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Resum 
El projecte “Definició, implantació i certificació d'un sistema de gestió de la 
qualitat de la docència basat en els principis de l'EEES” de dos anys de durada, 
es una continuació del projecte  “Acreditació de la qualitat a 6 assignatures de 
l’EPSC”, que l’any 2004, un grup de professors de l’Escola Politècnica Superior 
de Castelldefels van dur a terme els anys 2003 i 2004, projecte que va rebre 
una subvenció a la convocatòria MQD 2002 d’ajuts per al finançament de 
projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya. 
Aquest projecte va culminar amb l’elaboració del document “Gestió de la 
Qualitat d’una Assignatura de l’EPSC: Nivell 0 – Requeriments” i l’expedició per 
l’empresa certificadora Det Norske Veritas (la mateixa empresa que certifica la 
ISO 9001:2000 aplicada al Disseny del Programa de Formació, i Organització i 
Desenvolupament de l'Activitat Docent de l’Escola), de certificats que 
acreditaven que quatre assignatures complien, en aquell moment tots els 
requeriments establerts en el document (requeriments que feien referència als 
objectius de les assignatures, al seu programa d’activitats, al sistema de 
recollida i anàlisi de dades i al procés de millora contínua). 
 
A partir dels comentaris que en aquell moment va fer l’auditor de la empresa 
certificadora, de la legislació i normativa aplicable a les noves titulacions i de la 
experiència que alguns dels professors participants en el projecte han adquirit 
al auditar a professors externs a la Escola per determinar si les seves 
assignatures complien els requisits  establerts al document abans citat, s’ha 
elaborat una nova versió del document, que anomenem ““Gestió de la Qualitat 
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d’una Assignatura de l’EPSC: Nivell 1 – Requeriments”, més exigent que la 
anterior i que resol alguns dels defectes de la primera versió. 
 
Una conseqüència directa de la realització del projecte ha estat la creació, dins 
del programa RIMA del ICE de la UPC,  del “Grup d’Interès Qualitat a l’Aula 
(GiQual)”.      
 
Paraules clau 
Sistema de Garantia de la Qualitat, Qualitat a l'aula, Auditoria externa 
 
 
Catalogació 
-Implantació sistemes d’assegurament de la qualitat de la docència  
 
 
Àmbit o matèria 

Els resultats del projecte poden ser aplicats a qualsevol assignatura de 
qualsevol titulació de la UPC, amb independència de la seva tipologia 
(ordinàries o de laboratori), així com a qualsevol assignatura d’altres 
universitats o centres d’ensenyament. 

 
 
Destinataris 
S’ha provat en quatre assignatures de la Escola Politècnica Superior de 
Castelldefels (tres corresponents a la titulació d’ Enginyeria Tècnica de 
Telecomunicació, especialitat en Sistemes de Telecomunicació i una 
corresponen a la titulació de 2n cicle de Enginyeria de Telecomunicació). 
També s’ha provat en dos assignatures de la titulació de  Ingeniería Industrial, 
especialidad Electrónica, de la Universidad de Zaragoza. 
 
 
 
Resultat 
Els anys 2003 i 2004, un grup de professors de l’Escola van dur a terme el 
projecte “Acreditació de la qualitat a 6 assignatures de l’EPSC”, projecte que va 
rebre una subvenció a la convocatòria MQD 2002 d’ajuts per al finançament de 
projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya. 
Aquest projecte va culminar amb l’elaboració del document “Gestió de la 
Qualitat d’una Assignatura de l’EPSC: Nivell 0 – Requeriments” i l’expedició per 
l’empresa certificadora Det Norske Veritas (la mateixa empresa que certifica la 
ISO 9001 de l’Escola), de certificats que acreditaven que quatre assignatures 
complien tots els requeriments establerts en aquell document (requeriments 
que feien referència als objectius de les assignatures, al seu programa 
d’activitats, al sistema de recollida i anàlisi de dades i al procés de millora 
contínua). 
Aquests certificats es van emetre un cop realitzades les corresponents 
auditories a les assignatures seguint el mateix procediment que s’aplica per 
certificar la norma ISO. Per això es va requerir un dia d’auditor, temps excessiu 
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si el comparem amb el temps necessari per auditar el sistema de gestió de la 
qualitat basat en la norma ISO 9001 de l’Escola (dos dies d’auditor). En 
paraules del mateix auditor: “la diversitat de formats utilitzats per les diferents 
assignatures (per exemple, en el programa d’activitats) dificulta la tasca 
d’auditoria, implicant una major dificultat i dedicació de temps per auditar 
cadascuna de les assignatures”. Es fa, per tant, necessari homogeneïtzar els 
formats utilitzats per les diferents assignatures i fer-los compatibles amb el 
model de pla docent que la Universitat ha definit un cop adaptades les 
titulacions a l’EEES . 
 
Com a continuació d’aquell projecte, es va plantejar el projecte “Definició, 
implantació i certificació d'un sistema de gestió de la qualitat de la docència 
basat en els principis de l'EEES”, la finalitat del qual era 
 
“Elaborar una nova versió, més exigent del document “Gestió de la Qualitat 
d’una assignatura de l’EPSC. Nivell 0- Requeriments”, on s’especifiqui el 
contingut i format de la documentació exigida (que ha de ser compatible  amb 
el model de pla docent actualment en elaboració  a la UPC), que estigui en 
sintonia amb els requisits de l’EEES. Aquest nou document ha de permetre 
reduir el temps necessari d’auditoria i ha de poder ser complimentat a partir de 
la informació que el professor fa pública a l’estudiant a través de la plataforma 
Moodle. En aquesta mateixa plataforma esta previst implementar material 
d’ajut, principalment pel que fa a la recollida de dades (temps de dedicació de 
l’estudiant, enquestes de satisfacció, etc.) i a l’elaboració del pla de millora” 
 
 
El resultat final del projecte ha estat el document “Gestió de la Qualitat d’una 
Assignatura de la EPSC Nivell 1 – Requeriments”. A continuació es presenten 
els aspectes clau del document. 
 
 

1. Objecte i camp d’aplicació 

En aquest apartat s’indica que els requeriments especificats en el document 
són els que es considera que ha de satisfer una assignatura, i són 
complementaris als requeriments establerts per la Universitat, les Escoles o la 
legislació en vigor, quant a continguts, metodologies docents o mecanismes 
d’avaluació i que són genèrics ja que es pretén que puguin ser aplicats a 
qualsevol escola, universitat o centre d’ensenyament. 

 

2. Definicions 

Es defineixen els següents termes: 

 

Competència (específica i genèrica)  

Lliurable 

Objectiu d’aprenentatge (general i específic) 

 Programa d’activitat 
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Registre 

Taxonomia de Bloom 

 

3. Procés d’ensenyament/aprenentatge 

 

3.1 Objectius d’aprenentatge de l’assignatura 

 

Les noves titulacions han de garantir que els seus estudiants adquireixen les 
competències definides al títol. Per coherència, s’ha inclòs al document com a 
requisit: 

 

“especificar les competències (específiques i genèriques) de la titulació a les 
quals contribueix l’assignatura. La redacció d’aquestes competències haurà de 
coincidir literalment amb les oficials de la titulació”. 

 

S’estableix que els objectius d’aprenentatge específics han d’estar formulats en 
forma de llista de sentències precedides amb la frase (o equivalent): 
 

 “Al final l’alumne ha de ser capaç de:”: 
 
o  
 

“En acabar l’assignatura, l’estudiant/a millorarà la seva capacitat de:” 
 
i es fixa com han d’estar redactades cadascuna de les sentències. 
 
D’acord amb els nous plans docents de la UPC, s’ha establert com a requisit la 
definició d’objectius d’aprenentatge generals i la seva vinculació amb les 
competències que la titulació hagi definit i a les quals contribueixi l’assignatura i 
es recomana “que el nombre d’objectius d’aprenentatge generals sigui com a 
màxim el doble dels ECTS totals de l’assignatura i com a mínim, la meitat” 
 
Una de les propostes de millora que es van determinar com a conseqüència de 
la auditoria que es va realitzar a dos professors de la Universidad de Zaragoza, 
va ser: “Establecer la obligatoriedad de disponer de un documento que, entre 
otras cosas,  incluya la relación completa de objetivos de la asignatura. El 
procedimiento actual permite que los objetivos estén especificados en diversos 
documentos, lo que dificulta el proceso de auditoría”. 
 
Aquesta millora s’ha reflectit en la nova versió del document al dir: “L’equip de 
professors de l’assignatura ha de elaborar un document que inclogui la relació 
complerta tant dels objectius d’aprenentatge generals com dels específics, i la 
vinculació amb les competències de la titulació dels primers” 
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3.2 Programa d’activitats 

 
El document fixa els requisits mínims que ha de complir un programa 
d’activitats, i que fan referència a: 
 

- Les tasques setmanals que l’estudiant ha de realitzar, i la indicació de si 
aquestes tasques impliquen la generació d’un lliurable. 

- Una indicació de quins són els objectius d’aprenentatge específics sobre els 
quals incideix cadascuna de les activitats del programa.  

- El temps que, de mitjana l’estudiant haurà de dedicar a la realització de les 
tasques del programa d’activitats. 

- Els elements que ha de incloure l’especificació de cadascun dels lliurables. 

 

Com a les noves titulacions les assignatures es mesuren en crèdits ECTS, per 
coherència s’ha afegit el text: “El còmput total del temps previst ha de coincidir 
amb el corresponen al crèdits ECTS de l’assignatura”. 
 

Que una assignatura requereixi una dedicació per part del estudiant igual a la 
que li correspon segons el nombre de crèdits ECTS no té perquè ser sinònim 
d’un bon programa d’activitats. Per això, s’ha afegit el paràgraf: “Si la dedicació 
setmanal prevista no es regular al llarg del curs, es imprescindible que 
l’assignatura es coordini amb les altres assignatures del mateix curs per tal 
d’evitar la existència de pics de treball que dificultin o impossibilitin la realització 
de les activitats per part dels estudiants. S’ha de mantenir registre que evidencií 
aquesta coordinació”. 

 

Un altre conclusió a la que es va arribar amb motiu de l’auditoria realitzada ja 
citada anteriorment va ser: “Establecer un formato para el programa de 
actividades en el que se diferencie claramente actividades y entregables 
(muchas veces se confunden ambos términos)”. 
 
En lloc de establir un format, s’ha optat pel següent redactat: “S’ha de mantenir 
un registre (evidència) del programa d’activitats proposat, amb indicació del 
temps previst, de la data i dels objectius d’aprenentatge específics. També s’ha 
de mantenir un registre amb la relació de lliurables proposats. Aquest dos 
registres es poden  convertir en un de sol, sempre i quant es diferencií 
clarament entre activitats i lliurables”. 
 

El programa d’activitats es una eina imprescindible pel correcte procés formatiu 
de l’estudiant i es imprescindible que el conegui. Aquest fet no va quedar 
reflectit en el redactat de la versió anterior i ara s’ha corregit el error al introduir 
la frase: “També s’ha de establir, implementar i mantenir un procediment que 
garanteixi que els estudiants coneixen el programa d’activitats amb la relació de 
lliurables i la seva especificació”. 
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4. Mesura, anàlisi i millora 

 

4.1  Mesura i seguiment 

 

Una assignatura ha de tenir un sistema de recollida sistemàtica de dades, que 
ha d’incloure, com a mínim: 

- Dades sobre el temps de dedicació dels estudiants 

- Dades sobre els treballs realitzats pels estudiants 

- Dades sobre la percepció de l’estudiant 

 

L’objectiu es la recollida i anàlisi continu d’aquestes dades per a poder aplicar 
accions immediates en el cas de que la realitat no coincideixi amb les 
previsions. Per això es regula que “S’ha de establir, implementar i mantenir un 
procediment de recollida de la informació que garanteixi que es disposa de 
informació de un nombre representatiu dels estudiants matriculats i que es 
realitza un anàlisi continu de la informació”. 

 

4.2  Anàlisi de dades i pla de millora 

 

S’estableix que l’equip de professors d’una assignatura ha de determinar, un 
cop finalitzat el curs, el nivell de millora de l’assignatura en base a l’anàlisi de la 
següent informació: 

 el temps de dedicació dels estudiants 

 la relació de lliurables 

 les qualificacions assignades als lliurables (quan apliqui) i les qualificacions 
globals a l’assignatura 

 els resultats de la percepció dels estudiants 

 les accions immediates no previstes dutes a terme durant el curs. 

 

5. Requeriments de la documentació 

 

S’especifiquen els documents i registres (evidències) que ha d’incloure el 
sistema de gestió de la qualitat d’una assignatura. 

 
Avaluació del projecte 
Quatre van ser els objectius concrets  del projecte. 
 
- Objectiu: Disposar del document “Gestió de la Qualitat d’una Assignatura 
de l’EPSC: Nivell 0 – Requeriments” modificat en el sentit que s’hi especificaran 
de forma clara el contingut i format de la documentació exigida, contingut i 
formats compatibles amb els que es maneguen a la prova pilot d’adaptació a 
l’EEES. 
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- Resultat assolit: El model de pla docent elaborat pel ICE de la UPC per 
les assignatures de les noves titulacions de grau, i que recull algunes dels 
suggeriments que van fer alguns dels professors participants en aquest 
projecte, especifica el contingut i format dels apartats relatius als objectius 
d’aprenentatge i al programa d’activitats. 
 
 
- Objectiu: Disposar d’un nou document  “Gestió de la Qualitat d’una 
Assignatura de la EPSC: Nivell 1 – Requeriments”, més exigent que l’anterior. 
 
- Resultat assolit: Dos professors de la Universidad de Zaragoza van tenir 
coneixement del nostre document “Gestió de la Qualitat d’una Assignatura de 
l’EPSC: Nivell 0 – Requeriments” i es van sol·licitar que els auditéssim. La 
experiència de “auditar” en lloc de ser “auditat” i el fet de posa a prova, el 
nostra document fora del context en el que es va crear, ens ha permès adonar-
nos que la “lletra” del document no reflexa va al 100% “l’esperit” amb el que es 
va redactar i ens ha ajudat a elaborar la nova del document. 
 
 
- Objectiu: Es disposarà d’utilitats implementades sobre la plataforma 
Moodle. 
 
- Resultat assolit: No s’han implementat, però el model de pla docent 
definit per la UPC, i que totes les escoles hauran de fer servir a les noves 
titulacions, s’ha implementat sobre PRISMA i sembla que serà possible que es 
pugui accedir a ell també des de el Moodle. Per altra banda, s’ha creat, dins del 
projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d’Aprenentatge) el “Grup 
d’interès Qualitat a l’Aula” (GiQUAL), que, entre altres objectius, té el de 
“Desenvolupar i documentar un conjunt d’eines que facilitin la implantació, 
manteniment i millora de sistemes de gestió de la qualitat a les assignatures”. 
 
 
- Objectiu: Quatre assignatures, com a mínim, disposaran del certificat 
emès per l’empresa certificadora Det Norske Veritas, conforme el seu sistema 
de gestió de la qualitat compleix amb els requisits establerts al document 
“Gestió de la Qualitat d’una Assignatura de l’EPSC: Nivell 1 – Requeriments”. 
 
- Resultat assolit: No s’han dut a terme les auditories per part de la 
empresa DNV, però les quatre assignatures han estat o estan en procés de ser 
auditades segons el nou document, per membres del Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE) de la UPC i membres del Gabinet de Planificació, Avaluació i 
Qualitat (GPAQ) de la mateixa universitat. Es considera un encert que el ICE i 
el GPAQ participin conjuntament en els processos d’auditoria i que aquest es 
l’únic sistema sostenible que permetrà auditar de forma regular a un nombre 
elevat d’assignatures de la universitat e, inclús, de altres universitats. 
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Conclusions 
Com resultat de les auditories realitzades es pot concloure que el document 
“Gestió de la Qualitat d’una Assignatura de la EPSC: Nivell 1 – Requeriments” 
és exportable i s'han detectat les següents oportunitats de millora per al 
procediment de referència i la seva aplicació així com per al procés de 
auditoria. 
 
Sobre el procediment:  
  

 Incorporar en el procediment la realització d'un auto informe per part de 
l'equip auditat. En aquest auto informe l'equip auditat realitzaria una 
autoavaluació dels criteris de qualitat, indicant clarament les evidències que 
poden ser inspeccionades per l'equip auditor abans de la visita (per 
exemple, perquè estan accessibles on line) i les evidències que podran ser 
inspeccionades en el moment de la visita. Naturalment, el auto informe 
hauria d'enviar-se a l'equip auditor amb suficient antelació a la visita.  

 
Sobre el procés de auditoria: 
 

 Per a facilitar el treball dels auditors i reduir el temps presencial necessari 
per a la auditoria (i, conseqüentment el cost econòmic de la mateixa) es 
considera aconsellable la sol·licitud prèvia de documentació a revisar als 
auditats, de manera que els documents es revisin abans per l'equip auditor i 
els registres de les activitats es revisin in situ. 

 En la mateixa línia, i encara que en el procediment existeix una relació 
d'evidències (apartat 5. Requisits de la documentació) és aconsellable 
disposar d'un document que faciliti als auditors la revisió preliminar de la 
documentació rebuda (es pot prendre com exemple el model proposat en el 
Annex I: Protocol per a la revisió Preliminar de la documentació rebuda, del 
document PROGRAMA AUDIT: Guia d'Avaluació del disseny del Sistema 
de Garantia Interna de Qualitat de la formació universitària, elaborat per les 
agències ANECA, AQU i ACSUC). 

 Com conclusió final de l'anàlisi del procés de auditoria, es considera 
convenient elaborar un procediment de auditoria.  

 
Aquest projecte té continuació dins del grup de interès Qualitat a l’Aula (GiQual) 
citat anteriorment, que té com a finalitat principal “proporcionar models i suport 
per al professorat, a l’hora d’establir, documentar, implementar i mantenir un 
sistema de gestió de la qualitat a les assignatures, per assolir regularment els 
objectius previstos i per augmentar la satisfacció del seu alumnat i d’altres parts 
interessades, mitjançant l’aplicació eficaç del sistema, inclosa la millora 
contínua i l’assegurament de la conformitat amb els requisits de totes les parts 
interessades i els legals i reglamentaris aplicables”. Els objectius del grup son: 
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1.    Facilitar la tasca del professorat amb voluntat d’establir un sistema de 
gestió de la qualitat adient a les seves assignatures. Aquest objectiu implica: 

 Definir un model o models de referència que serveixin de guia i que han 
de ser prou genèrics, ja que es pretén que puguin ser aplicats a 
qualsevol assignatura dels diferents centres de la UPC, d’altres 
universitats o de centres d’ensenyament. Els requeriments definits en els 
models hauran de ser complementaris als establerts pels centres, 
universitats o la legislació vigent, quant a continguts, metodologies 
docents o mecanismes d’avaluació.  

 Experimentar i validar els diferents elements del model en el context de 
les diferents assignatures.  

 Formalitzar aquests requeriments en un document redactat de manera 
que permeti l’emissió de certificats de conformitat (auditoria). 

 
2.    Desenvolupar i documentar un conjunt d’eines que facilitin la implantació, 
manteniment i millora de sistemes de gestió de la qualitat a les assignatures. 
Aquest objectiu implica: 

 Recopilar i difondre tot el material de suport i crear un catàleg amb la 
relació d’assignatures que tenen implantat un sistema de gestió de la 
qualitat (“bones pràctiques”)  

 Organitzar un servei d’assessorament i formació per als professors que 
desitgin implantar un sistema de gestió de la qualitat a les seves 
assignatures  

 Organitzar un servei d’auditoria interna de les assignatures que vulguin 
incorporar-se al catàleg abans esmentat. 

 
3.    Difondre la cultura de la qualitat entre el professorat. Aquest objectiu 
implica: 

 Publicitar a través de conferències, jornades i congressos l'activitat del 
grup  

 Fer públic i mantenir actualitzat el catàleg amb la relació d’assignatures 
que tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat 

 
4.    Fer compatibles i incorporar els sistemes de gestió de la qualitat de les 
assignatures en els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat que les 
universitats, escoles o titulacions han d’implantar segons el decret que 
estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Aquest objectiu 
implica: 

 Incorporar al grup responsables de qualitat dels diferents centres o 
titulacions 
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Referències/més informació 
Informació sobre el projecte es pot trobar a la plana web del grup GiQual: 
 
https://www.upc.edu/rima/grups/giqual-grup-d2019interes-201cqualitat-a-
l2019aula201d/ 

https://www.upc.edu/rima/grups/giqual-grup-d2019interes-201cqualitat-a-l2019aula201d/
https://www.upc.edu/rima/grups/giqual-grup-d2019interes-201cqualitat-a-l2019aula201d/

