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2. INTRODUCCIÓ 

1. L’avaluació de plans d’estudi per a la seva aprovació consisteix en una avaluació ex-ante 

de nous ensenyaments. 

2. 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 9, Els plans d’estudi, que estableix les funcions i composició dels plans d’estudi; i 

l’article 21, Acreditació dels plans d’estudis, que estableix que les universitats elaboraren 

els plans d’estudi d’acord amb els decrets d’establiment del títol i sol·liciten a l’Agència 

de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) l’acreditació. 
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 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 Area1 (ESG), aprovats per la Conferència Ministerial d’Erevan celebrada el 14 

i 15 de maig del 2015, estableixen que estàndards i directrius per a l’assegurament de la 

qualitat a l’Espai Europeu d’Educació Superior. 

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

procés d’avaluació per l’aprovació dels nous plans d’estudi.  

4. L’avaluació dels plans d’estudis està orientada 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.  

 

3. QUAN I COM S’HA DE SOL·LICITAR L’AVALUACIÓ 

PER L’APROVACIÓ DE PLANS D’ESTUDIS? 

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

nous plans d’estudi per a que puguin ser aprovats amb temps suficient.  

6. 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. 

7. L’avaluació de titulacions per a la seva aprovació pot tardar 6 mesos en resoldre’s.  

8. 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 de 

sol·licitud i la memòria del pla d’estudis que es vol avaluar. 

9. L’AQUA respondrà a la sol·licitud fent una proposta de terminis.  

 

                                                

1 http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/ 
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4. COM ES DESENVOLUPA AQUEST PROCÉS? 

 

CENTRE D’ENSENYAMENT 
SUPERIOR (HEI)

AQUA

Sol·licita* l’avaluació d’un pla
d’estudis per a la seva
aprovació i lliura la memòria
de pla d’estudis a l‘AQUA.

1

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

2

Avalua si s’han solucionat les
possibles mancances detectades
a l’informe previ i emet un
informe definitiu.

8

Analitza la informació lliurada i
demana informació addicional
si cal

4

1
 m

e
s

Avalua la memòria del pla
d’estudis i la informació
addicional i lliura un informe
previ a la HEI

6

La HEI pot fer
modificacions a la memòria
presentada o aportar
informació addicional, segons
el resultat de l'informe previ.

7

2
0

 d
ie

s

* 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.

3
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e
s
o

s
1

 ,
5

 m
e

s
o

s

La HEI eleva al Govern la
sol·licitud per a l’establiment del
caràcter estatal del pla
d’estudis, acompanyada de
l’informe raonat de la Junta
Acadèmica de la Universitat.

Si l’informe és
favorable, l’AQUA
acredita el pla
d’estudis per a la
seva aprovació

Si l’informe és
desfavorable,
l’AQUA no acredita
el pla d’estudis per
a la seva aprovació

Consensua la proposta de
calendari amb l’AQUA.

3

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

5
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5. QUINS CRITERIS S’UTILITZEN PER AVALUAR ELS 

PLANS D’ESTUDIS? 

10. Els criteris que es tenen en compte per avaluar les titulacions parteixen dels Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 

(ESG)2 i són els següents: 

 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 

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 a Andorra.  

 

6. QUINES ORIENTACIONS SERVEIXEN PER 

ELABORAR LA MEMÒRIA DE PLA D’ESTUDIS? 

12. L’AQUA s’ofereix a assessorar en l’elaboració les memòries dels plans d’estudis perquè 

sigui una eina útil per al procés intern i extern d’avaluació.  

                                                

2 http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/  http://www.aqu.cat/doc/doc_24427439_1.pdf 

../ESTÀNDARDS%20DE%20QUALITAT%20ENSENYAMENTS.docx
../ESTÀNDARDS%20DE%20QUALITAT%20ENSENYAMENTS.docx
http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
http://www.aqu.cat/doc/doc_24427439_1.pdf
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13. Les memòries dels plans d’estudis han de fer constar, com a mínim, la informació 

següent: identificació del títol; justificació; objectiu, orientació i competències; accés i 

admissió dels estudiants; sortides professionals i continuïtat dels estudis; planificació de 

la titulació; personal acadèmic; recursos d’aprenentatge i de suport; gestió de la qualitat 

i elaboració de la memòria; calendari d’implantació. 

14. Una orientació per elaborar les memòries dels plans d’estudis segons els criteris 

d’avaluació s’especifica a continuació:  

 



  1_17-042 

Pàgina 6 de 12 

 

Apartat / subapartat Criteris d’avaluació 

1. Descripció del títol   

1.1. Nom del títol estatal al qual condueix  

El nom del títol ha prendre com a referència l’article 10, 11, 15 i 18 del Reglament d'ordenació de les 

titulacions universitàries estatals3 

1.2.a. El nom del títol és clar i no indueix a 

errors. Pren com a referència el marc legal i és 

coherent amb el contingut i amb el perfil 

competencial que proposa. 

1.2. Centre i persona responsable de la titulació 

Les propostes que s’hagin dissenyat i es desenvolupin conjuntament amb altres centres 

d’ensenyament superior han de mencionar el conveni de col·laboració corresponent i han d’especificar 

com es gestionarà la docència i l’avaluació, els expedients dels estudiants, etc. 

 

1.3. Modalitat d’ensenyament (presencial, semi-presencial o virtual) 

La modalitat no pot influir en els resultats de la proposta formativa. 

La modalitat virtual ha d’assegurar: 

- Els recursos didàctics i tecnològics i la metodologia pertinents i adequats. 

- La programació d’activitats presencials en les assignatures que requereixen un component 

d’experimentalitat necessari per a l’obtenció dels resultats d’aprenentatge previstos. 

- El professorat i tutors d’assignatura en nombre suficient per atendre els estudiants. 

 

                                                

3 Decret del 14-04-2010 pel qual s'aprova el reglament d'ordenació de les titulacions universitàries estatals 

https://www.bopa.ad/bopa/022023/Pagines/64076.aspx
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1.4. Règim d’estudis 

Cal especificar si els estudiants podran seguir els estudis a temps parcial i complet, descrivint quina 

dedicació suposa cadascuna, si és el cas.  

 

1.5. Llengües vehiculars de l’ensenyament 

Cal especificar en quina/es llengua/es es vehicularà l’ensenyament. Si es preveu impartir docència en 

altres llengües a part del català, cal especificar en quines assignatures o unitats d’ensenyament. 

 

2. Justificació del títol 

Cal especificar: 

- Breu resum de l’interès acadèmic de la proposta i de l’interès del títol en relació a 

l’ensenyament superior d’Andorra.  

- La coherència amb les línies estratègiques de la institució i amb el seu potencial, fent 

referència, per exemple, a les característiques i l’orientació general de la universitat, la seva 

tradició prèvia en estudis o nivells similars, les seves línies de recerca, als recursos i les 

infraestructures, etc. En el cas de màsters orientats a la recerca, cal fer especial referència al 

potencial investigador de la institució associat a l’àmbit disciplinari del màster proposat. 

1.2.f. La proposta manté coherència amb el 

potencial de la institució i la seva tradició (2.3) 

3. Objectiu, orientació i competències 1.2.b. El perfil de competències és adequat 

segons l’objectiu del títol, l’àmbit disciplinari del 

títol i el nivell requerit al MATES4 3.1. Objectiu i orientació 

Cal especificar quin és l’objecte de la titulació i quina orientació té (acadèmica, d’especialització, 

professional, de recerca, etc). Si el títol dóna accés a alguna professió cal indicar-ho. 

                                                

4 Marc Andorrà de Titulacions d’Ensenyament Superior. https://www.bopa.ad/bopa/022006/Pagines/60F6E.aspx  

https://www.bopa.ad/bopa/022006/Pagines/60F6E.aspx
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3.2. Competències  

Cal especificar les competències transversals i específiques (s’haurà d’incloure com a mínim les 

presents en el decret de creació de la titulació).  

4. Accés i admissió dels estudiants 

Cal indicar el perfil d’ingrés (és a dir, una breu descripció de les característiques personals i 

acadèmiques que, en general, es consideren adequades o idònies per iniciar els estudis en la titulació) 

i requisits d’ingrés dels estudiants.  

Si hi ha prova d’accés, caldrà descriure com es desenvolupa i quins criteris segueix. 

Cal indicar quins mecanismes d’informació prèvia a la matriculació tindrà l’estudiant i si hi ha acollida o 

orientació. 

Cal que s’indiqui una estimació del nombre de places previstes pels primers 2 anys.  

1.4.a. Les vies i els requisits d’accés i 

matriculació i, en el cas dels màsters, els 

complements formatius, es consideren adequats 

pel tipus de titulació (4.1) (1.5) 

1.4.b. Si escau, les condicions i les proves 

d’accés són adequades i coherents. (4.5) 

1.4.c. El nombre de places previstes es 

considera coherent amb les possibilitats de la 

institució (1.4) 

1.6.e. La proposta té previstos mecanismes 

adequats i accessibles d’informació prèvia a 

la matriculació i procediments d’acollida i 

orientació als estudiants de nou ingrés. (4.2) 

5. Sortides professionals i continuïtat dels estudis 

Cal especificar les sortides professionals i les opcions de continuïtat dels estudis a les que dóna lloc el 

títol a Andorra i les possibilitats que ofereix fora d’Andorra, especialment si es tracta de professions 

regulades. 

1.4.e. Les sortides professionals i la 

continuïtat dels estudis, dins o fora d’Europa, 

és coherent amb les característiques del títol 

6. Planificació de la titulació 1.2.c. Es manté una coherència interna entre 

els mòduls o matèries i el perfil de 

competències (5.1) 

1.3.a. Les modalitats d’ensenyament, les 
6.1. Organització de les unitats d’ensenyament (assignatures o altres) 

Cal especificar, com a mínim, la relació de les unitats d’ensenyament (assignatures o altres) 
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distribuïda en el temps (en semestres), la seva agrupació en mòduls o matèries (si és el cas), la 

distribució en ECTS, el caràcter obligatori, optatiu o de lliure elecció.  

Es pot utilitzar una graella com la següent: 

Semestre  Nom de l’assignatura o unitat 

d’ensenyament 

caràcter obligatori, 

optatiu o de lliure elecció 

ECTS 

    

Les pràctiques i el treball de final de bàtxelor o de màster també s’han d’incloure. 

activitats formatives i l’avaluació són coherents 

amb les competències formulades i amb els 

resultats d’aprenentatge. (5.2) 

1.2.d. La planificació temporal és adequada a 

les activitats formatives i coherent amb la 

dedicació prevista (5.3) 

6.2. Avaluació 

Cal especificar el model d’avaluació general que es portarà a terme 

6.3. Descripció de les assignatures o unitat d’ensenyament 

Per a cada assignatura o unitat d’ensenyament, cal especificar, com a mínim: una breu descripció dels 

continguts, la modalitat d’ensenyament, els requisits (assignatures prèvies), les competències i si 

s’agrupa en mòduls o matèries. 

A més a més, com a mínim per a les assignatures o unitat d’ensenyament del primer any, caldrà 

especificar: els objectius, els resultats d’aprenentatge, els continguts, les metodologies 

d’ensenyament, l’organització temporal i l’avaluació. 

En cas que la titulació contempli pràctiques externes, caldrà descriure-les i especificar la tipologia 

d’entitats col·laboradores, les funcions i la forma d’avaluació prevista. Si existeixen o es preveuen 

convenis de col·laboració amb empreses o institucions caldrà fer-ne referència. 

En cas que es contempli treball de final de bàtxelor caldrà explicar com es desenvoluparà, quines 

competències i resultats d’aprenentatge s’avaluaran i com s’assegurarà la qualitat. 

6.4. Mobilitat  

Si és el cas, cal especificar les opcions de mobilitat que es preveuen i com es portarà a terme la 

1.2.e. Les accions de mobilitat són adequades i 

coherents amb els objectius de la proposta.  
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planificació, desenvolupament i avaluació. (5.5) 

7. Personal acadèmic 

El professorat ha de ser suficients i adequats, d’acord amb les característiques del títol i el nombre 

d’estudiants. Per tant, han de tenir l’experiència i la formació adequades als objectius del títol, i ser 

suficients en nombre i dedicació per cobrir les tasques acadèmiques principals. 

Cal planificar els recursos humans al llarg de tot el procés, tenint en compte un nucli de professors en 

què estiguin representats els àmbits de coneixement fonamentals del títol i que permeti assegurar la 

seva posada en marxa i la seva viabilitat; així com la previsió de noves incorporacions amb el temps. 

Es recomana incloure una relació del personal acadèmic necessari, especificant: el coneixement 

d’idiomes (en el cas que es vulgui obrir la titulació a altres llengües a part del català), l’àrea de 

coneixement o especialització, el nivell de títol acadèmic, la dedicació que destinarà al títol i 

l’experiència acadèmica o professional. No cal concretar els noms de les persones, sinó el seu perfil 

acadèmic i professional. 

Es recomana incloure la formació per al professorat prevista vinculada al títol. 

Si és el cas, es pot explicar les opcions de mobilitat de professorat o l’intercanvi en el cas de títols 

conjunts. 

1.5.b. El personal acadèmic disponible és 

suficient i adequat al nombre d’estudiants i les 

característiques del títol (6.1) 

1.5.c. S'ha previst el professorat i d'altres 

recursos humans necessaris que ara no estan 

contractats, i aquests són adequats l nombre 

d’estudiants i característiques del títol (6.3) 

1.5.d. La formació per al professorat prevista és 

adequada a les característiques del títol i ajuda 

a garantir-ne la qualitat 

8. Recursos d’aprenentatge i de suport 

Els recursos materials i els serveis disponibles per a la titulació s’han d’adequar als objectius de 

formació i als mètodes d’ensenyament/aprenentatge previstos. Cal especificar, si és el cas, els 

laboratoris, sales d’estudis, infraestructura tecnològica, programari específic, recursos documentals, 

etc., de que disposaran els estudiants. 

Per a les modalitats virtuals o semi-virtuals, cal especificar la infraestructura de telecomunicacions 

disponible. 

En el cas que es prevegin activitats acadèmiques externes, s’ha d’especificar també els espais i serveis 

de què disposaran els estudiants. 

1.6.b. Els recursos materials i de serveis són 

suficients i adequats al nombre d'estudiants i a 

les característiques del títol (7.1) 

1.6.c. Els recursos materials i els serveis 

disponibles a les entitats col·laboradores són 

suficients i adequats al nombre d’estudiants i a 

les característiques del títol. 

1.6.d. S’ha establert la previsió de recursos 

materials i serveis necessaris (no disponibles 

actualment) per desenvolupar de manera 

coherent el pla d’estudis.  
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9. Gestió de la qualitat i redacció de la memòria del pla d’estudis 

Cal descriure el procediment que s’ha seguit per redactar la memòria del pla d’estudis fent 

especial èmfasis en si s’ha fet participar, i en quin grau, gent externa a la universitat en la seva 

elaboració. 

Cal descriure com es gestionarà la qualitat en aquest cas concret, contemplant la revisió, modificació o 

extinció del pla d’estudis. Es pot incloure una previsió dels resultats esperats. 

1.1.c) Els procediments d’avaluació i millora de 

la qualitat de l’ensenyament, el professorat i les 

pràctiques, es concreten i responen a uns 

objectius establerts i coherents. 

1.1.d) Els procediments pels quals s’obté i 

s’analitza la informació sobre els indicadors i 

sobre la  satisfacció dels col·lectius implicats 

són adequats i se n’especifica l’ús en la revisió i 

la millora de la titulació 

1.1.e) Es concreta qui portarà a terme la gestió 

de la qualitat de la titulació i com es tindran en 

compte als col·lectius implicats, de forma 

coherent. 

10. Calendari d’implantació  

Cal adjuntar un cronograma amb la previsió d’implantació del títol  

1.2.g. El calendari d’implantació del títol és 

coherent 
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7. QUINS RESULTATS POT TENIR AQUEST PROCÉS? 

15. Com a resultat de l’avaluació, l’AQUA emet un informe d’avaluació per l’aprovació 

que pot ser favorable o desfavorable. 

16. Els informes d’avaluació favorables seran públics al web de l’AQUA. 

 

8. ON S’HAN DE FER ARRIBAR POSSIBLES DUBTES, 

COMENTARIS O SUGGERIMENTS?  

17. 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 

 


