
 

Acta de reunió ordinària de la Comissió d’Acreditació Interna  

Núm. de sessió: 01/2018 
Data: 24 de juliol de 2018 
Hora de començament:  09.00 h 
Hora d’acabament:  10.00 h 
Lloc: sala de conferències de l’Escola de Camins 

Membres 

Assistents: 

Díez, Pedro (president) 
Estrada, Miquel 
Rossi, Riccardo 
Sánchez, Martí (secretari) 
Navarro, Lluís 
Benet, Mercè 
Saguès, Isabel 
Rodríguez, Miquel 

Vaunat, Jean 
Hurlimann, Marcel 
Bairan, Jesús Miguel 
Oller, Mercè 
 
 
 
 
 
 

Excusats: 

Oller, Eva 
Pous, Jaume 
Molins, Climent 
Pigagut, Jaume 

Zlotnik, Sergio 
Villares, Puri 

 

Ordre del dia  

1. Constitució de la Comissió d’Acreditació Interna 
2. Presentació del procés d’acreditació 
3. Titulacions implicades en l’acreditació: 

- Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció. 
- Màster en Enginyeria del Terreny. 

4. Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió  

1. Constitució de la Comissió d’Acreditació Interna 
S’aprova per consens la constitució de la Comissió d’Acreditació Interna (CAI) de l’Escola de 
Camins, formada pels assistents i els excusats a aquesta reunió. Actuen com a president i 
secretari de la CAI en Pedro Díez (director de l’Escola de Camins) i en Martí Sánchez (sotsdirector 
de Planificació i Qualitat Acadèmica), respectivament. 



 
 

2. Presentació del procés d’acreditació 
El secretari de la CAI, Martí Sánchez, informa als presents que s’han iniciat els tràmits 
corresponents per a l’acreditació de 2 màsters de l’Escola. Aquests màsters són: 

- Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció. 
- Màster en Enginyeria del Terreny. 

Presenta la plantilla model d’autoinforme que s’ha d’emplenar, així com el calendari d’actuació 
per tal de poder lliurar el document a GPAQ el dia 8 d’octubre de 2018. 

3. Titulacions implicades en l’acreditació 
El secretari de la CAI, Martí Sánchez, informa al professor Jean Vaunat (responsable acadèmic 
del màster en Enginyeria del Terreny) i al professor Jesús M. Bairán (responsable acadèmic del 
màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció) dels principals indicadors que es tenen dels 
dos programes i de la metodologia que es portarà a terme per elaborar els autoinformes.  

S’informa de la predisponibilitat dels membres de la CAI per a qualsevol aspecte o dubte que 
tinguin els responsables acadèmics en el procés d’elaboració dels diferents indicadors i/o 
evidències. 

S’aixeca la sessió a les 10.15 hores. 

El secretari Vist i plau 
 El president 

 

 

 

Martí Sànchez Pedro Díez 

 

 


