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Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aproven els criteris per al disseny dels 
nous títols de grau.

ANTECEDENTS 

El procés d’integració d’Espanya a l’Espai Europeu d’Educació superior s’ha desenvolupat, després de 
la publicació de la LOU de 2001, recentment reformada (Ley Orgánica 4/2007, de 12 d’abril), amb molta 
lentitud. D’acord amb la publicació d’una sèrie de reals decrets: 

•	 Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto por el que se establece el procedimiento para la 
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título 

•	 Real Decreto 1125/2003, de 5 de agosto por el que se establece el sistema europeo de créditos 
y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional 

•	 Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas 
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado (modificado por Real 
decreto 1509/2005) 

•	 Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales 
de •	 Posgrado (modificado por Real Decreto 1509/2005) 

Al febrer de 2003, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicava un document marc: “La 
integración 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 que els objectius del nivell de grau 
tindrien una orientació professional, incloent competències transversals i específiques, amb una duració 
entre 180 i 240 crèdits. 

El 22 de maig de 2003, l’ANECA feia 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 nacionals per titulacions 
del catàleg. El resultat fou l’elaboració de tota una sèrie de documents que poden servir de referència en el 
nou procés de disseny de titulacions.

L’any 2005, després de la publicació del decret de grau, el Ministeri presentava propostes de directrius 
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 entre els 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 màsters i doctorats. A la primera convocatòria, l’any 2005 es van presentar 
unes 1.000 propostes de nous màsters.

A l’abril de 2006, després de l’aprovació de la LOE, es va produir un canvi ministerial i al juliol de 2006 
s’anunciava al Consejo de Coordinación Universitria una sèrie de noves iniciatives entre la que destacava 
la desaparició del catàleg de títols, que existirien directrius per branques però que no definirien cada 
títol individualment i que serien les universitats les que proposarien les titulacions i elaborarien els plans 
d’estudi. Es va proposar que totes les titulacions de grau tinguessin 240 crèdits. El Ministerio de Educación 
y Ciencia presentava, el 26 de setembre de 2006 el projecte sobre la nova organització dels ensenyaments 
universitaris i a partir d’aquest moment s’ha anat publicant 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 universitàrios de grado i 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 y directrices de títulos universitarios (12.04.07)
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El primer document presentava un calendari que preveia la presentació d’una proposta de Real Decret 
al maig de 2007 i la seva publicació al BOE al setembre de 2007, per tal de poder iniciar la implantació de 
nous ensenyaments de grau el curs 2008-2009.

El 27 de juny de 2007 el Ministeri presenta finalment al Pleno del Consejo de Universidades el projecte 
de Real Decret “Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales”, que recull les propostes anteriors 
i que ha de derogar els decrets 55/2005 i 56/2005

Bàsicament la proposta és la següent:

Els ensenyaments universitaris s’organitzaran en tres cicles, que es corresponen a tres nivells de  
qualificació universitària: 

•	 Grau

•	 Màster

•	 Doctor

Cada cicle es descriu en termes de resultats d’aprenentatge i competències.  

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.  

La	denominació	dels	títols	serà:	Graduat	en	T	per	la	Universitat	U	en	la	Branca	R. 

Tots els títols de grau tindran 240 ECTS. 

Els títols hauran de contenir un mínim de 60 ECTS de formació bàsica, dels quals 36 han d’estar  
vinculats a alguna de les matèries de la branca. Les matèries de la branca s’hauran de concretar 
en assignatures amb un mínim de 6 crèdits.

Per a professions regulades, les propostes s’adequaran a les normes reguladores de la professió. 

El grau acaba amb l’elaboració i defensa d’un treball de fi de grau. 

A partir del curs acadèmic 2010-2011 no es podran oferir places de nou ingrés en primer curs de  
les actuals titulacions.

Durant aquest període, s’ha anat presentant la informació disponible als òrgans de govern de la URV i 
establint criteris inicials:

Claustre de 9 de novembre de 2006: Informe sobre la proposta d’organització dels ensenyaments 
universitaris a l’estat espanyol.

Es va proposar:

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

•	 Analitzar	el	mapa	actual	identificant	febleses	i	fortaleses

•	 Cercar	referents	en	universitats	de	prestigi	

•	 En	el	cas	de	titulacions	amb	“Llibre	blanc”,	contrastar	i	actualitzar	la	informació	pertinent

•	 Treballar	en	una	proposta	de	noves	titulacions

•	 En	funció	de	l’acompliment	dels	terminis	del	MEC,	es	presentarà,	en	el	proper	Claustre,	una	
proposta de criteris de programació, que permetin elaborar un nou mapa d’ensenyaments

Consell	de	Govern	de	26	d’abril	de	2007:	Informació sobre el mapa d’ensenyaments de grau

Es va informar sobre el document de treball de directrius per a l’elaboració de títols universitaris, es va 
presentar un marc general per a l’establiment d’un mapa de graus de la URV i un calendari d’actuacions.

22 FOU 49 / Consell de Govern de 12 de juliol de 2007 / Docència



33

Claustre de 24 de maig de 2007: Criteris de programació dels nous ensenyaments de grau de la URV. 

En aquest claustre es va fer una proposta de fases i criteris de programació per a l’elaboració de propostes 
de graus:

un sistema gradual de disseny/implantació d’ensenyaments de grau en tres fases, que podrien modificar-
se si les circumstàncies ho fan necessari:

•	 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

•	 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

•	 Fase	III.	Programació	de	nous	títols	de	grau	

Per	a	la	Fase	I,	es	va	prioritzar	una	sèrie	oberta	de	titulacions	que,	donades	les	seves	característiques	
podrien fer una proposta de grau:

•	 Enologia

•	 Infermeria

•	 Nutrició	i	dietètica

•	 Psicologia

•	 Química

•	 Turisme

•	 ...

Quant	a	la	programació,	s’establien	els	següents	criteris	a	valorar	en	dues	etapes:

Primera etapa

a. Relació demanda-oferta

b. Demanda associada al territori

c. Perspectives laborals

d. Alineament grau-postgrau

e. Diversificació i arquitectura de les titulacions 

f. Referents externs

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

Segona etapa

h. Capacitat interna

Es	deixava	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.

Finalment,	es	determinava	un	calendari	d’actuacions:

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
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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.

Quant	als	aspectes	docents,	el	Claustre	de	28	de	novembre	de	2003	va	aprovar	el	Pla	Estratègic	de	
Docència (PLED), per aconseguir els objectius generals següents:

•	 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	
desenvolupament 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 Universitat 
per tal de facilitar-li els processos de canvi i d’innovació necessaris per poder dissenyar les titulacions en 
funció dels principis de Bolonya.

Per	 tant,	 una	part	 important	de	 la	 “reforma”	 ja	 s’està	 fent.	 Falta	definir	 els	 canvis	 estructurals	 en	 el	
disseny del nous ensenyaments de grau en funció de les directrius que marqui el MEC i les pròpies que 
pugui adoptar la URV.

Proposta de criteris de planificació d’ensenyaments

El projecte de Real Decret presentat el 26 de juny de 2007, que ha d’establir l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, no modifica substancialment les línies expressades en els documents 
de treball i tot i que està en fase de discussió, permet avançar en el procés i anar perfilant els criteris propis 
de la URV per a l’establiment de titulacions en la nova ordenació.

El projecte especifica el protocol necessari per a la presentació de memòries de sol·licitud de títols 
oficials que inclou els següents punts:

  1.  Descripció del títol

  2.  Justificació del títol proposat

  3.  Objectius

  4.  Accés i admissió d’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
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Sense abordar tots els punts que cal especificar en la memòria, el Consell de Direcció proposa al Consell 
de	Govern	els	següents	criteris,	que	afecten	essencialment	a	l’estructura	global	de	les	noves	titulacions	i	a	
la seva planificació.

1. Estructura global dels ensenyaments a la URV

1. Els ensenyaments s’organitzaran en Programes de Formació de Grau. L’accés serà comú i 
s’establirà una diversificació progressiva que pot portar a diverses titulacions. 

Aquest sistema és valuós, tant per la organització interna de la universitat com per a l’estudiantat. Un 
primer curs comú a diversos graus permet als estudiants descobrir les diverses disciplines i precisar el seu 
projecte d’estudis. Evita una especialització precoç, possible font d’una orientació errada. Així, l’estudiant 
s’inscriurà	en	un	Programa	de	Grau	i	finalment	obtindrà	un	títol	específic.

Esquemàticament, per exemple, es podrien donar situacions com les següents:

Primer i segon curs comuns, dos graus

Primer curs comú, tres graus

Primer curs comú, 4 graus

2. Conjugant adequadament assignatures optatives i amb un sistema d’assignatures obligatòries 
no excessivament especialitzades, es pot arribar a dissenyar un currículum que permeti una doble 
titulació minimitzant l’esforç addicional que pertoqui. L’estudiant obté un títol quan que assoleix 
les competències nuclears declarades en el grau corresponent i 240 crèdits. Si també assoleix les 
competències d’una segona titulació, podrà obtenir els dos títols. 
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3. Les matèries optatives es podran estructurar en itineraris que permetin la definició 
d’intensificacions (minors) que poden ser vinculades a la mateixa titulació o a d’altres. Els títols 
de grau no permeten la especialització, però la Universitat podrà atorgar títols propis que acreditin 
aquests itineraris. 

4. Curriculum nuclear

Qualsevol	estudiant	de	 la	URV	ha	d’haver	adquirit	unes	competències	bàsiques,	abans	de	finalitzar	
els seus estudis, comuns a totes les titulacions i definides pel currículum nuclear. L’assoliment d’aquestes 
competències nuclears és un requisit necessari per a l’obtenció de la titulació. Cal identificar al menys 24 
ECTS de competències del currículum nuclear en la planificació docent.

Definim les competències del currículum nuclear de la següent manera:

Competències instrumentals: 

•	 Idioma	estranger	(anglès)

•	 Tecnologies	de	la	informació	i	el	coneixement	(TIC)	

•	 Gestió	de	la	informació	i	el	coneixement	

•	 Comunicació	oral	i	escrita

Coneixements generals:

•	 Activitats	universitàries	culturals	i	esportives

•	 Representació	estudiantil

•	 Activitats	solidàries	i	de	cooperació

•	 Activitats	en	matèria	de	ciutadania	democràtica,	drets	humans	i	d’igualtat	de	gènere

•	 Orientació	professional	[sortides	professionals,	empreneduria...]

•	 Altres

5. Es continuarà amb el desplegament del Pla Estratègic de Docència, aplicant les seves propostes 
als nous graus. Així, el procés tutorial, la promoció de la mobilitat, les pràctiques externes i 
l’assegurament de la qualitat han de ser punts essencials del nostre model educatiu.

2. Definició de matèries i d’assignatures

Entenem per matèria un conjunt de competències, continguts i activitats formatives i assignatura la 
unitat bàsica en què s’organitza l’ensenyament. Una matèria es pot estructurar en una o més assignatures. 
L’estudiant matricula assignatures.

1. Cada matèria s’ha de plantejar d’acord amb les competències i objectius formatius que es 
defineixen a la titulació i s’estructurarà en una o més assignatures en funció de la seva extensió, 
per tal que l’estudiant en cada quadrimestre distribueixi l’esforç entre diferents matèries 
simultàniament, entre 3 i 5. Tenir les assignatures integrades en matèries permet una programació 
més global i donar més coherència al procés de formació des del punt de vista dels estudiants. 
Això permet planificar l’ensenyament/aprenentatge pensant en les hores de treball setmanals sense 
haver de plantejar de manera separada cadascuna de les assignatures i en base a les competències 
i als objectius d’aprenentatge que s’han d’assolir. En la planificació de l’ensenyament que sol·licita 
el projecte de Real Decret, només cal identificar les matèries.

2. Més d’una assignatura pot permetre assolir competències i objectius formatius que són propis 
de la matèria definida. Encara que un pla d’estudis defineix unes assignatures per defecte, 
ha d’identificar també quines altres dins l’oferta global de la URV permeten l’assoliment dels 
objectius formatius, per tal de donar llibertat d’elecció a l’estudiant. Això significa que les diferents 
comissions de definició i disseny dels plans d’estudi han de tenir un espai comú de treball per tal 
de poder garantir que aquesta part de la proposta sigui viable.

3. L’associació de continguts amb habilitats i competències s’ha d’acompanyar amb la definició 
dels procediments per a l’avaluació de l’obtenció dels objectius formatius per tal de poder tenir 
evidències del nivell d’assoliment d’aquestes per part dels estudiants.

4. Les matèries es diversificaran en assignatures de, com a mínim 3 ECTS, i és recomanable que 
siguin de 6 ECTS, per permetre una acumulació ordenada de crèdits. 

3. Categories de matèries i assignatures

Les matèries i assignatures amb les que es pot organitzar la titulació seran de la següent tipologia:
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•	 Matèries bàsiques de la branca 

- S’ha de programar un mínim de 36 ECTS de matèries pròpies de la branca de coneixement.

- Aquestes matèries han de concretar-se en assignatures amb un mínim de 6 ECTS 
cadascuna. 

- Cal organitzar-les a partir de la definició de competències bàsiques prèvies necessàries per a 
la titulació.

•	 Matèries bàsiques d’altres branques 

- Amb el conjunt de matèries bàsiques de la branca pròpia i d’altres branques s’ha de completar 
60 ECTS. 

- Es poden proposar matèries no incloses en el llistat global, sempre que es justifiqui el seu 
caràcter bàsic per a la formació inicial de l’alumne. 

- El primer curs ha de significar una transició coherent de l’ensenyament preuniversitari a la 
Universitat	que	revisi	i	estengui	el	coneixement	i	habilitats	de	l’estudiant.	Quan	es	consideri	
convenient, es pot dissenyar un procediment, basat en una acció tutorial d’acollida, que 
permeti, a través d’un conjunt d’assignatures opcionals, l’adquisició de competències 
bàsiques necessàries, no assolides prèviament per l’estudiant. 

- La definició de matèries bàsiques ha de permetre, en la mesura del possible, que l’estudiant 
pugui establir l’orientació a una titulació determinada després d’haver iniciat els estudis.

- En tot cas, els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica seran reconeguts 
automàticament en una altra titulació de la mateixa branca.

•	 Matèries pròpies d’un ensenyament. De caràcter obligatori en l’ensenyament d’origen i optatiu 
en d’altres. 

•	 Matèries compartibles amb altres ensenyaments de manera íntegra. 

- Aquestes matèries s’ofereixen globalment a diferents ensenyaments, naturalment en un 
mateix programa però també a ensenyaments d’altres programes, especialment al mateix 
campus. 

- La seva ordenació temporal ha de ser prioritària en el programa i en tots els centres implicats 
per permetre’n la compartició. 

- De caràcter obligatori en un o més ensenyaments i optatiu en d’altres. Aquest compartiment 
de matèries permet la titulació múltiple) i la identificació de mencions (sistema major/
minor).

•	 Matèries pròpies del currículum nuclear

- Les competències d’idioma estranger (anglès) es consideraran assolides:

· Cursant al menys 12 ECTS d’assignatures impartides i avaluades en anglès.

· Elaborant i defensant el treball de fi de grau en anglès.

· Acreditant el nivell necessari. Com a mínim ha de superar el nivell B1 del Marc de 
Referència Europeu per a les Llengües Modernes i es recomana el B2. El nivell mínim B1 
es considera transitori i podrà ser modificat quan es consideri oportú.

· El nivell s’acreditarà prèviament a la matrícula del treball de fi de grau o l’estudiant 
matricularà aquesta assignatura per defensar-la en anglès.

- La resta de competències instrumentals del currículum nuclear s’han d’incloure dintre de les 
diferents matèries de la titulació, s’han de treballar i avaluar. 

· Cal cursar al menys 18 ECTS d’assignatures que incloguin les competències TIC i gestió 
de la informació i el coneixement de forma contrastable (desenvolupament de pràctiques 
amb ordinador, recerca de d’informació, etc.). La competència de comunicació oral i 
escrita es valorarà en l’elaboració de treballs i presentacions en les diverses assignatures, 
especialment en el treball final de grau.

· Només en aquells casos que no hi hagi la possibilitat d’incorporar aquestes competències 
es pensarà en assignatures específiques que els estudiants hauran de cursar per tal de 
poder adquirir aquestes competències. 

· Es farà una relació d’assignatures vàlides per a cadascuna de les competències nuclears i es 
dissenyaran mòduls de formació específics quan es cregui necessari o convenient. També 
en aquest cas s’ha d’avaluar i documentar el nivell d’adquisició de les competències per 
part de l’estudiant.

· Els coneixements generals es podran obtenir en cursos i activitats i es podran reconèixer 
en l’assignatura Educació per a la Ciutadania en el darrer curs del grau de 6 ECTS. Inclou 
el reconeixement de crèdits del tipus: activitats universitàries culturals i esportives, 
representació estudiantil, activitats solidaries i de cooperació, activitats en matèria de 

77 FOU 49 / Consell de Govern de 12 de juliol de 2007 / Docència



88

ciutadania democràtica, drets humans i d’igualtat de gènere. Aquest reconeixement està 
previst en el projecte de Real Decret.

•	 Estudis	 en	 el	marc	de	 convenis	 internacionals	 [6	 ECTS]. Aquesta assignatura, optativa, pot 
permetre el reconeixement d’activitats realitzades en estades externes que no tinguin mirall en 
la pròpia titulació. S’ha d’incloure en tots els ensenyaments.

•	 Seminaris	interdisciplinars	[entre	3	i	6	ECTS].	Aquesta	assignatura,	optativa,	pot	permetre	el	
reconeixement acumulatiu d’activitats (cursos específics, seminaris, etc.) relacionades amb el 
grau o amb competències transversals. 

•	 Pràcticum (pràctiques externes): 

- Amb un mínim recomanable de 12 ECTS i un màxim de 24 crèdits.

- Obligatori per a totes les titulacions sempre que les competències que defineixen el perfil 
de la titulació així ho requereixin i sempre que es puguin assegurar els llocs d’acollida 
necessaris. 

- Si no es contempla com obligatòria sí que haurà de figurar al pla d’estudis com a 
optativa. 

- El pràcticum ha de servir per treballar totes aquelles competències més relacionades 
amb els diferents àmbits professionals als que donarà accés el títol i que ha de treballar, 
especialment, les competències del saber fer i saber estar.

- Cal posar especial interès en el procés tutorial i d’avaluació d’aquest apartat del currículum 
per poder tenir evidències del nivell d’adquisició de competències per part de l’estudiant 
comptant que aquesta part de la formació es realitzarà fora de la universitat. 

•	 Treball	Final	de	Grau	

- Entre 6 i 18 ECTS.

- Obligatori a totes les titulacions. 

- Aquest treball ha de servir per poder avaluar el nivell d’integració de continguts 
i d’adquisició de les competències fonamentals de la titulació a la vegada que ha de 
ser d’utilitat per tal de poder avaluar les principals competències transversals abans de 
finalitzar els estudis (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de comunicació oral i escrita,...). 
Cal	tenir	en	compte	que	per	ser	avaluat	del	TFG,	l’estudiant	ha	d’haver	superat	totes	les	
assignatures prèvies.

- Donat que el quart curs ha de ser un curs orientat, fonamentalment, a la professionalització 
dels estudiants, el pràcticum i també el projecte de final de carrera s’hauria de planificar 
en aquest curs. En aquest cas la suma de les dues activitats no hauria de superar els 30 
ECTS, per tal de poder garantir que l’últim semestre es poden desenvolupar conjuntament. 
Podran exceptuar-se aquelles titulacions amb directrius pròpies.

4. Distribució d’assignatures per tipologia

Els crèdits assignats a cadascuna de les tipologies són orientatius a l’hora de l’estructuració de la titulació 
i es concretarà en funció del perfil i de la voluntat d’interrelació amb d’altres titulacions.

•	 Assignatures	bàsiques:	60	ECTS

•	 Assignatures	obligatòries:	Com	a	mínim	90	ECTS

•	 Assignatures	optatives:	 Fins	 a	 60	 ECTS.	 Tots	 els	 plans	 d’estudis	 han	 de	 contemplar	 les	
matèries 

a. Estudis en el marc de convenis internacionals (6 ECTS) 

b. Coneixements generals (6 ECTS) 

•	 Pràcticum: Entre 12 i 24 ECTS (pot ser optatiu u obligatori)

•	 Treball	de	Fi	de	Grau:	Entre	6	i	18	ECTS	

 5. Configuració del pla d’estudis

En el protocol s’haurà d’especificar la relació de les matèries, indicant:

a) Denominació 

b) Contingut en ECTS

c) Organització temporal

d) Caràcter obligatori o optatiu
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e) Competències que adquireix l’estudiant

f) Breu descripció dels continguts

g) Activitats formatives, amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament/aprenentatge 
i la seva relació amb les competències

h) Sistema d’avaluació de l’adquisició de les competències

i) Procediments per a l’organització de la mobilitat

El model de taula per a la especificació de les dades serà per a cada matèria:

Denominació del mòdul o matèria A definir per la Universitat

Competències que adquireix l’estudiant A definir per la Universitat

Breu descripció dels continguts A definir per la Universitat

Activitats formatives, amb contingut en ECTS, metodologia 
d’ensenyament-aprenentatge i relació amb les competències

A definir per la Universitat

Sistema d’avaluació i sistema de qualificacions A definir per la Universitat

Per tal de concretar millor el pla d’estudis, es demanarà confeccionar la taula següent:

6. Exemple d’un grau estructurat en assignatures de 6 ECTS 

El diagrama següent és un exemple d’organització en assignatures. S’indiquen els 8 quadrimestres i es 
distingeixen en colors diferents tipologies d’assignatures. A l’exemple s’ha situat el pràcticum i el treball 
de	Fi	de	Grau	en	el	darrer	quadrimestre.	Les	assignatures	s’han	agrupat	per	 tipologies,	però	 l’estructura	
temporal pot ser diferent, excepte el treball de fi de grau que ha de situar-se, necessàriament com a última 
activitat.
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7. Planificació i avaluació del treball dels estudiants

Per a l’organització dels cursos acadèmics es disposa de 40 setmanes útils per al desenvolupament de 
l’activitat acadèmica, tenint en compte que el procés d’avaluació ha d’estar incorporat al propi procés de 
formació. 

Distribució de l’esforç de l’estudiantat:

Cada assignatura identificarà la dedicació mitjana de l’estudiant a diferents tipus d’activitat: 

a.	 Treball	en	classe	magistral	[fins	al	30%	dels	ECTS]	

b.	 Treball	en	classe	tutoritzat	[fins	al	20%	dels	ECTS]

c. Treball en laboratori tutoritzat, si n’hi ha

d. Tutoria acadèmica de seguiment del procés d’aprenentatge

e. Treball personal extern (tutor extern i intern)

f.	 Treball	personal	en	el	TFG	tutoritzat	

g. Treball personal no tutoritzat

h. Avaluació

Els apartats a, b i c determinen el treball de l’estudiant en presència del professor, i han de representar 
un	màxim	del	50%	del	temps	en	ECTS	de	les	assignatures.	Si	l’assignatura	és	únicament	de	laboratori,	es	
pot	arribar	al	75%.

En	el	global	de	la	titulació,	la	presència	de	professorat	s’estableix	en	un	màxim	del	40%.

Sobre l’avaluació continuada

El procés d’avaluació ha d’estar integrat dintre de la pròpia programació de les titulacions i ha de ser 
coherent, també, amb el procés de tutoria acadèmica, ja que és aquesta la que ha de fer un seguiment del 
procés d’aprenentatge de l’estudiant.

Tenint en compte que aprendre és un procés continuat, el fet de comprovar de manera continuada el 
nivell d’adquisició de competències dels estudiants és fonamental. Per teòrica que sigui l’assignatura o la 
matèria quan del que es tracta és d’avaluar competències no hi ha res que justifiqui utilitzar com a única 
estratègia d’avaluació un examen final. 

Donat que totes les titulacions han de treballar competències de saber, saber fer i saber ser i estar hauran 
de dissenyar-se estratègies i eines d’avaluació que permetin comprovar el nivell d’adquisició de cadascuna 
de les competències.

S’ha de dissenyar un procés d’avaluació que tingui com a elements fonamentals els mateixos que s’han 
de considerar en qualsevol procés de seguiment de la qualitat. Cada assignatura i cada matèria a més a més 
de tenir definides les competències i els objectius d’aprenentatge ha d’explicitar:

•	 Criteris	clars	que	especifiquin	què	s’espera	de	l’estudiant	i	quin	serà	el	pes	específic	de	cadascun	
d’aquests criteris

•	 Indicadors	de	cadascun	dels	criteris	que	s’usaran	per	avaluar

•	 Evidències	de	la	mesura	d’aquests	indicadors

Serà fonamental que l’avaluació de les assignatures, en cada curs acadèmic, estigui perfectament 
coordinada per poder tenir una visió clara del nivell d’adquisició de les competències per part de 
l’estudiant.

Tot el professorat ha de tenir com a referència tot el que s’ha definit com a projecte de titulació 
(competències, objectius d’aprenentatge...) que són de les que haurà de recollir evidències per demostrar 
que s’han assolit les competències per part dels estudiants.
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