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Acta del CAI 
 
Núm. de sessió: 1/2021 
Data: 27 d’octubre de 2021 
Hora de començament: 15’30h 
Hora d’acabament: 16h 
Lloc: Google Meet 
Enllaç de la videotrucada: https://meet.google.com/hiu-bpcr-zhw 
 
 
 
Membres 
 
Assistents:

1. Jordi Voltas – Sotsdirector de Qualitat 
2. Daniel García-Almiñana - Sotsdirector Cap d’Estudis de Màsters i Internacionalització. 
3. Inés Algaba Joaquín – Sotsdirectora de Planificació Acadèmica. 
4. Jorge Macanás de Benito – Secretari Acadèmic. 
5. Eulàlia Griful Ponsati – Membre de la CGGQ. 
6. Enrique José García Melendo -  Coordinador de GRETA i GREVA. 
7. Jordi Romeu Garbí – Membre de la CGGQ. 
8. Mercedes Jiménez – Cap UTG CT. 
9. Mélida Cáceres Paz -  Tècnica  d’ARESI i secretària del  CAI.  
10. Oscar Ortega Jiménez – estudiant de GRETI. 
11. Sígrid Veronica de los Santos – estudiant de GREVA. 
12. Fernando Amador Pla – estudiant de MUEA.

 
Excusats:  

1. Montserrat Sánchez Romero – Coordinadora de GRETI i membre CGGQ. 
2. Alfredo Vellido -  membre de la CGGQ. 
3. Miguel Mudarra – Sotsdirector Cap d’Estudis de Graus. 
4. Irene Simó Muñoz – estudiant de GRETA. 

 
Absents:  

1. Xavi Roca – Director 
2. Carlos Méndez – Estudiant Delegat d’Escola.  

 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Explicar el procediment i metodologia del procés d'acreditació de GRETI, GRETA, GREVA 
i   MUEA. 

2. Presentar el calendari d'actuacions  
3. Presentar l’esborrany d’autoinforme pautat pel GPAQ. 
4. Torn obert de paraula. 

 
 
 
 

https://meet.google.com/hiu-bpcr-zhw
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Desenvolupament i acords 

El Sotsdirector de Qualitat en Jordi Voltas obre la Sessió 1 i dona pas al desenvolupament dels punts de 
l'ordre del dia: 

Punt 1. Explicar el procediment i metodologia del procés d'acreditació de GRETI, GRETA, GREVA 
i   MUEA. 

1.1.  En aquest punt, en Jordi Voltas va presentar la Guia d’Acreditació establert per AQU, destacant els 
Estàndards que s’han d’avaluar: 
● La qualitat del programa formatiu. 
● La pertinència de la informació pública. 
● Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat SGIQ. 
● Adequació del professorat al programa formatiu. 
● Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. 
● Qualitat dels resultats dels programes formatius. 

Així mateix, va emfatitzar el pes que té per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya AQU, la incorporació d’evidències i d’indicadors que donen suport i credibilitat a tot els 
Estàndards  que es desenvolupen a l’Autoinforme. 

1.2.  Va presentar la composició dels membres del Comitè d’Avaluació CAI, destacant que és un Comitè que 
inclou representants dels col·lectius com són: l’Equip Directiu, PDI, PAS i estudiantant. Fent la observació 
que tots el membres tenen relació directa amb les titulacions de GRETI, GRETA, GREVA i MUEA i/o amb 
l’àmbit de  Qualitat. 

1.3. Distribució de responsabilitats en la redacció de l’Autoinforme d’Acreditació. En aquest apartat es va 
exposar la implicació que tindran els sotsdirectors de cap d’estudis de graus i màster, i coordinadors de 
titulacions; sobretot als Estàndards 1, 4,5,6, al Pla de Millora i a les Evidències.  

Punt 2- Presentació del calendari d'actuacions. 
En aquest punt, en Jordi Voltas va mostrar el calendari detallat de treball on es proposa lliurar a principis de 
Gener, el primer esborrany de l’Autoinforme.  L’objectiu d’aquesta proposta és per a que el CAI pugui donar 
les aportacions i observacions pertinents i poder tenir a punt la versió 1. Veure Annex 1 (presentació pp). 
 
Al mateix temps, va fer una reflexió sobre l’important que és el poder complir amb els terminis proposats, ja 
que al gener o febrer, s’espera, hem de començar a fer l’Autoinforme del segon grup d’acreditacions (5 
titulacions de grau). 

Punt 3 - Presentar l’esborrany d’autoinforme pautat pel GPAQ. 
En Jordi Voltas, va mostrar l’estructura de l’Autoinforme pautat pel Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat 
GPAQ, destacant els avanços, fets fins ara, com a són: el Capítol 1. Context, el qual està desenvolupat, el 
Capítol 2. Valoració de l’assoliment dels estàndards, Evidències i Pla de Millora que es troben en procés. 

Punt 4 - Torn obert de paraula.  

Eulàlia Griful va preguntar sobre les evidències de les Pràctiques d’Empresa, particularment quin període 
s’hauria de incloure i quants exemples?  

D’acord amb GPAQ “la mostra de les execucions de l’alumnat s’ha de fer de tal forma que hi hagi un exemple 
per cada qualificació i han de correspondre al darrer curs acadèmic tancat. En Jordi Voltas va afegir que si en 
un cas no n’hi ha una mostra de alguna de les tres qualificacions, doncs en lloc d’un exemple per qualificació 
hauria d’haver-hi 2.  
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S’aixeca la sessió a les 16 h i perquè consti el que s’hi ha tractat i els acords presos, s’estén aquesta acta.. 

 

 
 
 
 
 
 
Mélida Cáceres         Jordi Voltas 
Tècnica d’ARESI            Vist i plau 
              Sotsdirector de Qualitat 
 
  


