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1. Els criteris i estàndards europeus de qualitat

1.1. Introducció

Els sistemes de garantia de la qualitat estan integrats per un conjunt de proces-

sos, instruments i agents que contribueixen a la millora continuada, aporten

confiança i faciliten la tasca de retre comptes. Els sistemes es basen en l'adopció

d'uns estàndards de qualitat, uns paràmetres de referència que s'estableixen

per a mesurar, avaluar i millorar un producte o servei. El primer repte que ha

d'afrontar qualsevol sistema que vulgui garantir la qualitat dels seus productes

o serveis és identificar quins paràmetres defineixen aquesta qualitat i buscar

el consens entre tots els implicats sobre quins són o han de ser els estàndards

exigibles.

Establir aquests estàndards no sempre resulta senzill. Els factors o elements

tangibles són susceptibles de ser quantificats i, en conseqüència, mesurats, fet

que permet posar-los en relació amb un valor de referència amb relativa fa-

cilitat. Però quan ens trobem enfront d'un element intangible, sorgeixen cer-

tes dificultats a l'hora d'identificar la mesura que permet avaluar el comporta-

ment, el progrés o la desviació. Aquesta dificultat explica per què els models de

qualitat han començat a aplicar-se i exigir-se en els ensenyaments universitaris

i, en general en l'àmbit dels serveis, amb posterioritat als models de qualitat

del sector industrial.

Introduir-nos en la qualitat dels ensenyaments universitaris ens pot suggerir

algunes qüestions prèvies, relacionades amb el què, qui i com.

1) Què són o haurien de ser els estàndards de qualitat exigibles a una univer-

sitat?

2) En quina mesura aquests estàndards són compartits per tots els agents impli-

cats més directament: universitats, administracions, estudiants i ocupadors?

3) I com podem assegurar la comparabilitat d'aquesta qualitat, i dels seus re-

sultats, en un entorn internacionalitzat?

1.2. Directrius per a la garantia de la qualitat a Europa

En l'àmbit universitari europeu hi ha experiències puntuals de certificació o

acreditació de la qualitat anteriors als anys noranta1. Però la primera experi-

ència compartida, per a avaluar la qualitat en l'educació superior a Europa,

(1)Acreditation Board for Enginee-
ring (ABET) o Council for Higher
Education Acreditation (CHEA).
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correspon a l'European Project for Evaluating Quality in Higher Education, aprovat

el 1995. Aquest projecte pilot europeu va posar de manifest la necessitat de

fomentar una acció coordinada dins d'una àrea de qualitat a Europa.

La declaració de Bolonya de 1999 va recollir aquesta idea i ràpidament els paï-

sos europeus van posar sobre la taula la necessitat de desenvolupar uns criteris

i unes metodologies compartits mútuament. En la reunió ministerial de Ber-

lín (2003) es va encarregar a ENQA que, per mitjà dels seus membres i en co-

operació amb l'Associació Europea d'Universitats (EUA), l'Associació Europea

d'Institucions d'Educació Superior (EURASHE) i la Unió Nacional d'Estudiants

d'Europa (ESIB), desenvolupés un conjunt d'estàndards, procediments i reco-

manacions sobre garantia de qualitat de l'educació superior d'aquesta àrea.

El conjunt consensual d'estàndards, procediments i recomanacions proposat

per ENQA va ser aprovat a Bergen l'any 2005 i va configurar el sistema de

qualitat de l'EEES sobre les bases següents:

• Les universitats i les institucions d'educació superior són els agents res-

ponsables principals de la qualitat dels ensenyaments superiors i de la seva

garantia.

• Les universitats i les institucions d'educació superior han de ser capaces

de demostrar la seva qualitat tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit in-

ternacional.

• La transparència i la utilització d'experts externs són importants per a la

garantia de la qualitat.

Els criteris i les directrius per a la garantia de la qualitat en l'EEES han

estat acceptats com a instrument de desenvolupament de sistemes in-

terns de garantia de la qualitat i de certificació externa de la qualitat

d'una qualificació universitària.

Precisament, un dels criteris principals per a la consolidació de l'estratègia de

l'EEES ha estat adoptar aquests estàndards de qualitat, i a més establir un Re-

gistre Europeu d'Agències Certificadores de la Qualitat de l'Ensenyament Su-

perior2 que reforça la confiança en el sistema i facilita el reconeixement mutu

de les certificacions de qualitat.

Els estàndards europeus no entren en el detall de com han de ser els ensenya-

ments, sinó que se centren en la necessitat d'establir processos de qualitat, ob-

jectius de qualitat i accions per a assolir-los, i en la importància d'analitzar els

resultats i de fixar els efectes d'aquesta anàlisi sobre les accions.

(2)European Quality Assurance
Register for Higher Educaction
(EQAR).
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Els criteris i les directrius s'han desenvolupat perquè siguin una font de suport

i orientació per a les institucions d'educació superior que estan desenvolupant

els seus propis sistemes de garantia de qualitat i perquè siguin utilitzats per les

agències de garantia de qualitat que treballen en l'EEES. Els criteris s'han orga-

nitzat en tres blocs, que comprenen els aspectes següents: la garantia interna

i la garantia externa de la qualitat en les institucions d'educació superior i la

garantia de qualitat de les agències de garantia externa.

De manera resumida, aquests criteris estableixen el següent:

I. Les institucions han de tenir polítiques, i procediments associats, per a ga-

rantir la qualitat dels seus programes i títols; desenvolupar una cultura de qua-

litat, i implantar estratègies per a la millora continuada. L'estratègia, la política

i els procediments han de tenir rang formal i preveure el paper dels estudiants

i de la resta dels agents implicats.

Les institucions han de disposar també de mecanismes formals per a

l'aprovació, la revisió periòdica i el control dels seus programes i títols.

II. La garantia externa de la qualitat d'institucions i programes s'ha de dur a

terme de manera periòdica, i els procediments de garantia externa de qualitat

han de tenir en compte l'eficàcia dels processos de garantia interna. La fina-

litat i els objectius dels processos de garantia externa de qualitat han d'estar

delimitats abans del desenvolupament del mateix procés. Les agències han de

publicar periòdicament un informe valoratiu dels resultats de les revisions i

les avaluacions dutes a terme.

III. Les agències són les responsables de dur a terme les activitats de garantia

externa de qualitat de manera regular i, per això, han de ser reconegudes for-

malment com a agències amb responsabilitat en la garantia externa per les

autoritats competents de l'EEES.

Els processos, els criteris i els procediments utilitzats per les agències han

d'estar disponibles públicament i incloure:

• Una autoavaluació o avaluació�interna.

• Una avaluació�externa.

• La publicació del resultat del procés d'avaluació.

• Un procediment�de� seguiment per a revisar les accions dutes a terme

d'acord amb les recomanacions de l'informe d'avaluació.
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2. Els processos d'avaluació

2.1. Introducció a l'avaluació universitària

Des de fa algun temps, la comunitat universitària participa en processos per

tal d'avaluar la seva activitat docent, la seva activitat de recerca o producció

científica i la seva organització i prestació de serveis.

Malgrat els diferents models d'avaluació assajats, actualment els processos

d'avaluació s'orienten a la millora, i per això la seva dinàmica es fonamenta

més en la constatació de l'assoliment d'objectius, analitzant resultats i mitjans,

que no pas a avaluar l'excel·lència o la qualitat en termes absoluts. L'avaluació

com a mitjà de millora de la qualitat de l'ensenyament ha de tenir les carac-

terístiques següents:

• Ha de combinar l'avaluació interna i l'externa.

• Ha de tenir avaluadors independents i tots els interessats hi han de parti-

cipar.

• Ha de ser transparent, mitjançant l'existència de procediments i la publi-

cació de resultats.

2.2. L'avaluació universitària a Espanya

Els primers passos en el procés d'avaluació universitària a Espanya arrenquen

amb el Projecte experimental per a l'avaluació de la qualitat de l'ensenyament

superior (1992) i el Programa pilot europeu d'avaluació (1994), en el qual van

participar disset universitats espanyoles. Aquests projectes van permetre, entre

d'altres, preparar i validar unes eines metodològiques per a l'avaluació univer-

sitària i constatar la importància de l'establiment d'una política de qualitat a

les universitats.

El 1995 es va aprovar el primer Pla nacional d'avaluació de la qualitat de les

universitats espanyoles (PNAQUE, 1995-2000), amb l'objectiu d'avaluar de ma-

nera integrada els ensenyaments, la recerca i la gestió dels serveis universitaris.

El programa es basava en una metodologia mixta, d'autoavaluació i avaluació

externa; se seguia de manera voluntària i va suposar establir i consolidar uni-

tats tècniques de qualitat en la majoria de les universitats participants.
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Conclòs el programa, i per tal de donar continuïtat al procés d'avaluació ins-

titucional engegat i a la implantació de sistemes de qualitat a les universitats,

es va aprovar un segon Pla de qualitat de les universitats (PQU, 2001). A dife-

rència de l'anterior, aquest programa exigia a les universitats una planificació,

amb l'objectiu d'avaluar tots els ensenyaments que, com a mínim, tingues-

sin dos anys d'implantació3. Així mateix, el pla preveia una avaluació cíclica

i permanent basada en el seguiment i la revisió de resultats4. El desenvolupa-

ment i la gestió d'aquest pla va afavorir que les agències autonòmiques que

hi havia en aquell moment participessin en el procés d'avaluació institucional

(AQU Catalunya; Axencia para a calidade do Sistema Universitario de Galícia,

ACSUG; Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, AQUIB; i la Uni-

tat per a la Qualitat de les Universitats Andaluses, UQUA).

La Llei orgànica 6/2001, d'universitats (LOU), aprovada el desembre del ma-

teix any, va suposar un canvi en aquesta dinàmica d'avaluació i en el seu marc

organitzatiu. La LOU va encarregar l'avaluació dels ensenyaments universita-

ris, de l'activitat investigadora, docent i de gestió, i dels serveis i programes de

les universitats a l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació

(ANECA). I va preveure que, mitjançant una llei, les comunitats autònomes

poguessin crear òrgans d'avaluació de la qualitat del sistema universitari auto-

nòmic, amb capacitat per a regular el règim jurídic i retributiu del professorat

i per a assumir les competències relacionades amb l'avaluació de la qualitat de

les universitats del seu àmbit de responsabilitat. Una vegada creada l'agència

nacional ANECA, a la fi de 2002, el PCU iniciat el 2001 va quedar sense efecte

i ANECA va engegar un nou Programa d'avaluació institucional (PAI).

De manera paral·lela, i en ús de les seves competències, AQU Catalunya va en-

gegar un programa d'avaluacions i va impulsar diferents accions amb l'objectiu

d'implicar els estudiants en processos d'avaluació. Inicialment, la presència

d'estudiants es va limitar als comitès d'avaluació interna, però a partir de l'any

2004 aquesta participació es va estendre als comitès externs d'avaluació de

programes, de serveis o de sistemes interns de garantia de la qualitat de les

universitats. Així mateix, els estudiants participen com a membres de la co-

missió d'avaluació de la qualitat d'AQU Catalunya.

Per a cada procés d'avaluació, AQU Catalunya elabora unes guies d'avaluació.

Aquestes guies recullen els criteris d'avaluació amb l'objectiu d'aportar objec-

tivitat i homogeneïtat al procés i servir com a eina de treball dels avaluadors.

La guia per a l'avaluació interna és l'eina principal perquè el comitè

d'avaluació intern elabori l'autoinforme. La guia per a l'avaluació ex-

terna és l'eina principal perquè el comitè d'avaluació extern elabori

l'informe d'avaluació.

(3)Les universitats que havien parti-
cipat en el I PNAQUE podien optar
per repetir l'avaluació o donar-la
per vàlida.

(4)Calia planificar una segona ava-
luació dels programes, des del se-
gon o tercer any de la primera,
amb l'objectiu de revisar la implan-
tació dels canvis compromesos en
l'avaluació anterior.
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2.3. L'avaluació interna

El conjunt de processos interns de garantia de la qualitat sorgeix de la volun-

tat explícita del Consell de Govern de la universitat d'establir mecanismes de

millora continuada en el funcionament de la institució.

En una universitat pot ser objecte d'una avaluació interna la institució mateix,

un centre, una titulació o un servei. L'avaluació interna o autoavaluació és el

procés de reflexió intern que permet obtenir un diagnòstic objectiu de l'objecte

avaluat i engegar accions per a la millora.

El procés d'avaluació interna és el que es dóna en el si de la comunitat

universitària mateix.

El procés d'avaluació s'inicia amb la constitució del Comitè Intern d'Avaluació

(CIA), i els elements clau del procés avaluador són els següents:

• Les dades i la informació recollida

• L'autoinforme elaborat pel comitè

El comitè intern que fa l'avaluació està integrat per membres de la comunitat

universitària i, generalment, en formen part algun membre del Consell de

Govern, responsables acadèmics i professorat, personal de gestió i estudiants

i graduats.

El comitè té com a funció principal elaborar un informe

d'autoavaluació que, a partir de la informació recollida durant el pro-

cés, reflexioni, analitzi i valori la institució, el centre, la titulació o el

servei avaluat.

L'autoavaluació es basa en l'anàlisi de la situació de l'objecte avaluat a par-

tir d'un model o guia d'avaluació, que estableix els àmbits avaluats i els cri-

teris que s'han de seguir. El procés ha d'estar fonamentat en les proves que

s'hagin recollit i que confirmin les afirmacions i les valoracions fetes pel comi-

tè. L'autoavaluació ha de proposar accions o millores per a resoldre mancances

o superar punts febles detectats.

L'autoinforme ha de ser fruit d'un procés participatiu i ha de tenir el consens

de la unitat avaluada. El comitè ha d'elaborar un esborrany de l'autoinforme

i l'ha de difondre internament per incorporar-hi els comentaris que consideri

pertinents en el marc de l'avaluació. Una vegada finalitzat el procés, el comitè

intern ha de difondre l'informe d'autoavaluació a tota la comunitat universi-

tària.
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2.4. L'avaluació externa

El procés d'avaluació externa té com a objectiu principal validar la visió

interna d'una autoavaluació. Aquesta validació es duu a terme amb la

lectura prèvia i l'anàlisi de l'autoinforme i amb una visita externa a la

institució o centre avaluat.

Per a fer l'avaluació externa es constitueix un Comitè d'Avaluació Externa

(CAE), habitualment integrat entre dos i cinc avaluadors (segons el procés).

Els criteris de selecció dels membres d'un comitè extern tenen relació amb el

següent:

• l'experiència professional de l'avaluador,

• la seva relació, com a grup d'interès, amb la unitat avaluada i,

• el coneixement i la destresa amb el model d'avaluació que s'ha d'aplicar.

Els objectius fonamentals que el CAE ha d'assolir amb la lectura de

l'autoinforme són els següents:

• Valorar les proves aportades segons els estàndards, les directrius i els criteris

específics de qualitat, definits en la guia d'avaluació.

• Identificar els punts forts i febles en el funcionament de l'objecte avaluat.

• Analitzar les accions de millora proposades en l'autoinforme i fer suggeri-

ments sobre altres mesures que podrien contribuir a la millora de la qua-

litat, amb l'objectiu que la unitat avaluada arribi a formular i planificar un

conjunt d'accions viables.

La lectura de l'autoinforme es complementa amb la visita a la institució o

unitat avaluada, en què a partir de les entrevistes i de l'intercanvi d'informació

amb tots els grups d'interès de la universitat es podran validar els punts forts

i les àrees de millora.

Una vegada acabat el procés, el CAE elabora un informe final que ha de ser

remès a la unitat/institució avaluada perquè el tingui en consideració. Per tal

de donar transparència als processos d'avaluació, els resultats de l'avaluació es

fan públics.
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2.5. Els processos de seguiment i millora

Tal com hem apuntat anteriorment, l'avaluació orientada a la millora reque-

reix establir un procediment de seguiment per a revisar les accions dutes a

terme d'acord amb les recomanacions dels informes finals d'avaluació. Con-

cretament, i d'acord amb el criteri 2.6 dels estàndards europeus, els processos

d'assegurament de la qualitat externs que continguin recomanacions o reque-

reixin un pla d'actuació han d'incloure un procediment de seguiment.

Podem dir, per tant, que la garantia externa de la qualitat no acaba amb la

publicació de l'informe, sinó que requereix un procediment de seguiment per

tal d'assegurar que les recomanacions són analitzades adequadament i que els

plans d'acció són formulats i desenvolupats. L'objectiu és confirmar que les

àrees identificades com a susceptibles de millora millorin realment.

La universitat és la institució responsable del procés de seguiment de les

seves titulacions i ha d'utilitzar els instruments previstos en el seu siste-

ma intern de garantia de qualitat per a dur a terme aquests seguiments.

Així mateix, el seguiment ha de permetre a la institució d'educació superior

avaluar el desenvolupament dels seus ensenyaments, prenent com a prova,

entre d'altres, els resultats acadèmics i els indicadors de satisfacció dels estudi-

ants, d'inserció laboral o millora en el lloc de treball o de recursos disponibles.

Els elements clau del procés de seguiment són els següents:

• Els informes de seguiment elaborats internament per la comissió de titu-

lació o la comissió de qualitat.

• L'anàlisi d'aquests informes feta externament per un agent avaluador.

Els informes de seguiment han de constituir una dada i informació clau per a

un procés d'avaluació interna de la titulació i una prova per a acompanyar el

procés d'avaluació externa de la titulació, del centre o institució.

2.6. La participació dels estudiants en l'avaluació

Els estudiants poden participar en l'avaluació de la qualitat universitària de

manera individual i directa mitjançant, per exemple, les enquestes, o bé, de

manera delegada per mitjà de les comissions de representants. Aquestes co-

missions són òrgans de participació en què intervenen representants de diver-

sos col·lectius per a canalitzar les propostes, les peticions i les inquietuds dels
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col·lectius als quals representen. Algunes d'aquestes comissions sorgeixen pre-

cisament per a afavorir que els estudiants vehiculin la seva veu en la millora

de la qualitat.

Els representants són un instrument clau per a fomentar entre els estu-

diants la participació en la qualitat universitària.

Els representants dels estudiants poden participar com a membres dels comitès

d'avaluació interns o com a membres de la Comissió de Qualitat de la univer-

sitat o de les comissions de seguiment de les titulacions, i com a tals s'espera

que aportin la visió dels estudiants en relació amb el funcionament i la quali-

tat del servei o programa avaluat. També poden participar com a membres de

comitès d'avaluació externs, tant de la seva universitat com d'unes altres, i en

aquest rol s'espera que avaluïn de manera objectiva la qualitat que acredita,

amb dades i proves, la institució.

Per tal de tancar el cercle de participació, cal que els representants retornin

als altres estudiants informació sobre els resultats dels processos d'avaluació,

tant interns com externs, i sobre el procés de seguiment de les titulacions i

dels plans de millora impulsats, amb l'objectiu de donar a conèixer i valorar

els efectes de l'acció de participació dels estudiants, en general, i dels represen-

tants, en particular. Sense això, és difícil fomentar el desenvolupament d'una

cultura de qualitat entre tots els agents implicats.

2.7. Processos d'avaluació a la UOC

La UOC, des de l'any 2000, ha participat en diferents processos d'avaluació

a partir de diferents models d'avaluació, tant en l'àmbit institucional com de

centre i de serveis.

1)�ProQU-2000 (titulacions)

Quant a ensenyaments, el procés d'avaluació es va iniciar a partir del programa

ProQU impulsat per l'AQU Catalunya l'any 2000. En aquesta etapa van ser

objecte d'avaluació les titulacions següents de la UOC:

2000-01 Humanitats i Filologia Catalana http://www.aqu.cat/doc/doc_50714370_1.pdf

2002-03 Documentació http://www.aqu.cat/doc/doc_13527040_1.pdf

L'experiència va evidenciar la necessitat d'adaptar la guia d'avaluació de l'AQU

Catalunya al model de formació no presencial de la Universitat, en què les

diferents titulacions i programes compartien uns serveis centrals desplegats

institucionalment.

http://www.aqu.cat/doc/doc_50714370_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_13527040_1.pdf
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2)�EUA-2005 (institucional)

La primera avaluació institucional a la UOC va tenir lloc l'any 2005 per part de

l'EUA. Es tractava d'una avaluació transversal del sistema universitari català,

promoguda per la Conselleria d'Universitats, que va suposar l'avaluació indi-

vidual de cada universitat i del conjunt del sistema universitari català.

3)�AQU-2005 (serveis)

Durant el curs 2005-2006, els serveis de la Biblioteca Virtual de la UOC

van ser objecte d'avaluació segons les directrius de l'AQU Catalunya (http://

www.aqu.cat/doc/doc_53829836_1.pdf).

4)�AQU-2006 (institucional)

Un any més tard, la UOC va seguir un procés d'avaluació institucional, a

partir de la Guia d'avaluació institucional adaptada als models de forma-

ció no presencial, elaborada per l'AQU Catalunya (http://www.aqu.cat/doc/

doc_30938501_1.pdf).

Aquesta avaluació constitueix una fita important, ja que la UOC ha es-

tat la primera universitat europea avaluada tenint en compte les carac-

terístiques específiques dels ensenyaments virtuals.

5)�AQU-2006-2008 (titulacions)

L'adaptació a la guia d'avaluació i el seu bon funcionament durant el pro-

cés d'avaluació institucional van contribuir a l'elaboració d'una nova Guia

d'avaluació de programes de formació no presencial. A partir d'aquests mo-

dels d'avaluació, AQU Catalunya va iniciar un nou procés d'avaluació de

l'ensenyament de la Universitat:

Dret i Ciències Polítiques http://www.aqu.cat/doc/doc_27412892_1.pdf2006-2007

Psicologia i Psicopedagogia http://www.aqu.cat/doc/doc_11391187_1.pdf

Enginyeria Tècnica de Gestió
Enginyeria Tècnica de Sistemes
Enginyeria Informàtica

http://www.aqu.cat/doc/doc_98932823_1.pdf2007-2008

Ciències Empresarials i Investi-
gació i Tècniques de Mercat

http://www.aqu.cat/doc/doc_42878623_1.pdf

http://www.aqu.cat/doc/doc_53829836_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_53829836_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_30938501_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_30938501_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_27412892_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_11391187_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_98932823_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_42878623_1.pdf
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La reflexió que es va dur a terme durant el procés d'avaluació i les aportacions

fetes pel Comitè d'Avaluació Extern van ser un dels elements clau per a iden-

tificar les accions de millora que calia incorporar a les titulacions. Aquestes es

van tenir en compte en el disseny de les noves titulacions de l'EEES.

Enllaços recomanats

Podeu llegir-ne més informa-
ció aquí:
Guia d'avaluació interna dels
ensenyaments de formació
virtual. Guia d'avaluació ins-
titucional
Guia d'avaluació externa dels
ensenyaments de formació
virtual

http://www.aqu.cat/doc/doc_29792485_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_29792485_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_29792485_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_29792485_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_17984476_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_17984476_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_17984476_1.pdf
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3. Les fases d'una avaluació i el rol de l'avaluador

Com hem vist, les fases principals del procés d'avaluació són l'avaluació inter-

na i l'avaluació externa. Cadascuna està constituïda per diferents etapes en les

quals es va desenvolupant el rol de l'avaluador.

3.1. La fase d'avaluació interna

La fase d'avaluació interna té tres etapes diferenciades:

a) La recollida i l'anàlisi de la informació i de les proves.

b) La redacció de l'autoinforme, d'acord amb les directrius del model

d'avaluació.

c) La difusió de l'informe als grups d'interès implicats en l'avaluació.

La informació recollida durant el procés pot ser de tipus diferents:

• Informació quantitativa: dades que mostren l'evolució d'un indicador i

que se solen agrupar en taules o gràfics.

• Informació qualitativa: documents o informes que es proposen com a pro-

ves.

• Informació d'opinió: és la percepció dels grups d'interès o del comitè intern

mateix.

A partir de l'anàlisi de la informació i de les proves recollides, es valoren els

diferents àmbits i criteris proposats en la guia o protocol d'avaluació. Per a

valorar les dades quantitatives s'apliquen els criteris següents:

• Tendències: les dades estan en relació amb l'increment del resultat o amb

el rendiment més satisfactori o perllongat en el temps.

• Comparacions: els resultats i els objectius plantejats es presenten de ma-

nera individual o es posen en relació amb els resultats o objectius del sec-

tor o amb la mitjana d'aquest.

• Causa-efecte: establiment dels vincles entre els resultats i els possibles fac-

tors que hagin pogut influir-hi.
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El comitè descriu breument com se situa la titulació o servei respecte als criteris

i als subcriteris recollits en el model d'avaluació. Aquesta descripció l'han de

consensuar els diferents membres del comitè i s'ha de basar en la informació

recollida.

El comitè també ha d'exposar en l'autoinforme la valoració dels diferents apar-

tats, la puntuació (si és el cas) i la identificació dels punts forts i febles; i a partir

d'aquests ha de formular propostes de millora que incideixin sobre els punts

febles i potenciïn els punts forts. El contingut de l'informe ha de ser acordat

per consens en el si del Comitè d'Avaluació Interna.

L'últim pas, abans de concloure l'autoinforme, és difondre l'esborrany a tots

els grups d'interès implicats en el procés d'avaluació. En el cas d'una avaluació

de titulació, els grups d'interès són estudiants, graduats, professorat i personal

de gestió. En aquesta etapa es recullen les aportacions de tots els grups i el

comitè ha de valorar si és pertinent incloure-les en l'informe final.

Figura 1. Criteri d'avaluació i ítems de valoració de la guia d'avaluació interna dels
ensenyaments de formació virtual



© FUOC • PID_00188894 18 Assegurament de la qualitat del sistema universitari

3.2. La fase d'avaluació externa

La fase d'avaluació externa també consta de tres etapes principals: anàlisi

de l'autoinforme elaborat pel comitè intern, visita al centre i elaboració de

l'informe final. En cadascuna d'aquestes etapes l'avaluador ha de dur a terme

diferents activitats:

Figura 2. Esquema de les etapes de la fase d'avaluació externa

a)�Anàlisi�de�l'informe�d'autoavaluació

El procés d'avaluació externa s'inicia amb l'anàlisi que cada membre del comitè

extern fa de l'autoinforme. Els membres del comitè es fixen especialment a

veure si l'informe reflecteix el procés d'anàlisi següent:

• Situació actual (descripció de fets i dades rellevants).

• Quina és la valoració de la situació (positiva/negativa; quines raons o fac-

tors expliquen/mantenen la situació).

• Com es poden resoldre les deficiències i subratllar les fortaleses oposades

(propostes de millora).

• Quins són els aspectes contradictoris i llacunes principals que s'han detec-

tat.

En aquesta fase d'anàlisi de l'informe d'autoavaluació, el Comitè Extern pot

demanar a la unitat avaluada la documentació, les dades o la informació que

consideri necessària per a desenvolupar la seva tasca. La informació pot ser

enviada prèviament a la visita o trobar-se a disposició del comitè en el moment

que es produeixi.
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L'anàlisi en profunditat de l'autoinforme ha de portar a una selecció i una es-

pecificació dels punts i de les qüestions més rellevants, que s'han d'analitzar i

observar al llarg de la visita i de les entrevistes que hi tindran lloc. El comitè

consensua prèviament el pla de la visita i el dóna a conèixer a la unitat avalu-

ada abans que es produeixi.

b)�La�visita�d'avaluació

Durant la visita, el Comitè Extern compara i amplia informacions que consi-

dera importants, a partir d'altres fonts, per tal de poder emetre un judici sobre

la unitat avaluada. Amb aquest objecte, els avaluadors externs utilitzen tres es-

tratègies que, encara que constitueixen procediments metodològics diferents,

tenen la mateixa finalitat: les entrevistes amb els grups d'interès, les observa-

cions personals in situ i l'anàlisi de documentació addicional. Les entrevistes

constitueixen una de les tasques fonamentals del Comitè Extern, atès que per-

meten obtenir i comparar informacions essencials per al procés avaluador.

La visita sol durar entre dos i tres dies, amb un programa de treball prèviament

consensuat amb la unitat avaluada.

Els membres del comitè han de tenir present en tot moment que el propòsit

del seu informe és ajudar la institució en els processos de reflexió i de decisió

per a emprendre accions de millora. En aquest sentit, és important mantenir

l'equilibri entre el reconeixement de la qualitat i la crítica constructiva mit-

jançant la proposta de millores factibles.

La visita conclou amb una audiència amb el Comitè d'Avaluació Intern en la

qual el Comitè Extern exposa les seves conclusions preliminars. Aquesta últi-

ma sessió té com a finalitat facilitar un contrast dels judicis de valor provisio-

nals que el Comitè Extern ha elaborat.

c)�L'informe�final

La tasca del Comitè Extern finalitza amb la redacció d'un informe d'avaluació

que sol contenir tres apartats:

• Valoració del nivell d'acompliment dels estàndards o de les directrius es-

pecífiques del model d'avaluació i d'acord amb les proves recollides.

• Valoració general dels punts forts i febles, d'acord amb la informació reco-

llida en la visita.

• Recomanacions al centre per a millorar els nivells de qualitat a curt i a

mitjà termini.
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El segon apartat de l'informe extern és la part més valuosa per a la unitat ava-

luada, ja que pot contribuir a reforçar o a contradir les conclusions i les refle-

xions del procés d'avaluació interna.

3.3. El rol de l'avaluador

Finalment, cal considerar que en qualsevol procés d'avaluació no tots els ava-

luadors desenvolupen el mateix rol.

Habitualment, s'estableix la figura de president o coordinador, qui manté la

relació entre el Comitè Extern d'Avaluació i l'agència o organisme de qualitat

que participa en el procés i, al mateix temps, amb el Comitè d'Avaluació Inter-

na. Així mateix, s'encarrega de coordinar la tasca dels avaluadors, que queda

plasmada en la redacció de l'informe final a partir de les aportacions de tots

els avaluadors.

Els membres del Comitè d'Avaluació han de tenir present el següent:

• En les sessions internes de treball s'ha de seguir el principi de consens i

negociació.

• Durant la visita s'ha d'evitar la crítica i cal mantenir una neutralitat estricta

respecte a la institució i als seus membres en totes les entrevistes.

• Els membres del comitè no s'han de contradir públicament ni han de po-

lemitzar amb els assistents a les audiències.

I, en qualsevol cas, l'avaluador no pot oblidar la confidencialitat estricta de

tota la informació obtinguda de la unitat avaluada, la conveniència d'evitar

qualsevol confrontació i la necessitat d'actuar sempre conjuntament.



© FUOC • PID_00188894 21 Assegurament de la qualitat del sistema universitari

4. Els sistemes de garantia de la qualitat a Espanya

4.1. Introducció

Els plans d'estudi dissenyats en el nou context europeu, i adaptats a la nova

organització de les titulacions en tres cicles, s'orienten al desenvolupament

d'uns resultats de l'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen un conjunt

de competències i habilitats que l'estudiant ha de desenvolupar i assolir durant

el procés d'aprenentatge. Per tal que es puguin comparar, aquests resultats es

fixen d'acord amb els nivells competencials comuns que el marc de qualifica-

cions determina per a cada cicle i titulació.

Perquè Europa pugui convertir-se en un espai d'educació superior dinàmic i de

referència, amb una oferta d'educació superior atractiva internacionalment,

necessita demostrar que es preocupa per la qualitat dels seus programes i tí-

tols i que es compromet a posar en marxa els mitjans que assegurin aquests

resultats i demostrin la qualitat dels seus ensenyaments. Aquests mecanismes

fan referència a la garantia interna i a la garantia externa de la qualitat de

l'educació superior.

4.2. Els sistemes de garantia interna de la qualitat

L'establiment de sistemes de garantia interna de la qualitat per part de les uni-

versitats ha constituït un punt clau en el procés d'adaptació de les titulacions

universitàries al nou marc definit per l'EEES. D'acord amb els estàndards i amb

les directrius europees, les universitats i institucions d'educació superior han

de disposar i garantir, en relació amb els seus programes i títols, el següent:

• Una política i uns procediments per a garantir la qualitat.

• Uns mecanismes d'aprovació, control i revisió periòdica.

• Un sistema d'avaluació dels estudiants.

• Els mitjans per a assegurar la qualitat del professorat.

• Uns recursos adequats per a l'aprenentatge i de suport a l'estudiant.

• Uns sistemes d'informació per a una gestió eficaç.

• Informació pública, regular, actualitzada i objectiva.
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Figura 3. Sistemes de garantia interna de la qualitat

4.3. Els sistemes de garantia externa de la qualitat

Per a configurar el sistema de garantia externa de la qualitat en l'educació

superior al nostre país, el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel

qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, combi-

na un sistema d'avaluació ex-ante i acreditació ex-post, que permet supervisar

l'execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la qualitat

d'aquestes.

Una vegada elaborats els plans d'estudi, les universitats els han de presentar

a verificació enfront del Consell d'Universitats abans d'implantar-los i, trans-

corregut el període fixat, s'han d'acreditar. L'acreditació d'un títol s'ha de basar

en la verificació del compliment del projecte presentat per la universitat, del

qual la universitat ha d'haver fet el seguiment anualment.
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Figura 4. Sistemes de garantia externa de la qualitat

El procés�de�verificació de títols oficials s'inicia amb la presentació d'una me-

mòria del projecte de títol, elaborada per la universitat. La memòria del títol

presentada ha d'incloure com a mínim els punts següents:

• Les característiques generals del títol.

• Una justificació del títol proposat.

• Els objectius i les competències associats al títol i que els estudiants han

d'assolir.

• El procés d'accés i admissió d'estudiants.

• La planificació dels ensenyaments, amb la distribució del pla d'estudis en

ECTS i matèries.

• Els recursos del sistema: professorat, mitjans materials i serveis disponibles.

• Els resultats esperats amb el desplegament de la titulació.

• El sistema�de�garantia�interna�de�la�qualitat del títol.
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El projecte presentat constitueix un compromís de la institució respecte al títol

que vol desenvolupar i serà objecte�d'avaluació, per part d'ANECA o l'òrgan

d'avaluació que la llei de les comunitats autònomes determini en cada cas i

que compleixi els criteris i estàndards de qualitat establerts per la Comissió

Europea (superació d'una avaluació externa i inscripció a EQAR). Una vegada

autoritzats per la comunitat autònoma, els títols verificats han de ser inscrits

en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) i publicats en el Butlletí

Oficial de l'Estat, en reconeixement al seu caràcter oficial.

Per a aquesta avaluació, ANECA ha establert un protocol d'avaluació per a

la verificació. El protocol i les guies elaborades tenen l'objectiu de donar su-

port a les universitats en el procés d'elaboració de la memòria i d'assegurar

l'acompliment dels requisits que estableix la normativa esmentada (annex I

del Reial decret 1393/2007).

Així mateix, el Reial decret 1393/2007, d'acord amb la modificació introduïda

pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, estableix que els títols oficials de grau,

màster o doctorat inscrits al RUCT s'han de sotmetre a un procés d'avaluació,

amb l'objectiu d'obtenir l'acreditació�de�títols�oficials, abans que transcorrin

sis anys, des de la verificació d'un títol de grau o de doctorat, o quatre anys

des de la verificació d'un títol de màster. Així mateix, les universitats han de

renovar l'acreditació periòdicament, d'acord amb els mateixos terminis des de

l'última acreditació. ANECA i l'òrgan d'avaluació corresponent han de fixar

conjuntament els protocols d'avaluació per a aquesta acreditació. Tenint en

compte que el procés d'adaptació de les titulacions a l'EEES es va iniciar al

nostre país durant el curs 2008-2009, el procés d'acreditació de títols encara

no s'ha desenvolupat.

Així i tot, explicita la normativa que, iniciada la implantació dels ensenya-

ments, les universitats han de seguir un procediment�de�seguiment�dels�tí-

tols inscrits, per a certificar l'acompliment del projecte de pla d'estudis verifi-

cat i que queda recollit en la memòria de la titulació.

4.4. Els programes de suport

Per a desenvolupar el protocol d'avaluació dels plans d'estudi de l'EEES, ANE-

CA ha impulsat un conjunt de programes de suport a les universitats, amb

l'objectiu de facilitar el procés d'adaptació. Aquests programes han facilitat

l'assoliment dels estàndards i de les directrius de garantia interna esmentats

al principi d'aquest apartat:

Programa Objectiu Directriu

Verifica Facilitar el procés de verificació ex-ante de títols. Mecanismes d'aprovació, control i revisió periòdica.
Sistema d'avaluació dels estudiants.
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Programa Objectiu Directriu

Audit Orientar i facilitar el disseny dels sistemes interns de ga-
rantia de la qualitat.

Política i procediments per a garantir la qualitat.
Recursos adequats per a l'aprenentatge i de suport a
l'estudiant.
Informació pública, regular, actualitzada i objectiva.

Docentia Validar un procediment d'avaluació de l'activitat docent
del professorat.

Assegurar la qualitat del professorat.

Acreditació Avaluar ex-post la titulació per tal de comprovar que el
pla d'estudis corresponent es duu a terme d'acord amb
el projecte inicial.

Informació pública, regular, actualitzada i objectiva.

Aquests programes s'han desenvolupat de manera coordinada amb les agènci-

es de qualitat autonòmiques que complien els criteris i els estàndards de qua-

litat establerts per la Comissió Europea (superació d'una avaluació externa i

inscripció en EQAR).

En aquest context, l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-

nya (AQU Catalunya) l'any 2010 va iniciar un programa experimental de se-

guiment de titulacions oficials de grau i màster, amb l'objectiu de facilitar

l'establiment d'un marc de referència sobre el seguiment de la qualitat dels

ensenyaments oficials.

D'acord amb el procés de seguiment de les titulacions, les universitats han

d'analitzar les titulacions que imparteixen i han d'elaborar anualment un in-

forme de seguiment. Els informes de seguiment de les titulacions oficials han

de ser documents concisos, de poques pàgines, amb el contingut següent:

• Resum de la planificació de la titulació, amb les modificacions introduïdes.

• Indicadors quantitatius (i informació escrita) que reflecteixi el desenvolu-

pament ordinari de les titulacions.

• Valoració qualitativa dels indicadors i de la resta de la informació de qui

l'avaluï, internament o externament.

• Les propostes de millora que resultin de la valoració del seguiment de la

titulació.

Nota aclaridora

Els informes de seguiment de les titulacions de la UOC són elaborats per la Comissió
de Titulació. La Comissió de Titulació (integrada pel director d'estudis, el director de
programa, l'administradora dels estudis i el professorat adscrit a la titulació) analitza els
resultats, a partir d'unes dades bàsiques de desplegament de la titulació, de les dades
de rendiment i satisfacció dels estudiants i de la informació sobre l'impacte dels serveis
que la universitat ofereix als estudiants del programa. L'objectiu és fer el seguiment del
desplegament i de la implantació de la titulació, d'acord amb el compromís que es va
establir en la memòria presentada al Ministeri.

Inicialment, la comissió valora els indicadors quantitatius (matrícula, perfil de
l'estudiant, rendiment, satisfacció, evolució de les promocions, graduats, serveis, etc.) i els
complementa amb informació addicional sempre que sigui necessari. A partir d'aquesta
anàlisi es fa una valoració qualitativa, prenent com a referència els resultats esperats o

Enllaços recomanats

Podeu trobar-ne més in-
formació a les pàgines web
d'AQU Catalunya i ANECA.

http://www.aqu.cat
http://www.aneca.es


© FUOC • PID_00188894 26 Assegurament de la qualitat del sistema universitari

objectius definits en la memòria i es detecten les àrees de millora. Segons el moment de
desplegament de la titulació i la prioritat, la comissió presenta les propostes de millora
que considera més adequades.

El director d'estudis lliura l'informe de seguiment al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
i Professorat, que ha d'establir el pla de millores i els mecanismes per a implantar-lo.
Les millores proposades poden implicar una modificació de la memòria verificada. Per
mitjà de les comissions d'estudi, el director d'estudi ha de donar a conèixer els resultats
obtinguts i les conclusions dels informes de seguiment.

Els informes de seguiment de la universitat s'han d'enviar a AQU Catalunya,

que, per mitjà de la comissió de seguiment corresponent, ha de determinar, si

escau, l'avaluació individual de titulació. L'informe d'avaluació que emeti és

una prova en el procés de renovació de l'acreditació de les titulacions oficials i

la seva avaluació externa. Tenint en compte els informes que hagi emès la co-

missió de seguiment i les avaluacions externes dutes a terme, AQU Catalunya

ha de fer públic anualment un informe sobre el desenvolupament del procés

de seguiment de les titulacions desplegades per cada universitat catalana.

Finalment, cal esmentar que AQU Catalunya ha aprovat el marc per a verifi-

car, seguir, modificar i acreditar els títols oficials (MVSMA5), que vincula els

processos d'avaluació de la qualitat que se succeeixen al llarg de la vida dels

ensenyaments (verificació, seguiment, modificació i acreditació). L'objectiu

d'aquest marc és establir uns vincles coherents entre tots els títols oficials i

promoure una eficiència més gran en la seva gestió.

4.5. Indicadors de qualitat i valoració del grau de satisfacció

El sistema universitari català ha consensuat un conjunt de criteris i indicadors

que permetin homogeneïtzar la informació disponible, en termes de resultats,

dels diferents programes i universitats. En tot cas, els indicadors s'adapten als

diferents perfils d'estudiants (a temps complet o a temps parcial).

Els resultats de les assignatures es defineixen a partir de la relació següent:

• Taxa de rendiment: quocient entre els estudiants que superen l'assignatura

i els estudiants matriculats.

• Taxa d'èxit: quocient entre els estudiants que superen l'assignatura i els

que es presenten a les proves finals.

• Taxa de seguiment de l'avaluació continuada: quocient entre els estudiants

que segueixen l'avaluació continuada i els estudiants matriculats.

En relació amb els programes, els indicadors que s'han d'analitzar són els se-

güents:

• Taxa d'eficiència: relació percentual entre el nombre total de crèdits del

pla d'estudis en els quals van haver de matricular-se al llarg dels estudis el

(5)Marc per a la verificació,
el seguiment, la modificació
i l'acreditació dels títols ofi-
cials (MVSMA) Disponible a
l'adreça: http://www.aqu.cat/doc/
doc_31479088_1.pdf

http://www.aqu.cat/doc/doc_31479088_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_31479088_1.pdf
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conjunt d'estudiants graduats en un any acadèmic determinat i el nombre

total de crèdits en el qual realment s'han hagut de matricular.

• Taxa de graduació: percentatge d'estudiants que acaben els estudis en el

temps previst (T) o en un any acadèmic més (T + 1) en relació amb la

promoció d'entrada.

• Taxa d'abandonament: relació percentual entre el nombre total

d'estudiants d'una promoció de nou ingrés que, segons el pla d'estudis,

havien d'obtenir el títol l'any acadèmic anterior i que no s'han matriculat

ni l'any acadèmic en curs ni l'anterior.

La UOC garanteix el procés per a obtenir de manera periòdica els resultats de

satisfacció dels estudiants. Al llarg del cicle acadèmic d'un estudiant se li fan

arribar diferents enquestes per tal de conèixer les seves expectatives i satisfac-

ció en relació amb la formació, l'assessorament i els serveis. Amb les respostes

dels estudiants s'elaboren diferents tipus d'informe segons l'objectiu que es vol

assolir i els destinataris. A partir d'aquests informes i altres resultats i indica-

dors, s'estableixen les accions de millora que es consideren oportunes.

Durant el procés de recollida de la satisfacció es garanteix la confidencialitat

en el tractament de les dades. Tots els resultats es presenten sempre de mane-

ra agregada i l'estudi de resultats concrets es gestiona d'una manera centralit-

zada mitjançant l'equip responsable del procés d'enquesta, que vetlla en tot

moment per la confidencialitat del procés.

La participació dels estudiants en les enquestes constitueix un instrument clau

de participació en la millora de la universitat. La significació dels resultats és

determinant per a impulsar i prioritzar les accions de millora.
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