
11 FOU 49 /Claustre Universitari de 24 de maig de 2007 / Docència

1. ANTECEDENTS EXTERNS

1.1 Antecedents a Europa

La creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior ha estat un procés llarg que s’inicia gràcies a dife-
rents iniciatives: 

El 1987 va néixer el programa europeu de mobilitat acadèmica internacional Erasmus, amb 3.244 estu-
diants el primer any. Avui més de 150.000 estudiants de 2.199 institucions d’educació superior de 31 països 
participen anyalment en el programa. Des que es va crear, 1,2 milions d’estudiants se n’han beneficiat.

Amb motiu del 900 aniversari de la Universitat de Bolonya, l’any 1998 se signà la Magna Carta Uni-
versitatum.1

L’any 1997 es va signar la Convenció de Lisboa, per reconèixer les qualificacions d’educació superior 
a Europa.

Però, segurament, la Declaració de Bolonya2 (1999), signada pels ministres responsables d’educació 
superior de 29 països europeus, és el fet que marca una fita en el desenvolupament del que vol ser l’espai 
europeu d’educació superior (EEES- EHEA), iniciat el 25 de maig de 1998 amb la Declaració de la Sorbona,3 
signada pels ministres de França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit, que celebraven el 800 aniversari de la 
universitat parisenca.

Aquest canvi ha estat assumit, a hores d’ara, per 45 països amb més o menys desenvolupament. Aquest 
procés va acompanyat també de la creació de l’espai europeu de recerca (ERA4) i la fita és arribar-hi l’any 
2010. Els objectius del procés són:

•	 L’adopció	d’un	sistema	comparable	de	titulacions	(SET)
•	 La	generalització	del	sistema	de	crèdits	europeus	(ECTS)
•	 L’adopció	d’un	sistema	basat	en	tres	cicles	(grau,	màster,	doctorat)
•	 La	promoció	de	la	qualitat,	la	mobilitat,	la	cooperació	i	la	dimensió	europea
•	 La	importància	de	l’educació	continuada
•	 La	promoció	de	l’atractiu	de	l’educació	superior	a	Europa
•	 Els	estudis	de	doctorat	com	a	sinergia	entre	l’EEES	i	l’ERA

Per fer el seguiment de tot aquest procés, els ministres s’han reunit a Praga5 (2001), Berlín6 (2003), Ber-
gen7 (2005) i la darrera reunió ha estat a Londres,8 aquest mateix mes de maig. A la reunió de Bergen es va 
prendre nota dels avenços produïts i es van confirmar les tres prioritats definides a Berlín: 

•	 El	sistema	de	cicles
•	 L’assegurament	de	la	qualitat	basat	en	els	informes	de	l’ENQUA	(Associació	Europea	per	a	la	Ga-

rantia	de	Qualitat	a	l’Ensenyament	Superior)9

•	 El	reconeixement	dels	graus	i	dels	períodes	d’estudi

També	es	va	acceptar	el	sistema	de	qualificacions	definits	a	Dublín	(octubre	de	2004)	per	als	tres	cicles	
d’ensenyament (annex 1), anomenats “descriptors de Dublín”. 

Una	de	les	primeres	respostes	al	comunicat	de	Bolonya	va	ser	el	projecte	“Tuning,	Educational	Struc-
tures in Europe”,10 finançat per la Comissió Europea, que involucrava inicialment més de 100 universitats 
europees.	El	projecte	Tuning,	que	s’ha	anat	desenvolupant	en	diverses	fases	(I:	2000-02,	II:	2003-04,	III:	
2005-06), tenia com objectius:

•	 Crear	una	base	per	a	la	comparabilitat	i	transparència	de	les	titulacions.
•	 Facilitar	la	convergència	en	educació	superior
•	 Establir	punts	de	referència	per	a	l’anàlisi	comparativa	de	les	estructures	de	les	titulacions
•	 Incentivar	estratègies	d’ensenyament	basades	més	en	les	competències	que	ha	d’assolir	l’alumnat	

que no pas en els continguts

1 http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/880918_Magna_Charta_Universitatum.pdf
2 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf
3	http://www.dfes.gov.uk/bologna/uploads/documents/SORBONNE_DECLARATION1.pdf
4 http://ec.europa.eu/research/era/index_en.html
5	http://www.dfes.gov.uk/bologna/uploads/documents/PRAGUE_COMMUNIQUE2.pdf
6 http://www.dfes.gov.uk/bologna/uploads/documents/Berlin_Communique1.pdf
7 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bergen.pdf
8 http://www.bologna-bergen2005.no
9 http://www.enqa.eu/
10 http://www.tuning.undeusto.org
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•	 Estudiar	models	per	conèixer	el	treball	de	l’estudiant	en	el	seu	procés	educatiu
•	 Estudiar	models	per	dissenyar	el	currículum
•	 Estudiar	models	per	aplicar	la	millora	i	l’assegurament	de	la	qualitat

El projecte s’adreçava inicialment a nou àrees de coneixement concretes (economia-empresa-negocis, 
química, ciències de la terra, educació, estudis europeus, matemàtiques, física i infermeria) que després 
s’han anat incrementant. Actualment s’ha convertit en un referent magnífic per a tota una sèrie de possibles 
titulacions. Aquest projecte ha estat realment un motor de canvi en l’àmbit de l’aprenentatge, que posa 
l’estudiant com a centre del procés educatiu.

Una altra iniciativa de la Comissió Europea ha estat la creació de xarxes temàtiques dins del programa So-
crates-Erasmus11 per a la reflexió estratègica sobre qüestions científiques, educacionals i institucionals en els 
camps principals de l’educació superior. Significa un projecte de cooperació entre departaments d’institucions 
d’educació	superior	i	altres	estaments	com	organitzacions	acadèmiques	o	col·legis	professionals.

Al maig de 2006, la Comissió Europea publica un comunicat12 que identifica nou mesures per moder-
nitzar	les	universitats:

1)	 Trencar	les	barreres	entre	les	universitats	europees
2) Assegurar una autonomia real de les universitats, amb rendició de comptes
3)	 Estructurar	col·laboracions	amb	el	món	empresarial
4) Proporcionar les habilitats i competències necessàries per al mercat laboral
5) Millorar el finançament de les universitats, en funció dels seus resultats
6) Incrementar la interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat
7) Compartir el coneixement amb la societat
8)	 Premiar	l’excel·lència,	incrementant	la	competició
9)	 Col·laborar	a	fer	l’EHEA	i	l’ERA	visibles	en	el	món

En definitiva, la Comissió Europea13	dóna	suport	a	tot	el	procés	i	emfatitza	la	necessitat	que	els	països	
europeus implementin realment les reformes, que identifica en tres grans eixos:

•	 Reforma	curricular: sistema de tres cicles, aprenentatge basat en competències, itineraris flexibles, 
reconeixement, mobilitat

•	 Reforma	legislativa: autonomia universitària, aliances estratègiques amb el món empresarial, asse-
gurament de la qualitat

•	 Reforma	del	finançament: finançament de les universitats diversificat, lligam amb els resultats, 
equitat i eficiència, promoció de l’accés, beques i préstecs.

Les	organitzacions	d’universitats	europees	han	acollit	també	molt	positivament	les	iniciatives	ministe-
rials. L’EUA, a la qual pertany la URV, s’ha implicat molt activament en el procés i ha publicat tota una sèrie 
d’estudis	(Trends	in	Learning	Structures).	El	darrer	document,	“Trends	V”,14 ha estat editat el 10 de maig.

La situació actual del desenvolupament en tots els països acollits al procés de Bolonya, que ha rebut 
l’informe dels respectius ministeris, es pot trobar a la web oficial de l’EEES, ara mantinguda al Regne Unit.15

1.2	Antecedents	a	l’Estat	espanyol	

A l’Estat espanyol el procés s’ha desenvolupat, després de publicar la LOU de 2001, recentment re-
formada (Llei orgànica 4/2007,16	de	12	d’abril,)	amb	molta	lentitud.	Tot	i	això	s’han	publicat	una	sèrie	de	
reials decrets: 

•	 Reial Decret 1044/2003,	d’1	de	agost,	pel	qual	s’estableix	el	procediment	perquè	les	universitats	
expedeixin	el	suplement	europeu	al	títol

•	 Reial Decret 1125/2003,	de	5	d’agost,	pel	qual	s’estableix	el	sistema	europeu	de	crèdits	i	el	siste-
ma	de	qualificacions	en	les	titulacions	de	caràcter	oficial	i	validesa	a	tot	el	territori	estatal

•	  Reial Decret 55/2005,	de	21	de	gener,	pel	qual	s’estableix	l’estructura	dels	ensenyaments	univer-
sitaris	i	es	regulen	els	estudis	universitaris	oficials	de	grau	(modificat	pel	Reial decret 1509/2005)  

•	 Reial Decret 56/2005,	de	21	de	gener,	pel	qual	es	regulen	els	estudis	universitaris	oficials	de	pos-
tgrau	(modificat	pel	Reial Decret 1509/2005) 

Al febrer del 2003 el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport publicava un document marc: “La integra-
ción	del	sistema	universitario	español	en	el	espacio	europeo	de	enseñanza	superior”,	preludi	dels	decrets	
de grau i postgrau. S’establien els nivells de grau i postgrau i també s’exposava que els objectius del nivell 
de grau tindrien una orientació professional, incloent-hi competències transversals i específiques, amb una 
durada entre 180 i 240 crèdits. 

11 http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/overview_en.html
12 http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comuniv2006_en.pdf
13 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/report06.pdf
14	http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/Final_Trends_Report__May_10.pdf
15 http://www.dfes.gov.uk/bologna/
16 http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/boe-lou.pdf
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El	22	de	maig	de	2003,	l’ANECA	fa	una	convocatòria	d’ajuts	per	al	disseny	de	títols	oficials	de	grau	
(“Libros Blancos”). Les universitats van acceptar la proposta i es van establir xarxes estatals per titulacions 
del catàleg. El resultat fou l’elaboració de tota una sèrie de documents, que poden servir de referència en 
el nou procés i s’inclouen a l’annex 2, agrupats per branques de coneixement.

L’any 2005, després de la publicació del decret de grau, el Ministeri presentava propostes de direc-
trius generals pròpies de títols de grau i unes fitxes basades en els criteris establerts per subcomissions 
del Consejo de Coordinación Universitaria. S’establien 180 crèdits de formació bàsica que incloïen els 
continguts formatius comuns (120 crèdits) i que podien permetre l’accés al postgrau. El grau es completava 
amb 60 crèdits de formació addicional dels quals entre 15 i 30 corresponien a un treball de fi de carrera. 
En les fitxes s’establien les matèries dels continguts formatius comuns amb un nombre mínim de crèdits i 
s’expressaven els coneixements i capacitats que l’estudiant havia d’assolir.

Aquestes propostes no van arribar mai a fer-se realitat.

On sí que es va produir un avenç important va ser en el segon cicle. Les universitats espanyoles van 
respondre amb més o menys extensió a la convocatòria de propostes de programes oficials de postgrau, que 
incloïen estudis oficials de màster i doctorats. A la primera convocatòria, l’any 2005 es van presentar unes 
1.000 propostes de nous màsters.

A l’abril del 2006, després de l’aprovació de la LOE, es produeix un nou canvi ministerial i al juliol del 
2006 s’anuncia al Consejo de Coordinación Universitaria una sèrie de noves iniciatives, entre les quals des-
taca la desaparició del catàleg de títols. De tota manera, existiran directrius per branques que no definiran 
cada títol individualment i seran les universitats les que proposaran les titulacions i elaboraran els plans 
d’estudi. Es proposta que totes les titulacions de grau tinguin 240 crèdits. El Ministerio de Educación y Cien-
cia17	presenta,	el	26	de	setembre	del	2006,	el	projecte	sobre	la	nova	organització	dels	ensenyaments	uni-
versitaris i a partir d’aquest moment es publiquen una sèrie de documents de treball, esborranys i notes:

•	 “La	organización	de	las	enseñanzas	universitarias	en	España” (26.09.06)
•	 “Aclaraciones	al	documento	anterior” (6.10.06)
•	 “Directrices	para	la	elaboración	de	títulos	universitarios	de	grado	y	máster”	(21.12.06)
•	 “Materias	básicas	por	ramas”	(15.02.07)
•	 “La	Regulación	de	la	profesión	de	ingeniero	en	cinco	miembros	de	la	Unión	Europea” (11.04.07)
•	 “El	concepto	de	‘profesión	regulada’” (11.04.07)
•	 “Nota	sobre	profesiones	reguladas	i	directrices	de	títulos	universitarios”	(12.04.07)

Bàsicament la nova proposta és la següent:

> Els	ensenyaments	universitaris	s’organitzaran	en	tres	cicles,	que	es	corresponen	a	tres	nivells	de	
qualificació universi tària: 
	 o	Grau
 o Màster
 o Doctorat

Esquemàticament, l’estructura general que s’ha determinat per al sistema educatiu és:

17  http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=1122&area=gabipren
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> Cada cicle es descriu en termes de resultats d’aprenentatge i competències. 
> L’oferta del ensenyaments es configurarà per atendre dos objectius: 
> Formació inicial universitària
> Formació permanent

Els	estudis	de	grau	s’organitzaran	en	cinc	branques	de	coneixement:

	 •	 Arts	i	humanitats
	 •	 Ciències
	 •	 Ciències	de	la	salut
	 •	 Ciències	socials	i	jurídiques
	 •	 Enginyeria	i	arquitectura
> Tots	els	títols	de	grau	s’adaptaran	a	les	directrius	per	dissenyar	títols	d’alguna	de	les	branques.	
> Per a professions regulades, les directrius seran específiques dels títols corresponents.
> Se suprimeix el catàleg de títols actual.
> Els títols s’inscriuran en el Registre d’Universitats, centres i títols.
> Tots	els	títols	de	grau	tindran	240	ECTS.
> Superats	120	ECTS	 (incloent-hi	els	60	de	 la	part	comuna),	es	podrà	expedir	el	CEUI	 (certificat	

d’estudis universitaris inicials).
> S’hi inclouran activitats d’alt contingut pràctic (podran ser de formació en idiomes, pràctiques 

externes o elaboració de projectes).
> El grau acaba amb l’elaboració i defensa d’un treball de fi de grau.
> El	pla	d’estudis	és	el	document	principal	que	la	Universitat	presentarà	per	sol·licitar	l’autorització	

per	 inscriure	el	 títol	en	el	Registre	oficial	 (RUCT).	Representa	un	acord	entre	 la	universitat	 i	 la	
societat i ha de demostrar:

	 •	 La	qualitat	del	pla	d’estudis
	 •	 La	solvència	formativa	dels	docents
	 •	 L’adequació	dels	serveis
	 •	 La	suficiència	de	les	instal·lacions

> Les propostes de titulacions hauran d’incloure els apartats següents:
 1. Descripció del títol
 2. Justificació
 3. Objectius
 4. Admissió dels estudiants
 5. Planificació de l’ensenyament
 6. Personal acadèmic
 7. Recursos materials i serveis
 8. Resultats previstos
 9. Sistema de garantia de qualitat
 10. Calendari d’implantació

La justificació del títol ha d’argumentar l’interès acadèmic científic o professional i indicar referents ex-
terns	a	la	universitat	(llibres	blancs,	plans	d’altres	universitats	de	qualitat,	informes	d’associacions,	col·legis	
professionals, etc.).

Els objectius han d’incloure les competències generals i específiques que els estudiants han d’adquirir 
durant	els	estudis	i	com	seran	avaluades.	S’utilitzaran	els	descriptors	del	marc	europeu	de	qualificacions.

L’estructura formal del pla d’estudis ha de complir els requisits següents: 

> 240	ECTS
> 60 crèdits en matèries bàsiques
 •	 	El	60%	vinculats	a	matèries	de	la	branca
 •	 	Durant	els	dos	primers	cursos
> Optatives entre 30 i 60 crèdits (coeficient d’optativitat entre 2 i 3)
> Màxim de 60 crèdits de Pràcticum (obligatori o optatiu). S’ha de cursar durant en els dos darrers 

cursos.
> És obligatori un treball de fi de grau entre 6 i 30 crèdits. S’ha de superar al darrer curs i ha de ser la 

darrera avaluació. Ha d’estar orientat a l’avaluació de les competències associades a la titulació.
> La participació en activitats es pot reconèixer fins a 6 crèdits:
	 •	 culturals
	 •	 esportives
	 •	 representatives
> Cal	 descriure	 la	 denominació	 dels	 mòduls	 o	 matèries,	 el	 contingut	 en	 crèdits,	 l’organització	

temporal i el caràcter obligatori o optatiu.
> Cal descriure els mòduls o matèries, indicant:
	 •	 la	denominació
	 •	 les	competències
	 •	 la	descripció	dels	continguts
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	 •	 les	activitats	formatives	i	la	metodologia
	 •	 el	sistema	d’avaluació
> Ha	d’explicitar	els	procediments	per	organitzar	la	mobilitat.
> Es fa un èmfasi especial en el sistema de garantia de qualitat, indicant els responsables i els 

procediments d’avaluació i d’anàlisi. 
> A partir de las directrius generals, la Universitat dissenyarà els plans d’estudis.
> El Consejo de Universidades verificarà l’adequació a les directrius i la coherència del títol amb la 

denominació proposada (informe de comissions d’avaluadors externs).
> La verificació s’adequarà als criteris i garantia de la qualitat en l’EEES.
> El	Govern	estatal	comprovarà	que	hi	hagi	autorització	prèvia	de	la	comunitat	autònoma,	que	hi	

hagi coherència del títol i que no indueixi a error. Després establirà el caràcter oficial del títol i 
n’ordenarà	la	inscripció	en	el	RUCT.

> Un cop els títols estiguin inscrits, es consideraran acreditats.
> Després de la inscripció, la comunitat autònoma establirà les condicions i el calendari d’implan-

tació.

Pel que fa a les professions regulades (document de 12.04.07), s’indica:

•	 A	l’efecte	d’adquisició	de	determinades	atribucions	professionals,	els	títols	de	grau	i	màster	hauran	
de complir els requisits establerts en les directrius pròpies de les titulacions que actualment 
habiliten per a l’exercici.

•	 Les	noves	situacions	de	regulació	professional,	que	tinguin	definició	d’atribucions	per	llei,	hauran	
d’establir	 els	 requeriments	 i	 el	 nivell	 (Grau.	 Màster)	 necessari	 per	 assegurar	 les	 competències	
corresponents.

•	 Els	títols	de	diplomat/da	universitari/ària,	arquitecte/a	tècnic/a,	enginyer/a	tècnic/a,	llicenciat/da,	
arquitecte/a i enginyer/a mantindran la vigència acadèmica i professional.

•	 Perquè	els	actuals	titulats	puguin	adquirir	els	futurs	nivells	de	grau	i	màster	el	Govern	establirà	els	
mecanismes necessaris que inclouran les condicions per validar l’experiència laboral.

El calendari proposat pel ministeri és el següent:

Novembre	2006 Esborrany de directrius per branques de coneixement

Desembre 2006 Esborrany de títols amb directrius pròpies

Desembre 2006 
Març 2007

Debat sobre els esborranys anteriors

Abril 2007 Aprovació LOU

Maig 2007

Proposta i debat de decrets:
Ensenyaments de grau i postgrau
Directrius per elaborar títols
Directrius pròpies de títols de professions regulades
Registre d’universitats, centres i titulacions
Homologació de títols
Estatut del PDI 
Conferència	General	de	Política	Universitària
Consejo de Universidades
Creació de centres i universitats

Setembre 2007 Aprovació decrets

Octubre 2007 Inici elaboració dels plans d’estudis a càrrec de les universitats

Fins l’abril 2008 (per al curs 2008-09)
Aprovació de les comunitats autònomes, informe Consejo de 
Universidades, aprovació per Consell de Ministres i inscripció 
al Registre

Maig 2008 Oferta de places de nous títols

Curs 2008-2009 Començament de la implantació de nous graus

Curs 2010-2011
No	es	podran	oferir	places	de	nou	ingrés	a	primer	curs	als	
títols actuals
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1.3	Antecedents	a	Catalunya	

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, disposa que el departament competent en 
matèria d’universitats i les universitats han d’impulsar les adaptacions curriculars necessàries per a la im-
plantació, a Catalunya, de titulacions estructurades en el marc europeu d’educació superior.

El 14 de maig de 2004 es va signar un conveni entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de 
la	Informació,	l’Agència	per	a	la	Qualitat	del	Sistema	Universitari	de	Catalunya	(AQU	Catalunya)	i	les	univer-
sitats catalanes per desenvolupar, a partir del curs acadèmic 2004-05,18 un Pla pilot de titulacions adaptades al 
futur Espai Europeu d’Educació Superior. Així mateix, el dia 11 de maig de 2005 les mateixes institucions van 
signar nous convenis per a la incorporació al Pla pilot de noves titulacions, a partir del curs 2005-06. 

Aquestes proves pilot es portaven a terme en titulacions de grau i de màster europeu. El nombre total de 
crèdits per a les primeres s’havia previst en 180 crèdits a impartir en 3 anys, i de 120 crèdits per als màsters 
europeus, impartits en 2 anys.

Les titulacions incloses al Pla pilot tenen en compte la definició dels objectius formatius, en forma de 
competències acadèmiques i professionals, que ha d’assolir l’estudiant i la manera com les ha d’assolir, 
a partir d’una àmplia consulta i diàleg amb tots els agents implicats. Es planifica també la manera com 
s’assoleixen i com s’avaluen aquestes competències i habilitats per passar del concepte d’ensenyament al 
d’aprenentatge. És imprescindible, alhora, estimular la motivació i la preparació específica del professorat 
i del personal d’administració i serveis que participi en el desenvolupament d’aquestes titulacions pilot, 
sobre	la	base	de	nous	enfocaments	pedagògics	i	amb	suport	específic	de	les	TIC	i	les	noves	metodologies	en	
aquells aspectes de l’aprenentatge i de la gestió en els quals es consideri pertinent. A l’annex 3 s’indiquen 
les titulacions que van entrar al pla pilot als cursos 2004-05 i 2005-06.

Pel que fa als estudis de màster, les universitats catalanes van començar a impartir els primers màsters 
oficials el passat curs 2006-07. Per al proper curs 2007-08 s’ofereixen al voltant de 6.000 places en els més 
de	300	màsters	oficials	que	ha	autoritzat	el	Departament	d’Innovació,	Universitats	i	Empresa.	Aquesta	àm-
plia oferta abasta tots els àmbits del coneixement (ciències, ciències de la salut, ciències socials, humanitats 
i tècnic) i s’anirà ampliant els propers anys amb la voluntat de comptar amb una programació completa dels 
estudis avançats que necessita la nostra societat.

2. ANTECEDENTS A LA URV

2.1	El	Mapa	d’ensenyaments

El	Mapa	d’ensenyaments,	aprovat	pel	Claustre	de	la	Universitat	l’any	2000	i	actualitzat	el	2002,	és	l’eina	
a través de la qual la Universitat planifica la programació de nous estudis oficials i, com a tal, ha estat la 
base per elaborar les propostes de programació d’ensenyaments que la URV va presentar al DURSI en el 
període 2001-04.

A través d’aquest Mapa es defineix l’estratègia que la URV ha seguit a l’hora d’implantar ensenyaments 
homologats	i	els	criteris	que	té	en	compte	a	l’hora	de	prioritzar-los.	L’estratègia	havia	d’afrontar	els	punts	
crítics que es van detectar aleshores:

•	 Disminució	del	nombre	d'alumnes	nous	de	primer	curs	i,	consegüentment,	progressiu	descens	del	
total	d'alumnes	matriculats.

•	 Oferta	 d'ensenyaments	 no	 prou	 adequada	 a	 la	 demanda	 dels	 estudiants	 del	 nostre	 entorn	
territorial.

•	 Increment	de	la	competència	de	les	universitats	catalanes.
•	 Justificació	adequada	davant	la	Direcció	General	d'Universitats	de	la	necessitat	d’implantar	noves	

titulacions homologades, en el marc de la programació universitària.

Posteriorment	que	el	Claustre	hagués	aprovat	l’estratègia	d’ensenyaments,	es	van	realitzar	els	càlculs	i	
les	anàlisis	necessàries	per	aplicar	els	criteris	aprovats	i	obtenir	una	llista	prioritzada.	El	resultat	final	es	va	
concretar en una proposta de programació de nous estudis homologats de 1r, 1r i 2n, i 2n cicle a la URV, 
aprovada	per	la	Junta	de	Govern	(annex	3).

El balanç global del desplegament de l’esmentada programació és força satisfactori. Per a la Universitat 
ha suposat, sobretot, acomplir millor la seva missió de donar resposta a les demandes de formació superior 
dels ciutadans de les comarques meridionals de Catalunya, de manera que ha permès que una quantitat 
significativa de població trobi avui a la seva universitat l’oferta dels ensenyaments en els quals està inte-
ressada.	La	figura	següent	il·lustra	l’efecte	de	la	implantació	dels	nous	ensenyaments,	on	es	pot	observar	
clarament com l’activació de noves titulacions frena i, fins i tot, reverteix la tendència a la disminució de 
matriculacions lligada a la davallada demogràfica. 

18 http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/eees_pla_pilot.htm
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Els criteris de programació revisats al Claustre de 29 de novembre de 2002 definien dues etapes que 
responien a sengles objectius:

Fase 1:	Analitzar	els	factors	externs	de	la	Universitat	que	incideixen	bàsicament	en	les	relacions	oferta-
demanda i els relatius al posicionament estratègic de la Universitat. Aquests factors es concretaven en 
indicadors que mesuren la demanda global del sistema universitari de Catalunya i la de la demarcació 
de	Tarragona,	les	expectatives	del	mercat	de	treball	a	escala	catalana	i	provincial	(ambdues	orientades	a	
detectar les titulacions que disposen d’un context favorable per implantar-se a la URV), la possible inci-
dència en la diversificació i estructura de les titulacions ofertes a la URV i l’alineament amb l’estratègia de 
singularització	de	la	URV.	En	aquesta	fase	es	pretenia,	doncs,	identificar	les	possibles	noves	titulacions	que	
millorarien l’oferta docent de la Universitat, independentment dels recursos humans i materials necessaris 
per implantar-les.

Fase 2:	Només	per	al	conjunt	d’ensenyaments	preseleccionats	a	la	primera	fase,	es	valorava	el	potencial	
intern de la Universitat Rovira i Virgili pel que fa a la disponibilitat de personal docent relacionat amb els 
possibles nous estudis i els mitjans materials que poguessin necessitar. L’objectiu era elaborar una proposta 
de nous ensenyaments que, més enllà de respondre a les necessitats manifestes de la societat, justifiqués 
adequadament l’esforç pressupostari que se’n pogués derivar.

Concretament, es van definir els criteris següents:

•	 Relació	demanda-oferta
•	 Demanda	associada	al	territori
•	 Perspectives	laborals	de	les	titulacions	universitàries
•	 Relació	feina-estudis
•	 Entorn
•	 Diversificació	i	arquitectura	de	les	titulacions
•	 Àmbits	de	posicionament	URV
•	 Possibilitats	d’implantació	(fase	2)

L’estratègia per a la implantació de títols propis

També	es	va	acordar	una	estratègia	per	definir	títols	propis,	estructurant	una	oferta	de	titulacions	pròpies	
en quatre categories:

•	 Diplomes	d’especialitat	de	pregrau	
•	 Graduat	de	primer	cicle
•	 Graduat	o	graduat	superior	en	un	àmbit	específic
•	 Graduat	o	graduat	superior	en	àmbits	científics	

2.2	Pla	Estratègic	de	Docència

En el Claustre de 28 de novembre de 2003 s’aprova el Pla Estratègic de Docència (PLED), per aconse-
guir els objectius generals següents:
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•	 Implantar	un	model	educatiu	en	què	els	estudiants	siguin	el	centre	l’acció	formativa	i	el	professorat	
desenvolupi les estratègies docents apropiades en un entorn que faciliti l’aprenentatge.

•	 Aconseguir	 el	 màxim	 rendiment	 acadèmic	 dels	 estudiants	 i	 millorar	 la	 capacitat	 dels	 titulats,	
assegurant que s’acompleixin uns fins formatius que satisfan els graduats i ocupadors.

•	 Garantir	als	estudiants,	mitjançant	l’acreditació	i	el	reconeixement	extern	de	les	titulacions	en	els	
àmbits estatal i internacional, que la URV disposa d’ensenyaments de qualitat inserits en el nou 
marc que configura l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

A partir del desplegament del PLED s’han anat incorporant una sèrie d’elements a les titulacions, 
de forma experimental i com a exercici metodològic, que ara haurien de tenir-se en compte a l’hora de 
dissenyar les noves titulacions. Són els següents:

•	 Definició	del	perfil	i	de	les	competències	de	cada	ensenyament
•	 Definició	i	començament	de	la	implantació	del	currículum	nuclear.
•	 Creació	d’una	assignatura	genèrica	per	reconèixer	les	activitats	fetes	en	el	marc	de	la	mobilitat.
•	 Definició	del	marc	i	de	l’estratègia	per	tal	d’integrar	la	tutoria	acadèmica	en	el	desenvolupament	

dels ensenyaments com a eina transversal per garantir la progressió dels estudiants en termes 
d’aprenentatge.

•	 Incorporació	 progressiva	 de	 l’avaluació	 continuada	 com	 a	 estratègia	 per	 garantir	 un	 desenvo-
lupament correcte dels processos d’aprenentatge.

•	 Experimentació	de	metodologies	actives	que	afavoreixen	que	l’estudiant	tingui	un	paper	actiu	en	
el seu propi procés d’aprenentatge.

Tot	això	ha	anat	acompanyat	d’un	procés	de	formació	continuada	adreçat	al	professorat	de	la	Univer-
sitat per tal de facilitar-li els processos de canvi i d’innovació necessaris per poder dissenyar les titulacions 
en funció dels principis de Bolonya i de les directrius del MEC.

En	particular,	i	de	forma	natural,	tots	els	masters	oficials	segueixen	el	sistema	ECTS.	Per	tant,	una	part	
important de la “reforma” ja s’està fent. Falta definir la reforma estructural en el disseny del nous ensenya-
ments de grau en funció de les directrius del Ministeri i les pròpies que pugui adoptar la URV.

2.3	El	Mapa	de	programes	oficials	de	postgrau

En el Claustre de 20 de maig de 2004 es van aprovar les línies generals per definir els futurs ensenya-
ments de postgrau, identificant els objectius següents:

•	 Mantenir	i	augmentar,	si	és	possible,	el	nombre	d’entrada	d’estudiants	a	ensenyaments	de	grau.	
•	 Assolir	la	proporció	de	2/3	d’estudiants	TC	de	grau	i	1/3	d’estudiants	TC	de	postgrau.
•	 Dins	el	ventall	de	perfils	possibles,	 la	URV	procurarà	que	tots	els	seus	àmbits	de	coneixement	

tinguin projecció en els ensenyaments de postgrau. 
•	 Per	a	la	confecció	del	mapa	d’ensenyaments	de	postgrau,	la	URV	alinearà	els	seus	criteris	amb	els	

que plantegin el DURSI per a la programació d’ensenyaments i els ens acreditatius competents 
(nacionals, estatals i internacionals) per a l’acreditació/certificació dels ensenyaments.

•	 Per	 als	 àmbits	 identificats	 com	a	prioritaris	 de	 recerca,	 la	URV	ha	d’erigir-se	 en	 referència	de	
formació superior a Catalunya/Espanya i en no de primari en les xarxes europees corresponents. 

El primer resultat del Mapa de programes oficials de postgrau va ser la implantació, el curs 2006-07, de 
24 nous títols de màster, integrats en 16 programes oficials de postgrau que incorporen també la possibilitat 
de	realitzar	el	doctorat.	El	proper	curs	la	URV	programarà	13	nous	títols	de	màster,	que	eleven	l’oferta	glo-
bal de masters oficials a 37, en 20 programes oficials de postgrau.

2.4	Els	objectius	del	programa	de	govern	per	al	període	2006-2010

En el programa electoral de l’actual Rector, respecte al mapa de titulacions s’indicava:

•	 Mantenir	una	oferta	de	titulacions	de	grau	que	cobreixi	tot	l’espectre	d’àmbits	de	coneixement,	de	
tal manera que el nombre d’estudiants de les comarques meridionals de Catalunya que no vegin 
satisfeta la seva opció a la URV no pugui justificar l’esforç d’implantació d’una nova titulació.

•	 Col·laborar	 amb	 altres	 universitats	 en	 la	 impartició	 de	 titulacions	 conjuntes	 de	 grau	 quan	 els	
recursos de què disposem i/o la demanda dels estudis ho justifiquin.

•	 Fer	 que	 les	 nostres	 titulacions	 de	 grau	 siguin	 el	 més	 atractives	 possible,	 en	 primer	 lloc	 pel	
reconeixement extern de la seva qualitat però també perquè representin una oferta diferenciada, 
d’alt valor afegit. En aquest sentit, buscarem que es pugui configurar un continu de titulacions 
encavalcades, que faci possible a l’estudiant l’obtenció de dobles titulacions, mitjançant 
l’adequada compartició de matèries comunes. Com a mesura intermèdia cap a la doble titulació, 
es desenvoluparà, també, un sistema de reconeixement de formació secundària a la principal del 
títol al que s’hagi inscrit l’estudiant (sistema major/minor). 

•	 Facilitar	a	l’estudiant	la	possibilitat	de	dur	a	terme	estades	en	pràctiques	i/o	de	mobilitat,	reconegudes	
al seu currículum.

•	 Perseguir	l’aprofitament	màxim	dels	recursos	humans	mitjançant	la	compartició	de	matèries	entre	
diferents titulacions.
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2.5	Actuacions	desenvolupades	el	curs	2006-2007

En el Claustre de 9 de novembre de 2006 es va informar sobre la proposta ministerial d’estructura gene-
ral dels estudis universitaris i es va proposar:

> Iniciar en els centres un procés de discussió per prendre una posició respecte als ensenyaments de 
futur: 

	 o	 Analitzar	el	mapa	actual	identificant	febleses	i	fortaleses
 o Cercar referents en Universitats de prestigi 
	 o	 En	el	cas	de	titulacions	amb	Llibre	Blanc,	contrastar	i	actualitzar	la	informació	pertinent
	 o	 Treballar	en	una	proposta	de	noves	titulacions
> En funció de l’acompliment dels terminis del MEC, presentar, en el proper Claustre, una proposta 

de criteris de programació, que permetin elaborar un nou mapa d’ensenyaments.

En	el	Consell	de	Govern	de	2	de	maig	de	2007,	s’informa	sobre	el	marc	general	que	ha	de	portar	a	
establir el mapa de titulacions:

 a. Objectiu: Establiment d’un nou mapa de graus. Les “directrius” ja son conegudes
 b. La “reforma” ja s’ha iniciat
 c. La “reforma” serà continuada i permanent
 d. Es potencia l’autonomia universitària
 e. Avaluacions “ex-ante” i “ex-post”(rendiment de comptes)
	 f.	 Possibilitat	d’especialització	de	les	Universitats.	Títols	amb	característiques	pròpies
 g. Possibilitat de dobles titulacions i intensificacions (minors)
	 h.	 Possibilitat	de	col·laboració	interuniversitària	
	 i.	 Millora	de	l’estructura	i	l’organització	de	les	titulacions
  – Centrar l’estudiant en el procés educatiu
  – Incorporar noves tècniques docents
  – Incorpor un curriculum nuclear
	 	 –	Arribar	a	una	especialització	des	d’una	entrada	més	genèrica
  – Oferir una formació més flexible 
  – Millorar l’eficiència i l’eficàcia
  – Sistema d’avaluació/acreditació i d’assegurament de la qualitat
  – Adaptar la durada real dels estudis a la teòrica
  – Millorar de la informació a l’estudiant
  – Fomentar de la interdisciplinarietat
  – Potenciar la mobilitat
  – Experiència tutelada fora de la Universitat
	 j.	 El	nou	mapa	pot	fer	considerar	una	reorganització	de	centres.

I es proposà un possible calendari:

•	 Maig	2007:	
	 –	 Reunió	de	l’Equip	de	Govern	amb	Degans/es	i	Directors/es.
 – Constitució de grups de treball per àmbits/centres
 – Proposta al Claustre de directrius generals de programació
 – Possible aparició dels projectes de Decrets

•	 Juny	2007:
 – Conclusions dels grups de treball i presentació de propostes

•	 Juliol	2007:
	 –	 Estudi	de	les	propostes	i	aprovació	en	CdG	de	12	de	juliol	del	mapa	inicial	de	graus
 – Proposta de nous graus 2008/2009

•	 Setembre-novembre	2007:
 En funció de la publicació dels Decrets:
 – Inici formal de l’elaboració de plans d’estudi
	 –	 Aprovació	(CdG	de	25	d’octubre/novembre	?)	de	les	primeres	memòries	de	graus

3. INICI DE LA DEFINICIÓ DE L’ESTRUCTURA DE LES TITULACIONS I D’UN NOU MAPA DE GRAUS 

En funció que el Ministeri compleixi el calendari proposat i publiqui els decrets necessaris i de les 
directrius de programació que es puguin derivar del DIUiE, podria ser possible iniciar noves titulacions el 
curs 2008/2009.

La implantació de noves titulacions ha de ser gradual, però el Ministeri s’ha compromès que el curs 
2010-11 no s’iniciï el primer curs de titulacions en el marc actual.

L’actual mapa de graus implantats de la URV, que indiquem a l’annex IV, ha de canviar, necessàriament 
per donar lloc a un nou mapa. Algunes titulacions poden ser adaptacions directes de les actuals, d’altres 
poden correspondre a noves propostes. 
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Prèviament a la construcció del Mapa de titulacions, que serà un procés dinàmic però que fóra bo 
concretar-lo, al menys d’una forma preliminar, el més aviat possible, és necessari abordar les característi-
ques estructurals dels nous graus i els trets particulars que poden diferenciar la nostra Universitat. Per això, 
caldrà concretar les directrius pròpies de la URV, entre les quals, com a proposta per a la definició final, hi 
haurà les següents:

•	 Cercar	en	les	titulacions	de	grau	una	oferta	diferenciada,	d’alt	valor	afegit.
•	 Plantejar	una	estructura	modular	de	la	titulació.	Els	mòduls	permeten	flexibilitat	i	canvis	senzills.	

Cal també un sistema simple d’assignatures (p. ex. múltiples de 3 o 5 crèdits), evitant una excessiva 
fragmentació.

•	 Plantejar	si	és	possible,	almenys	un	curs	comú	a	les	titulacions	d’una	mateixa	branca	o	afí.
•	 Plantejar	sistemes	d’avaluació	de	competències	i	establir	una	normativa	de	permanència.
•	 Plantejar	un	sistema	de	tutories	per	part	d’alumnes.
•	 Configurar	un	continu	de	titulacions	encavalcades,	que	faci	possible	a	l’estudiant	l’obtenció	de	dobles	

titulacions, mitjançant l’adequada compartició de matèries (Un percentatge de crèdits corresponents 
a la part optativa de la titulació A es cursa amb assignatures de la titulació B i viceversa).

•	 Desenvolupar	un	sistema	de	reconeixement	de	formació	secundària	a	la	principal	del	títol	al	que	
s’hagi	inscrit	l’estudiant	(sistema	major/minor).	Un	“minor”	o	intensificació	es	pot	obtenir	cursant	
un	itinerari	d’una	altra	disciplina,	es	pot	fer	constar	al	SET	i	es	pot	donar	un	diploma	addicional.	

•	 Proporcionar	en	 la	 titulació	un	espai	 suficient	per	 la	 incorporació	del	 currículum	nuclear	URV	
(Anglès,	TIC,	Comunicació	oral	i	escrita,	Gestió	de	la	informació,	Ciutadania)	i	definició	del	mateix.	
Algunes	competències	poden	ser	intrínseques	a	diferents	matèries,	d’altres	poden	exterioritzar-se	
en	assignatures.

•	 Introduir	mesures	de	revisió	permanent	dels	plans	d’estudis	derivades	dels	processos	de	qualitat.

4. FASES I CRITERIS DE PROGRAMACIÓ

Es	preveu	un	procés	de	disseny	i	implantació	de	titulacions	continuat	en	el	temps.	Utilitzant	el	calendari	
més optimista, la implantació dels primers estudis de grau serà el curs 2008-09. Cal comptar no solament 
amb la publicació dels nous decrets i la solució de les actuals incògnites, sinó també amb la política de 
programació que pugui determinar el DIUiE en el sistema universitari català. En aquesta situació es proposa 
un sistema gradual de disseny/implantació d’ensenyaments de grau en tres fases, que podrien modificar-se 
si les circumstàncies ho fan necessari.

4.1	Fases	de	programació

Fase I. Disseny de títols de grau per reconversió o adaptació de títols que s’imparteixen actualment i 
que es podrien implantar el curs 2008-09

En	una	fase	inicial	es	prioritzarà,	de	forma	consensuada	amb	els	centres	i	amb	l’aprovació	del	Consell	
de	Govern,	l’elaboració	de	memòries	de	grau	que	provinguin	per	adaptació	directa	d’ensenyaments	actuals	
que té la URV, tinguin clarament definida la seva continuïtat com a tal ensenyament i no plantegin incògni-
tes referides a les seves possibles atribucions professionals. Es valorarà també la participació en processos 
de disseny (p. ex. Projecte Tunning o plans pilot)

Els graus que poden participar en aquesta fase és necessàriament reduït per dos motius:

•	 El	curt	període	de	temps	que	es	pot	plantejar	per	preparar-los.
•	 L’experiència	en	la	programació	de	titulacions	de	Postgrau,	de	menys	complexitat,	ens	mostra	la	

dificultat d’elaborar i revisar un nombre important de memòries, així com la implantació de nous 
plans d’estudi.

La proposta inicial del Consell de Direcció de possibles titulacions és:

o Enginyeria informàtica
o Enologia
o Infermeria
o	 Nutrició	i	dietètica
o Psicologia
o	 Química
o	 Turisme

Elaboració de memòries: any 2007

Fase II. Disseny de títols de grau per reconversió o adaptació de títols que s’imparteixen actualment, 
a implantar els cursos 2009-10 i 2010-11

En aquesta fase es programaran la resta d’ensenyaments que es deriven dels actuals.

Atès que no es podran iniciar estudis actuals el curs 2010-11, caldrà haver completat el disseny i 
l’elaboració de memòries l’any 2009. Es proposa fer les màximes propostes per presentar-les l’any 2008.

Elaboració de memòries: anys 2008 i 2009
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Fase III. Programació de nous títols de grau 

La desaparició d’un catàleg tancat de titulacions farà possible que les universitats dissenyin no solament 
ensenyaments similars als actuals, sinó també noves titulacions que corresponguin a una oferta diferencia-
da, d’alt valor afegit. 

A l’hora de seleccionar les propostes que responen a aquesta tipologia, la metodologia que es proposa 
és similar a l’aplicada en l’anterior mapa d’ensenyaments de la URV. Si es té en compte l’orientació dels 
estudis de grau, destinats preferentment a cobrir la demanda de formació superior de l’entorn del qual la 
Universitat n’és la de referència, resulta evident que s’apliquin els mateixos criteris de programació, sobre-
tot els que estan relacionats amb la demanda en estudis de referència i l’ocupabilitat.

Període de programació previst: a partir del curs 2009-2010.

4.2	Criteris	de	programació

La metodologia proposada a l’hora de definir les propostes de nous estudis en el mapa de graus de la 
URV distingeix dues etapes que responen a sengles objectius.

En	la	primera	etapa	s’analitzaran	els	criteris	vinculats	a	la	viabilitat	oferta-demanda,	l’estructura	acadè-
mica de títols, els referents i la qualitat, independentment dels recursos humans i materials necessaris per 
a la seva implantació.

A més, la Universitat pot sotmetre les propostes de nous graus a l’avaluació d’experts externs de l’àmbit 
acadèmic i/o de potencials ocupadors, que des dels diferents àmbits del coneixement es proposin (2-3 
experts per àmbit).

En la segona etapa, i només per al conjunt de graus preseleccionats a la primera, es valora el potencial 
intern de la URV pel que fa a la disponibilitat de personal docent i mitjans materials relacionats amb els 
possibles nous estudis. L’objectiu és, en aquest cas, elaborar una proposta de nous ensenyaments que, més 
enllà de respondre a les necessitats manifestes de la societat, justifiqui adequadament l’esforç pressupostari 
que se’n deriva.

PRIMERA ETAPA

a. Relació demanda-oferta

Aquest criteri es valora a partir de la relació entre la demanda d’una titulació i l’oferta de places en el 
conjunt del sistema universitari de Catalunya (SUC). 

A l’hora d’aplicar aquest factor als nous graus, cal tenir en compte que hi ha titulacions de les quals 
no hi ha cap evidència prèvia sobre el comportament de l’oferta i la demanda, raó per la qual es preveu 
utilitzar	la/les	referida/es	a	l’/les	actual/s	titulacions	de	pregrau.	Aquest	és	el	cas	de	graus	que	provinguin	de	
la integració de més d’un dels pregraus actuals.

b. Demanda associada al territori

Aquest criteri es valora sobre la base de la demanda en primera preferència en la preinscripció del mes 
de	juny	formulada	pels	estudiants	residents	a	les	comarques	de	Tarragona.

c. Perspectives laborals

Aquest criteri valora les perspectives de treball relacionades amb els estudis cursats i el grau de relació 
que	hi	ha	entre	la	feina	desenvolupada	pels	titulats	i	els	estudis	realitzats.

d. Alineament grau-postgrau

Mitjançant	aquest	criteri	es	prioritza	les	propostes	de	nous	graus	—procedents	de	l’adaptació	de	títols	
de	pregrau	no	oferts	a	la	Universitat—	amb	correspondència	amb	els	estudis	de	màster	oficials	oferts	ac-
tualment així com d’altres recollits en el Mapa de programes oficials de postgrau, aprovat pel Consell de 
Govern	d’octubre	de	2005,	que	encara	no	s’han	implantat.	D’aquesta	manera	es	pretén	potenciar	la	pro-
gramació d’estudis de grau amb projecció en el postgrau.

e. Diversificació i arquitectura de les titulacions 

A través d’aquest criteri s’afavoreix els estudis de grau que en el disseny del seu projecte d’implantació 
preveuen l’existència d’una estructura de continguts que afavoreixen la diversificació de l’oferta i, per tant, 
la possibilitat que l’estudiant tingui l’opció d’accedir a més d’una titulació. Es tracta d’ensenyaments consi-
derades “troncals” a partir dels quals es planifiquen d’altres mitjançant diferents modalitats (intensificació, 
doble titulació, etc.)

f. Referents externs

Necessàriament,	els	nous	títols	han	d’aportar	referents,	que	poden	obtenir-se	en	universitats	de	prestigi	
i poden comptar amb informes d’associacions professionals.
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g. Adequació a Pla Estratègic de Docència de la URV/Assegurament de la qualitat

Aquest criteri s’ha de definir a partir de requeriments de l’àmbit de la docència. S’haurien de correspon-
dre amb aquells que han de permetre l’adequació del projecte formatiu als estàndards que es defineixin. P. 
ex.: adaptació al currículum nuclear de la URV, assegurament de la qualitat, etc.

SEGONA ETAPA

h. Capacitat interna

El	resultat	de	la	valoració	dels	criteris	anteriors	ha	de	ser	una	relació	prioritzada	de	les	 titulacions	a	
partir de la valoració obtinguda en la primera anàlisi. A continuació, s’obre una segona etapa, on per a les 
primeres titulacions s’avaluen les possibilitats d’implantació amb relació als recursos humans i materials 
disponibles a la URV. Aquestes possibilitats es concreten en la identificació del professorat i PAS necessari 
i	l’existència	dels	espais,	instal·lacions	i	laboratoris	previsiblement	necessaris.

Es	deixa	a	criteri	del	Consell	de	Govern	de	la	URV	la	priorització	final	dels	títols	de	grau,	que	han	de	
configurar el mapa de grau de la Universitat, vist el seu interès, en funció de la relació entre les necessitats 
netes de recursos humans i materials i les possibilitats de finançament que es puguin determinar en el marc 
de la nova programació universitària d’estudis oficials.

També	cal	tenir	en	compte	que	aquests	criteris	es	defineixen	sense	tenir	coneixement	de	quins	seran	els	
que determini el DIUiE a l’hora d’engegar la programació universitària d’estudis de grau.

Els criteris proposats es poden resumir en la següent taula:

Eix Criteri

Viabilitat oferta-demanda

a. Relació oferta-demanda

b. Demanda associada al territori

c. Perspectivas laborals

Estructura acadèmica de títols 
d. Alineament grau-postgrau

e. Diversificació i arquitectura de les titulacions

Referents f. Existència de referents externs

Qualitat
g. Adequació a Pla Estratègic de Docència de la URV/Assegurament 
de la qualitat

Viabilitat de recursos h. Capacitat interna

Procés	de	valoració	de	les	propostes:
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5. PROCEDIMENT I CALENDARI INICIAL

Ateses les incògnites presents, només es pot pensar en un calendari aproximat, però cal que la URV 
estigui preparada per si es compleixen les previsions del Ministeri i és finalment possible programar graus 
pel curs 2008-09. La política de lideratge de la URV en el Sistema Universitari Català ha donat sempre bons 
resultats i cal avançar en el procés malgrat les incerteses actuals. 

Es proposa que, si el Claustre aprova aquest document, es constitueixin grups de treball que han 
d’incloure la representació de la direcció del centre, dels departaments implicats, de consells assessors, 
professionals externs a la Universitat o ex-alumnes de la URV i dels estudiants, responsables d’ensenyament 
i	un	membre	del	PAS	i	que	comptaran	amb	l’assessoria	de	la	Unitat	de	suport	metodològic	i	del	Gabinet	
Tècnic	del	Rectorat.	Hauran	de	redactar	les	propostes	dels	nous	graus	que	podrien	activar-se	al	2008-09.	

Document a elaborar: Fitxa de suport a l’elaboració de títols de grau (veure annex 6)

Presentació: al Vicerectorat de Política Acadèmica i de la Recerca.

29	de	juny:	Termini	de	presentació	de	propostes	de	grau	de	la	primera	fase.

5	de	juliol:	Informe de la COAiC.

12	de	juliol,	Consell	de	Govern:

•	 Proposta	de	graus	per	a	la	seva	implantació	el	curs	2008/2009
•	 Aprovació	de	criteris	d’estructura	de	les	titulacions

Si es publiquen els decrets (setembre ?) i s’obre una convocatòria de programació per part del DIUiE:

•	 Elaboració	de	les	memòries	corresponents
•	 Presentació	al	Vicerectorat	de	Política	Acadèmica	i	de	la	Recerca
•	 Informe	de	la	COAiC
•	 Aprovació	del	Consell	de	Govern
•	 Aprovació	del	Consell	Social

8	de	Novembre, Claustre:

•	 A	partir	del	desenvolupament	del	procés	a	la	URV	i	de	l’evolució	dels	condicionants	externs,	es	
concretaran els criteris i línies generals d’actuació per a la definició del Mapa de titulacions de 
grau de la URV.

El	següent	diagrama	il·lustra	les	diferents	fases	de	programació:	
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Annex 1.	Sistema	de	qualificacions	per	cicles	a	l’EEES	(Descriptors	de	Dublí)

 Resultats	de	l’aprenentatge ECTS

Qualificació	
del primer 
cicle

Les titulacions que impliquen l’acompliment del primer cicle 
s’atorguen a estudiants que:
•	Han	 demostrat	 uns	 coneixements	 i	 una	 comprensió	 en	 un	 camp	

d’estudi que parteix de l’educació general secundària i alhora la 
supera, i que acostumen a trobar-se en un nivell que, tot i basar-se 
en llibres de text avançats, inclou determinats aspectes inspirats en 
els coneixements més avançats del seu camp d’estudi.

•	Són	capaços	d’aplicar	els	seus	coneixements	i	la	seva	comprensió	
de tal manera que indiqui un plantejament professional de la seva 
feina o professió, i que posseeixen competències que s’acostumen 
a demostrar mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la 
resolució de problemes dins del seu camp d’estudi.

•	Tenen	l’habilitat	d’aplegar	i	interpretar	dades	rellevants	(normalment	
dins del seu camp d’estudi) per tal d’emetre judicis que incloguin la 
reflexió sobre temes socials, científics o ètics significatius.

•	Són	capaços	de	comunicar	informació,	idees,	problemes	i	solucions	
tant a audiències expertes com no expertes.

•	Han	 desenvolupat	 les	 habilitats	 d’aprenentatge	 necessàries	 per	
continuar els estudis amb un alt grau d’autonomia.

Normalment	
entre 180 i 
240 crèdits

Qualificació	
del segon 
cicle

Les titulacions que impliquen l’acompliment del segon cicle 
s’atorguen a estudiants que:
•	Han	demostrat	uns	coneixements	i	una	comprensió	que	es	basen	en	

el nivell típicament associat als bachelors i l’excedeixen o milloren, 
i que els proporcionen una base o una oportunitat per a l’originalitat 
en el desenvolupament i/o l’aplicació d’idees, sovint en un context 
de recerca.

•	Són	capaços	d’aplicar	els	seus	coneixements	i	la	seva	comprensió,	
com també les habilitats per resoldre problemes, en entorns nous o 
no familiars i en contextos amplis (o multidisciplinaris) relatius al 
seu camp d’estudi.

•	Tenen	l’habilitat	d’integrar	coneixements	i	d’afrontar	la	complexitat,	
i també de formular judicis a partir d’informació incompleta o 
limitada però que inclouen reflexions sobre les responsabilitats 
socials i ètiques lligades a l’aplicació dels seus coneixements i 
judicis.

•	Són	capaços	de	comunicar	les	seves	conclusions,	i	els	coneixements	
i el marc conceptual en què es basen, tant a audiències expertes 
com no expertes, i de manera clara i sense ambigüitats.

•	Han	desenvolupat	habilitats	d’aprenentatge	que	els	permeten	continuar	
els estudis de manera àmpliament autodirigida o autònoma.

Típicament	
entre 90 i 
120	ECTS	
amb un 
mínim de 60 
ECTS	

Qualificació	
del tercer 
cicle

Les titulacions que impliquen l’acompliment del tercer cicle 
s’atorguen a estudiants que:
•	Han	demostrat	una	comprensió	sistemàtica	d’un	camp	d’estudi	i	el	

domini de les aptituds i els mètodes de recerca associats amb aquest 
camp d’estudi.

•	Han	 demostrat	 la	 capacitat	 de	 concebre,	 dissenyar,	 implementar	 i	
adaptar un procés substantiu de recerca amb integritat acadèmica.

•	Han	fet,	per	mitjà	d’una	recerca	original,	una	aportació	que	amplia	
les fronteres del coneixement mitjançant el desenvolupament d’un 
important corpus de treball, part del qual es publica en revistes 
indexades d’àmbit nacional o internacional.

•	Són	capaços	d’analitzar,	d’avaluar	i	de	sintetitzar	de	manera	crítica	
idees noves i complexes.

•	Són	capaços	de	comunicar-se	amb	els	seus	col·legues,	el	conjunt	de	
la comunitat acadèmica i la societat sobre les seves especialitats.

•	Es	preveu	que	siguin	capaços	de	promoure,	en	contextos	acadèmics	
i professionals, avenços tecnològics, socials o culturals en la societat 
del coneixement.

No	
s’especifica
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Annex 2. “Llibres	Blancs”	del	projecte	ANECA.

Branca d’Arquitectura i Enginyeria

•	 Ingeniería	Industrial	(Propuesta	de	Escuelas	de	Ingeniería	Técnica	Industrial)
o Ingeniero en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
o Ingeniero Eléctrico
o Ingeniero en Electrónica y Automática
o Ingeniero Mecánico
o	 Ingeniero	en	Organización	Industrial
o	 Ingeniero	Químico
o Ingeniero de Materiales
o	 Ingeniero	Téxtil

•	Ingeniería	Industrial	(propuesta	de	Escuelas	de	Ingeniería)
o	 Títulos	integrados

•	Ingeniero	en	Tecnologías	Industriales	y	Máster	Ingeniero	Industrial
o	 Grados	no	integrados

•	Ingeniero	Mecánico
•	Ingeniero	en	Sistemas	eléctricos
•	Ingeniero	en	Electrónica	y	Automática
•	Ingeniero	Químico
•	Ingeniero	en	Diseño	Industrial

o Máster con directrices propias
•	Máster	Ingeniero	Industrial
•	Máster	Ingeniero	en	Organización	Industrial
•	Máster	Ingeniero	de	Materiales

o Máster sin directrices
•	Máster	en	Ingeniería	Mecánica
•	Máster	en	Ingeniería	Eléctrica
•	Máster	en	Sistemas	Energéticos
•	Ingeniería	de	Materiales
•	Ingeniería	Aeronáutica
•	Ingeniería	de	Telecomunicación

o	 Ingeniero	en	Telecomunicación
o	 Ingeniero	Telemático

•	Ingenierías	Agrarias	e	Ingenierías	Forestales
o Ingeniero Agroalimentario
o Ingeniería Agraria (título 2)
o	 Ingeniero	Forestal	y	del	Medio	Natural

•	Arquitectura
•	Ingeniería	Civil

o Cimientos y Estructuras
o Construcción y Edificación
o Hidráulica y Medio Ambiente
o	 Transporte	y	Territorio

•	Máster	en	Ingeniero	de	Caminos,	Canales	y	Puertos
•	Ingeniería	de	Edificación
•	Ingeniero	Químico
•	Ingeniero	en	Geomática	y	Topografía
•	Ingeniería en Informática
•	Ingeniero	de	Minas	y	Energía
•	Ingeniería	Náutica

o	 Ingeniería	Náutica
•	Máster	en	Ingeniería	Náutica	y	Transporte	Marítimo
•	Ingeniería	Naval	y	Oceánica

o	 Ingeniero	en	Arquitectura	Naval
o	 Ingeniero	en	Sistemas	Navales	y	Tecnología	Oceánica

•	Máster	con	directrices	propias	en	Ingeniería	Naval	y	Oceánica

Branca d’Arts i Humanitats
•	Filosofía
•	Geografía
•	Historia
•	Historia	del	Arte
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•	Historia	y	Ciencias	de	la	Música
•	Bellas	Artes
•	Diseño
•	Restauración	de	Bienes
•	Conservación	y	Restauración	de	Bienes	Culturales
•	Humanidades
•	Lengua,	literatura,	cultura	y	civilización

o Lengua y Literatura catalanas
o Lengua Española y sus literaturas
o Lengua y Literatura gallegas
o Lengua y Literatura vascas
o Lenguas Modernas y sus Literaturas
o Lenguas y Literaturas clásicas
o Lenguas y Culturas de Asia y África
o Lingüística y Lenguas Aplicadas
o Estudios Literarios y Escritura Creativa

•	Traducción	e	Interpretación

Branca de Ciències
•	Ciencias	Ambientales
•	Biología
•	Bioquímica
•	Ciencias	del	Mar
•	Física
•	Matemáticas
•	Geología
•	Química
•	Ciencia	y	Tecnología	de	los	alimentos
•	Estadística
•	Nutrición	Humana	y	Dietética	(considerada,	a	veces,	en	Ciencias	de	la	Salud)
•	Óptica	y	Optometría	(considerada,	a	veces,	en	Ciencias	de	la	Salud)

Branca de Ciències de la Salut
•	Farmacia
•	Medicina
•	Veterinaria
•	Odontología
•	Enfermería
•	Fisioterapia
•	Terapia	Ocupacional
•	Podología

Branca de Ciències Socials i Jurídiques
•	Comunicación
 o Periodismo
 o Comunicación Audiovisual
 o Publicidad y Relaciones Públicas
•	Derecho
•	Empresa
•	Economía
•	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte
•	Ciencia	Política	y	Administración	y	Gestión	y	Administración	Pública
•	Sociología
•	Psicología
•	Ciencias	Laborales	y	Recursos	Humanos
•	Biblioteconomía	y	Documentación
•	Trabajo	Social
•	Turismo
•	Maestro	de	Educación	Infantil
•	Maestro	de	Educación	Primaria
•	Logopedia
•	Pedagogía	y	Educación	Social
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Annex 3. Titulacions	Pla	Pilot	Bolonya	iniciades	el	curs	2004-05	

UNIVERSITATS GRAUS	PILOT MÀSTER	PILOT

UB 1. Biblioteconomia i documentació 
2. Estadística 
3. Mestre, especialitat en llengua estrangera 
4.	Gestió	i	administració	pública	
5.	Turisme	(centre	adscrit	CETT)	

1. Història i cultura alimentàries 

UAB 1. Enginyeria informàtica 
2.	Geografia	
3. Humanitats 
4.	Traducció	i	interpretació	
5. Ciències polítiques i de l’administració 
6. Sociologia 
7. Matemàtiques 
8. Física 
9. Pedagogia 
10. Veterinària 
11. Publicitat i relacions públiques 

1. Ciències de la salut, 
benestar i comunitat

2. Mediació intermediterrània: 
inversió econòmica i 
interacció intercultural 
(MIM) 

3. Processament del llenguatge 
natural 

UPC 1. Enginyeria tècnica de mines 
2. Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitats 

en sistemes de telecomunicació i telemàtica 
3. Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en    

indústries agràries i alimentàries 
4. Estadística 

1. Màster orientat a la recerca 
en tecnologies de la 
informació:	MERIT	

2.	Tecnologies	de	la	informació	
i la comunicació 

UPF 1. Biologia 
2.	Turisme	(centre	adscrit	EU	Maresme)	

 

UdL 1. Enginyeria tècnica agrícola 
2. Enginyeria tècnica forestal 
3. Medicina* 
4.	Geografia	
5. Història 
6. Història de l’art 
7.	Turisme	(centre	adscrit	EU	de	Turisme	Terres	de	

Lleida) 
8. Filologia 

1. Forestal europeu 

UdG 1. Enginyeria tècnica en informàtica de gestió / 
enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 

2. Ciències ambientals 
3.	Turisme	
4. Infermeria 
5. Lletres: comunicació cultural 
6. Administració i direcció d’empreses / economia 
7. Dret 
8. Psicologia 

1.	Gestió	turística	
2. Enginyeria automàtica i 

sistemes	intel·ligents	
3. Sistemes d’informació 

geogràfica 

URV 1. Enginyeria química 
2.	Turisme	
3. Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat 

en telemàtica 
4. Història 
5.	Geografia	

1. Estudis culturals mediterranis 
2. Arqueologia del quaternari i 

evolució humana 
3. Enginyeria química i 

processos 

URL 1.	Graduat	tècnic	en	tecnologies	multimèdia	
2.	Turisme	

1. Management 
2. Xarxes i serveis de 

telecomunicació 

UOC  1. Programari lliure 

UVic 1.	Traducció	
2. Educació social 

 

UIC 1. Mestre, especialitat en educació primària  

Titulacions	Pla	pilot	Bolonya	iniciades	el	curs	2005-06	
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UNIVERSITATS GRAUS	PILOT MÀSTER	PILOT

UB 1.	Grau	de	mestre	especialista	en	atenció	a	la	
diversitat 

2.	Grau	de	mestre	generalista	de	l’etapa	d’educació	
primària 

3.	Grau	de	mestre	generalista	de	l’etapa	d’educació	
infantil 

4.	Grau	de	professor	de	música	a	l’educació	infantil	i	
primària 

5.	Grau	de	professor	d’educació	física	a	les	etapes	
d’infantil i primària 

 

UAB 1. Mestre. Especialitat en educació infantil 
2. Mestre. Especialitat en educació primària 
3. Logopèdia 
4.	Turisme	(en	centre	adscrit	EU	Turisme	i	Direcció	

Hotelera) 
5.	Infermeria	(en	centre	adscrit	EU	Gimbernat)	
6. Enginyeria tècnica en informàtica de gestió (en 

centre	adscrit	EU	Tomàs	Cerdà)	

 

UPC 1.	Grau	en	enginyeria	mecànica	
2. Enginyeria tècnica en informàtica de gestió (en 

centre adscrit EU Politècnica de Mataró) 
3. Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat 

en telemàtica (en centre adscrit EU Politècnica de 
Mataró) 

4. Enginyeria tècnica industrial, especialitat en 
electrònica industrial (graduat en enginyeria 
industrial, electrònica industrial) (en centre adscrit 
EU Politècnica de Mataró) 

 

UPF 1.	Grau	en	gestió	d’empreses	en	l’economia	del	
coneixement 

2.	Grau	en	economia	i	finances	en	el	segle	XXI	
3.	Grau	en	humanitats	i	estudis	interculturals	
4.	Grau	en	planificació	estratègica	i	creativitat	

publicitària 
5.	Grau	en	mediació	lingüística	

1. Màster en salut pública 

UdG 1.	Grau	en	patrimoni	cultural	
2.	Grau	en	ciències	químiques	
3.	Grau	en	ciències	biològiques	
4.	Grau	en	comunicació	a	les	organitzacions

 

UdL 1.	Nutrició	humana	i	dietètica	
2. Biotecnologia 
3.	Grau	en	enginyeria	de	l’edificació	

 

URV 1. Economia 

2. Educació social 

1. Màster en tecnologia 
educativa: e-learning i 
gestió del coneixement 

UOC 1.	Grau	en	fonaments	de	psicologia	
2.	Grau	en	estudis	jurídics	

 

UVic 1.	Grau	en	enginyeria	electrònica	industrial	
2.	Grau	en	enginyeria	de	telecomunicació

 

UIC 1. Infermeria  

Annex 4. Programació	d’ensenyaments	homologats	de	la	URV	(2000)
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ÀREES-ENSENYAMENTS

ENSENYAMENTS DE 1r i 1r/2n CICLE

HUMANITATS

Història de l’Art

CIÈNCIES SOCIALS

Comunicació Audiovisual - Periodisme - Publicitat i Relacions Públiques (1r cicle conjunt)

Economia (1r cicle)

Gestió	i	Administració	Pública

Treball Social

Turisme

CIÈNCIES EXPERIMENTALS

Biologia (1r cicle)

CIÈNCIES DE LA SALUT

Nutrició Humana i Dietètica

TÈCNIQUES

Enginyeria	Tècnica	Industrial:	Mecànica

Enginyeria	Tècnica	en	Telecomunicacions:	Sistemes	de	Telecomunicació

Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica

 

ENSENYAMENTS DE 2n CICLE

HUMANITATS

Psicopedagogia

CIÈNCIES SOCIALS

Ciències Actuarials i Financeres

Ciències del Treball

Documentació

Investigació	i	Tècniques	de	Mercat

Publicitat i Relacions Públiques

CIÈNCIES EXPERIMENTALS

Biotecnologia

Ciències Ambientals

CIÈNCIES DE LA SALUT

Ciència	i	Tecnologia	dels	Aliments

TÈCNIQUES

Enginyeria	en	Organització	Industrial

En negreta s’indiquen les titulacions que finalment han estat implantades a la URV
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Annex 5.	Mapa	de	titulacions	actuals	de	la	URV

Ciències Experimentals
•	 Bioquímica 
•	 Biotecnologia 
•	 Química 

Ciències de la Salut
•	 Fisioteràpia 
•	 Infermeria 
•	 Medicina 
•	 Nutrició	Humana	i	Dietètica 

Ciències Socials
•	 Administració i Direcció d’Empreses 
•	 Ciències	del	Treball 
•	 Ciències Empresarials 
•	 Dret 
•	 Economia 
•	 Educació Social 
•	 Mestre especialitat Educació Especial 
•	 Mestre especialitat Educació Física 
•	 Mestre especialitat Educació Infantil 
•	 Mestre especialitat Educació Musical 
•	 Mestre especialitat Educació Primària 
•	 Mestre especialitat Llengua Estrangera 
•	 Pedagogia 
•	 Periodisme 
•	 Psicologia 
•	 Psicopedagogia 
•	 Publicitat i Relacions Públiques 
•	 Relacions Laborals 
•	 Treball	Social 
•	 Turisme 

Humanitats
•	 Antropologia Social i Cultural 
•	 Filologia Anglesa 
•	 Filologia Catalana 
•	 Filologia Hispànica 
•	 Geografia 
•	 Història 
•	 Història de l’Art 

Tècnic
•	 Arquitectura 
•	 Enginyeria Informàtica 
•	 Enginyeria	Química 
•	 Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial 
•	 Enginyeria	Tècnica	Agrícola:	Indústries	Agràries	i	Alimentàries 
•	 Enginyeria	Tècnica	en	Telecomunicacions:	Telemàtica 
•	 Enginyeria	Tècnica	en	Informàtica	de	Gestió 
•	 Enginyeria	Tècnica	en	Informàtica	de	Sistemes 
•	 Enginyeria	Tècnica	Industrial:	Electricitat 
•	 Engineryia	Tècnica	Industrial:	Electrònica	Industrial 
•	 Enginyeria	Tècnica	Industrial:	Mecànica 
•	 Enginyeria	Tècnica	Industrial:	Química	Industrial 
•	 Enologia 
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Annex 6. Document	marc	per	a	la	presentació	de	propostes	de	grau.Configuració Mapa de Graus de la URV 

 
Annex 6. Document marc per a la presentació de propostes de grau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA DE SUPORT A L’ELABORACIÓ 

 

DE PROPOSTES DE TÍTOLS DE GRAU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grau en  
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1

1. Proposant  
 Indicar el nom de la unitat responsable. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Participants Interns  
 Indicar els Departaments, Centres i/o Serveis de la Universitat implicats en la programació, 

organització, gestió i implantació del grau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Títol 
 Denominació del grau que es proposa. 

 
 
 

 
 

4. Branca del coneixement 
 Indicar l’àmbit del coneixement en el que s’insereix el grau. L’organització dels àmbits es 

correspon amb la definida pel MEC. 
 
Arts i Humanitats   Ciències   Ciències de la Salut   
 
 
Ciències Socials i Jurídiques    Enginyeria i Arquitectura   
 
 

5. Calendari d’implantació 
 Indicar el curs a partir del qual es preveu implantar el títol de grau.  

 
2008-2009  2009-2010 2010-2011 >2010-2011   

 
 

6. Oferta de places 
 Previsió de places a oferir. 
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ANNEX

La lista de materias por rama

ARTES Y HUMANIDADES CIENCIAS CIENCIAS DE LA SALUD 

1 Antropología 1 Biología 1 Anatomía 

2 Arte 2 Bioquímica 2 Biología 

3 Economía 3 Estadística 3 Bioquímica 

4 Ética 4 Física 4 Farmacología 

5 Expresión Artística 5 Fisiología 5 Fisiología 

6 Filosofía 6 Geografía	 6 Histología 

7 Geografía	 7 Geología	 7 Informática 

8 Historia 8 Historia 8 Microbiología 

9 Idioma Moderno 9 Informática 9 Nutrición	

10 Latín 10 Matemáticas 10 Psicología 

11 Lengua 11 Medio Ambiente 11 Química	

12 Lingüística 12 Química 12 Salud Pública 

13 Literatura 13 Toxicología

14 Sociología 

CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS 

ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA 

1 Antropología 1 Comunicaciones 

2 Ciencia Política 2 Economía 

3 Comunicación 3 Electrónica 

4 Derecho 4 Estadística 

5 Didáctica 5 Expresión	Gráfica	

6 Documentación 6 Física 

7 Economía 7 Geología	

8 Educación 8 Informática 

9 Empresa 9 Matemáticas 

10 Estadística 10 Materiales 

11 Historia 11 Mecánica 

12 Matemáticas 12 Medio Ambiente 

13 Psicología 13 Medios Continuos 

14 Sociología 14 Química	

15 Redes 

16 Termodinámica
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