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Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual s’aproven els criteris específics per a 
l’elaboració de les memòries i noves titulacions.

FOU 50 / Consell de Govern de 30 d’octubre de 2007 / Docència

1. Situació actual

Al Consell de Govern de  12 de juliol, es va presentar i aprovar una sèrie de criteris inicials 
que han de dirigir el disseny dels nous títols de graus. Aquests criteris es basaven en el projecte 
de Real Decret presentat el 26 de juny de 2007, que ha d’establir la ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. En data de 20 de setembre de 2007 s’ha fet públic el projecte de Real 
Decret enviat al Consejo de Estado.

Els canvis més importants, quant als graus han estat:
- Canvi en la denominació del títol: desapareix explícitament la referència a la branca. 

La denominació del títols serà: Graduat o graduada en T per la Universitat U.
- Treball de fi de grau: desapareix el requisit que sigui avaluat un cop s’hagin superat la 

resta d’avaluacions previstes.
- Se suprimeix el requisit que el professorat doctor participant en activitats docents de 

grau ha de ser, com a mínim un 50%.
- A la branca de ciències socials i jurídiques s’han afegit noves matèries bàsiques: 

Antropologia, Comunicació, Empresa, Geografia, Història i Sociologia.
- S’afegeix una disposició addicional: Les universitats determinaran, en funció de la 

formació prèvia acreditada per cada interessat, la forma.ció addicional necessària 
que han de cursar els titulats conforme a anteriors ordenacions universitàries per a 
l’obtenció dels títols de Graduat, Màster Universitari i Doctor.

- S’especifica que les sol·licituds de verificació de plans d’estudis presentats al Consejo 
de Universidades amb anterioritat al 15 de febrer de 2008, hauran de ser verificades 
en el termini màxim de 3 mesos.

- Quant al sistema de garantia de la qualitat, s’especifica que la informació pot referir-
se a un sistema propi pel títol o a un sistema general de la universitat o el centre 
responsable.

El dia 26 d’octubre  s’aprovarà el Real Decret al Consell de Ministres i serà publicat al BOE 
amb caràcter d’urgència. L’ANECA ha de fer públic, durant el mes de novembre, el protocol per 
a presentar propostes de titulacions. Un cop aprovat el Decret, caldrà decidir si es programen 
nous graus pel curs 2008/2009.

A Catalunya, el comissionat per a Universitats i Recerca va presentar a la Comissió de 
Programació i Ordenació Acadèmica (CPOA) del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), el 
proppassat dia 5 d’octubre, un document de treball: “Marc general i criteris per a la programació 
universitària de Catalunya”.

El document indica els següents criteris de programació (ja establerts a la LUC):

1) El grau de demanda dels diferents estudis i les necessitats de la societat en educació 
superior universitària.

2) L’equilibri territorial, en un marc d’eficiència en la utilització dels mitjans i dels 
recursos humans del sistema universitari de Catalunya i els costos econòmics i llur 
finançament.

3) L’especialització i la diversificació universitària en un context de cooperació 
interuniversitari.

I els requisits que han de satisfer les propostes de nous ensenyaments que presentin les 
universitats:

1) Plena integració a l’EEES

2) Satisfacció de la demanda social i estudiantil

 S’haurà de poder inferir de la demanda registrada en les titulacions afins en els 
darrers cursos que l’ensenyament proposat tindrà un nombre d’estudiants de nou 
accés a l’entorn de 80 i, en tot cas, mai per sota de 30, llevat de casos especials que 
s’hauran de justificar expressament.
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3) Disponibilitat de recursos

 Han de justificar la viabilitat a partir dels recursos que la universitat té a la seva 
disposició, i en el marc establert pel Pla de Millora del Finançament (2007-2010) i 
en el Pla d’Inversions (2007-2013).

4) Inclusió de les competències generals (descriptors de Dublín)

5) Coneixement d’una tercera llengua

 Exigència del coneixement d’una tercera llengua.

6) Previsió d’un període de pràctiques externes

7) Diàleg amb l’entorn econòmic i professional de l’àmbit corresponent

8) Especialització o diversificació progressiva

9) Flexibilitat i capacitat d’adaptació a noves necessitats

 Han d’incloure mecanismes que permetrien una revisió de la titulació.

10) Planificació adequada de la connexió entre grau i postgrau

 A més, podran presentar itineraris de formació conduents a l’obtenció d’una doble 
titulació oficial o un títol propi.

El document també planteja criteris generals de mapa:

L’avaluació de les propostes presentades que satisfacin els requisits de l’apartat anterior es 
durà a terme en el marc d’una visió global del sistema segons els criteris següents:

1) Demanda social i necessitats generals en cada àmbit

2) Valoració preferent d’aquelles propostes que aportin elements addicionals que 
puguin justificar la seva programació, en el cas d’ensenyaments redundants

3) Promoció de la programació conjunta o coordinada per diferents universitats

4) Garantia de completesa del SUC

5) Equilibri territorial i potenciació de sinèrgies amb l’entorn econòmic i social

6) Enfortiment de l’especialització de cada universitat

7) Encaix de l’oferta docent amb les potencialitats de recerca i transferència de 
cadascuna de les universitats

8) Adequació de la disponibilitat de recursos

9) Capacitat de liderar la creació de coneixement en espais de frontera entre les 
disciplines i d’aportar una visió transversal

10) Aplicació de dissenys formatius que s’adeqüin a les necessitats dels nous 
estudiants

El document ha estat estudiat en la Junta del CIC, el dia 16 d’octubre i en  una reunió  
extraordinària de la CPOA, el  25  d’octubre, sense arribar a conclusions definitives.  A la junta 
es presentà un calendari per a la aprovació del Programació Universitària de Catalunya (PUC):

26.11.2007: Les universitats trameten una primera versió dels projectes de programació per 
al curs 2008-2009 al DIUE.

26.11.07 a 25.1.07: El DIUE dialoga amb les universitats.

25.01.2008: Les universitats lliuren la versió definitiva al DIUE.

25.1.08 a 6.02.08: El DIUE elabora la proposta definitiva de PUC 2008-2009.

08.02.2008: La CPOA del CIC estudia la proposta.

12.02.08: La Junta del CIC emet un informe.

15.02.08: Les universitats presenten les propostes al Consejo de Universidades.

A la reunió de la CPOA, les Universitats de l’ACUP varen consensuar un document on es feia 
una proposta de les sis grans tipologies d’estudis i la seva adaptació a l’EEES, referida als nous 
graus universitaris i als màsters amb directrius i atribucions professionals, sobretot en el cas de 
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les enginyeries. Les tipologies A, B i C conformen la part més substancial del mapa universitari i 
haurien de ser programades i aprovades per part de l’administració sense dificultats, perquè no 
afecten ni als recursos ni al conjunt del sistema. Les titulacions D, E, F requereixen d’una anàlisis 
perquè incideixen sobre el sistema, tant perquè afecten a les places ofertades com perquè 
necessiten de recursos addicionals. Aquelles titulacions que el govern consideri estratègiques 
pel país, podran ser implantades quan s’escaigui, així com modificacions en l’oferta de places 
per titulacions ja existents en àmbits professionalitzadors deficitàries al país. 

Les tipologies són:

A. Titulacions de l’actual catàleg que passen al registre adequant-ne el seu perfil i 
adaptant-les a l’EEES (Exemples poden ser: Dret, Economia, Psicologia, Química…). 
En general són estudis que funcionen amb normalitat i que tenen una demanda 
adequada. 

B. Adaptació de les titulacions afectades pels criteris Bolonya i la normativa MEC  que 
la seva reconversió no tindrà incidència en el sistema. Per exemple, estudis que han 
de passar de 3 a 4 anys com Magisteri, Infermeria, enginyeries tècniques, enginyeries 
de cicle llarg (1r més 2n cicle) que tenen atribucions i que es transformaran en un 
grau més màsters amb atribucions o estudis con Arquitectura Tècnica que canvien 
de nom (Enginyeria de l’Edificació), etc. 

C. Reconversió de titulacions amb demanda d’estudiants significativa, i que no 
incideixin en el sistema, perquè es reassignen tant recursos com places ofertades 
dins del mateix àmbit. En aquest cas, doncs, es permetrien noves sortides de títols i, 
per tant, capacitat per innovar. Aquestes titulacions donant resposta al grau llibertat 
de cada universitat i les seves propostes surten de les reassignacions internes de 
recursos en funció de l’àmbit, de fusions i reestructuració interna per obtenir un 
dimensió més estable i sostenible de la titulació. Es pot fer on no hi ha requeriments 
de sortida determinada de titulats o requeriments de competències professionals. 
Per veure la seva incidència sobre el conjunt del sistema estan molt lligades al 
mapa de la pròpia universitat. 

D. Transformacions de titulacions de segon cicle en graus de 4 anys que poden requerir 
o no nous recursos i que incideixen en el sistema, ja que afecten la programació de 
places ofertades.  

E. Titulacions actuals amb ineficiències (demanda, rendiment, cost elevat…) que 
en reestructurar-se poden afectar el sistema perquè necessiten buscar la solució 
enfortint la seva transversalitat i per tant afectaran al mapa universitari. La necessitat 
de reconversió integral pot donar lloc, fins i tot, a una desprogramació dels títols 
existents i/o a un canvi en el nom de la titulació.

F. Nous títols, que surten de la combinació entre dos variables recursos i mapa dels 
sistema i/ o mapa de l’ universitat. És a dir que poden comportar nous recursos o 
no, i que poden ser nous pel mapa universitari o només per la pròpia universitat. 

També es van proposar que al CIC s’ha d’acordar primer les tipologies d’estudis del mapa, 
assegurar-ne el finançament sigui quan sigui la seva aplicació en el nou model d’EEES (tipologies 
A, B i C), i després discutir la programació EEES pel curs 2008-09 com a sistema, amb una 
proposta consensuada pel conjunt de les universitats i amb l’administració. Aquest consens es 
considera convenient si es volen presentar algunes titulacions adaptades a l’EEES pel curs 2008-
09, en raó del calendari existent i a fi de facilitar la reforma del procés d’accés i la programació 
de les activitats de comunicació als estudiants. En aquest sentit, a priori, es consideraria més 
adient acordar un nombre reduït de titulacions que foren compartides per un nombre determinat 
d’universitats i en les quals el procés d’adaptació a l’EEES estigués molt madur o bé identificar en 
cada universitat quina oferta de titulacions adaptades no col·leccionaria amb la resta del sistema, 
bé per l’especificitat de la titulació, de la universitat o del perfil d’estudiant a qui s’adreça.

Aquests són criteris de MAPA, un cop consensuats, caldrà avançar en la definició del Mapa 
de cada universitat, que serà viu i canviant, però que necessàriament precisa d’una definició 
inicial.

El dia 29 s’ha establert una Junta del CIC on s’espera que s’arribi a decisions definitives sobre 
la programació 2008-2009.

2. Criteris específics URV

Es mantenen els criteris aprovats pel Consell de Govern de 12 de juliol.
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S’aferma la viabilitat d’organitzar diversos ensenyaments en programes amb un accés comú i 
la possibilitat de dobles titulacions i títols propis (intensificacions). 

S’afegeixen els següents criteris:

2.1 Curriculum nuclear

Es desenvolupa més àmpliament els criteris de currículum nuclear i d’acció tutorial. 

En quant al currículum nuclear i per assegurar la seva obtenció es considera que l’assignatura 
“Ciutadania” o Activitats complementàries (denominada en el document de 12 de juliol “Educació 
per a la ciutadania” i d’una extensió entre 3 i 6 ECTS) ha de ser obligatòria en el pla d’estudis 
amb al menys 3 crèdits.

2.2 Matèries bàsiques

El Decret estableix que les matèries bàsiques (al menys 60 ECTS) s’han de diversificar en 
assignatures amb un mínim de 6 ECTS cadascuna.

Cal tenir en compte que si un estudiant canvia de titulació dins d’una branca, els crèdits 
corresponents a matèries de formació bàsica de la branca es reconeixeran automàticament. Es 
doncs molt recomanable i valuós per a l’estudiant, per tenir una formació més àmplia així com 
per facilitar un possible canvi de titulació, que la formació bàsica contingui el major nombre de 
matèries diverses. Una mateixa matèria no hauria de superar 18 ECTS. Els ensenyaments d’un 
mateix programa han de tenir les mateixes matèries bàsiques.

2.3 Dedicació del professorat i assignació de la docència

L’adaptació a l’Espai Europeu ha de fer repensar l’organització de la docència, tant de forma 
qualitativa com quantitativa. La implantació dels nous graus ha de ser paral·lel a un nou model 
de dedicació del professorat i a la comptabilització d’aquesta dedicació.

- Es proposa aprofundir en una taula d’equivalències de la dedicació del professorat a 
diverses tipologies d’activitat en presència del professor amb les següents equivalències 
inicials: 

Activitat Valoració actual Proposta

10 hores presencials de classe magistral 1 crèdit 1.25 crèdits

10 hores presencials de tutoria de treball en 
classe o laboratori

1 crèdit 1 crèdit

Tutoria externa de 4 estudiants 1 crèdit 1 crèdit

Tutoria interna de 1 estudiant (TFG) 1.2 crèdits 1.2 crèdits

(Les activitats contemplen la preparació i les tasques addicionals necessàries)


