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Acta del CAI 
 
Núm. de sessió: 3/2021 
Data: 7 de juliol de 2022 
Hora de començament: 9’30 h 
Hora d’acabament: 10’12 h 
Lloc: Googlel Meet 
Enllaç de la videotrucada: https://meet.google.com/wby-gzuw-zrz 
  
 
 
Membres 
 
Assistents:

1. Jordi Voltas – Sotsdirector de Qualitat 
2. Miguel Mudarra- Sostsdirector Cap d’Estudis de Graus 
3. Inés Algaba Joaquín – Sotsdirectora de Planificació Acadèmica. 
4. Jorge Macanás de Benito – Secretari Acadèmic. 
5. Alfredo Vellido Alcacena-Membre de la CGGQ 
6. Enrique José García Melendo -  Coordinador de GRETA i GREVA. 
7. Mercedes Jiménez – Cap UTG CT. 
8. Mélida Cáceres Paz -  Tècnica  d’ARESI i secretària del  CAI.  

 
Excusats:  

1. Xavi Roca – Director 
2. Daniel García-Almiñana - Sotsdirector Cap d’Estudis de Màsters i Internacionalització. 
3. Jordi Romeu Garbí – Membre de la CGGQ 
4. Jaume Asensio Bosch-Estudiant Delegat d’Escola. 
5. Fernando Amador Pla – estudiant de MUEA 

Absents: 
1. Irene Simó Muñoz-Estudiant GRETA 
2. Sígrid Veronica de los Santos – Estudiant de GREVA. 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aportacions del CAI sobre les observacions fetes per GPAQ de l'Autoinforme d'Acreditació de 

GRETA, GREVA i MUEA. 
3. Informació sobre les observacions rebudes durant l'exposició pública de l'Autoinforme.  
4. Aprovació de la versió dos a presentar a la CGGQ. 
5. Torn obert de paraula. 

 
 
Desenvolupament i acords 

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

 

 

https://meet.google.com/wby-gzuw-zrz
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

Es va procedir a l’aprovació de l’acta de la Sessió nº2 per part dels presents. Es dóna per aprovada l’acta nº 
2. 
 
 

2. Aportacions del CAI sobre les observacions fetes per GPAQ de l'Autoinforme 
d'Acreditació de GRETA, GREVA i MUEA. 

Mélida Cáceres i en Jordi Voltas expliquen els canvis que s’han fet derivat de les recomanacions fetes per 
GPAQ, sent els següents apartats: 
 
Presentació de Centre. Es va actualitzar la Taula PC-1 i PC-3, constatant les dades més recents. Es va 
incorporar una nova taula amb dades sobre l’evolució del nombre de l’estudiantat. 
 
Procés d’elaboració de l’informe d’acreditació.  Es va establir el termini per l’exposició pública (del 23 al 
30 de juny 2022). 
 
Valoració de la implicació dels agents i de les evidències aportades. En aquest apartat el paràgraf 2 es 
va canviar el llenguatge en positiu i neutre. 
 
Estàndard 1.  Apartat 1.3 es reformula el paràgraf 2 a un llenguatge en positiu i neutre i als subtítols referent 
a la valoració de la ràtio GRETA i GREVA, es justifica el perquè no es augmenta el nombre de places. 
 
Estàndard 2. Apartat 2.2  es va actualitzar el enllaç de la Guia de Seguiment de Titulacions. Apartat 2.3 es 
va eliminar el paràgraf “A mes, la UPC disposa d’una pàgina web on hi ha tota la documentació i informació 
agregada sobre els processos de verificació i d’acreditació de totes les seves titulacions memòria i enllaç al 
RUCT”. Així mateix es va incloure l’enllaç al Manual de l’SGIQ i del mapa de processos. 
 
Estàndard 3. Es va fer servir un llenguatge en positiu i neutre. 
 
Estàndard 4. Es va actualitzar la Taula E4-1 amb dades del curs 2021-2022. Es obrir la proposta de millora 
número 205.M.718.2022 % HIDA Doctor, es va incloure com evidència el llistat de la formació del professorat, 
i el llistat dels sexennis del professorat de les assignatures escollides per aquest Autoinforme (evidències E4-
1 i E4-3, respectivament). 
 
Estàndard 5. Apartat 5.1 es va actualitzar l’Enquesta de Satisfacció de l’Estudiantat i el seu el enllaç. Apartat 
5.2  es va actualitzar l’Enquesta de Satisfacció de l’Estudiantat sobre la Biblioteca. 
 
Estàndard 6. Apartat 6.1 Es va encloure com evidència (evidència E6-6) un exemple del sistema de rúbriques 
per fer les avaluacions dels TFG/TFM. Apartat 6.2 ens van demanar no ser redundants en el tema  Treballs fi 
de Curs, per tant vam fer servir referències creuades quan es parlava d’això. Apartat 6.4  es van canviar les 
Taules E6 GRETA-8,  E6 GREVA-8 i E6 MUEA-8  sobre els resultats laborals, perquè volien que la informació 
s’hauria treure del llibre de dades, quadre de comandament, indicadors de satisfacció a la fitxa de la titulació. 
 
Pla de Millora, es va actualitzar. 
 
 

3. Informació sobre les observacions rebudes durant l'exposició pública de 
l'Autoinforme. 

No s’han rebut cap observacions i aportacions durant l’exposició pública de l’Autoinforme. 
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4. Aprovació de la versió dos a presentar a la Junta d'Escola. 

Es va procedir a l’aprovació per part dels presents i es dóna per aprovada la versió dos de l’Autoinforme 
d’Acreditació de GRETA, GREVA i MUEA. 

 

5. Torn obert de paraula 

En Jordi Voltas va proposar de convocar la reunió a la CGGQ per l'aprovació de l’Autoinforme i poder 
entregar-ho a la JE. S’acorda realitzar-la el divendres 8 de juliol a las 9 h via Meet. 

 

Mercedes Jiménez sol·licita que els documents s’envien amb el major temps possible.   

 

S’aixeca la sessió a les 10’12 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 
 
  


