S’hauria d’evitar que una mateixa persona representi més d’un col·lectiu. En el 

cas que es donés aquesta situació, caldria anticipar-la i consensuar-la amb 

l’AQUA.  

 Si fos difícil realitzar una entrevista personal (especialment en titulacions 

virtuals), es podran fer entrevistes per vídeo conferència; i la Universitat haurà 

de garantir els mitjans tècnics per fer-ho. 

59. Audiència pública: les visites han d’incloure una audiència pública, adreçada a 

qualsevol persona de la comunitat universitària que vulgui opinar sobre la/es titulacion/s 

avaluades. 

 Per assistir a una audiència pública no cal confirmar l’assistència 

 El paper del Comitè d’experts durant l’audiència pública és passiu, i se centra a 

escoltar i recollir les opinions. 

60. Final de la visita: Per finalitzar la visita es portarà a terme una entrevista al 

coordinador/a o responsable de la titulació, de manera que pugui resoldre dubtes o 

qüestions sorgits durant les entrevistes dels altres col·lectius. 

61. Publicitat i transparència: la Universitat garantirà la difusió del procés a tota la 

comunitat universitària i donarà l’oportunitat de participar-hi a qualsevol membre que ho 

manifesti. Especialment, caldrà que difongui l’audiència pública, com a espai que pot 

utilitzar qualsevol persona relacionada amb la titulació de forma lliure i sense previ avís. 

L’AQUA també pot publicitari aquest procés. Per a la publicitat i difusió es pot fer ús del 

document de difusió creat per l’AQUA i el Consell de la Qualitat. 
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IX. QUINS RESULTATS POT TENIR AQUEST PROCÉS? 

62. Com a productes d’aquest procés l’AQUA emet un informe d’avaluació motivat i una 

acreditació.  

63. L’informe d’avaluació ha d’incloure: 

a. El resultat global de l’avaluació 

b. La valoració de cadascun dels criteris 

c. Un resum dels punts forts  

d. Les accions de millora (vinculants) i les propostes (no vinculants) si 

escau 

e. Un annex amb la justificació qualitativa 

64. La valoració de cadascun dels criteris pot ser: adequat, adequats amb propostes, 

adequat amb condicions o poc adequat. 

 Adequat o adequat amb propostes 

 Adequat amb condicions 

 Poc adequat 

 

65. El resultat global de l’avaluació pot ser: favorable, favorable-condicionat, 

desfavorable-condicionat o desfavorable. 

Desfavorable Desfavorable-

Condicionat  

Favorable-

condicionat  

Favorable 

(la majoria d’ESG són 

poc adequats) 

  (tots els ESG són 

adequats o adequats 

amb propostes) 

66. Si l’informe d’avaluació és condicionat caldrà que la Universitat faci un pla de millora 

especificant com es compromet portar a terme les accions de millora, en els terminis 

indicats. 

67. L’acreditació ha de proposar, en base al resultat de l’informe d’avaluació, una 

d’aquestes opcions per al pla d’estudis avaluat: renovació, modificació o extinció. 

68. L’acreditació ha d’incloure el termini de validesa. 
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X. ON S’HAN DE FER ARRIBAR ELS POSSIBLES DUBTES, 

COMENTARIS O SUGGERIMENTS?  

69. Qualsevol dubte, comentari o suggeriment en relació amb aquest procés, es pot adreçar 

a: 

Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra 

Av. Rocafort, 21-23, edifici El Molí, planta 6. AD600 Sant Julià de Lòria 

Tel. +376 743 300. Ext. 607 

info@aqua.ad 

 

 

XI. ANNEX 

70. Per a fer difusió del procés, i en especial de l’audiència pública, les universitats es poden 

basar en el document següent: 

mailto:info@aqua.ad
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Avaluació de ... (nom del/s títol/s) 

Data  

 

Durant el curs xx, l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) està 

portant a terme l’avaluació del .... (nom del/s títol/s), per renovar-ne l’acreditació. 

 

Per a què serveixen aquestes avaluacions? 

L’avaluació de la qualitat és una eina de millora contínua de les titulacions 

universitàries. Té com a finalitat construir una cultura de la qualitat 

compartida, que garanteixi que l’educació superior s’alinea amb els principals reptes socials.  

 

Com es desenvolupen aquestes avaluacions? 

Les avaluacions es porten a terme segons els criteris i metodologies de l’Espai 

Europeu d’Educació Superior2 i tenen les següents característiques: 

- les porten a terme experts externs a la universitat 

- parteixen de l’autoavaluació que fa la pròpia universitat sobre la 

qualitat de les seves titulacions 

- inclouen una visita a les instal·lacions i entrevistes amb els 

col·lectius  implicats. 

 

Qui pot participar-hi? 

Els experts externs entrevistaran a membres del professorat, dels/les 

estudiants, dels/les titulats/des, del personal d’administració i serveis i 

dels/les ocupadors/es (persones del món laboral que contracten als titulats).  

                                                

 

2 En concret, segueixen els European Standards and Guidelines (ESG), elaborats per la European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), en col·laboració amb la European 
Students’ Union (ESU), la European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE), la 
European University Association (EUA), la Education International (EI), BUSINESSEUROPE i el European 
Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). 

http://www.aqua.ad/
http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
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Quins dies es portarà a terme? 

Els experts externs s’entrevistaran amb els col·lectius implicats els dies: .... 

(dates). 

A més, qualsevol persona interessada en l’avaluació, sense haver de confirmar assistència, 

podrà participar a les audiències públiques, que es portaran a terme el ....(dia) (hora) 

(lloc). 

 

 

On es poden adreçar els dubtes relacionats amb aquestes avaluacions 

o amb els processos de qualitat en general? 
 

Per a qualsevol dubte o comentari us podeu posar en contacte amb: 

 

Per als processos de qualitat externa: 

Marta Fonolleda Riberaygua 

Directora de l’Agència de Qualitat de 

l'Ensenyament Superior d'Andorra 

Avda. Rocafort 21-23, Edifici El Molí, Planta 6. 
AD600 Sant Julià de Lòria 

Tel. +376 743 300 Ext.607 

info@aqua.ad  

Per als processos de qualitat interna: 

...... 

.... 

mailto:info@aqua.ad

