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MEMÒRIA VERIFICA 

Definició 

El Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, 

pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials a Espanya, arreplega que 

els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials han de ser verificats pel Consell 

d’Universitats; l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), en els nostres 

títols, és l’encarregada d’avaluar els plans d’estudis. 

Aquests plans d’estudis s’han d’arreplegar en una memòria que el Ministeri d’Educació posa a 

disposició de les universitats per a la verificació del títol proposat i les possibles modificacions 

d’aquest. Aquesta memòria es coneix com a memòria Verifica perquè pertany al programa 

Verifica de l’ANECA (http://www.aneca.es/programas-de-evaluacion/verifica). 

 

Continguts de la memòria 

1. Descripció del títol. Nivell o efectes acadèmics del títol i efectes professionals. 

2. Justificació. Valoració de la rellevància del títol proposat d’acord amb les experiències 

formatives o investigadores i si és conforme a estudis similars existents, a més de 

l’adequació a l’àmbit acadèmic a què fa referència. 

3. Competències. Descripció de les competències a adquirir-hi pels i les estudiants d’acord 

amb les exigibles per a atorgar el títol i amb les qualificacions que estableix l’Espai 

Europeu d’Educació Superior. 

4. Accés i admissió d’estudiants. Descripció de les diferents vies d’accés, admissió i 

orientació a l’estudiant a l’inici dels estudis i si hi són adequades. S’hi estableixen els 

criteris i els procediments seguits en relació amb el sistema de transferència i 

reconeixement de crèdits. 

5. Planificació dels ensenyaments. Descripció del pla d’estudis. Hi trobarem les 

assignatures del pla d’estudis amb el nombre de crèdits, les competències, el sistema 

d’avaluació, les metodologies docents i les activitats formatives. 

Hi ha dos nivells d’agrupació: mòduls o matèries. 

 Matèria: unitat acadèmica que inclou una o diverses assignatures que es poden 

concebre de manera integrada i constitueixen unitats coherents des del punt de 

vista disciplinar. 

 Mòdul: unitat acadèmica que inclou una o diverses matèries que constitueixen 

una unitat organitzativa dins d’un pla d’estudis. 

6. Personal acadèmic. Detall del personal acadèmic implicat en el títol. Grau de dedicació, 

qualificació i experiència per a dur a terme el pla d’estudis proposat. 

7. Recursos materials i serveis. Descripció dels recursos materials i els serveis per a 

garantir el funcionament corresponent als ensenyaments impartits, de manera que 
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permeten les grandàries de grup previstes, el desenvolupament d’activitats formatives 

i l’ajust d’aquestes a les metodologies d’ensenyament i aprenentatge previstes. 

8. Resultats previstos. Pretén valorar la coherència de les taxes proposades i la justificació 

d’aquestes, així com l’adequació del procediment general de la Universitat per a valorar 

el progrés i els resultats d’aprenentatge dels i les estudiants. 

9. Sistema de garantia de qualitat. Detall del sistema que assegure el control, la revisió i 

la millora contínua del títol.  

10. Calendari d’implantació. Arreplega la planificació en el temps del títol i estableix un 

mecanisme per a acomodar els i les estudiants procedents de plans ja existents al pla 

d’estudis nou. Cal detallar-hi els ensenyaments que s’extingeixen per la implantació del 

títol. 

 


