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PROJECTE PER A L’ACREDITACIÓ INSTITUCIONAL DE CENTRES 

(Aprovat pel Consell de Govern en sessió núm. 2/2020, de 24 de febrer de 2020) 

 

Marc legal 

L’acreditació institucional (AI) es regula en la Resolució de 7 de març de 2018, de la Secretaria 

General d’Universitats, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment per a l’acreditació 

institucional de centres d’universitats públiques i privades. 

Avantatges:  

- Evitar l’acreditació individual dels títols (simplicitat i reducció de burocràcia, cicles de revisió més 

espaiats, simplificació de les visites…). 

- Els títols amb segell internacional de qualitat han de passar l’acreditació individual però amb l’AI 

se’ls reconeixen automàticament els criteris 2, 3 i 5.  

- La validesa de l’AI és de cinc anys i en aquest temps només cal gestionar el SAIQ (Sistema 

d’Assegurament Intern de la Qualitat) normalment, sense cap tasca addicional. 

Requisits: 

La primera acreditació institucional només requereix tindre el 50 % dels títols acreditats i tindre el 

certificat de la implantació del SAIQ.  
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CERTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL SAIQ 

Tasques que suposa:  

1. TÍTOLS: els títols han de continuar fent el mateix que fins ara: revisió anual del títol, establir 

accions de millora, generar i guardar evidències, etc.  

Novetat: participar com a auditats en l’auditoria interna i externa, si són elegits. Aquesta 

participació suposa assistir a alguna reunió en el moment de l’auditoria i, si és necessari, 

participar en la redacció de les accions de millora requerides en els informes d’auditoria. 

2. CENTRE: el centre ha d’assumir noves tasques com són l’aprovació d’objectius de qualitat 

del centre, revisió anual del centre, reunió de la comissió de qualitat del centre, participar 

en l’auditoria interna i externa… A aquest efecte s’ha creat la comissió de qualitat del 

centre i la figura de coordinador de qualitat del centre. 

Selecció de l’ordre de sol·licitud de l’Acreditació Institucional de centre:  

Per tal de decidir l’ordre d’implantació de l’acreditació institucional al centre s’ha fet una revisió 

interna basada en indicadors quantitatius i qualitatius, en la que s’han valorat els següents 

aspectes: 

- Tindre una sòlida implantació del SAIQ i una sistemàtica de treball ben instaurada i 

generalitzada (compliment de dates, informes complets, evidències de coordinació, 

accions documentades, etc.) 

- Haver passat recentment processos de renovació de l’acreditació (documentació i 

evidències actualitzades). També cal tindre en compte que és previsible que els auditors 

no trien revisar títols recentment acreditats i sobretot amb segells internacionals de 

qualitat. 

- Tindre títols amb data de renovació pròxima. 

- Director o directora o degà o degana amb experiència en el SAIQ i en gestió de qualitat. 

- Responsable de qualitat del centre amb experiència en el SAIQ i en gestió de qualitat. 

- Disposar de segells internacionals de qualitat. 

El resultat es reflecteix en la taula 1: 
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COMPARACIÓ DE L’ESTAT DELS CENTRES ESTCE FCJE FCHS FCS 

SAIQ     

 Compliment de la data de lliurament de l’informe de 
revisió anual 

82% 77% * 85%* 100% 

 Qualitat dels informes (compliment guia, detall per 
assignatura, coordinació docent…) 

x    

 Títols sense accions documentades en el curs 2018/19 23% 23% 40% 60% 

 Títols sense accions documentades en el curs 2017/18 9% 23% 35% 50% 

 Evidències de coordinació en GPP en els últims dos anys 36%-18% 8%-15% 30%-30% 20%-10% 

 Sense necessitat d’ajustos del SAIQ a l’especificitat dels 
títols 

x x x  

Títols acreditats en els últims tres anys 55% 54% 88% 40% 

Títols que s’han d’acreditar en 2022 41% 38% 24% 50% 

Títols que s’han d’acreditar en 2023 27% 15% 35% 0 

Direcció/deganat amb experiència en el SAIQ i gestió de 
qualitat 

x  x x 

Responsable qualitat del centre amb experiència en el SAIQ i 
gestió de qualitat 

x  (Baixa per  
maternitat) 

 

Segells internacionals de qualitat x (5 G)    

NOMBRE DE CRITERIS EN ELS QUALS EL CENTRE PUNTUA 
MÉS ALT 

8 2 5 3 

NOMBRE DE CRITERIS EN ELS QUALS EL CENTRE PUNTUA EN 
SEGONA POSICIÓ  

5 1 2 0 

Taula 1. Resultat revisió interna de l’estat d’implantació del SAIQ 

*retard de mesos 

S’han tingut en compte només els títols que coordina l’UJI. 

S’han tingut en compte les accions de millora específiques dels títols fruit de la reflexió. 

Tenint en compte el resultat es proposa que l’ordre per al procés d’implantació de l’acreditació 

institucional siga el següent: 

1er centre: ESTCE 

2n centre: FCHS 

3er centre: FCS 

4t centre: FCJE 
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Proposta de calendari: 

S’adjunta una proposta de calendari per a l’acreditació institucional. No obstant això, aquesta 

proposta pot estar subjecta a canvis, en funció del resultat de les auditories i del termini 

d’implantació de les accions correctives exigides en les mateixes. 

 

- Auditoria interna del primer centre. Març-abril de 2020 

- Preauditoria externa del primer centre: juny de 2020 

- Auditoria externa del primer centre: novembre de 2020 

- Auditoria interna del 2n, 3er i 4t centres: octubre de 2020 - juny de 2021 

- Auditories externes (2021 i 2022, pendents de fixar en funció del resultat de les auditories 

internes, dels recursos interns i de la planificació d’ANECA). 

 

 

FASES OPERATIVES DEL PROCÉS 
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