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Objectius de la garantia de qualitat dels programes 
formatius

Garantia Interna de QualitatGarantia Interna de Qualitat Garantia Externa de Qualitat

Sistema de Garantia Interna de 
Qualitat (SGIQ)

Sistema de Garantia Interna de 
Qualitat (SGIQ)

Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)
Estàndards i directrius per assegurar la qualitat a l’EEES (ENQA, 2005)

AQU Catalunya: Marc Verificació, 
Seguiment Modificació i Acreditació

dels programes formatius (Marc VSMA)

• Les institucions d’educació superior han de garantir que les seves actuacions 
asseguren els objectius associats a la formació que imparteixen (reconeixement 
mutu de crèdits i qualificacions)

• Les institucions d’educació superior han de disposar de polítiques i sistemes de 
Garantia Interna de Qualitat formalment establerts i públicament disponibles

• Les institucions d’educació superior han de garantir que les seves actuacions 
asseguren els objectius associats a la formació que imparteixen (reconeixement 
mutu de crèdits i qualificacions)

• Les institucions d’educació superior han de disposar de polítiques i sistemes de 
Garantia Interna de Qualitat formalment establerts i públicament disponibles

Informació i retiment de comptes a la societat 
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Marc de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (Marc 
VSMA) dels programes formatius 

Vincula els processos d'avaluació externa de la qualitat que se succeeixen al llarg de la vida 
de les titulacions oficials a Catalunya, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre 
tots ells. Els seus objectius específics són:

�Garantir una avaluació continuada del funcionament dels ensenyaments.  

�Promoure la cultura de la qualitat i del retiment de comptes.  

�Ajudar a reforçar la transparència, el lideratge i el reconeixement social dels centres 
d’educació superior. 
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Introducció al Marc VSMA



Introducció al Marc VSMA
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AcreditacióAcreditació

SeguimentSeguiment

VerificacióVerificació
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Les dimensions de qualitat que han de formar part del 
Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) estan 
basades en els estàndards europeus.
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Dimensions del sistema de garantia interna de la 
qualitat (SGIQ)



1. Política i objectius 
de qualitat

1. Política i objectius 
de qualitat

2. Disseny, seguiment i 
avaluació periòdica 

dels programes

2. Disseny, seguiment i 
avaluació periòdica 

dels programes

3. Professorat3. Professorat

4. Recursos d’aprenentatge 
i suport a l’alumnat

4. Recursos d’aprenentatge 
i suport a l’alumnat

5. Sistemes de recollida 
d’informació i 

d’evidències per la millora

5. Sistemes de recollida 
d’informació i 

d’evidències per la millora

6. Informació
pública

6. Informació
pública
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Dimensions del sistema de garantia interna de la 
qualitat (SGIQ)
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Dimensions del SGIQ
1. Política i objectius  de qualitat

• La política de qualitat ha de definir de 
manera clara i concisa quins són els valors 
del centre i com es tradueixen en 
objectius de qualitat assolibles. 

• La direcció del centre ha de 
comprometre’s amb la cultura de la 
qualitat i liderar i promoure la 
implantació, seguiment i revisió de la 
política de qualitat.

• La política de qualitat ha de ser pública, 
coneguda i compartida per tots els 
membres de l’organització.



12

Dimensions del SGIQ
2. Disseny, seguiment i avaluació periòdica de programes
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• Cal establir mecanismes per dissenyar, 
aprovar, implementar i fer el seguiment 
periòdic dels programes formatius.

• Dos elements claus del programa formatiu:

� Perfil d'ingrés: coneixements, aptituds 
i actituds que ha de tenir l’estudiant 
que vulgui accedir al programa (criteris 
d’admissió) 

� Perfil formatiu: competències que 
haurà assolit l’estudiant que superi el 
programa formatiu
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• Altres elements a tenir en compte en el 
disseny del programa formatiu:

� Establir la metodologia 
d’ensenyament-aprenentatge 
coherent amb el perfil formatiu 
que es vol assolir.

� Definir com es farà el seguiment 
dels estudiants per avaluar el seu 
aprenentatge i adquisició de 
competències. Els criteris i 
procediments d’avaluació han de 
ser públics.

� Incloure, si escau, pràctiques 
externes i accions de mobilitat

Dimensions del SGIQ
2. Disseny, seguiment i avaluació periòdica de programes
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• La política de personal ha 
d’incloure els criteris per la selecció
del professorat  més adient pels 
programes formatius (perfil; 
competències).

• Cal garantir que l’equip de 
professors està qualificat i és 
competent, i que existeixen 
mecanismes per a la seva formació
contínua.

• La qualitat del professorat ha de 
poder ser avaluable.

Dimensions del SGIQ
3. Professorat
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• Cal garantir que la institució compta 
amb els recursos (serveis i 
instal·lacions) adequats per 
desenvolupar els seus programes. 

• Cal dissenyar i fer el seguiment de 
les activitats de suport i 
d’orientació a l’estudiant:

� Accions d’acollida

� Pla d’Acció Tutorial

• Cal dissenyar i fer el seguiment 
d’activitats d’orientació
professional.

Dimensions del SGIQ
4. Recursos d’aprenentatge i suport a l’alumnat
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• Cal definir quina és la informació i 
indicadors rellevants pel seguiment i 
avaluació de la qualitat dels programes 
formatius (resultats acadèmics; resultats de 
satisfacció; queixes, reclamacions i 
suggeriments; inserció laboral).

• Cal definir les evidències que permetran 
mesurar l’assoliment dels resultats 
d’aprenentatge. 

• Cal establir els mecanismes que garanteixin 
que la recollida de la informació és fiable i 
representativa.

• Cal avaluar la informació i les evidències i 
dissenyar, si escau, un pla de millores del 
programa formatiu.

Dimensions del SGIQ
5. Sistemes de recollida d’informació i d’evidències 
per la millora
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• Cal publicar informació actualitzada, 
clara, objectiva, completa i veraç
sobre els programes formatius (plans 
docents; sistemes d’avaluació; perfil 
del professorat; recursos; resultats...).

• Cal definir els canals de difusió i els 
nivells d’accessibilitat a la informació
en funció dels grups d'interès.

• La publicació de la informació s’ha de 
complementar amb el retiment de 
comptes a diferents grups d’interès.

Dimensions del SGIQ
6. Informació pública
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• Crear una comissió de qualitat responsable del disseny i implementació del SGIQ. 
Posteriorment, aquesta comissió també s’encarregarà del seguiment del SGIQ i de la 
implantació de les accions de millora.  És recomanable que la comissió de qualitat 
estigui formada per representants de diferents grups d’interès (responsables 
acadèmics; estudiants, professorat, personal d’administració, ocupadors; etc).

• Ordenar i organitzar les activitats del centre de manera clara i coherent: definició
formal de processos i dels seus responsables. 

• Reflexionar  sobre la interrelació dels processos (mapa de processos) i el seu abast. 

• Cada procés és (individualment) avaluable i millorable: cicle de millora per a cada 
procés

19

Recomanacions generals
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Recomanacions generals
Exemple de mapa de processos. 
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Recomanacions generals

Recomanacions per la definició d’indicadors i evidències:

•Avaluació del cost vs. benefici del seu càlcul, recollida i anàlisi. La informació ha de 
ser rellevant per la presa de decisions i el seu accés el més àgil possible.

•Els indicadors han de ser analitzables al llarg del temps, per tal de poder analitzar 
l’evolució dels seus valors, i comparables amb altres de programes similars. 

•Suport de plataformes informàtiques!

•Existència de bones pràctiques i d’experiències prèvies, algunes liderades per AQU 
Catalunya: 

Indicadors docents per al desenvolupament i anàlisi de les titulacions
http://winddat.aqu.cat/

Estudis d’inserció laboral 
www.aqu.cat/insercio/estudi_2011_graduats.html

www.aqu.cat/doc/doc_15646925_1.pdf

Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster
www.aqu.cat/doc/doc_19137622_1.pdf
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Altra informació de referència

• Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació
superior (ENQA). 

Apartat 1: Estàndards i directrius europeus per a l’assegurament intern de la qualitat en 
les institucions d’educació superior” www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf

• Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions oficials 
www.aqu.cat/doc/doc_31479088_1.pdf

• Directrius, definició i documentació de sistemes de garantia interna de qualitat de la 
formació universitària. 

Programa AUDIT. Aquest document orienta el disseny d’un SGIQ dels programes formatius  
www.aqu.cat/doc/doc_72138575_1.pdf


