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Acta del CAI 
 
Núm. de sessió: 1/2023 
Data: 20 de gener de 2023 
Hora de començament: 12 h 
Hora d’acabament: 12’45 h 
Lloc: Google Meet 
Enllaç de la videotrucada: meet.google.com/jbd -apaw-jqa 
Membres 
 
Assistents: 

1. Jordi Voltas – Sotsdirector de Qualitat 
2. Miguel Mudarra- Sotsdirector Cap d’Estudis de Graus 
3. Jorge Macanás de Benito – Secretari Acadèmic. 
4. Inés Algaba Joaquin – Sotsdirectora de Política Acadèmica. 
5. Eulàlia Griful Ponsati, membre de la CGGQ. 
6. Alfredo Vellido, membre de la CGGQ. 
7. Heura Ventura Casellas, Coordinadora de GRETDT. 
8. Sisco Vallverdú, Coordinador de GRESAUD. 
9. Francisco Bermúdez, Coordinador de GREDIDP. 
10. Mercedes Jiménez – Cap UTG CT. 
11. Mélida Cáceres Paz -  Tècnica  d’ARESI i secretària del  CAI.  
12. Ariadna Moreno Izquierdo – estudianta GRETDT. 
13. Alberto Cordero Castillo – estudiant de GRETI. 
14. Ramesh Forcadell González – estudiant GREDIDP. 
15. Jaume Asensio Bosch-Estudiant Delegat d’Escola. 

 
Excusats: 

1. Nerea González Anguita – estudianta GRESAUD.  
2. Montserrat Sánchez Romero – membre de la CGGQ i Coordinadora de GRETI. 
3. Xavi Roca – Director 

 
 
Ordre del dia 

1. Explicar el procediment i metodologia del procés d'acreditació de GREDIDP, GRETDT, GRESAUD i 
GRETI.  

2. Presentar el calendari d'actuacions.  
3. Presentar l’esborrany d’autoinforme pautat per a el GPAQ. 
4. 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: 

1. Explicar el procediment i metodologia del procés d'acreditació de GREDIDP, 
GRETDT, GRESAUD i GRETI. 

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. 

https://meet.google.com/jbd-apaw-jqa?hs=224
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● 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. 

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 GREDIDP, GRETDT, 
GRESAUD i GRETI i/o amb l’àmbit de  Qualitat. 

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  coordinadors de 
titulacions i coordinadors d’assignatures; sobretot als Estàndards 1, 4,5,6, al Pla de Millora i a les 
Evidències.  

 
2. Presentar calendari d’actuacions. 

En aquest punt, en Jordi Voltas va mostrar el calendari detallat de treball on es proposa lliurar a principis 
de Febrer, el primer esborrany de l’Autoinforme al CAI.  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 el 20 de febrer. Veure 
Annex 1 (presentació pp). 
 

 
3. Torn obert de paraula 

La Mélida Cáceres va exposar que AQU ha demanat un Pla de Millora amb objectius a assolir en 
cadascuna de les titulacions, per tant, plantejava la possibilitat que fossin els coordinadors de les 
titulacions que les realitzessin i les enviessin  a l’email de qualitat.eseiaat@upc.edu. 

En Jordi Voltas i Sisco Vallverdú van fer l’observació que aquestes s’han de raonar perquè s’ha de donar 
seguiment, executar i dur-les a terme. 

Es va acordar que des de la Sotsdirecció de Qualitat s’enviarà la plantilla de l’aplicatiu perquè l’emplenin 
els coordinadors de titulació..   

S’aixeca la sessió a les 12’45 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 
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