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Resum  

L’acreditació institucional suposa un canvi en l’abast de l’avaluació que situa el sistema de 

garantia interna de la qualitat en el centre de l’avaluació. Els centres hauran de demostrar que 

disposen un SGIQ eficaç i madur per poder obtenir l’acreditació institucional. En aquest nou 

context, la revisió del SGIQ esdevé un procés imprescindible per verificar el funcionament del 

SGIQ dels centres i a l’hora garantir la qualitat dels seus programes formatius. El present treball 

aborda el procés de revisió del SGIQ a partir de l’anàlisi dels processos i dels informes de revisió 

de centres universitaris de Catalunya. A través de la tècnica d’anàlisi del contingut s’han 

identificat els elements clau en la revisió del SGIQ dels centres analitzats, així com s’han detectat 

les seves febleses i fortaleses.  Els resultats de l’anàlisi han permès oferir als centres unes 

directrius com a eina de suport i assessorament en el procés de revisió del SGIQ.  

Paraules clau 

Sistema de garantia interna de la qualitat, millora contínua, certificació del SGIQ, processos de 

qualitat, revisió del SGIQ. 

Abstract  

Institutional accreditation involves a change in the scope of the evaluation that places the 

internal quality assurance system (IQAS) at the heart of the evaluation. Universities must 

demonstrate that they have an effective and mature IQAS in order to obtain institutional 

accreditation. In this new context, the revision of the IQAS becomes an essential process for the 

universities to verify its operation and guarantee the quality of their programs. This paper 

addresses the IQAS review process through the analysis of the processes and review reports of 

some universities in Catalonia. The key elements of the IQAS review in Catalan universities have 

been identified through the content analysis technique. In that way, have been detected its 

weaknesses and strengths. The results of the analysis have been used to offer the centers 

guidelines as a tool for support and advice in the IQAS review process. 

Keywords  

Internal quality assurance system, improvement, IQAS certification, quality processes, IQAS 

review.  
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Introducció  

El present treball centra l’atenció en els mecanismes que els centres utilitzen per revisar els seus 

sistemes de garantia interna de la qualitat. A través de l’anàlisi de processos i informes de revisió 

de centres universitaris del Sistema Universitari de Catalunya es pretén identificar els elements 

que els centres consideren clau en la revisió del sistema de garantia interna de la qualitat i 

detectar les seves fortaleses i febleses.  L’anàlisi té com a objectiu final elaborar unes directrius 

per al disseny i l’execució de la revisió dels sistemes de garantia interna de la qualitat.  

Després d’una primera fase focalitzada en el disseny i la implementació dels sistemes de garantia 

interna de la qualitat com a requeriment normatiu derivat de la implantació de l’Espai 

d’Educació Superior Europeu, els centres se situen ara en una segona fase en la que hauran 

d’assegurar que el seu sistema és estable i eficaç per garantir la qualitat de les seves titulacions.  

Tanmateix, el real decret sobre l’acreditació institucional posa el SGIQ en el focus de mira al 

requerir la certificació dels SGIQ com una condició per a l’obtenció de l’acreditació institucional.  

En aquest nou context, la revisió del sistema emergeix com un procés clau no només per garantir 

el funcionament i la qualitat dels programes formatius sinó també per obtenir la certificació del 

SGIQ com a pas previ de l’acreditació institucional. Els centres han de disposar d’un procés en 

els seus sistemes de garantia interna de la qualitat que reguli de forma sistemàtica i organitzada 

les accions previstes per revisar el seu sistema. L’objectiu principal del procés de revisió ha de 

ser la millora del sistema, partint de la detecció de les desviacions que dificultin el compliment 

dels objectius estratègics de l’organització.  

La metodologia del treball ha estat orientada a analitzar la informació continguda en els 

processos i informes de revisió com a principal font d’anàlisi. A través de la tècnica d’investigació 

d’anàlisi de contingut s’ha aconseguit organitzar la informació de forma sistemàtica i objectiva i 

identificar els elements claus en la revisió del SGIQ dels centres analitzats. Altrament, l’anàlisi 

DAFO s’ha aplicat per a la detecció de les febleses i fortaleses. Finalment, els resultats obtinguts 

han fonamentat la base per elaborar la proposta de directrius que donin suport als centres a 

l’hora de dissenyar i implementar el procés de revisió, ja sigui per encarar la certificació del SGIQ 

com per avaluar el seu sistema de garantia interna de la qualitat.   
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1. Fonamentació teòrica i conceptual 

1.1. Garantia de qualitat: responsabilitat o millora 

El procés de Bolonya, la massificació en l’accés a l’Educació Superior i la proliferació 

d’institucions i programes van accelerar la incorporació de l’assegurament de la qualitat en 

l’agenda de les polítiques educatives de molts països. Segons Harvey, “l’assegurament  de la 

qualitat de l’educació superior està omnipresent perquè proporciona un mitjà perquè els 

governs controlin l’educació superior”(Harvey, 2007, pàg. 225). Amb aquesta afirmació, Harvey 

confereix a la garantia de la qualitat una funció de control del govern sobre les institucions, i a 

la vegada associa la garantia de la qualitat principalment a processos de revisió o avaluació 

externa. No obstant, el mateix autor reconeix el caràcter intern de l’assegurament de la qualitat 

en la definició que exposa a l’Anality Quality Glossary, on defineix la garantia de la qualitat no 

només com un procés extern sinó com “el conjunt de polítiques, procediments, sistemes i 

pràctiques internes o externes a l’organització dissenyades per aconseguir, mantenir i millorar 

la qualitat” (Harvey, 2004-20). Altres definicions restringeixen el concepte de garantia de la 

qualitat només al procés per comprovar que les institucions i/o els programes han aconseguit 

els estàndards o requisits establerts (Woodhouse, 1999). Tal i com manifesta Williams (2011), 

s’han atribuït tants significats diferents al concepte de garantia de la qualitat, que corre el risc 

de convertir-se en un terme massa genèric.  

El treball adopta la definició que estableix UNESCO sobre la garantia de qualitat atès que inclou 

tant la responsabilitat com la millora com a propòsits de l’assegurament de la qualitat.  

An all embracing term referring to an ongoing, continuous process of evaluating 

(assessing, monitoring, guaranteeing, maintaining, and improving) the quality of a 

higher education system, institutions, or programmes. As a regulatory mechanism, 

quality assurance focuses on both accountability and improvement, providing 

information and judgments (not ranking) through an agreed upon and consistent 

process and well established criteria. Many systems make a distinction between internal 

quality assurance (i.e. intra institutional practices in view of monitoring and improving 

the quality of higher education) and external quality assurance (i.e. inter or supra 

institutional schemes assuring the quality of higher education institutions and 

programmes) (Vlãsceanu et al., 2007, pàg.74).  
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El debat sobre si és la rendició de comptes o la millora la funció intrínseca de la garantia de la 

qualitat és una discussió recurrent en molts autors. Per exemple, Williams (2016) en el seu article 

Quality assurance and quality enhancement: is there a relationship? Quality in Higher Education 

reflexiona sobre la relació entre la garantia de la qualitat i la millora de la qualitat. En ell conclou 

que hi ha moltes perspectives al voltant d’aquesta relació, des de considerar-se que són dues 

activitats oposades o diferents i que actuen de forma separada fins a considerar que una és 

causa i  a l’hora efecte de l’altra.  

En moltes ocasions, la rendició de comptes s’associa a la funció de control per part de les 

autoritats per tal de satisfer les seves demandes. En aquest sentit, Harvey (2007) considera que 

els principals propòsits de la rendició de comptes en els processos d’avaluació externa són 

millorar l’acompliment, assegurar la qualitat i mantenir la confiança. En la seva opinió, la  

rendició  de comptes té cinc funcions: a) assegurar que la institució o programa és responsable 

amb el fons de finançament, b) garantir que es compleixen els principis i les pràctiques centrals 

de l’Educació Superior, d) assegurar que els programes estan organitzats i s’executen 

correctament, e) generar informació pública, i d) com a vehicle per aconseguir el compliment de 

la política.  

En canvi, el terme de millora s’ha relacionat més amb l’experiència dels estudiants, desplaçant 

així al focus d’avaluació en el procés d’ensenyament i aprenentatge: “Lo que se encuentra en el 

corazón de la calidad es una mejora de la experiencia del estudiante” (Tavares et al., 2016, pàg. 

1051). De la mateixa manera, QAA's Handbook for Enhancement-led Institutional Review: 

Scotland “defineix la millora com la presa de mesures deliberades per aconseguir la millora 

continua de l’eficàcia de l’experiència d’aprenentatge dels alumnes” (QAA 2003, citat a Williams 

2016). Tanmateix, Williams (2016) expressa que hi ha autors com Campbell, Rosznyai, i 

Vlãsceanu que equiparen el concepte de millora a la definició de qualitat.  

Una altra qüestió en aquest debat és el fet de concebre la millora com a resultat de la rendició 

de comptes. És a dir, considerar que l’avaluació externa comporta unes pràctiques de revisió 

que condueixen a la millora de les institucions i /o dels programes (Harvey, 2007). En aquest 

sentit, la rendició de comptes considera la millora com una funció secundària dins del procés 

d’avaluació. Harvey reverteix aquesta relació argumentant que “la millora és la seva pròpia 

responsabilitat. Si una organització millora constantment, estarà sent responsable” (Harvey, 
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2007, pàg. 231). Tanmateix l’autor nega la relació de causalitat entre rendició de comptes i 

millora, ja que per ell la millora prové d’un canvi cultural que no es dóna en els processos 

d’avaluació que persegueixen el compliment. És més si la rendició de comptes no comporta un 

canvi en la institució vol dir que no aporta una millora significativa.  

Molts estudis situen la millora com la tendència actual en el processos d’avaluació externa, 

després d’un període on principalment el focus se centrava en el control i la responsabilitat.  De 

fet, fins i tot, la rendició de comptes està prenen una connotació negativa a favor de la visió més 

positiva de la millora.  

Encara que hi ha autors, com Harvey (2007), que consideren que el debat sobre la relació entre 

rendició de comptes i la millora és estèril perquè es consideren activitats diferents sense cap 

relació entre elles, el cert és que és una qüestió que segueix generant debat com ho demostra 

la literatura que ha produït.  

En el marc del present treball, la rendició de comptes i la millora no es consideren propòsits 

excloents entre ells. Per una banda, es concep la revisió dels SGIQ com un procés d’avaluació 

orientat a la millora. Per altra banda, la certificació atorga a la revisió del SGIQ una funció de 

rendició de comptes al considera-la una condició per a la seva obtenció. En aquest sentit, tal i 

com indica Rodríguez Espinar (2013), els sistemes d’assegurament han de ser capaços 

d’evolucionar mantenint l’equilibri entre les funcions de rendició de comptes i de millora. 

1.2. Models d’avaluació de la qualitat orientats a la millora 

El propòsit de l’avaluació és, segons Rodríguez Espinar (2013), una de les variables que diferencia 

els models d’avaluació, juntament amb el marc de referència i els processos. Hi ha una 

coincidència manifesta a la literatura en diferenciar tres models com els més usats: l’acreditació, 

l’auditoria i l’avaluació per a la millora. Encara que cada model ve definit per les seves 

característiques, Basart (2019) opina que no són excloents entre sí, i que en alguns processos 

d’avaluació es poden combinar elements de més d’un model, depenent del context i del marc 

de referència.  

Encara que els Estàndards i Directrius per a l’Assegurament de la Qualitat en l’EEES (ESG) no  

especifiquessin l’adopció de cap model en concret, l’acreditació ha estat el més extens i utilitzat 

en el sistema europeu d’educació superior. Alguns autors atribueixen aquest fet a raons més de 
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legitimació, poder polític i tendència que no pas per raons d’adequació del model (Stensaker 

2011, Harvey, 2004). En aquesta línia, Haakstad (2001) creu que l’adopció de l’acreditació com 

a model d’avaluació no és neutre, en quan actua com a eina de poder i control del sector de 

manera més explicita que els altres models d’auditoria o d’avaluació per la millora.  

L’acreditació es caracteritza fonamentalment per l’existència d’estàndards o criteris que 

serveixen als avaluadors externs per atorgar un estat a un programa o institució. L’acreditació 

pot tenir un abast institucional, centrat principalment en la gestió estratègica de la institució, o 

un abast de programes on el focus d’avaluació és la titulació. “El resultat d’aquest procés sol ser 

l’adjudicació d’un estat (una decisió de sí / no), de reconeixement i, de vegades, de llicència per 

funcionar en una validesa limitada en el temps” (Vlãsceanu et al., 2007, pàg.25). Així doncs el 

propòsit d’aquest model està orientat fonamentalment a la rendició de comptes. Precisament 

una de les crítiques que Stensaker (2011) fa del model és el fet de no atendre al desafiament de 

la millora de la qualitat. Tavares et al. (2016) recollint la idea de Westerheijden (2007), situa 

l’acreditació en una primera fase on el problema principal era tancar els programes que no 

complien els requisits de qualitat. Però un cop resolt, entrem en una segona fase on el problema 

se centrarà en la millora de la qualitat de les institucions.   

Segons Stensaker (2011), un dels arguments que justificarien que no s’hagi optat per altres 

models com l’auditoria o l’avaluació podria ser la manca de claredat del seu propòsit que 

comporta que el seu impacte no sigui tan visible.   

L’auditoria és un model que s’ha exportat del món empresarial i que es basa principalment en 

l’avaluació externa dels processos de l’organització. L’objectiu de l’auditoria és verificar si 

l’estructura i les activitats de l’organització són adequades per els objectius establerts per la 

pròpia institució (Woodhouse, 2003). Per Rodriguez Espinar (2013) aquest model s’identifica 

clarament amb la perspectiva de qualitat de fitness for purpose, ja que pretén comprovar si els 

processos que regeixen les activitats són eficients per aconseguir els objectius.  

Alguns autors coincideixen en atribuir a l’auditoria un propòsit cap a la millora. Per exemple, 

Basart (2019) argumenta que la millora és consubstancial a l’adopció de sistemes de garantia de 

la qualitat. També Woodhouse (2003) considera que l’auditoria és un procés que impulsa la 

millora perquè és una manera d’implementar processos d’aprenentatge en una organització. De 

la mateixa manera, l’autor crítica aquells estudis que descarten el concepte de qualitat com a 
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compliment dels objectius per estar massa enfocat al producte. Per l’autor, aquest concepte de 

qualitat és el més útil, en tant que permet abraçar tots els significats de qualitat en un. Segons 

Woodhouse (2003), la millora en el model de l’auditoria, significa tornar-se més apte per a 

l’objectiu, és a dir que els canvis en els processos serveixen per apropar-se millor als objectius.  

El model d’avaluació que està clarament orientat a la millora és el model d’avaluació per la 

millora, o quality assessment. Aquest model se centra principalment en l’autoavaluació de la 

institució o del programa sense criteris externs, sinó a partir de les necessitats de la institució. 

Segons Basart (2019), és un model adequat per a detectar les febleses i fortaleses de l’objecte 

avaluat i per determinar les accions de millora a partir de l’avaluació. En aquest model, el terme 

d’avaluació fa referència “el procés general d’una anàlisi sistemàtica i crítica que condueixi a 

judicis i recomanacions sobre la qualitat d’una institució d’educació superior o d’un programa” 

(Vlãsceanu et al., 2007, pàg.56).  

El model d’avaluació orientat a la millora és el model que s’adopta per fonamentar el present 

treball. Primerament, la seva flexibilitat permet adaptar-lo a qualsevol objecte a avaluar i 

ajustar-lo a les necessitats del centre. D’acord amb De Miguel, “els processos avaluatius seran 

més eficients en la mesura que s’ajustin a les característiques i a la dinàmica interna de 

l’organització” (De Miguel, 2009, pàg. 42). En segon lloc, per la importància que el model atorga 

a l’avaluació interna com a “via pel creixement i desenvolupament institucional” (Rodríguez 

Espinar, 2013, pàg. 83). La revisió del SGIQ implica un procés d’avaluació interna que promogui 

la millora des de la pròpia institució. Tot i que l’avaluació interna pot fer-se coincidir amb 

processos externs d’avaluació, aquest model es caracteritza per ser un procés independent i 

separat d’altres avaluacions (Rodríguez Espinar, 2013). En efecte, la revisió del SGIQ ha de ser 

un procés sistemàtic i periòdic en el temps, però alhora també es pot considerar com l’avaluació 

prèvia per encarar el procés de certificació, i per tant fer coincidir la revisió amb un procés 

d’avaluació externa com és la certificació. Per últim, s’adopta el model per seva la clara 

orientació a la millora que convergeix amb l’objectiu de la revisió dels SGIQ de finalitzar amb una 

millora del sistema que reverteixi alhora en la millora dels programes formatius.  

Certament, l’auditoria també hauria estat un model adequat per ser adoptat en aquest treball, 

principalment per al seu enfocament cap a l’avaluació dels processos de gestió de la qualitat 

dels centres. D’aquest model s’adopta la concepció de qualitat com a adequació als objectius 
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(fitness for purpose). Per Rodríguez Espinar (2013), la qualitat en aquesta perspectiva es 

considera el grau en què s’aconsegueixen els objectius. Aquest enfocament posa l’èmfasi en les 

institucions, ja que les universitats han d’avaluar si els seus processos de garantia de qualitat 

són adequats per avaluar els seus objectius (Harvey i Green, 1993). Rodríguez Espinar (2013) 

apunta dos problemes en aquest enfocament: l’acceptació dels mateixos objectius pels diferents 

grups d’interès i la pertinença dels objectius establerts. La qualitat com a adequació als objectius 

ha de reflexionar sobre la rellevància i pertinença dels objectius per així evitar acceptar qualsevol 

propòsit (Rodríguez Espinar, 2013).  

1.3. El sistema de garantia interna de la qualitat a l’educació superior a Espanya 

Els Estàndards i Directrius per a l’Assegurament de la Qualitat en l’EEES requereixen que  les 

institucions defineixin la política i objectius de qualitat i els processos a través dels qual la 

garantiran. Atenent a aquestes directrius, la qualitat no ha de limitar-se al control de qualitat 

promogut externament, sinó que l’assegurament de la qualitat ha de venir des de la pròpia 

institució (AQU, 2015). Espanya materialitza, a través del RD 1393/2007 sobre l'ordenació de les 

titulacions universitàries oficials, l’obligació de disposar d’un sistema que garanteixi la qualitat 

dels seus programes.  

El sistema de gestió de la qualitat fa referència als processos i activitats que les organitzacions 

defineixen per tal d’assegurar i millorar tant la gestió interna com la qualitat del servei o 

producte. Existeixen models de gestió de la qualitat generalistes que s’adapten a qualsevol tipus 

d’organització. En aquest cas, els models més usats són el model Europeu d’Excel·lència EFQM, 

i la norma ISO 9001. El primer model es caracteritza per tenir l’autoavaluació com l’element clau 

per diagnosticar i millorar l’organització, mentre que el segon es centra en el compliment d’unes 

normes establertes per gestionar la qualitat. Un instrument que també s’ha integrat en els 

sistemes de gestió de qualitat ha estat el quadre de comandament integral de Kaplan i Norton 

(1992). Aquesta eina té per objectiu recollir tots els indicadors de gestió relacionats amb els 

objectius estratègics d’una organització. Per bé que no sigui específicament un model de gestió, 

molts sistemes de qualitat l’han adoptat per la seva utilitat en l’avaluació de les organitzacions.  

Tot i que en algunes ocasions aquests models s’han aplicat en la gestió de la qualitat 

d’institucions educatives, les universitats han dissenyat sistemes de gestió de qualitat propis que 

s’ajustessin a les seves característiques i necessitats. Per Rodríguez Espinar (2013) les principals 
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funcions dels SGIQ en les institucions d’educació superior són: a) preparar mecanismes per a 

l’acreditació, b) millorar la docència, la investigació i l'administració, c)  servir d’instrument per 

rendir comptes a la societat; d) Subministrat informació pública i transparència; i e) decidir un 

finançament diferencial de les universitats. 

Les Agències de Qualitat ANECA, AQU i ACSUG impulsen l’any 2007 el programa AUDIT amb el 

principal objectiu d'orientar les universitats espanyoles en el disseny i la implantació dels 

Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (ANECA et al., 2007). El programa AUDIT pretenia 

desenvolupar un marc de referència tant per als centres com per les Agències a través de la 

definició de set criteris per al disseny del SGIQ. Aquests criteris prenien en consideració tant les 

Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y máster establertes pel 

Ministeri d’Educació i Ciència al 2006 com els Criteris i directrius per a la Garantia de la Qualitat 

d’ENQA del 2005. Altrament el programa AUDIT va posar en marxa un procediment a través del  

qual les Agències reconeixen i certificaven el disseny dels SGIQ de les universitats espanyoles.  

Atenent a les directrius del programa AUDIT, les institucions universitàries espanyoles van 

dissenyar els seus SGIQ a partir dels següents criteris establerts:   

Taula 1: Criteris per al disseny dels SGIQ. Programa Audit 

0. Directrius generals - Existència d'un mapa de processos, amb una relació 
inequívoca entre els processos .  

- Explicitació del responsable de cada procés.  
- Quadre d'indicadors, general del SGIQ o específic per a 

cada directriu/procés.  
- Gestió de la documentació́ del SGIQ.  
- Revisió global el SGIQ i implementació de les millores.  

1. Política de qualitat  
 

- Definició de la política i dels objectius de qualitat de la 
formació 

2. Qualitat dels programes formatius  
 

- Disseny i aprovació́ dels programes formatius  
- Implementació́ de l’oferta formativa  
- Criteris per a l’extinció́ dels programes formatius  

3. Desenvolupament dels programes 
formatius i altres accions per afavorir 
l’aprenentatge de l’estudiant  
 

- Perfils d’ingrés/graduació i criteris d’admissió́  
- Activitats de suport i d’orientació́ a l’estudiant  
- Metodologia d’ensenyament-aprenentatge  
- Avaluació de l’aprenentatge  
- Pràctiques externes i mobilitat d’estudiants  
- Orientació́ professional  
- Gestió de les al·legacions, les reclamacions i els 

suggeriments  
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- Aplicació de les normatives que afecten l’estudiant  

4. Personal acadèmic i d’administració ́
i serveis  

 

- Política de personal: necessitat de personal, accés, 
formació́, avaluació́, promoció́ i reconeixement  

5. Recursos materials i serveis  
 

- Gestió dels recursos materials i serveis existents  
- Necessitat i disseny de nous recursos materials i serveis  

6. Resultats relacionats amb la 
formació́ universitària  

- Recollida, anàlisi i utilització́ de resultats.  

7. Informació pública i rendició de 
comptes  

 

- Difusió d’informació actualitzada sobre la 
formació́universitària, i també́ de la rendició́ de comptes 
quan pertoqui  

Font: Elaboració pròpia a partir de: PROGRAMA AUDIT. Directrius, definició i documentació de sistemes de garantia 
interna de qualitat de la formació universitària  

Com es pot observar en els criteris, la revisió del SGIQ es contempla com una directiu transversal, 

fet que obliga que els SGIQ dels centres disposin, en el seu mapa, d’un procés específic per a la 

revisió del sistema.  

1.4. La certificació dels Sistemes de Garantia Interna de la qualitat.  

El Real Decret 410/2015 obre la possibilitat als centres a obtenir l’acreditació institucional. Per 

Tavares et al (2016), aquest canvi respon a dos objectius: alleugerir els processos d’acreditació 

realitzats fins a l’actualitat i orientar l’avaluació també cap a la millora juntament amb la rendició 

de comptes.   

El Real Decret condiciona l’obtenció de l’acreditació a dos requisits: a) haver renovat 

l’acreditació inicial com a mínim de la meitat dels títols oficials de grau i de màster del centre, i 

b) haver obtingut la certificació de la implantació del SGIQ orientat a la millora contínua.  

L’Agència de Qualitat del Sistema Universitari Català és l’òrgan responsable d’avaluar la 

certificació dels SGIQ a les universitats catalanes. L’Agència estableix en la Guia per a la 

certificació de la implantació de Sistemes de Garantia Intern de la Qualitat els requisits, els 

procediments i el sistema de qualificació que regulen el procés. Com es pot observar en la taula 

2, una de les condicions requerides per ala certificació és que el centre hagi revisat el SGIQ 

almenys una vegada, i si escau, hagi posat en marxa un pla de millores com a conseqüència 

d’aquesta revisió.  
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Taula 2: Condicions prèvies per a l’obtenció de la certificació 

a) El centre disposa de titulacions sota l’abast del SGIQ de les quals ja han sortir persones titulades.  

b) El disseny del SGIQ implantat ha rebut un informe favorable dins del programa AUDIT o ha estat 

avaluat favorablement per la unitat tècnica de qualitat (UTQ) de la institució.  

c) El SGIQ del centre és un sistema madur i estable amb tots els processos relacionats amb la qualitat 

dels programes formatius implantats, i obté uns resultats satisfactoris.  

d) El centre ha revisat el SGIQ almenys una vegada. SI escau, s’ha posat en marxa un pla de millores com 

a conseqüència d’aquesta revisió.  

e) La informació sobre els processos d’avaluació del Marc VSMA en què ha participat el centre i sobre 

els informes derivats és completa i accessible a tots els grups d’interès.  

f) Existeixen evidències clares que es porten a terme accions de millora com a conseqüència de les 

avaluacions realitzades.  

Font: Guia per a la certificació de la implantació del SGIQ d’AQU.  

La revisió també està present en les dimensions que s’avaluen en el procés de certificació. De 

les sis dimensions establertes, n’hi ha una exclusivament dedicada a la revisió i la millora: a) 

dimensió1: revisió i millora del SGIQ, b) dimensió 2: disseny, revisió i millora dels programes 

formatius, c) dimensió 3: ensenyament-aprenentatge i suport a l’alumnat, d) dimensió 4: 

personal acadèmic, e) dimensió 5: recursos materials i serveis, i f) dimensió 6: informació pública 

i rendició de comptes.  

A través de la dimensió de revisió i plans de millora, els centres han de demostrar que el seu 

SGIQ és estable i madur com a conseqüència d’un procés de revisió i millora. Els estàndards de 

la dimensió se centren en aspectes com: la cadena de responsabilitats dels processos, 

l’actualització de la política i els objectius de qualitat, la interrelació dels processos, la recollida 

i gestió de la informació. La guia de certificació d’AQU vincula aquesta dimensió als estàndards 

d’assegurament de la qualitat de l’Espai Europeu (ESG) sobre la política i assegurament de la 

qualitat, la gestió de la informació i  el seguiment continu i avaluació periòdica dels programes.  

Cada dimensió es desglossa en diferents estàndards que són avaluats a través d’unes rúbriques 

públiques en la guia d’acreditació. La taula 3 ens mostra els estàndards que seran avaluats en la 

dimensió de revisió i millora.  
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Taula 3: Estàndards de la dimensió de la revisió i millora  

El centre disposa d’un SGIQ implantat que inclou processos per a la seva revisió i millora contínua.  
1. S’han definit la cadena de responsabilitats i tots els grups d’interès implicats per assegurar el 

funcionament adequat dels processos per a l’anàlisi i la millora del SGIQ.  
2. El mapa de processos del SGIQ és coherent amb els processos implantats i amb les interrelacions 

definides entre ells.  
3. El SGIQ, que dona resposta a les dimensions del programa AUDIT i a les fases del Marc VSMA, està 

implantat.  
4. Hi ha un sistema de gestió de la documentació del SGIQ que permet accedir fàcilment a la versió 

actualitzada dels documents que es generin.  
5. Hi ha un sistema de gestió de la informació que permet el seu fàcil accés i la recollida àgil, completa 

i representativa de dades i d’indicadors derivats de la implantació dels processos.  
6. 1.6. Hi ha evidències clares i contínues que demostren que els processos són eficients per a la presa 

de decisions i que el SGIQ s’analitza i es millora de manera periòdica 

Font: Guia d’acreditació d’AQU.  

El resultat final de la certificació és binària expressada en favorable o desfavorable. Perquè el 

resultat final sigui favorable cal que totes les dimensions tinguin una avaluació d’implantació 

avançada o implantació suficient.  

A diferència de l’acreditació, el procés de certificació no requereix d’un autoinforme per part de 

la institució, sinó que el centre només ha de posar a disposició del Comitè d’Avaluació Externa 

tota la documentació associada a la implantació del SGIQ (manual de qualitat, indicadors del 

SGIQ, informes i registres). Així com l’autoinforme d’acreditació és el document resultant de 

l’autoavaluació prèvia l’avaluació externa, l’informe de revisió hauria de ser el mitjà a través del 

qual es plasma el resultat de la revisió com a procés d’avaluació interna del SGIQ.  

D’una banda, el treball ha tingut en consideració els estàndards i les rúbriques de la dimensió 

sobre revisió i millora de la guia de certificació per establir les categories per l’anàlisi del 

contingut dels processos i els informes de revisió dels centres. D’altra banda, s’han analitzat els 

informes d’avaluació dels centres que s’han presentat a la certificació per identificar les 

fortaleses i febleses detectades en la dimensió de la revisió.  

En aquest sentit, s’ha pres com a referència l’estudi de Tavares et al. (2016) pel fet de prendre  

els informes de la certificació com a font per a la seva investigació. En aquest cas, l’estudi 

analitza, a través dels informes interns i externs de la certificació de l’Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior (A3ES) de Portugal, les fortaleses i febleses del sistema de 

qualitat per verificar si aquestes estan relacionades amb l’organització i procediments del centre 

o amb canvis culturals de la institució. Els resultats de l’estudi conclouen que la rendició de 



 

 

  pág.18 

 

 

comptes sembla ser encara el principal propòsit de les institucions, i que la motivació dels 

centres per presentar-se a la certificació respon més a un alleugeriment dels processos de 

l’acreditació que no pas a un canvi cultural cap a la millora.  

1.5. La revisió del sistemes de garantia interna de la qualitat com a procés d’avaluació interna  

L’avaluació interna és una fase comuna a tots els models d’avaluació externa i que principalment 

té com a objectiu proveir informació als agents avaluadors sobre els aspectes que són objecte 

d’avaluació (Basat, 2019). Malgrat això, l’avaluació interna presenta especificitats segons el 

model d’avaluació. Per exemple en l’acreditació, l’autoavaluació va enfocada principalment a 

donar resposta als estàndards establerts pels òrgans avaluadors o reguladors. En el cas de 

l’auditoria, l’avaluació interna està orientada a revisar i preparar la documentació sobre el 

sistema de qualitat que la institució ha de posar a disposició per l’avaluació externa. En canvi, 

l’avaluació interna, en el model d’avaluació orientat a la millora, és l’objectiu en sí de l’avaluació, 

ja que no respon a cap requeriment extern, sinó que emergeix de les necessitats de la pròpia 

institució. En ocasions, l’avaluació interna s’equipara a l’autoavaluació. Per Harvey (2004-2020), 

l’autoavaluació no deixa de ser un procés d’avaluació interna que adopta una funció més 

autoreflexiva. Majoritàriament l'autoavaluació s’associa amb la preparació de l’informe abans 

de la visita d’avaluació externa. 

Rodríguez Espinar (2013) sosté que l’agent responsable del procés d’avaluació interna en el 

model orientat a la millora és el personal de la institució, donat que l’avaluació sorgeix de la 

pròpia institució. L’autor repara en la complexitat del procés sinó es compleixen determinades 

condicions:   

- El procés ha de ser motivat internament, i s’ha de percebre com una necessitat i no com 

una obligació.  

- Els responsables han d’estar compromesos amb el procés i han d’intervenir persones 

adequades de tots els grups d’interès.  

- Més que una recopilació de dades, la revisió que es realitza ha de ser de tipus avaluatiu 

i ha d’incloure judicis acadèmics .  

- Els resultats del procés han de presentar-se en un informe.  

- El principal resultat ha de ser la posada en marxa d’un sistema regular d’autoanàlisi i de 

millora, concretat en accions degudament dissenyades (pla de millora).  
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- El procés de revisió interna ha de ser independent de qualsevol altre procés, tot i que 

pot ser programat perquè coincideixi amb un procés d’avaluació externa.  

El present treball considera la revisió del SGIQ com un procés d’avaluació interna més proper al 

concepte d’avaluació interna del model d’avaluació a la millora que no pas a la concepció més 

restringida del model d’auditoria.  

Per una banda, la revisió no només ha de centrar-se amb l’avaluació dels processos de qualitat, 

sinó que ha de valorar si el sistema de garantia interna de la qualitat del centre és adequat per 

assolir els objectius de la institució i si està alineat amb la seva estratègia. Per altra banda, 

l’avaluació també ha de servir per detectar les possibles desviacions que allunyen a la institució 

a complir els seus objectius, i proposar les àrees de millora per a corregir-les. L’avaluació i la 

millora són conceptes intrínsecament relacionats, l’avaluació té com a objectiu la millora, i la 

millora necessita la informació que prové de l’avaluació (Roman et al., 2007). Segons el Marc 

general per a l’establiment, el seguiment i la revisió dels plans de millora d’AQU, en l’àmbit 

universitari la fase de diagnòstic abans de l’elaboració del pla de millores es pot dur a terme  a 

través de diferents mètodes com ara l’avaluació institucional, l’avaluació cap a la millora, 

l’avaluació segons el model EFQM, el sistema de qualitat segons la norma ISO, o a través d’eines 

més senzilles com el DAFO.  

Per bé que el Programa AUDIT requereix en una de les seves directrius que els centres han de 

revisar de forma periòdica el SGIQ, el centre ha de percebre intrínsecament la revisió del SGIQ 

com una oportunitat de millora i una manera d’impulsar la cultura de qualitat. Per aquest motiu, 

la revisió ha d’estar liderada des de la direcció del propi centre i amb la implicació de tots els 

grups d’interès. La revisió com a procés d’avaluació interna pot culminar amb l’elaboració d’un 

informe que reculli els resultats de l’avaluació i un pla de millora que concreti les accions 

derivades de la valoració.   

2. Contextualització i justificació 

La garantia de la qualitat de les titulacions universitàries ha estat una prioritat en les universitats 

espanyoles. Abans que la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats incorporés en 

el seu article 31 la garantia de la qualitat com un objectiu essencial de la política universitària, 

moltes institucions i centres ja s’havien sotmès a processos d’avaluació externa liderats pel 

Consell d’Universitats, com ara El Programa Experimental de Evaluación de la Calidad del 
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Sistema Universitario  durant el 1992 fins al 1995, i a partir del 1996 a través del Plan Nacional 

de Evaluación de la Calidad de las Universidades desenvolupat pel Ministeri d’Educació i Ciència.  

No obstant, és la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior la que impulsa la integració dels 

sistemes de garantia interna de la qualitat en els programes formatius. L’assegurament de la 

qualitat apareix com un dels set principis de la Declaració de Bolonya de l’any 1999, i més 

endavant el 2005 es concreta en les directrius establertes per ENQA, en les que es requereix que 

les institucions disposin d’una política i uns procediments per a la garantia de qualitat.   

Les exigències normatives derivades de la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior 

van comportar la implantació dels sistemes d’assegurament intern de la qualitat en les 

institucions d’educació superior d’Espanya. Això no va representar cap novetat per les 

universitats espanyoles ja que moltes d’elles disposaven de sistemes i estructures com a 

conseqüència de les avaluacions passades a través del plans nacionals d’avaluació (Muñoz, 

2009).  

La implantació dels sistemes de garantia de qualitat a les universitats espanyoles es materialitza 

a través del RD 1393/2007, al requerir a les institucions l’obligatorietat de disposar d’un SGIQ en 

el moment de la verificació de les noves titulacions. Ara bé, no serà fins l’acreditació quan els 

centres hagin de demostrar que les institucions “tenen un SGIQ formalment establert i 

suficientment implementat que garanteix la qualitat de les titulacions que estan dins del seu 

abast”(AQU, 2019, pàg. 34). Amb aquesta premissa, el procés d’acreditació dedica un estàndard 

concret per avaluar l’eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat. És en aquest estàndard 

on s’avalua per primera vegada si hi ha evidències que el centre revisa periòdicament el SGIQ i 

genera un pla de millores.  

Des del 2014 fins al 2018, 889 titulacions de grau i màster del sistema universitari català van 

sotmetre’s al procés d’acreditació. El 78,9% del total de titulacions van acreditar l’estàndard 3 

sobre l’eficàcia del SGIQ, de les quals el 19,6% l’acreditava en condicions (veure taula 4). Les 

dades manifesten que la majoria dels centres avaluats en el moment de l’acreditació disposaven 

d’un SGIQ implementat, però només un 7,9% mostraven evidències d’acreditar-lo amb 

excel·lència.   
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Taula 4: Número d’acreditacions de títols de grau i màsters (2014-2018) 

2014 2015 2016 2017 2018 

80 247 289 133 140 
Font: AQU Catalunya. Memòria d’activitat 2018   

Taula 5: Resultats de l’avaluació de la Dimensió 3 sobre l’Eficàcia del SGIQ en l’acreditació (2014-2018) 

Acreditat amb excel·lència Acreditat Acreditat amb condicions No acreditat 

7,9% 71,0% 19,6% 1,6% 

Font: AQU Catalunya. Memòria d’activitat 2018   

El canvi de paradigma que suposa l’acreditació institucional situarà el SGIQ en el focus 

d’avaluació, atès que la certificació dels SGIQ dels centres és un requisit indispensable per 

obtenir l’acreditació institucional. El Real Decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, 

reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris canvia l’abast de 

l’avaluació, on el centre passa a ser l’objecte d’avaluació.  Tal i com s’especifica en la Guia per a 

la certificació de la implantació de SGIQ, els centres “esdevenen el referent organitzatiu del 

procés de certificació, atès que s’estructuren al voltant d’un conjunt de titulacions que 

comparteixen àmbits disciplinars similars, recursos materials i humans i serveis” (AQU, 2019, 

pàg. 5).   

L’acreditació institucional s’imposa com un nou model amb un doble objectiu:  reduir els costos 

que generaven els anteriors processos amb un sistema amb un gran nombre de titulacions 

universitàries i apropar-se a altres sistemes europeus d’educació superior que ja tenen integrada 

l’acreditació institucional (RD 420/2015). 

Un dels principals avantatges de l’obtenció de l’acreditació institucional és l’acreditació de tots 

els programes que s’imparteixen en un mateix centre per un període de cinc anys. Això comporta 

no només un estalvi de recursos humans i econòmics per a les agències externes d’avaluació, 

sinó també un descàrrega de processos per als centres pel fet que totes les titulacions se situen 

en el mateix punt de partida. A més a més pot suposar un augment de la autonomia de les 

institucions i centres, i perquè no una oportunitat per impulsar la cultura de la qualitat. 

La certificació del SGIQ, requisit previ a l’acreditació, té l’objectiu de “comprovar que el sistema 

està implantat i desplegat en el centre responsable de la impartició de les titulacions sota l’abast 

del SGIQ, i que és adequat per a l’assegurament de la seva qualitat” (AQU, 2019, pàg.5 ). La 

revisió del SGIQ és un element clau en el procés de certificació d’AQU. Per una banda, una de 

les condicions prèvies a la certificació “és que el centre hagi revisat el SGIQ almenys una vegada, 
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i si escau, s’hagi posat en marxa un pla de millores com a conseqüència d’aquesta revisió” (AQU, 

2019, pàg.9).  I per altra banda, la certificació dedica un estàndard concret a la revisió i millora 

dels SGIQ,  en el qual s’avalua que el SGIQ implantat inclogui processos per a la seva revisió i 

millora contínua. Tanmateix, la revisió del SGIQ esdevé el procés mitjançant el qual els centres 

avaluen l’eficàcia i eficiència del seu sistema tant per garantir el bon funcionament i qualitat de 

les seves titulacions com per avaluar el grau d’implantació del sistema i així assegurar l’èxit en 

la certificació com a pas previ a l’acreditació institucional.  

Si bé l’acreditació institucional pot suposar certs avantatges, són molt pocs els centres 

universitaris catalans que han certificat el seu sistema de garantia interna de la qualitat. Segons 

les dades consultades al Portal d’informes d’avaluació d’AQU1, només 10 centres del sistema 

universitari català han obtingut la certificació del SGIQ.  Això representa aproximadament un 6% 

del total de facultats i centres adscrits de les universitats catalanes.  

Taula 6: Nombre de Facultats i centres adscrits de les universitats de Catalunya 

 UB UAB UPF UPC UdL UdG URV URL* UVic UIC UAO UOC 

Facultats 16 13 8 18 7 9 12 11 7 8 3 
1 

Centres adscrits 10 10 7 2 4 6 2 1 3 - - 

Centres amb 
certificació SGIQ 

 1 1    2 6     

Font: Elaboració pròpia. *En la URL s’han considerat  les institucions com a  facultats.   

Aquest baix percentatge de certificacions pot venir donat perquè els centres no compleixin els 

requisits per presentar-se a la certificació, o bé perquè els centres no perceben l’acreditació 

institucional com una prioritat, o inclús perquè no se sentin en condicions de sol·licitar-la i 

assegurar el seu èxit.  

Els darrers anys les universitats han estat immerses en els processos d’acreditació i actualment 

algunes es troben passant la segona acreditació de part de les seves titulacions. Davant d’un 

canvi de paradigma com és l’acreditació institucional, les universitats necessiten temps per 

valorar l’abast d’aquest canvi i planificar en la seva estratègia la possibilitat de sol·licitar 

l’acreditació institucional. Les universitats s’han de servir de mecanismes que els permetin 

valorar la seva competència per afrontar aquest nou procés d’avaluació de manera satisfactòria.  

 
1 Dades consultades el 22 de maig de 2020 
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En aquest nou context, la revisió s’erigeix com el procés a través del qual les institucions poden 

avaluar la maduresa dels seus sistemes per decidir optar o no a l’acreditació institucional. Però 

davant les incerteses i la inseguretat d’aquest nou procés d’avaluació, cal oferir a les institucions 

eines o directrius per afrontar aquest procés de revisió de forma satisfactòria.  

Les Agències de Qualitat han elaborat guies i directrius tant per al disseny i la implantació del 

SGIQ, com per al seguiment i acreditació de les titulacions, però en canvi no es troben 

referències metodològiques adreçades a orientar als centres en la revisió dels seus SGIQ. Si bé 

AQU defineix unes directrius per a l’elaboració de plans de millora en el Marc general per a 

l’establiment, el seguiment i la revisió del pla de millora, no desenvolupa la fase prèvia de 

diagnòstic que correspondria a la revisió.  

Considerant que les institucions han superat la primera fase centrada en l’acreditació de les 

titulacions on l’abast de l’avaluació eren els programes formatius, i que l’acreditació institucional 

brinda als centres l’oportunitat de focalitzar l’avaluació en la gestió dels seus sistemes de 

qualitat, l’estudi sobre la revisió dels sistema de garantia interna de la qualitat esdevé una 

qüestió d’especial interès i ocupació.  

3. Objectius 

3.1 Objectius generals 

- Verificar que els centres revisen el sistema de garantia intern de la qualitat dels SGIQ atenent 

als elements que es consideren claus per a la revisió.   

- Oferir directrius per assessorar als centres a implementar la revisió del SGIQ com una eina 

útil per la millora contínua.  

3.2. Objectius específics  

- Identificar els elements claus en la revisió del SGIQ a partir de l’anàlisi de models de gestió 

de la qualitat i d’estàndards per l’assegurament de la qualitat i per a la certificació del SGIQ.  

- Detectar les fortaleses i febleses en la revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.   

- Analitzar els processos i els informes de revisió del SGIQ com a principal font d’informació 

per conèixer com els centres revisen el seu SGIQ.  

- Distingir els diferents enfocaments que els centres donen a la revisió del SGIQ.  
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- Analitzar els punts forts i les recomanacions de millora dels centres que han obtingut la 

certificació dels SGIQ.   

4. Disseny metodològic 

El present treball és un projecte d’aplicació enfocat cap a la detecció de necessitats, atès que  

s’ha analitzat com els centres revisen els seus SGIQ amb la finalitat de detectar les seves 

fortaleses i febleses per elaborar unes directius generals per a la revisió dels SGIQ.  

La metodologia del treball s’ha centrat principalment en l’anàlisi des processos i els informes de 

revisió dels SGIQ a través de la tècnica d’investigació d’anàlisi del contingut. En aquest sentit, la 

metodologia s’ha estructurat en quatre fases amb objectius diferenciats.  

4.1. Definició de categories per a l’anàlisi del contingut dels informes i dels processos de revisió 

de centres universitaris.    

La definició de les categories d’anàlisi s’ha realitzat a través de la revisió dels models de gestió 

de la qualitat ISO 9001 i EFQM, dels estàndards de la guia de certificació d’AQU i dels estàndards 

i directrius per a l’assegurament de la qualitat d’ENQA.  

En l’estàndard ISO 9001, s’ha analitzat el criteri 9 sobre l’avaluació del compliment, ja que és la 

norma per a la revisió i seguiment del sistema. Aquesta norma fa referència a tres aspectes: 

seguiment, mesura, anàlisi i avaluació, l’auditoria interna i la revisió per a la direcció (ISO, 2015). 

En canvi en el model de qualitat EFQM s’han pres els 7 criteris que el model defineix per a 

l’autoavaluació de l’organització: propòsit i visió estratègica, cultura de l’organització i lideratge, 

implicar els grups d’interès, crear valor sostenible, gestionar el funcionament i la transformació, 

percepció dels grups d’interès, i rendiment estratègic i operatiu (EFQM, 2020).  

De la guia per a la certificació dels SGIQ d’AQU s’han tingut en compte tots els estàndards i les 

rúbriques d’avaluació de les sis dimensions (AQU, 2019), però en el cas dels ESG s’han pres 

només els estàndards més vinculats a la revisió: 1.1 sobre política d’assegurament, 1.7 sobre 

gestió de la informació, i 1.9 sobre seguiment permanent i revisió periòdica dels programes 

(AQU, 2015).  

Després de l’anàlisi, s’han seleccionat els elements claus de la revisió comuns als models i 

estàndards analitzats. La següent taula presenta els conceptes seleccionats de cadascun dels 

models agrupats per temàtiques.  
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Taula 7: Elements clau en el procés de revisió de sistemes de gestió interna de la qualitat 

NORMES ISO EFQM GUIA DE CERTIFICACIÓ ESG 
Responsabilitat 
Agents que fan la revisió 

Lideratge Cadena de 
responsabilitats 

Responsabilitats 

Informació documentada 
Avaluació de dades i 
informació 
Informació guardada 
Evidències 

 Gestió documental 
Gestió de a informació 
Evidències 
 

 

Processos 
Periodicitat 

Processos 
Comunicació 

Mapa de processos 
Processos 
Marc VSMA 
Dimensions AUDIT 

Processos 
Planificació 

Resultats 
Satisfacció del client 
Informes 
Conformitat producte i 
serveis 

Rendiment 
Resultats 
 

Indicadors 
 

Rendició de comptes 
 

Objectius de qualitat Missió 
Estratègia 

 Política de Qualitat 

 Grups d’interès 
Aliances 

Grups d’interès Grups interès 

Oportunitats de millora 
Necessitats de canvi 

Gestió del canvi Pla de millora Cicle millora continua 

 Cultura de qualitat  Cultura de qualitat 
Font: Elaboració pròpia.  

A partir dels conceptes seleccionats s’han establert les categories. En total s’han determinat 8 

categories per l’anàlisi: responsabilitat, grups d’interès, informació, processos, estratègia, 

rendició de comptes, cultura de qualitat, i millora. Les categories s’han utilitzat tant per l’anàlisi 

dels processos com dels informes, encara que la definició d’algunes categories s’ha adaptat a les 

característiques del document.  

Taula 8: Descripció de les categories establertes per a l’anàlisi de contingut dels processos i els informes 
de revisió.  

Categories Definició i subcategories 

Informes de revisió Processos de revisió 

Categoria 1: 
Responsabilitat  

 

Responsable de la revisió: si l’informe 
identifica qui és el responsable de la revisió i 
de l’informe 

Canvis en la cadena de responsabilitats i 
funcions dels responsables: quan l’informe 
de revisió indica algun canvi en la cadena de 
responsabilitats.  

Propietari del procés.  

Agents implicats en el procés.   

Quadre de responsabilitats 
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Comissió de Qualitat: Aquesta subcategoria 
es va introduir després de la lectura dels 
informes, i es va creure interessant 
comprovar si els informes feien referència a 
la responsabilitat de la Comissió.  

Categoria 2:  

Grups d’interès  

Si els informes fan referència a la participació 
o implicació dels diferents grups d’interès en 
els processos del SGIQ o en la revisió de 
l’informe.  

Si el procés de revisió indica els 
grups d’interès implicats en a 
revisió del SGIQ i la manera en 
què hi participen. 

Categoria 3: 
Informació  

 

INPUTS del procés: canvis en la informació 
d’entrada en els processos.  

OUTPUTS del procés: canvis en la informació 
de sortida (evidències, documents, dades).  

Gestió de la informació: quan s’indiquen els 
mecanismes o instruments per recollir i 
organitzar la informació.  

INPUTS: informació d’entrada al 
procés.  

OUTPUS: evidències generades 
del procés.   

Sistemes de Gestió de la 
documentació.  

Categoria 4:  

Processos 

  

Mapa de processos: incidències o canvis en el 
mapa.  

Canvis en els processos: incidències canvis en 
els processos.  

Procediments i accions que es 
desenvolupen en el procés de 
revisió.  

Categoria 5: 
Estratègia  

 

Pla o objectius estratègics: referència als 
objectius de la institució (objectius 
estratègics, pla director)  

Política i objectius de qualitat del centre.  

Quadre de comandament: instruments de 
gestió de qualitat.  

*No s’aplica en els processos. 

Categoria 6:  

Rendició de 
comptes 

Ouputs: resultats  

Canvis en els  indicadors  

Presentació d’indicadors en l’informe 

Indicadors del procés  

Resultats del procés  

Categoria 7:  

Cultura qualitat 

Si en l’informe es fa referència a la cultura de 
qualitat.  

*No s’aplica en els processos.  

Categoria 8:  

Millora 

  

Si en l’informe de revisió es fa referència a les 
millores que s’han dut a terme, o si es 
proposen accions de millora a les febleses 
detectades en el sistema.  

Objectiu del procés  

Resultat del procés: pla de 
millora.  

Font: Elaboració pròpia.  

4.2 Anàlisi dels processos i informes de revisió del SGIQ de centres universitaris 

El principal objectiu d’aquesta fase ha estat sistematitzar i organitzar la informació continguda 

en els processos i informes de revisió dels centres seleccionats per poder analitzar la presència 
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i la freqüència dels elements considerats clau. Els informes i els processos de revisió del SGIQ 

s’han analitzat a través de la tècnica d’investigació d’anàlisi del contingut. 

4.2.1 Tècnica d’anàlisi del contingut  

L’anàlisi del contingut consisteix en codificar unitats de significat de documents a partir de 

categories establertes. Aquesta tècnica permet organitzar la informació de forma més 

sistematitzada per posteriorment fer un tractament de la informació. En aquest treball, el 

paràgraf ha estat la unitat de significat adoptada per a la codificació del contingut. Encara que 

les categories hagin estat definides amb anterioritat a l’anàlisi, en alguna ocasió s’ha ajustat la 

definició després de les primeres codificacions realitzades. L’anàlisi s’ha realitzat a través del 

programa MAXDA2020 que és un software específic per anàlisi de contingut de dades 

qualitatives (vegeu annex 1).  

L’anàlisi de continguts pot aplicar-se com a tècnica per mesurar la presència i freqüència de certs 

conceptes en un text (Sanz, 2011) o com a tècnica per a inferir el significat i el sentit de 

determinats conceptes expressats per l’autor (Guix, 2008). En el marc d’aquest treball, s’ha 

aplicat la tècnica d’anàlisi de contingut per comprovar que els informes i els processos contenen 

els elements que s’han considerat claus en la revisió del SGIQ, i per conèixer la freqüència dels 

elements en els informes de revisió com a indicador de l’orientació que caracteritza el procés 

revisió.  

4.2.2 Fiabilitat i validesa de la tècnica  

Una manera de comprovar la fiabilitat en aquesta tècnica és verificar la coincidència de 

segments codificats entre diferents experts (López, 2002). Per aquest motiu es va sol·licitar a la 

professora Núria Comet i al professor Albert Basart, ambdós professors del màster en Avaluació 

i Gestió de la Qualitat en l’educació Superior de la UOC, que codifiquessin uns breus fragments 

d’informes de revisió a partir de les categories definides. Les seves aportacions van ser de gran 

ajuda per acabar de definir les categories abans de la codificació. Per exemple es va definir amb 

més exactitud la categoria 2 sobre cultura de qualitat i la categoria 7 sobre grups d’interès, ja 

que ambdós professors van coincidir en la confusió que podia haver entre les dues. També es va 

incorporar la subcategoria de gestió de la informació en la categoria 3 d’informació per donar  

resposta a l’observació del professor Basart que apuntava que la gestió documental és un 

aspecte molt important en el sistema de garantia interna de la qualitat. La coincidència en la 
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codificació dels fragments va evidenciar que les categories estaven ben delimitades i eren fiables 

per a la codificació del contingut (vegeu annex 2). En alguns fragments la coincidència no va ser 

del 100%, cosa que va comportar una redefinició d’aquelles categories que podien resultar més 

confuses.  

Per a la validesa de la tècnica s’ha consultat bibliografia que pogués validar les categories 

establertes per l’anàlisi de contingut. En aquest sentit s’ha pres com a referència l’estudi de 

Tavares et al (2016) sobre les fortaleses i febleses del sistema de qualitat. Aquest estudi també 

utilitza la codificació d’informes, en aquest cas dels informes interns i externs del procés de 

certificació de l’Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). La codificació dels 

informes constitueix la base de l’estudi per a detectar les fortaleses i febleses dels sistemes de 

qualitat. La correspondència entre les categories establertes en aquest estudi i en el present 

treball mostren evidència per validar la categories adoptades per l’anàlisi de contingut dels 

processos i  informes de revisió.  

Taula 9: Correspondència entre les categories de l’estudi de Tavares et al i aquest treball 

Categories Estudi Tavares et al.  Categories del TFM  

A. Organització de l’assegurament intern de la 
qualitat 

Categoria 5. Estratègia  
Categoria 4.Processos SGIQ  

B. Gestió de la informació Categoria 3. Informació  

C. Participació dels grups d’interès Categoria 2. Grups d’interès 
Categoria 7. Cultura de qualitat  

D. Personal Categoria 1. Responsabilitats.  

E. Difusió de la informació Categoria 3. Informació  
Categoria 6. Rendició de comptes 

Font: Elaboració pròpia  

4.2.3 Criteris per a la selecció de centres  

El primer criteri que es va definir per a la selecció de centres va ser escollir aquells que haguessin 

obtingut la certificació del SGIQ, i que tinguessin públic en la seva web tant l’informe com el 

procés de revisió dels SGIQ. Malauradament, només 4 centres complien totes les condicions, i 

per tant es va decidir adoptar un segon criteri que va consistir en seleccionar també aquells 

centres que disposessin de l’informe i del procés de revisió de forma pública encara que no 

haguessin passat el procés de certificació. El nombre de centres que reunien aquest segon criteri 

va ser més elevat arribant a un total de 18 centres.  
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Finalment, s’han analitzat 15 informes i 15 processos de revisió del SGIQ, ja que es van descartar 

6 informes de revisió del SGIQ d’una mateixa universitat al considerar-se inadequats per a 

l’anàlisi. Aquests informes reproduïen la informació continguda en l’estàndard 3 de 

l’autoinforme d’acreditació, fet que podia esbiaixar els resultats de l’anàlisi al no respondre tant 

a una revisió sinó més bé a una descripció del SGIQ.  

Taula 10: Nombre de centres seleccionat per l’anàlisi de processos i informes de revisió 

 Informe i procés de revisió del SGIQ públics al web 

Universitat Ramon Llull  5 centres 

Universitat de Barcelona 1 centre 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

8 centres 
(*) Es descarten 6 centres per considerar-se inadequats per l’anàlisi 

Universitat Pompeu Fabra  6 centres 

Universitat de Vic universitat 

Universitat Abat Oliva Públics, però no adequats per l’anàlisi 

Universitat de Lleida No públics 

Universitat Rovira i Virgili  No públics 

Universitat Internacional de 
Catalunya  

No públics 

TOTAL  15 centres  
Font: Elaboració Pròpia  

4.3 DAFO per a la detecció de febleses i fortaleses dels processos de revisió del SGIQ  

La detecció de fortaleses i febleses del procés de revisió dels centres s’ha realitzat a través de la 

tècnica DAFO.  La informació utilitzada per l’elaboració del DAFO ha estat els resultats obtinguts 

en l’anàlisi dels processos i dels informes de revisió dels centres.  

ANÀLISI 
INTERN 

FORTALESES DEBILITATS 

- El procés de revisió com a estratègic dins 
del mapa de processos del SGIQ.  

- El pla de millora com a resultat del 
procés de revisió.  

- L’existència d’un informe que resumeixi 
la revisió del SGIQ.  

- Assignació  de la responsabilitat del 
procés de revisió als càrrecs directius 
dels centres.    

- Descripció de les funcions dels diferents 
agents implicats en la revisió del SGIQ.  

- Implicació de la Comissió de Qualitat en 
el procés de revisió.  

- Manca de concreció de la participació dels 
grups d’interès en la revisió del SGIQ,. 

- Poques evidències de valoració de 
l’alineació entre el SGIQ i el pla estratègic 
del centre.  

- Poca presència d’indicadors i resultats de 
la revisió en els informes.  

- Manca de sistemes de gestió documental 
i/o de informació.  

- Informes poc reflexius, amb manca de 
judicis de valor del sistema.   

- Alguns informes mostren una revisió 
superficial del sistema.   
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- L’actualització de la Política i objectius 
de qualitat com a acció dins del procés 
de revisió.  
 

ANÀLISI 
EXTERN 

OPORTUNITATS AMENACES 

- La revisió del SGIQ com una estratègia 
per implicar als grups d’interès i 
impulsar la cultura de qualitat al centre.  

- La revisió com a oportunitat per valorar 
l’assoliment dels objectius estratègics 
del centre 

- Incorporar el quadre de comandament 
integral com a instrument per valorar el 
grau de compliment dels objectius 
estratègics.   

- Burocratització: risc que la revisió dels 
SGIQ es percebi com una obligació i no 
com una oportunitat de millora.    

- Els canvis en els equips deganals i directius  
dels centres dificulta la continuïtat en la 
revisió i la millora del sistema.  

 

També s’ha realitzat un buidatge dels resultats dels informes de certificació disponibles al Portal 

d’Informes d’Avaluació d’AQU. En total hi ha 10 informes corresponents als 10 centres que han 

obtingut la certificació. No tots aquests centres corresponen als centres que s’han analitzat atès 

que algun d’ells no tenien disponibles l’informe de revisió del SGIQ publicat. Això ha comportat 

que no s’hagin creuat aquestes dades amb les obtingudes de l’anàlisi, però si que s’han tingut 

en compte en la discussió del treball. Els informes de certificació de la implantació del SGIQ 

contenen un apartat de punts de forts i un de punts de millora, ambdós organitzats per 

dimensions. El buidatge que s’ha fet correspon als punts forts i als punts de millora de la 

dimensió 1 de revisió i millora. El quadre següent resumeix aquelles qüestions que s’han repetit 

en més d’un centre.  

Punts forts Punts de millora 

- Bona direcció i orientació estratègica  
- Lideratge i compromís de l’equip directiu  
- Acompanyament durant la transició de 

càrrecs.  
- Implicació dels grups d’interès  
- Existència d’una cultura de qualitat  
 

- Millorar la definició de responsabilitats dels 
processos i els procediments, i la distribució 
de la pressa de decisions.  

- Reforçar els sistemes de gestió documental i 
d’indicadors.  

- Realitzar la revisió del SGIQ en base als 
indicadors de processos, això a la vegada 
implica la definició d’indicadors en els 
processos.  

- Suggeriment d’una bateria d’indicadors.  
- Suggeriment d’un quadre de comandament.  
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- Alinear la política i l’estratègia amb el SGIQ i 
amb un quadre d’indicadors, i valorar-la en 
algun informe.  

 

4.4. Proposta de directrius per a la revisió del SGIQ.   

L’objectiu de la última fase ha estat la redacció de recomanacions en forma de directrius pel 

disseny i implementació de la revisió del SGIQ tenint en compte les fortaleses i debilitats 

redactades en els processos analitzats.  

5. Aspectes ètics 

El treball pren com a font principal per l’anàlisi els processos i els informes de revisió dels SGIQ 

de centres del sistema universitari català. En aquest sentit, només s’han seleccionat aquells 

processos i informes publicats als webs dels centres i que per tant són d’accés públic a tothom.  

De la mateixa manera, s’han pres els informes de certificació dels SGIQ que són d’accés púbic a 

través del Portal d’Informes d’Avaluació d’AQU per l’anàlisi de punts fort i febles de la dimensió 

de la revisió i millora. El tractament d’aquesta informació s’ha realitzat de forma general i 

anònima sense identificar els resultats per centres.  

D’altra banda s’ha optat per anonimitzar el nom dels centres analitzats per garantir el seu 

anonimat en la presentació de resultats. Per aquest motiu s’ha substituït el nom del centre per 

un codi identificatiu.  

6. Resultats i discussió   

6.1. Resultats  

L’anàlisi de la presència i la freqüència de les categories i subcategories en els processos i en els 

informes de revisió ha permès conèixer com els centres revisen el sistema de garantia interna 

de la qualitat i identificar els elements que caracteritzen la revisió en cadascun d’ells.  

6.1.1 Anàlisi descriptiu de la presència de les categories en els processos de revisió analitzats 

La millora, la informació i els procediments són els únics elements que estant presents en tots 

els processos de revisió analitzats.  
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Taula 11: Presència de les categories en els processos de revisió  

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 Total 

Millora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Rendició de 
comptes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 

Objectiu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13 
Procediments 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Informació 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Grups d'interès 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 11 

Responsabilitat 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 

Font: Elaboració pròpia. S’ha utilitzat la codificació (C1, C2, C3…) per anonimitzar els centres.  1: presència de la 
categoria. 0: absència de la categoria.   

La millora apareix en molts processos com el principal objectiu de la revisió del SGIQ, i alhora 

també com el resultat del procés en forma de pla de millora. De la mateixa manera, la majoria 

de centres identifiquen en els processos de revisió la informació necessària tant per l'execució 

del procés (inputs) com la informació generada pel procés (outputs). També tots els centres 

descriuen les accions a executar per revisar els seus SGIQ. A excepció d’un centre, els 

procediments estan redactats en forma de fluxgrama, i en alguns casos es combina una 

explicació descriptiva i el fluxgrama. De manera majoritària, les accions que es duen a terme en 

la revisió són: a) la revisió dels processos del SGIQ per part del responsable del procés on es 

tindran en compte els indicadors i les evidències recollides, b) discussió i posterior aprovació de 

la necessitat de modificacions en els processos per part d’òrgans de govern o comissions de 

qualitat, c) elaboració d’un informe en el que es recullin els principals canvis efectuats, d) 

proposta d’accions de millora, i e) revisió i actualització del procés i del pla de millora.  

Majoritàriament, el procés de revisió culmina amb l’actualització del manual de qualitat i 

l’elaboració d’un pla de millores. L’informe de revisió és l’evidència que recull com s’ha realitzat 

la revisió i els resultats que s’han obtingut.  

L’anàlisi per subcategories permet concretar una mica més el contingut del processos com es 

pot observar en el següent gràfic.  
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Gràfic 1: Presència de les subcategories en els processos de revisió  

 

En relació a la categoria d’informació, es pot observar que els processos fan més incidència en 

la informació associada al procés ja sigui d'entrada (inputs) com de sortida (outputs), però no 

tan en els sistemes de gestió de la informació. De la mateixa manera, la majoria de processos 

indiquen el propietari del procés de revisió, però no tots defineixen els altres agents implicats 

en la gestió del procés. Tal i com s’observa, només un procés,  dels quinze analitzats, inclou un 

quadre de responsabilitats, en el que es presenten els agents implicats en la revisió i la seves 

funcions. Gairebé totes els processos, defineixen indicadors de compliment o els resultats 

esperats per l’avaluació del procés i la rendició de comptes.  

La participació dels grups d’interès està present en el 73,33% dels processos. En alguns només 

s’indiquen els grups d’interès implicats, i en d’altres es detalla la manera en la que participen en 

el procés de revisió (vegeu percentatges de la presència de categories i subcategories a l’annex 

3).  

En resum, els processos de revisió analitzats presenten una estructura similar, raó per la qual la 

presència dels elements claus es dona de manera força uniforme en tots ells.  
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6.1.2 Anàlisi descriptiu de la presència i freqüència de les categories en els informes de revisió 

Els informes analitzats són molt heterogenis ja que presenten estructures molt diverses. Només 

s’observa una certa uniformitat en els informes dels centres que depenen d'una mateixa 

universitat, fet que fa pensar en l’existència de directrius per l’elaboració dels informes de 

revisió. La tipologia de l’informe ha repercutit en l'anàlisi del contingut, ja que el nombre de 

segments codificats ha variat segons la profunditat de revisió, l’estructura i l'extensió dels 

informes. Així doncs, trobem informes amb un alt nombre de segments codificats (113) i d’altres 

amb un nombre molt menor (12). 

Atenent a l’estructura dels informes es poden identificar sis tipologies diferents:  

Taula 12: Tipologies dels informes de revisió analitzats   

Tipologia d'informe Descripció  

Informes estructurats a partir dels 
apartats del manual.  
Núm. informes: 6 

Aquests informes es centren en la revisió i actualització del manual 
del SGIQ. Els apartats de l’informe de revisió coincideixen amb els 
apartats del manual de qualitat, i en cadascun d’ells s’indica la 
informació a actualitzar.  

Informes estructurats a través de 
les directrius AUDIT 
Núm. informes: 4 
 

L’estructura d’aquests informes respecten les directrius del 
Programa AUDIT pel SGIQ. A través de les directrius s’exposa la 
revisió i actualització dels processos. No obstant, no tots els 
informes amb aquesta estructura posen l’èmfasi en els mateixos 
aspectes. Alguns informes es centren més en la revisió de processos, 
i d’altres amb la valoració de resultats sempre respectant 
l’organització per les directrius d’AUDIT.    

Informes estructurats per accions 
de millora 
Núm. informes: 2 

Aquests informes s’estructuren al voltant de les accions de de 
millora. La revisió del SGIQ es realitza a través dels seguiment de les 
accions de millora, valorant l’impacte d’aquestes sobre el SGIQ.  

Informes estructurats per tipologia 
de processos  
Núm. informes: 1 

L’informe organitza la informació de la revisió per processos. Es 
diferencien dos grans blocs de processos, els processos propis del 
centre i processos transversals vinculats al Marc VSMA.   

Informes per objectius de qualitat  
Núm. informes: 1 

Aquest informe s’organitza a partir dels objectius de qualitat de la 
universitat. Per cada un dels objectius, es valora el desplegament 
del SGIQ i s’indiquen les accions de millora que es proposen.  

Informes híbrids que combinen els 
apartats del manual i amb les 
directrius AUDIT 
Núm. informes: 1 

Aquest informe té dos apartats diferenciats, un apartat que fa 
referència a la revisió i actualització de la informació del manual de 
qualitat, i l’altre apartat exposa la revisió dels processos organitzats 
per les directrius del programa AUDIT.  

Font: Elaboració pròpia 
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La tipologia de l’informe dona informació del grau de profunditat de l’avaluació que s’ha 

realitzat. Així doncs, els informes que s’estructuren a partir dels apartats del manual de qualitat 

corren el risc de quedar-se en aspectes més formals i no aprofundir en la valoració del sistema. 

En canvi, els informes estructurats a través de les directrius AUDIT o a partir dels processos de 

qualitat afavoreixen una revisió més sistemàtica i una avaluació més profunda del sistema. Per 

altra banda, estructurar l’informe a partir de les accions de millora pot comportar una revisió 

més restringida, centrada només a les àrees vinculades a les accions de millora, sense tenir en 

compte la globalitat del sistema.  

Malgrat la heterogeneïtat dels informes, hi ha tres categories que estan presents en tots ells: la 

millora, els processos i la responsabilitat (vegeu taula 13). Com es pot observar, l’anàlisi de la 

presència de categories en els informes de revisió presenta uns resultats força similars als 

obtinguts en l'anàlisi dels processos de revisió. No obstant, el contingut tractat en la categoria 

és una mica diferent.  

Taula 13: Presència de les categories en els informes de revisió  

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 Total 
centre 

Estratègia 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 

Millora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Rendició comptes  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Processos SGIQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Informació  1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 

Grups interès 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 12 

Responsabilitats  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Cultura qualitat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Font: Elaboració pròpia. S’ha utilitzat la codificació (C1, C2, C3…) per anonimitzar els centres.  1: presència de la categoria. 0: 

absència de la categoria.  

En els informes, la categoria de la millora fa referència al seguiment de les accions de millora 

d’anteriors processos i a la proposta de noves accions resultants de la revisió. En quan a la 

categoria dels processos, els informes presenten les actualitzacions que s’hagin donat en el 

mapa de processos, així com els canvis produïts en alguns dels processos. La responsabilitat 

esdevé l'altra categoria present en tots els informes, i dona compte dels canvis en la cadena de 

responsabilitats en els processos, la redefinció de funcions dels agents implicats en la gestió de 

processos, i la constitució i funcions de la Comissió de Qualitat. La cultura de la qualitat és la 

categoria amb menys presència als informes, i les referències aporten molt poca informació al 

voltant del grau de consolidació de la cultura de la qualitat al centre.  
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Com s'ha comentat amb anterioritat, la diferència en el nombre de segments codificats entre 

els informes és prou significativa perquè tingui un impacte en l'anàlisi de la freqüència de les 

categories i subcategories. Si observem la taula 14, algunes de les categories amb una freqüència 

més alta presenten una desviació típica molt superior a la mitjana, fet que ens mostra que la 

dispersió entre els diferents informes és molt alta, i per tant no és representativa del total 

d’informes. Dit d’un altra manera, l’alta freqüència d’algunes subcategories ve donada perquè 

alguns dels informes contenen un nombre molt superior de codificacions en aquella 

subcategoria respecte als altres informes. És el cas de tres de les tres subcategories que 

presenten la freqüència més alta: “outputs (resultats, informes)”, “actualització i/o canvis en els 

processos” i “canvis en la cadena de responsabilitats”. Aquestes subcategories encara que siguin 

les més freqüents, la seva freqüència no és del tot representativa pel total de casos.  

Per contra, hi ha subcategories que presenten una freqüència alta amb una desviació típica 

propera a la mitjana, fet que ens indica que la freqüència d’aquestes categories sí que resulta 

més representativa pel total d’informes. En aquest cas les subcategories de “funcions dels 

responsables”, “mapa de processos (referències o canvis)”, “grups d'interès”, “estat de les 

accions de millora” i “ Noves accions  o àrees de millora” són els elements que 

representativament tenen més freqüència en tots els informes analitzats.  

Per contra els elements amb menys freqüència són els que fan referència al quadre de 

comandament, a la cultura de qualitat i a les evidències documentals.  

Taula 14: Freqüència de les subcategories en els informes de revisió  

Categories Subcategories C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 T % X 𝝈 

Estratègia Quadre de 
comandament 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0,76 0,27 0,44 

Política i Objectius de 
la qualitat 

0 1 1 1 1 0 0 2 1 3 0 2 1 8 1 22 4,18 1,47 1,93 

Pla i objectius 
estratègics del centre 

0 0 0 0 5 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 12 2,28 0,80 1,42 

Millora Estat de les accions 
de millora 

3 0 1 1 0 1 4 5 1 1 0 0 8 7 8 40 7,60 2,67 2,89 

Noves accions  o 
àrees de millora 

1 1 10 1 2 2 1 0 0 5 1 7 7 0 0 38 7,22 2,53 3,05 

Rendició de 
comptes 

Outputs (resultats, 
informes) 

2 0 0 2 38 7 0 0 1 16 1 1 8 0 13 89 16,92 5,93 9,88 

Canvi indicadors en 
els processos 

2 1 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 2 1 5 20 3,80 1,33 1,45 

Presentació 
Indicadors 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 1,33 0,47 1,75 

Processos 
SGIQ 

Actualització i o 
canvis en els 
processos 

2 3 0 1 29 9 3 0 1 4 12 11 1 1 6 83 15,78 5,53 7,33 
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Mapa de processos 
(referències o canvis) 

0 1 1 2 2 3 2 1 4 1 4 14 0 2 0 37 7,03 2,47 3,32 

Informació INPUTS del procés 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 6 1,14 0,40 0,80 

Instruments gestió 
informació/processos 

2 0 1 0 1 2 1 0 1 5 3 1 2 0 1 20 3,80 1,33 1,30 

Outputs de processos 
(evidències) 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0,57 0,20 0,40 

Grups 
d’interès 

Grups d'interès 3 1 5 1 7 0 0 1 1 10 4 0 2 1 1 37 7,03 2,47 2,80 

Responsabili
tats 

Comissió de qualitat 0 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 2 1 11 2,09 0,73 0,77 

Funcions 
responsables 

0 2 4 1 10 2 0 1 1 11 1 0 0 1 2 36 6,84 2,40 3,34 

Canvis en la cadena 
de responsabilitats 

1 0 3 0 14 2 0 1 0 0 14 2 0 0 3 40 7,60 2,67 4,57 

Responsable revisió 0 1 1 2 1 0 1 2 1 3 0 0 1 3 2 18 3,42 1,20 0,98 

Cultura de 
qualitat 

Cultura de qualitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0,57 0,20 0,54 

Total segments codificars  17 13 30 15 113 32 12 18 14 62 43 41 34 36 46 526    

Font: Elaboració pròpia. S’ha utilitzat la codificació (C1, C2, C3…) per anonimitzar els centres.  

A tall de conclusió, l’anàlisi posa de relleu que la revisió del SGIQ dels centres analitzats 

majoritàriament té en compte tots els elements considerats claus. Encara que els processos de 

revisió siguin força uniformes entre els centres, el resultat de la revisió és bastant diferent com 

es pot apreciar en la diversitat d’informes i en la diferència de freqüència dels diferents 

continguts dels informes. Es podria afirmar que la freqüència de determinats elements 

determina l’orientació que pren la revisió dels centres. En l’annex 4 es pot visualitzar de forma 

gràfica les subcategories que defineixen la revisió en cada centre. Així doncs, hi ha revisions que 

estan més enfocades a analitzar els resultats, d’altres que se centren principalment en la revisió 

dels processos i finalment per algunes el focus d’atenció són el seguiment i la proposta  d’accions 

de millora.    

6.2. Discussió  

6.2.1. El propòsit de la revisió és la millora 

Atenent als resultats de l’anàlisi, es pot afirmar que el propòsit de revisió clarament és la millora. 

La millora és de les úniques categories que es troba present en tots els processos i en tot els 

informes de revisió analitzats.  

Com s’ha comentat anteriorment, la millora està explícita en la definició dels objectius del 

procés, i també s’estableix com a resultat del procés de revisió en forma de plans o accions de 

millora. Alguns processos també prenen com a indicador de compliment de la revisió el 

percentatge d’accions de millora implantades.  



 

 

  pág.38 

 

 

En canvi, en els informes, la millora fa referència principalment a la descripció i anàlisi de l’estat 

de les propostes de millora d’anteriors processos de seguiment i/o revisió, i a la proposta de 

noves accions de millora fruit de la present revisió. Així doncs, la millora es presenta com un 

resultat de la revisió dels SGIQ, i es mostra de diferents maneres. Hi ha informes que adjunten 

el pla d’acció de millores en els informes, d’altres que només llisten les accions i d’altres que 

opten per només concretar els objectius o àrees de millora sense especificar les accions 

concretes. Algun informe es limita a fer referència de l’existència d’un pla de millores, però sense 

donar-ne evidència dins de l’informe.  

“Donant resposta a la proposta TRADUCCIÓ.0074, s'han recollit dades de  satisfacció amb les tutories 

en el Màster d'Estudis de Traducció. Tanmateix, el nivell de  participació no és òptim i proposem una 

acció de millora per augmentar la participació  en aquestes enquestes. (segment codificat centre 

C8)”.  

De manera implícita, darrera d’altres subcategories també hi ha una clara intenció de millora. 

En concret, l’actualització del mapa de processos i els canvis en els processos manifestats són 

clares evidències de millora resultat de la revisió. El principal motiu d’actualització del mapa de 

processos i dels canvis en els processos és la necessitat d’adequar-lo al sistema de garantia de 

la qualitat marc de la institució a la qual pertanyen. La revisió dels processos transversals per 

part de les institucions ha comportat alhora l’actualització del mapa de processos per part del 

centre. De la mateixa manera, els nous requeriments normatius externs o interns a la institució 

són també motius d’actualització dels processos de qualitat del centre. De vegades els canvis 

són purament formals per tal de modificar la redacció del procés, incorporar noves informacions 

a la fitxa del procés o canviar la denominació de certs processos.  

“Com a conseqüència de la recent revisió i actualització dels processos transversals MSGIQ de la 

URL, s’ha inclòs al SGIQ del procés transversal MSGIQ-URL-FT-D0/01: Aspectes generals del SGIQ. 

Procés d’adscripció de la URL en el sistema de qualitat universitària.”(segment codificat centre C11).  

D’altra banda, la presentació de resultats en alguns dels informes ens posa de manifest que en 

ocasions l’informe de revisió esdevé també un instrument per rendir comptes als diferents grups 

d’interès.  

“Nombre d'estudiants matriculats per titulació i curs. El nombre d’alumnes correspon amb el 

nombre  sol·licitat a les memòries en els estudis de grau i títols propis de postgrau. En el cas del 

màster universitari, s’està treballant per obtenir més estudiants.  Resultats de les enquestes de 
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satisfacció. La satisfacció en general està al voltant de 4/5. Percentatge de participació per enquesta. 

La participació en general està entre el 50%-65%.”(segment codificat centre C5). 

“Les acreditacions de titulacions oficials s’han realitzat seguint el procés en la directriu D2 (versió 3). 

En aquest període, després de l’acreditació de tres de les titulacions oficials d’IQS-SM (GADE, MGEI 

i MDCMI, novembre de 2014), s’ha realitzat l’acreditació de sis titulacions d’IQS-SE.”  (segment 

codificat centre C10).  

El gràfic 2 mostra els tres centres (C5, C10 i C15) que presenten una freqüència en la 

subcategoria de resultats prou significativa per considerar que un dels propòsits de la revisió 

també podria ser la rendició de comptes. En dos dels centres l’informe de revisió descriu els 

resultats obtinguts en cadascun dels processos dels SGIQ, en relació amb els indicadors 

establerts en cada procés.    

En general, però, la presència de resultats i indicadors en l’informe de revisió és escassa. Malgrat 

que els processos de revisió de la majoria de centres si que presenten els indicadors que 

s’utilitzaran per valorar el compliment d’aquest procés, pocs centres exposen els resultats 

obtinguts en l’informe de revisió.  Tampoc cap informe presenta adjunt un quadre d’indicadors 

de processos per a l’avaluació dels SGIQ.  

Gràfic 2: Freqüència de la subcategoria de resultats en els informes de revisió 

 

La revisió del SGIQ hauria d’integrar la millora i la rendició de comptes com a propòsits de 

l’assegurament de la qualitat. Per una banda, la revisió ha de tenir un clar enfocament cap a la 

millora del sistema, però cal no perdre l’oportunitat de rendir comptes als diferents grups 

d’interès a través dels resultats obtinguts en el procés de revisió.  
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6.2.2 La gestió de la informació per a la presa de decisions   

Les referències a la informació tant en els processos com en els informes de revisió posen de 

manifest la importància de la gestió de la informació generada pel sistema de garantia interna 

de la qualitat en la revisió del propi sistema.  

La majoria de processos identifiquen clarament la informació associada al procés, tant la 

informació d’entrada (inputs) que els centres utilitzen per al desenvolupament del procés de 

revisió com la informació de sortida (outputs) generada com a resultat de l’execució del procés. 

En quant als inputs, es diferencien diversos tipus d’informació: a) informació que fa referència a 

normativa i/o legislació (RD 1393/2007, RD 420/2015, normativa acadèmica de la institució), b) 

informació de referència de la institució a la que pertany el centre (Estatuts, resolucions del 

rector, processos transversals, pla estratègic), c) referències a documentació de les agències de 

qualitat (Programa AUDIT, Guia de certificació d’AQU, ESG d’ENQA), d) informació dels SGIQ del 

centre (Política i Objectius de Qualitat, Pla de millora, Manual del SGIQ), e) informes del centre 

(informes de seguiment, informes de revisió del SGIQ) i d) en menor grau resultats (incidències, 

resultats enquestes de satisfacció). En canvi, la informació de sortida, entesa com  les evidències 

que el procés genera, és més homogènia entre els centres, i principalment està composta pel 

manual de qualitat actualitzat, actes de reunions de comissions i òrgans, el pla de millores, els 

informes de revisió, i el mapa o els processos actualitzats. El fet que en els informes de revisió 

no hi hagi referències a canvis o ajustaments de la informació d’entrada i de sortida dels 

processos, es dedueix que els centres consideren adequada la informació que que han definit 

per cadascun d’ells.   

En canvi, el tractament de la informació en els informes de revisió se centra més en la valoració 

dels mecanismes que alguns centres tenen per a la gestió de la informació o documentació 

generada pels SGIQ. A jutjar pels informes de revisió són pocs els centres que tenen implantats 

sistemes de gestió documental per sistematitzar i organitzar la informació que el SGIQ genera, 

atès que en molts informes es manifesta la necessitat de disposar-ne, i conseqüentment es 

proposa com a acció de millora.  

Els indicadors també constitueixen una informació de base per a la revisió dels SGIQ. No obstant, 

la presència d’indicadors en els informes de revisió és escassa, fet que dificulta valorar si la presa 

de decisions en els canvis del SGIQ es recolza en l’anàlisi dels indicadors aportats pels diferents 
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processos. En aquest sentit, cap informe de revisió presenta adjunt un quadre d’indicadors dels 

processos de qualitat. Tanmateix, alguns dels indicadors definits en els processos de revisió 

responen més a dades estadístiques que no pas a indicadors, ja que no aporten una valoració 

sobre la realitat analitzada, sinó que simplement informen sobre aquesta realitat. Un exemple 

es troba en indicadors exposats com el nombre de processos revisats i/o actualitzats, o el 

nombre de reunions dels òrgans responsable. Per contra, indicadors que sí que aportin un judici 

de valor hi ha el percentatge d’accions de millora implementades, o el percentatge de titulacions 

que assoleixen favorablement o amb excel·lència l’estàndard 3 de l’acreditació.  

La gestió de la informació i documentació és un element clau en la revisió dels sistemes de 

garantia interna de la qualitat, atès que aporta de forma sistematitzada tota la informació 

necessària per revisar l’eficàcia dels SGIQ. Els indicadors dels processos són indispensables per 

valorar el grau de compliment dels processos i valorar els objectius obtinguts, i la documentació 

generada és l’evidència que s’ha realitzat allò que es proposava  en cadascun dels processos. Les 

decisions s’han de prendre a partir de les evidències, i en aquest sentit els indicadors i la 

documentació configuren les evidències necessàries per a prendre decisions en la revisió i 

actualització del SGIQ.  

En la mateixa línia, els informes de certificació dels SGIQ apunten la gestió de la informació com 

una de les àrees a millorar. Per una banda, recomanen reforçar el sistemes de gestió 

documental, i per altra aconsellen disposar d’una bateria d’indicadors per facilitar l’avaluació 

del SGIQ.  

6.2.3 La cadena de responsabilitats en els sistemes de garantia interna de la qualitat  

El sistema de garantia interna de la qualitat ha de determinar la responsabilitat i les funcions 

dels agents implicats en cadascun dels processos. La cadena de responsabilitats es percep com 

un tema clau pels centres a jutjar per la importància que se li dona tant en els processos com en 

els informes de revisió.  

La propietat dels processos i les funcions dels agents implicats en l'execució del procés són les 

principals qüestions que es tracten en la revisió. El propietari del procés és el màxim responsable 

del seu funcionament, revisió i millora. El fet que la responsabilitat del procés de revisió recaigui 

majoritàriament en l’estructura directiva com el degà o director, el responsable de qualitat, o el 

director o president de la comissió de qualitat evidencia la importància del procés i el rol de 
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lideratge de l’equip directiu en el SGIQ. En contra hi juguen els canvis en les cúpules directives, 

provocats per la limitació d’anys de mandat, que poden comportar una manca de continuïtat en 

el desenvolupament del SGIQ. Per aquesta raó és primordial que els centres es dotin 

d’estructures tècniques expertes en qualitat per coordinar els processos i garantir la continuïtat 

de les accions iniciades (Rodríguez Espinar, 2013).   

També hi ha un certa coincidència entre centres pel que fa als agents implicats en la gestió del 

procés. De forma majoritària, aquests agents són la comissió de qualitat, la unitat de qualitat, i 

els responsables dels processos. Igualment  les funcions assignades a cadascun d’ells són molt 

similars entre els diferents centres. El gràfic 3 mostra les principals funcions atribuïdes als 

diferents agents implicats.  Com es pot observar, la funció principal de la Comissió de Qualitat 

és l’aprovació dels documents resultants del procés. Les unitats tècniques de qualitat són les 

responsables de coordinar i planificar el procés, com també de donar suport als diferents agents 

implicats. La revisió dels processos del SGIQ recau principalment sobre els propietaris de 

cadascun d’ells. Algunes de les funcions no sempre estan assignades als mateixos agents. Així 

s’observa que de vegades la Comissió de Qualitat té la funció de revisar i analitzar el manual i 

elaborar l’informe, i en altres centres aquesta funció està assignada a les unitats de qualitat. El 

mateix passa en la recopilació d’informació i anàlisi d’indicadors dels processos, que de vegades 

és responsabilitat de la unitat de qualitat i d’altres dels propietaris del procés.  

Gràfic 3: Funcions dels agents implicats en el procés de revisió del SGIQ 

Comissió de qualitat Unitats de qualitat Responsables de processos  

 Planificar el procés de revisió  
 

Revisar i actualitzar processos 
Implementar millores dels 
processos 

 Recopilació d’informació 
Anàlisi d’indicadors 

 Anàlisi i revisió del SGIQ i del manual 
Elaboració informe de revisió del SGIQ 

  

Aprovació Informe de revisió  
Aprovació del Manual  
actualitzat 
Aprovació del pla de millores 

Revisió del pla de millores   

Font: Elaboració pròpia  
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L’elaboració de l’informe gairebé sempre és responsabilitat del propietari del procés, i després 

és elevat a la comissió de qualitat per a la seva aprovació abans de la pertinent difusió a la 

comunitat. Els informes són un reflex de la preocupació dels centres entorn a la cadena de 

responsabilitat dels SGIQ, i prova d’això són els canvis en la propietat dels processos que 

s’exposen. D’altra banda, la revisió també és una oportunitat per redefinir o concretar les 

funcions tan dels propietaris del procés com d’altres agents que hi estiguin implicats. Molts 

informes expressen la necessitat de concretar i/o modificar la composició i les funcions de la 

comissió de qualitat, fet que indicaria que l’experiència i trajectòria dels centres en els processos 

de garantia de qualitat interna i externa ha suposat una millor concreció de les responsabilitats 

atribuïdes a aquesta comissió.  

“La composició de la Comissió de Qualitat del Centre és considera adequada i inclou representació  

dels estudiants i un tècnic/a de l'Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ).Cal afegir a la pàgina 19 -de la  

versió en Word- del manual que es revisa, les competències de la Comissió de Qualitat que són: a) 

Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat de les titulacions, b) Revisar i aprovar els 

informes de seguiment, c) Revisar i aprovar els autoinformes d’acreditació, d) Elaborar, revisar i 

aprovar la política i els objectius de qualitat, e) Revisar l’estat de les propostes dels plans de millora 

i fer noves propostes, i f) Revisar i aprovar el SGIQ del centre. (segment codificat centre C14).”  

Malgrat la importància que els centres atorguen a la cadena de responsabilitats, la informació 

sobre les funcions dels agents en el procés de revisió no sempre és del tot clara. En moltes 

ocasions, les funcions es troben descrites en la descripció de les accions. Potser caldria, que els 

processos de revisió disposessin d’un quadre de responsabilitats que recollís de forma resumida 

tots els agents implicats en la revisió i les seves funcions. En aquest mateix sentit, els informes 

de certificació també exigeixen que els centres descriguin amb més precisió les responsabilitats 

dels agents implicats en els processos, tot i això valoren la capacitat de lideratge de l’equip 

directiu en la implantació del SGIQ.  

6.2.4 La participació dels grups d’interès un impuls cap a la cultura de qualitat  

La cultura de qualitat és la categoria amb menys presencialitat als informes de revisió. Només 

es troben referències explícites a la cultura de la qualitat en dos dels informes, i aquestes són 

purament descriptives i d’intencions, sense entrar en cap valoració.  
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Si entenem la cultura de la qualitat com la implicació de tots els grups d’interès en aconseguir la 

millora de la institució i garantir la qualitat de l’organització i del seu producte, l’avaluació de la 

participació dels grups d’interès en el SGIQ de la institució resulta imprescindible per avançar 

cap a la cultura de la qualitat. Segurament avaluar la cultura de la qualitat resulta difícil pel 

caràcter abstracte del propi concepte, motiu pel qual no es troben referències explícites en els 

informes de revisió. En canvi, sí que es localitzen referències als grups d’interès tant en els 

processos com en els informes. En aquest sentit, el 73,33% dels processos analitzats inclouen 

els grups d’interès en la revisió, i en el 80% dels informes hi ha alguna referència als grups 

d’interès (veure annex 5 pel percentatge de la presència de categories i subcategories en els 

informes de seguiment).   

Els principals grups d’interès identificats en el procés de revisió són els estudiants, el professorat 

i el personal d’administració i serveis. Alguns centres amplien els grups també als ocupadors i a 

la ciutadania en general. Els canals de participació majoritaris són els òrgans de govern com la 

Junta de centre o el Consell d’Estudis , i comissions delegades com la comissió de qualitat o 

comissió acadèmica. La manera més comú de participar és a través del debat en els òrgans o 

comissions en els que hi són representats i a través de les seves aportacions en els instruments 

de recollida de satisfacció.  

Tot i aquestes referències, la implicació i la participació dels grups d’interès, en ocasions, resulta 

confusa. Per un banda, hi ha diferències en la definició dels grups d’interès. En aquest sentit, hi 

ha processos que consideren grups d’interès a tots els agents a qui va dirigit el procés, sense fer 

diferenciació entre els que tenen alguna responsabilitat o no en la revisió del SGIQ. Per altra 

banda, el grau d’implicació que es demana als grups d’interès és desigual entre centres. En 

alguns processos, els grups d’interès són considerats simples receptors d’informació en la 

rendició de comptes. Pocs centres, tenen en compte les necessitats i expectatives dels grups 

d’interès en la revisió, i conseqüentment en el funcionament del SGIQ. Alguns centres semblen 

ser conscients de la dificultat d’implicar els grups d’interès en el SGIQ, i en els seus informes 

reflecteixen la necessitat de revisar la participació dels grups d’interès en la revisió del SGIQ com 

a element imprescindible per a la consolidació dels SGIQ, i conseqüentment per l’impuls de la 

cultura de la qualitat al centre.  



 

 

  pág.45 

 

 

“Tot i que en la revisió del SGIQ participen tots els responsables de processos i que en la comissió  

de docència i qualitat estan representats els grups d’interès, que poden fer aportacions, es  

considera adequat que els grups d’interès en general puguin conèixer el SGIQ i fer aportacions  de 

millora. Per aquest motiu, en la proposta ESP-T.0046 volem fer una campanya específica de  difusió 

i recollida de propostes de millora adreçada a tots els grups d’interès.” (segment codificat centre 

C3)” 

6.2.5 Manca d’evidència de l’alineació entre els objectius estratègics i el sistema de garantia 

interna de la qualitat en la revisió   

Una constatació de l’anàlisi és la manca d’evidències sobre l’alineació dels objectius estratègics 

amb el sistema de garantia interna de la qualitat. Encara que alguns centres, només 5 dels 15, 

esmenten en el seu informe l’existència del pla estratègic i la necessitat d’adaptar el manual al 

pla estratègic, només un informe rendeix comptes sobre els objectius operacionals i estratègics, 

indicant que els indicadors dels objectius evolucionen favorablement, però sense mostrar-los en 

l’informe. Des de la perspectiva de la qualitat com a adequació als objectius, el sistema de 

garantia interna de la qualitat hauria d’assegurar el compliment dels objectius proposats per al 

centres, i per tant la revisió dels SGIQ hauria de reflectir si el sistema és prou eficaç per complir 

els objectius proposats. Aquest grau d’anàlisi no el trobem en cap dels informes. Atenent a les 

referències dels informes, sembla com si molts centres es trobessin en la fase prèvia de definició 

del pla estratègic.  

“En previsión del nuevo plan estratégico 2019-2022, es probable que se requiera una  revisión global 

de los procesos del centro debido a cambios estructurales para dar  cumplimiento a dicho plan. Esto 

requiere la dotación de recursos en las áreas  funcionales y en el equipo tractor del despliegue del 

SGIC.” (segment codificat C13)  

Els informes de certificació dels centres avaluats posen de manifest que encara que els centres 

tinguin una bona orientació i direcció estratègica, els manca una millor alineació entre 

l’estratègia i el SGIQ. Un dels instruments que proposen per facilitar aquest alineació és el 

quadre de comandament.  

Per contra, la política i objectius de qualitat esdevé una qüestió de reflexió per més centres. Per 

molts d’ells, la revisió del SGIQ implica també la revisió de la política i els objectius de qualitat. 

Tot i això, els informes de revisió no acostumen a exposar la valoració ni els canvis proposats en 

la política i objectius com a resultat de la revisió, motiu per el qual no s’ha pogut analitzar la 
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valoració que els centres fan de la seva política i objectius. Tampoc els informes rendeixen 

comptes del grau d’assoliment dels objectius de qualitat proposats. El fet que alguns d’ells 

expressin en l’informe la necessitat de determinar indicadors per poder valorar el seu assoliment 

ens posa de manifest la seva inexistència fins al moment.  

Dins de la categoria d’estratègia, també s’ha tingut en compte les referències al quadre de 

comandament, com a instrument de gestió de les institucions des d’una vessant estratègica. Els 

pocs centres que esmenten el quadre de comandament ho fan com a acció de millora, cosa que 

indica que no és un instrument que ara per ara s’integri dins de la gestió de la qualitat del centre.  

6.2.6 L’impacte de la certificació en els informes de revisió del SGIQ 

La certificació del SGIQ està present en els informes de revisió analitzats, ja sigui perquè la 

certificació és o ha estat un objectiu estratègic per alguns centres, o bé perquè es proposa  com 

una acció de millora de cara al futur.  

Ara bé, és la presència de determinats elements en els informes de revisió la que posa de 

manifest que alguns centres han posat en el focus de la revisió els estàndards que seran objecte 

d’avaluació en el procés de certificació.  

La següent taula presenta la correspondència entre els estàndards de la dimensió 1 sobre la 

revisió i la millora del procés de certificació i les qüestions tractades en la revisió i exposades en 

els informes.   

Taula 15: Correspondència entre el contingut dels informes de revisió i els estàndards de la dimensió 
de la certificació  

Estàndards Dimensió 1 Informes de revisió  

1.1 Sobre la cadena de 

responsabilitats 

Tots els informes de revisió analitzats han fet referència a la 

revisió i actualització de la cadena de responsabilitats del SGIQ. 

Tanmateix, la majoria d’ells indiquen el propietari i els agents 

responsables de la revisió del SGIQ.  

1.2 Mapa de processos 

actualitzats  

L’actualització del mapa de processos és un dels elements amb 

més freqüència als informes de revisió. També els informes 

rendeixen comptes dels canvis produïts en els processos.  

1.3 Dimensions d’AUDIT  Alguns dels informes de revisió estan organitzats a través de les 

directrius del Programa AUDIT. Encara que trobem algunes 
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referències a processos i resultats vinculats amb Marc VSMA, 

en general no hi ha moltes referències a aquest aspectes.  

1.4 Gestió de 

documentació  

Els processos i els informes de revisió del SGIQ mostren que els 

centres són conscients de la importància de la sistematització 

de la informació generada pel SGIQ. Prova d’això són les 

referències que alguns informes fan sobre software dissenyats 

per aquest objectius, així com les accions de millora proposades  

1.5 Gestió d’informació  La revisió i/o actualització dels indicadors de processos és 

present en molts dels informes de revisió. De la mateixa 

manera es pot apreciar la necessitat d’algun centres organitzar 

i sistematitzar la informació sobre indicadors i dades.  

1.6 Evidències en la presa 

de decisions  

El sistema de garantia interna de qualitat genera informació 

suficient perquè els centres prenguin decisions basades en els 

resultats obtinguts. No obstant, només dos informes presenten 

els resultats com a evidència per a la presa de decisions.  

Font: Elaboració pròpia  

Un altre indicador de l’impacte de la certificació en la revisió del SGIQ és la revisió dels processos 

transversals de la institució, i els canvis que aquesta revisió genera en els SGIQ dels centres. El 

procés de certificació contempla una avaluació, prèvia als centres, dels processos de caràcter 

transversal en aquells centres que els tinguin implantats. Els informes posen de manifest la 

revisió dels processos transversals per part de la institució i les implicacions que aquests han 

generat en el SGIQ dels centres.  
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7. Directrius per a la revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat  

A partir de l’anàlisi dels processos i els informes de revisió i de la detecció de fortaleses i febleses 

s’han elaborat unes recomanacions en forma de directius amb l’objectiu d’assessorar als centres 

en la revisió dels seus SGIQ.  

a)  Objectius de la revisió del SGIQ  

a.1) La revisió hauria de tenir com a objectiu principal verificar que el SGIQ és eficaç per complir 

els objectius estratègics del centre, avaluant l’alineació entre els objectius estratègics i el sistema 

de garantia interna del  centre. La definició d’un quadre de comandament en el que es defineixin 

els indicadors per cadascun dels objectius estratègics establerts permetria als centres avaluar el 

seu grau de compliment.  

a.2) A través de la revisió, el centre hauria de detectar si el SGIQ presenta disfuncions que 

impedeixin assolir els objectius estratègics establerts.   

a.3) Finalment, com a resultat de a revisió, el centre hauria de proposar accions correctives o de 

millora.  

a.4) De la mateixa manera, la revisió també hauria de tenir la funció de rendir comptes als grups 

d’interès sobre el funcionament i l’eficàcia del SGIQ del centre.  

b) Procés de revisió en el SGIQ 

b.1) D’acord amb la directriu 0 del programa AUDIT, el SGIQ del centre hauria de disposar d’un 

procés de revisió en el seu mapa de processos. El procés de revisió hauria de definir l'objectiu 

del procés, la cadena de responsabilitats, la participació dels grups d’interès, la informació 

associada d’entrada i de sortida del procés, els indicadors de compliment, i les accions que es 

desenvoluparan per revisar el SGIQ.   

b.2) Els indicadors del procés de revisió haurien de permetre valorar l’acompliment dels 

objectius del procés. En aquest sentit, els indicadors podrien referir-se al percentatge de 

processos modificats, el percentatge d’accions de millora implantades, així com el grau de 

compliment dels objectius estratègics i de política de qualitat del centre.  

b.3) El procés de revisió hauria d’establir la temporalitat en què es revisarà el SGIQ.  
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b.4) El procés de revisió hauria de definir les accions que regularan la revisió. Les principals 

accions en la revisió del SGIS haurien de ser: la valoració del compliment dels objectius 

estratègics i de la política i  objectius de qualitat, la revisió de processos a través de la recollida i 

anàlisi d’informació, l’elaboració d’un informe amb els resultats de la revisió, i la proposta 

d’accions de millora.  

c) Cadena de responsabilitats  

c.1) Els responsables de la revisió haurien de ser persones que estiguin plenament compromeses 

amb el procés d’avaluació.   

c.2) El propietari del procés haurà de ser el màxim responsable de l’execució i compliment de la 

revisió del SGIQ. L’alineació entre el SGIQ i els objectius estratègics fa recomanable que el 

propietari del procés de revisió sigui algun càrrec de l’estructura directiva. Entre les funcions del 

propietari haurien d’estar les de garantir el desenvolupament del procés, la recollida i anàlisi de 

la informació associada, i l’avaluació del procés.  

c.3) El procés hauria d’incloure també els altres agents implicats en la gestió del procés de revisió 

com ara la comissió de qualitat, la unitat de qualitat, i els responsables de processos del SGIQ.  

c.4) La Comissió de Qualitat, com a òrgan responsable de la qualitat del centre en el que hi són 

representats tots els grups d’interès, hauria de tenir la funció de discutir i aprovar l’informe de 

revisió com a document que dóna evidència de la revisió i els seus resultats.  

c.5) Les funcions de les unitats de qualitat podrien anar des de donar suport als agents en la 

revisió de del SGIQ fins a coordinar i planificar tot el procés de revisió incloent-hi la recollida i 

anàlisi de la informació generada pel SGIQ.  

c.6) Els responsables o propietaris de processos del SGIQ haurien de tenir la funció de revisar la 

implantació i el funcionament del procés que en són responsables i, si escau, haurien de 

proposar accions de millora.  

c.7) Una de les funcions de la revisió del SGIQ hauria de ser examinar la cadena de 

responsabilitats de tot el sistema, per identificar possibles llacunes en la distribució de funcions 

i responsabilitats. La cadena de responsabilitats en els processos dels SGIQ hauria de quedar 

definida a través del quadre de responsabilitats en el que s’indiquen tots els agents implicats 

amb una descripció clara de les seves funcions.  
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d) Participació dels grups d’interès 

d.1) Els grups d’interès haurien d’estar implicats en la revisió del SGIQ, i per tant el procés de 

revisió hauria de definir de quina manera i a través de quin canal participaran.    

d.2) Els canals de participació haurien d’incloure els òrgans de govern, les comissions, i els 

instruments que es realitzen per recollir la satisfacció dels grups d’interès.  

d.3) El propietari del procés hauria de ser qui defineixi els grups d’interès que estaran implicats 

en la revisió. Com a mínim haurien de quedar representats els estudiants, el professorat i el 

personal tècnic i d’administració del centre.  

d.4) La implicació dels grups d’interès i la seva participació activa en la revisió serà imprescindible 

per consolidar una cultura de qualitat en el centre.  

e) Auditoria interna del processos del SGIQ 

e.1) La revisió dels processos hauria de ser responsabilitat del propietari de cadascun dels 

processos. Aquesta revisió es podria fer conjunta amb les agents implicats en el procés a través 

d’una comissió de revisió de processos, i amb el suport de la unitat de qualitat.   

e.2) Els processos s’haurien d’avaluar a partir dels indicadors i les evidències documentals 

definides en cadascuna de les fitxes del procés, i hauria de culminar en un informe de valoració 

del procés on s’haurien d’exposar els resultats de la revisió i si escau les propostes de millora.   

e.3) La revisió dels processos també hauria de tenir en compte els processos transversals de la 

institució, per garantir l’alineació entre el SGIQ de la universitat i del centre.  

e.4) Cadria valorar si la revisió dels processos implicarà un canvi en el mapa de processos del 

SGIQ del centre.   

e.5) El resultat de la revisió de cadascun dels processos s’hauria d’exposar a la Comissió de 

Qualitat per a la seva discussió i posterior aprovació dels canvis proposats.  

f) Gestió de la informació i documentació dels processos   

f.1) La revisió del SGIQ requereix d’un instrument que reculli de forma sistematitzada els 

indicadors i les evidències documentals de cada procés.  
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f.2) Els indicadors dels SGIQ s’haurien de presentar en un  quadre d’indicadors de processos en 

el que es recullin tots els indicadors de cadascun dels processos per facilitar la revisió i 

l’avaluació.    

g) Informe de revisió  

g.1) L’informe de revisió hauria de ser el document resultant de l’avaluació interna en el qual 

s’exposa la valoració del SGIQ, deixant palès les seves fortaleses i febleses.  

g.2) L’informe de resultats no hauria de ser una simple descripció del procés de revisió, sinó 

hauria de plasmar l’anàlisi i avaluació que s’haurà fet del sistema, aportant dades que justifiquin 

la presa de decisions.  

g.3) L’estructura de l'informe hauria de donar resposta als següents apartats:  

- Valoració del grau de compliment dels objectius estratègics i de la política de qualitat del 

centre.  

- Presentació dels resultats de la revisió dels processos del SGIQ, exposant les desviacions 

detectades i, si escau, les accions correctives o de millora que es proposen. L’informe hauria 

de rendir comptes del grau d’assoliment dels indicadors definits en cadascun dels processos. 

En aquest sentit, seria recomanable adjuntar un quadre amb la bateria d’indicadors dels 

processos.  

- Seguiment de les accions del pla millora de l’anterior procés de revisió. L’informe de revisió 

hauria d’exposar l’estat de les accions de millora. En el cas que les accions de millora es 

donin per implantades i finalitzades, caldria fer una valoració de l’impacte dels seus 

resultats.  

- L’informe hauria de presentar les noves accions de millora que es proposen fruit del resultat 

de la revisió.  

g.4) L’informe de revisió hauria de ser aprovat per Comissió de Qualitat abans de ser difós a la 

resta de la comunitat universitària.  

h)Pla de millores  

h.1) El pla de millora hauria de ser l’apartat que reculli les accions que es proposen per corregir 

o millorar les febleses detectades en el procés de revisió dels SGIQ.  
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h.2) El pla de millora hauria de contenir per cada una de les accions de millora els següents 

apartats:    

- Explicar el punt feble a corregir o millorar amb l’acció que es proposa (diagnòstic)  

- Descriure l’objectiu que es persegueix amb la millora.  

- Apuntar les accions a realitzar per aconseguir la millora.  

- Indicar quin és l’abast de la millora: centre, grau, màster.  

- Vincular l’acció de la millora amb el corresponent procés de qualitat del SGIQ del centre.  

- Determinar el responsable del seguiment i la implantació de l’acció de millora.   

- Definir indicadors que permetin valorar el grau de compliment de la millora  

- Especificar el termini previst per a la de finalització de la millora, i determinar la prioritat 

de l’acció (alta, mitjana o baixa).  

h.3) Les accions de millora resultat del procés de revisió s’haurien d’incorporar al pla de millora 

del centre.  

i) Rendició de comptes i difusió   

i.1) L’informe de revisió i el pla de millora hauria de ser difós als grups d’interès per canals 

habituals del centre. De la mateixa manera, hauria de ser públic en la pàgina web del sistema de 

garantia interna de la qualitat.  

8. Conclusions  

1. La metodologia emprada ha permès donar resposta a les qüestions inicialment plantejades 

i assolir els objectius proposats.  

En primer lloc, s’ha verificat que els centres analitzats revisen els SGIQ tenint en compte els 

elements identificats clau en els models de gestió de la qualitat i en els estàndards de certificació 

i assegurament de la qualitat. En segon lloc, en la discussió dels treball s’ha posat de manifest 

les febleses i fortaleses de la revisió dels centres objecte d’estudi a partir de l’anàlisi dels 

processos i informes de revisió. Per últim, el treball defineix i proposa unes directrius per a la 

revisió del SGIQ que incorporen els punts forts detectats en l’anàlisi i corregeixen les àrees 

considerades més febles. 

La tècnica d’anàlisi del contingut ha estat adequada per a l’estudi i tractament dels processos i 

dels informes de revisió. Per una banda, la tècnica ha facilitat organitzar de forma sistemàtica la 



 

 

  pág.53 

 

 

informació continguda en els processos i els informes de revisió dels centres analitzats. Per altra 

banda, ha permès comptabilitzar la presència i freqüència de les categories definides per 

després poder fer un tractament estadístic de dades qualitatives. Ambdós qüestions han afavorit 

una anàlisi en profunditat de com els centres revisen els seus SGIQ.  De la mateixa manera, les 

categories establertes prèviament a  l’anàlisi del contingut dels processos i informes de revisió 

han permès verificar de forma precisa la presència dels elements claus en la revisió dels SGIQ 

dels centres analitzats, i han facilitat discernir els conceptes que caracteritzen la revisió.  

2. Els punts febles identificats en la revisió concorden amb els resultats dels processos de  

certificació.  

L’anàlisi dels resultats dels informes de certificació ratifiquen les febleses i fortaleses de la revisió 

dels SGIQ detectades en aquest treball. El fet que els punts forts i les àrees de millora assenyalats 

en els informes de certificació coincideixin considerablement amb els identificats en l’anàlisi del 

treball verifica que el diagnòstic realitzat ha estat pertinent. En aquest sentit, la tècnica DAFO 

ha facilitat classificar en febleses i fortaleses els resultats obtinguts en l’anàlisi, a l’hora que ha 

afavorit la identificació d’elements per a la discussió posterior. 

3. La revisió del SGIQ respon més a un model d’auditoria que no pas a un model d’avaluació 

per a la millora.  

A excepció de pocs centres, la revisió es limita principalment a verificar el correcte funcionament 

dels processos, sense entrar a valorar de forma més transversal les febleses i fortaleses del SGIQ 

en relació als objectius estratègics de la institució.  Per bé que en la fonamentació teòrica es va 

optar per adoptar el model d’avaluació per a millora -precisament per la importància de 

l’avaluació interna com a procés autoreflexiu-, el treball ha evidenciat que la revisió dels centres 

analitzats s’apropa més a un model d’auditora, centrat més en els processos i sense aportar 

gaires judicis de valor del sistema. En aquest sentit, caldria que la revisió dels SGIQ prengués un 

enfocament més reflexiu en el que s’incorporessin elements valoratius.  

4. La desigualtat en la profunditat, contingut i extensió dels informes de revisió posa de 

manifest que en alguns centres la revisió no és un procés consolidat.  

La desigualtat en la revisió del SGIQ fa pensar que la revisió encara és un procés incipient i poc 

madur en alguns centres. Encara que els processos de revisió siguin força similars entre centres, 
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el resultat de la revisió és molt dispar entre ells. Així doncs, hi ha revisions que mostren un grau 

elevat de profunditat en l’avaluació i que presenten resultats consistents i coherents amb la 

diagnosi realitzada, i en canvi hi ha altres revisions que es queden amb la superficialitat i la 

formalitat del sistema. Un dels aspectes menys desenvolupats en la revisió dels SGIQ és 

possiblement el tractament, anàlisi i presentació d’indicadors. En general, els informes de revisió 

no exposen els indicadors que s’han utilitzat per a la revisió i que justifiquen la presa de decisions 

en relació als canvis o millores proposades. De la mateixa manera, es percep certa confusió entre 

el que són indicadors, resultats i evidències del sistema. Atès que la gestió de la informació i 

documentació és clau per a la revisió dels SGIQ, caldria que els centres reforcessin aquests 

aspectes.  

5. Malgrat que en la majoria d'informes de revisió no es troben referències a l'assoliment dels 

objectius del centre, hi ha evidències que demostren que el concepte de qualitat darrera de la 

revisió del SGIQ és l'adequació als objectius.  

En la fonamentació teòrica, el concepte de qualitat adoptat en la revisió del SGIQ va ser el de la 

qualitat entesa com a adequació als objectius. Però son pocs els informes de revisió que exposin 

el grau de compliment dels objectius estratègics del centre o que valorin l’adequació del SGIQ 

per assolir aquests objectius.  Tot i això, l’actualització del mapa i dels processos del SGIQ, el pla 

de millora proposat i la presentació de determinats resultats es poden considerar evidències 

que mostren que la qualitat en el procés de revisió implica verificar el correcte funcionament 

dels centres per aconseguir els objectius plantejats. En aquesta línia, un camp d’estudi 

interessant podria ser l’anàlisi de l’adequació dels SGIQ amb els objectius estratègics de les 

institucions i els centres universitaris.   

6. Així com el procés d’acreditació de programes formatius va contribuir a la millora de les 

titulacions, la certificació ha d’esdevenir una oportunitat per millorar els SGIQ dels centres.   

La certificació és una oportunitat per als centres per avaluar els SGIQ. El treball posa de relleu 

que els centres tenen com a horitzó proper la certificació del SGIQ com a pas previ a l’acreditació 

institucional. A banda de les diverses referències explícites a la certificació, ja sigui com a 

objectiu estratègic o com a acció de millora, la presència de determinats elements en els 

informes de revisió fan palès que els centres han revisat el SGIQ tenint en compte els estàndards 

de la guia de certificació. Així doncs, la certificació ha servit, o servirà, com a pretext per la revisió 
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dels SGIQ. Ara bé, cal evitar que la revisió del SGIQ es converteixi en un acte burocràtic per 

aconseguir un determinat estatus.  

7. Les agencies externes de qualitat haurien de potenciar la seva funció de monitoratge en la 

revisió del SGIQ enlloc d’assumir una funció merament avaluativa.  

L’acreditació institucional suposa un canvi important per als centres, sobretot perquè augmenta 

la seva capacitat d'autonomia en el control de les titulacions. Els centres han passat d’acreditar 

les titulacions a certificar els sistemes de garantia interna de la qualitat en un breu espai de 

temps. Els centres necessiten temps per assimilar el que suposa el canvi en l’abast de l’avaluació 

i les repercussions que té en el seu funcionament. És per aquesta raó, i atenent als resultats del 

treball, que considero que seria convenient que les agències externes de qualitat adquirissin una 

funció de monitoratge amb l’objectiu d’assessorar als centres en la revisió i millora de la 

implantació del SGIQ. En aquest sentit, les agències podrien formar part de l’auditoria interna 

del SGIQ com a agents externs. La implicació de les agències externes de qualitat en la revisió 

interna dels SGIQ reduiria la percepció de burocràcia per part dels centres, augmentaria la 

implicació dels grups d’interès i, conseqüentment, ajudaria a consolidar una cultura de qualitat.    

8. El lideratge dels equips rectorals és imprescindible per assegurar la qualitat i l'autonomia 

dels centres universitaris.  

Encara que el procés de revisió ha de ser motivat des dels centres i amb el màxim compromís 

dels seus responsables, és important un lideratge exercit des dels equips rectorals en forma de 

suport o directrius d’actuació. L’anàlisi dels processos i informes ha deixat palesa l’existència de 

directrius comunes per part de les agències i/o unitats de qualitat  d’algunes universitats. Aquest 

lideratge també es pot observar en la certificació de centres, en la que cinc dels deu centres que 

han obtingut la certificació són d’una mateixa universitat. La certificació no només avalua els 

SGIQ dels centres, sinó que també valora els processos que són transversals, fet que implica un 

compromís i una responsabilitat també per part de la universitat. La consolidació del SGIQ passa 

inevitablement perquè els equips rectorals incorporin en la seva estratègia el suport als centres 

en l’assegurament de la qualitat.   
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9. La revisió és una peça clau per implementar el cicle de millora contínua.  

Com s’ha comprovat en el treball, la revisió i la millora són processos que es retroalimenten. 

L’objectiu principal de la revisió és la millora, i la millora neix d’una fase prèvia de diagnòstic com 

és la revisió. La retroalimentació entre aquestes dues fases és el que permet establir un cicle de 

millora, i quan aquest cicle està interioritzat i consolidat per la institució és quan la millora pot 

esdevenir contínua. Les fases d’aquest cicle passen per la revisió i detecció de necessitats, la 

planificació i  implantació d’accions de millora i el seguiment i anàlisi dels resultats de les accions 

implantades. Així doncs, la revisió es troba tant a l’inici del cicle amb una funció diagnòstica com 

al final del procés amb una funció de comprovació de l’assoliment. El cicle de millora contínua 

està força integrat en els programes formatius, degut principalment a l’obligatorietat tant del 

seguiment com de l’acreditació que requereixen tant un procés d’avaluació com de millora. Ara 

el repte es troba en consolidar aquesta metodologia en la revisió i millora dels SGIQ.  
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Annexos  

Annex 1: Codificació a través del software MAXQDA 
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Annex 2: Fiabilitat de les categories establertes en l’anàlisi del contingut  

Per comprovar la fiabilitat de la tècnica es va demanar la col·laboració a dos professors del 

màster. La seva tasca consistia en codificar uns breus fragments d’informes de revisió per 

després corroborar la coincidència entre els seves codificacions i les meves.  

 

Informe de revisió Centre 1 

L’objectiu d’aquest procés és establir la sistemàtica a seguir per elaborar i revisar els objectius 

de la política de qualitat de la Facultat de Psicologia dins el marc del Pla director de la Universitat 

Autònoma de Barcelona.  

S’han realitzat els següents canvis en els OUTPUTS:  

- Inclusió́ de l’Informe de seguiment de centre, ja que és en aquests informes anuals on es 

detallen les accions de la Facultat en matèria de qualitat, en els diferents estàndards, seguint 

les línies estratègiques marcades pel Programa Electoral.  

- Inclusió́ del Quadre de comandaments de la UAB, ja que aquest quadre de comandament és 

el resultat de les línies estratègiques que es marquen des de la UAB, i que serveixen de guia 

per la composició́ dels equips de centre.  

Per la realització́ de la present revisió́, i amb el suport de la Tècnica de Qualitat de la Facultat i 

personal d’administració́ i serveis, s’ha creat un espai al Nebula que millora la traçabilitat dels 

canvis en els processos. Per cada procés, s’ha generat un document on la persona responsable 

del mateix té tota la informació́ necessària per revisar-lo (manual del procés, llistat d’indicadors, 

i taula de proposes de l’anterior revisió́).  

Expert 1 Expert 2 Berta Roca  

Categoria 3: Informació 

Categoria 6: Rendició de 

comptes  

Categoria 7: Cultura qualitat 

Categoria 2: Grups d’interès 

Categoria 3: Informació  

Categoria 5: Estratègia  

Categoria 8: Millora 

Categoria 1: Responsabilitats 

Categoria 3: Informació 

Categoria 6: Rendició de 

comptes  

Categoria 1: Responsabilitats 
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Informe revisió centre 2 

Objectiu 2 - TRANSVERSALITZACIÓ I EXTENSIÓ DE L’SGIQ I IMPULS A LA CULTURA DE LA MILLORA 

DE LA QUALITAT  

Projecte - Desplegament del mapa de processos UVic-UCC actual El mapa de processos 

actualment vigent per a l’SGIQ és el resultat de diverses fases i revisions en les quals s’han anat 

descrivint els processos estratègics, clau i de suport que el conformen. Aquesta mecànica ha 

portat a certes desigualtats quan es mira el mapa en el seu conjunt, tant en les àrees que hi són 

representades com en la profunditat i la minuciositat de les descripcions. En afrontar la 

certificació d’implantació del sistema i, sobretot, si es vol que l’SGIQ tingui un paper central en 

l’activitat de la Universitat, caldrà fer evolucionar aquest mapa, reequilibrar-lo allà on calgui, 

donar-lo a conèixer, baixar-lo a nivell de centres, etc., per tal de garantir que reflecteix amb la 

màxima fidelitat possible els processos imprescindibles per a l’avaluació de la qualitat i per a la 

millora contínua de cada centre. 

Expert 1 Expert 2 Berta Roca  

Categoria 4: Processos Categoria 4: Processos 

Categoria 5: Estratègia  

Categoria 4:  Processos  

 

Objectiu 3 - OPTIMITZACIÓ DELS INDICADORS I TREBALL AMB RÀNQUINGS  

Projecte - Elaboració d’un quadre de comandament integral multinivell El primer projecte 

d’aquest tercer objectiu és l’elaboració d’un quadre de comandament que integri dades de la 

Universitat, dels centres i de les titulacions. La gran majoria d’aquestes dades existeixen ja 

actualment, però caldrà que conformin un sol quadre de comandament. Aquest projecte encara 

no presenta resultats que es puguin declarar en aquest informe, però des de l’Àrea de Qualitat 

de la UVic-UCC s’està treballant per tal de donar-hi resposta.  

Projecte - Observació permanent de dades comparatives dins del Sistema Universitari de 

Catalunya Un segon projecte sobre la gestió d’indicadors consisteix en l’observació permanent 

dels indicadors del Sistema Universitari de Catalunya (SUC) i la comparació amb els indicadors 

UVicUCC, amb dues finalitats: la d’ajudar a la gestió de la Universitat detectant en quines àrees 

evoluciona favorablement o desfavorable en relació amb la tendència del SUC i la de generar un 
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discurs comunicatiu cap a la societat. Com en el cas anterior, aquest projecte tampoc presenta 

resultats que es puguin declarar en aquest informe, tot i així s’especifica una acció que forma 

part del projecte i que s’ha portat a terme en la revisió. 

Expert 1 Expert 2 Berta Roca  

Categoria 6: Rendició de  

Categoria 7: Cultura qualitat 

Categoria 3: Informació  

Categoria 5: Estratègia  

Categoria 3: Informació   

Categoria 5: Estratègia  

 

Informe de revisió Centre 3 

Punts forts:  

Manual SGIQ:   

L’actualització de l’Organigrama d’ESADE incloent la reorganització interna, ha influenciat molt 

positivament en l’assegurament de la qualitat acadèmica i la coherència dels programes 

formatius d’acord amb la missió, els valors i el model pedagògic d’ESADE.  La inclusió d’una taula 

d’acrònims, facilita en tot moment la nomenclatura utilitzada durant tot el Manual.  Un nou 

mapa de processos actualitzat i més detallat segons si són processos estratègics, clau o de 

suport.  La inclusió d’Annexes, permet amb:  Gestió documental SGIQ, permet agilitzar la cerca 

i transparència de tota la documentació relacionada dins de cada procés mitjançant una 

codificació específica per procés i document i la seva ruta de cerca.  Taula dels processos 

associats al SGIQ amb els processos transversals MSGIQ de la URL.  Relació dels estàndards 

segons les Dimensions AQU i les Directrius del SGIQ d’ESADE i URL.  

Processos SGIQ:   

La revisió i actualització dels processos segons la seva vinculació amb els processos transversals 

MSGIQ de la URL, permeten fer el seguiment complert dels procediments específics de centre i 

de la URL.  La inclusió de la persona responsable de cada procés, ens permet conèixer el màxim 

responsable de cada procés.  L’actualització de les funcions específiques de l’UQIAD-URL envers 

als processos transversals i de centre, permeten conèixer el grau de seguiment, revisió i 

aprovació per part dels òrgans de la URL.  L’actualització del procés ESADE_D6_01 incorporant 

la nova enquesta específica del Treball Final de Programa (TFG/TFM) la qual ens permet conèixer 

el grau de satisfacció per part de l’alumnat d’ESADE. Aquesta nova enquesta permet diferenciar 
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els ítems de l’enquesta que es passava fins ara als TFG i TFM (Enquesta Assignatura) i recollir i 

analitzar els resultats obtinguts d’una manera més eficaç. 

Expert 1 Expert 2 Berta Roca  

Categoria 4: Processos Categoria 4: Processos Categoria 4: Processos 
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Annex 3: Taula 16: Percentatge de presència de les categories i subcategories en els processos 

de revisió  

 
Presència de les subcategories en els processos 

de revisió dels centres analitzats 

 Núm. % 

Millora 15 100,00 

Rendició de comptes  14 93,33 

Objectiu del procés 13 86,67 

Procediments 15 100,00 

Informació  15 100,00 

Grups d'interès 11 73,33 

Responsabilitat  13 86,67 
Font: Elaboració pròpia  

 
 

 
Presència de les subcategories en els processos 

de revisió dels centres analitzats 

  Núm. % 

Millora 15 100,00 

Cultura qualitat 0 0,00 

Rendició de comptes:Indicadors 12 80,00 

Rendició de comptes:Resultats 11 73,33 

Estartègia 0 0,00 

Objectiu del procés 13 86,67 

Mapa de processos 7 46,67 

Procediments:Fluxograma 15 100,00 

Informació:Gestió informació 1 6,67 

Informació:Versions 11 73,33 

Informació: INPUTS 14 93,33 

Informació:Evidències 14 93,33 

Grups d'interès 11 73,33 

Quadre de responsabilitats 1 6,67 

Responsabilitats: Agents implicats 8 53,33 

Responsabilitats: Propietat del procés 13 86,67 
Font: Elaboració pròpia  
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Annex 4: Gràfic 4: Freqüència de subcategories en els informes de revisió  

 

 
Font: MAXQDA 2020 
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Annex 5: Taula 17: Percentatge de presència de les categories i subcategories en els informes  

de revisió  

 

 

 Presència de les subcategories en els informes de revisió 
dels centres analitzats 

 Núm.  % 

Estratègia 12 80 

Millora 15 100 

Rendició comptes  14 93,33 

Processos SGIQ 15 100 

Informació  12 80 

Grups interès 12 80 

Responsabilitats  15 100 

Cultura qualitat  2 13,33 

Font: Elaboració pròpia  

 

  Presència de les subcategories 
en els informes de revisió dels 

centres analitzats 

Categories Subcategories T % 

Estratègia Quadre de comandament 4 26,67 

Política i Objectius de la qualitat 11 73,33 

Pla i objectius estratègics del centre 5 33,33 

Millora Estat de les accions de millora 11 73,33 

Noves accions  o àrees de millora 11 73,33 

Rendició de comptes Outputs (resultats, informes) 10 66,67 

Canvi indicadors en els processos 9 60 

Presentació Indicadors 1 6,667 

Processos SGIQ Actualització i o canvis en els processos 13 86,67 

Mapa de processos (referències o canvis) 12 80 

Informació INPUTS del procés 4 26,67 

Instruments gestió informació/processos 11 73,33 

Outputs de processos (evidències) 3 20 

Grups d’interès Grups d'interès 12 80 

Responsabilitats Comissió de qualitat 8 53,33 

Funcions responsables 11 73,33 

Canvis en la cadena de responsabilitats 8 53,33 

Responsable revisió 11 73,33 

Cultura de qualitat Cultura de qualitat 2 13,33 
Font: Elaboració pròpia  
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