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1. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA 
 
 

L’objectiu del programa de Doctorat en Estudis Avançats en Produccions Artístiques (en 
endavant PDEAPA) consisteix a oferir una formació en l’àmbit de les produccions artístiques i el 
disseny, formant doctorands de qualitat per a la recerca en arts visuals i disseny. Per aconseguir- 
ho s’ofereix als estudiants instruments teòrics, metodològics i d’experimentació que els 
preparin per dur a terme investigacions avançades en l’àmbit de les produccions artístiques i el 
disseny. Es potencia una aproximació interdisciplinària entre art, història, ciència i tecnologia, 
entre la investigació teòrica i l’experimentació pràctica. Es treballa principalment en la 
investigació des del mateix projecte artístic —art practice research—, però també en 
investigacions originals sobre les arts visuals, audiovisuals, medials o intermèdia, així com en 
disseny. 

El concepte 'investigació artística' (artistic research) expressa l'íntima connexió entre art i 
investigació en el treball dels artistes amb formació universitària i s'estableix a la base de les 
nostres experiències d'investigació relacionades amb la fonamentació disciplinària de les arts. 
Des del PDEAPA, s'exploren alternatives que van més enllà de la noció de “recerca científica”, de 
manera que el rigor i l'exigència no quedin exclosos de la indagació sobre l'art i el disseny. El 
factor creatiu i interdisciplinari d'aquest tipus recerca és un valor potencial important que 
incideix notablement en la societat del coneixement. 

 
Antecedents. El programa va presentar la memòria VERIFICA per tal de sol·licitar la verificació 
del "Programa de Doctorat en Estudis Avançats en Produccions Artístiques", que fou verificada 
el 9 d’octubre de 2014, a través de la notificació de la resolució de verificació del Consell 
d’Universitats. 

El programa es va implantar durant el curs 2014-2015, però té antecedents anteriors en el 
Programa Oficial de Doctorat en Estudis Avançats en Produccions Artístiques iniciat en 2008 i 
que recollia l'experiència dels següents programes anteriors, coordinats pels diferents 
departaments de la Facultat de Belles arts: 

• (Bienni 1999-2001) Departament d’Imatge i Disseny: Fotografia i Vídeo / Art i Tecnologia 
de la Imatge / Recerca en Disseny / Les revolucions tipogràfiques / Temps i llocs de l'Art 
Contemporani / Produccions Gràfiques. Art i Animació. 

• (Bienni 1999-2001) Interdepartamental, Departament de Pintura/Departament 
d’Escultura. Pintura en l'era digital, afinitat i especificitat. Temps i llocs en l'Escultura 
Contemporània. 

• (Bienni 2001-2003) Interdepartamental, Departament de Pintura/Departament d’ 
Escultura. Pintura en l'era digital, afinitat i especificitat. Temps i llocs en l'Escultura 
Contemporània. 

https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=11008
https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=11008
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• (Bienni 2001-2003) Departament d’Imatge i Disseny: Practiques Estètiques i Imatge 
Tècnica. 

• (Bienni 2003-2005) Interdepartamental, Departament de Pintura/Dpt. Escultura. Pintura 
en l'era digital, afinitat i especificitat. Temps i llocs en l'Escultura Contemporània. 

• (Bienni 2003-2005) Departament d’Imatge i Disseny: Art, Territori i Cultura dels Mitjana. 
• (Bienni 2005-2007) Interdepartamental, Departament de Pintura/Departament 

d’Escultura/Departament de Dibuix: Pintura Art en l'era digital. Contextos intermèdia. 
Temps i lloc en l'Escultura Contemporània Produccions Gràfiques Art i Animació. 

• (Bienni 2005-2007) Departament d’Imatge i Disseny: Art i Cultura dels Mitjana. 

El Programa Oficial de Doctorat en Estudis Avançats en Produccions Artístiques va obtenir la 
Menció cap a l'Excel·lència del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MEE2011-0653), atorgada 
en l'avaluació del període 2004-2010 i amb vigència entre els cursos 2011/12 i 2013/14. 

 
Grups i projectes de recerca. El PDEAPA compta amb la col·laboració de diversos grups de 
recerca en l’àmbit de les arts. En concret, col·labora principalment en el programa el grup de 
recerca consolidat IMARTE. Investigació en processos artístics i noves tecnologies. En menor 
mesura, el grup BRAC: Barcelona. Recerca. Art i Creació (3 membres) i el grup POCIÓ. Poesía i 
Educació i GRECS. Grup de recerca sobre exclusió i control socials (ambdós amb 1 membre). 
També, fins a 2018 va col·laborar GRACMON Recerca en Història de l'Art i del Disseny 
Contemporanis (4 membres). La majoria de directors pertany a IMARTE, que porta a terme una 
important tasca de recerca en el context de l’art i les noves tecnologies, amb projectes 
competitius que acullen als doctorands del programa. Veure Taula 11 E4.1 on es detallen tots 
els grups d’investigació consolidats que han col·laborat en aquest període. 

Els projectes de recerca són nombrosos i de temàtiques diferents que abasten des de les noves 
tecnologies i el seu impacte social, fins a l’art i el disseny contemporanis o les noves pràctiques 
artístiques en la societat de la informació. Com la llista és extensa, a continuació esmentem els 
principals projectes realitzats en els últims cinc anys (2018-2022). Veure Taula 12 E4.1 on es 
detallen tots els projectes de recerca reconeguts que han col·laborat en el període avaluable. 

• 2021-2024 (PID2020-1166999RB-100). Cossos Connectats II: Nous processos de creació i 
difusió de les pràctiques artístiques en la no-presencialitat. 

• 2019-2022 (PGC2018-093862-B-C21). IN>TRA2. La lectura com a pràctica artística: nous 
models de descodificació creativa Coordinador: Metalectures des de la pràctica artística. 
Dimensions de descodificació creativa. 

• 2019-2021 (PGC2018-093862-B-C22). Projecte coordinat: Matèria Impresa/Laboratori en 
xarxa 

• 2018-2021 (HAR2017-84915-R). Cossos Connectats: Art i cartografies identitàries en la 
societat transmedia. 

• 2018-2020 (HAR2017-82755-P). Modernitat(s) Descentralitzade(s): Art, política i 
contracultura en l'eix transatlàntic durant la Guerra Freda II. 

http://www.ub.edu/imarte/es/
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?PAR=BAREARCR
http://www.pocio.cat/
http://www.pocio.cat/
http://www.ub.edu/grecs/
http://www.ub.edu/gracmon/
http://www.ub.edu/gracmon/
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• 2016-2018 (HAR2015-63952-C3-1-P) IN>TRA. La pràctica artística col·laborat iva com a 
model d'experiència: Noves formes i prototips en els processos de recerca. Coordinador: 
MetaMétodo III. Metodologies compartides en processos de recerca i noves pràctiques 
artístiques. 

• 2016-2018 (HAR2015-63952-C3-2-P). Projecte coordinat: Matèria Impresa II. De la 
virtualitat digital a la materialitat tridimensional en la recerca artística. 

Per a conèixer el llistat amb el seu històric complet de grups i projectes pot consultar-se en el 
següent enllaç: https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/grups-consolidats 

 

El programa s’inscriu en l’Escola de Doctorat de l’EDUB, qui s’encarrega d’organitzar, gestionar, 
coordinar i supervisar els ensenyaments oficials de doctorat de la UB. La Facultat de Belles Arts 
es fa càrrec de la gestió administrativa i els processos de lectures de tesi. Dins del programa 
actualment participa professorat de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Vigo, de la 
Facultat de Filosofia i Lletres i de Eina Centre Universitari de Disseny i Art de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, de la Facultat de Filosofia i de la Facultat de Filologia de UB, de la 
Facultat Ciències Socials de la Universitat Oberta de Catalunya, de la Facultat de Humanitats, de 
la Facultat de Comunicació Audiovisual de l’ Escola Superior Politècnica (TecnoCampus) de la 
Universitat Pompeu Fabra, de la Facultat d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, i de l’Escola Superior d’Audiovisuals de Catalunya de la Universitat de Barcelona. 

Així mateix, per a la codirecció de tesi, les activitats formatives i les estades de recerca dels 
doctorands, es compta amb col·laboracions internacionals de les següents universitats: 
Université de Rennes 2 de França (Departament d’arts plàstiques), la Universidad de los Andes 
de Bogotá en Colòmbia (Facultad de Artes y Humanidades), Universidad de Chile, 
(Departamento de Doctorado en Filosofía Estética y Teoría del Arte), North China University of 
Technology (School of Arquitecture and Arts), Beijing University of Technology (College of 
Architecture and Civil Engineering), Tsinghua University de Beijing (School of Architecture), EAC. 
European Space Agency de Colònia en Alemanya, Kunstakademie Münster d’Alemanya, 
University of Santa Barbara de EEUU (SBCAST - The Santa Barbara Center for Art, Science and 
Technology) i University College London de UK (UCL Knowladge Lab). 

 
La Facultat de Belles Arts compte amb 213 professors/es PDI, d’aquest total, 138 són a temps 
parcial (associats) i 75 a temps complet (resta de categories docents); dels associats, 37 són 
doctors. Aquests professors/es imparteixen principalment estudis de Grau (Belles Arts, Disseny i 
Conservació-Restauració) y Màsters. La Facultat de Belles Arts, així mateix, compta amb un 
potencial molt elevat de recerca, el que constitueix un dels punts forts del programa. El PDEAPA 
disposa del suport dels laboratoris i tallers de la facultat com: el Laboratori Media i la 
Mediateca, el Laboratori de Fotografia, els Tallers de Serigrafia i Litografia, aula IMARTE 
(ordinadors, plotters, màquina Riso) ,Taller de Maquetes i Modelat 3D, el Taller-Laboratori de 
Fosa Artística, el Taller/Laboratori de Materials Tous, el Taller de Modelat el Taller de Ferro, el 
Taller de Pedra, el Taller de Fusta i el Taller-Laboratori d’Art Sonor, així com les aules 

https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/grups-consolidats
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d'informàtica i la Biblioteca de Belles Arts (veure més detall a E5.1). Finalment, els doctorands 
del programa compten amb els serveis per a la recerca del l’Institut de Desenvolupament 
Professional de la UB. 

En el PDEAPA es fomenta la interdisciplinarietat, amb una aproximació de l'art i el disseny a 
altres camps del saber. Les recerques artístiques dutes a terme comparteixen metodologies 
amb les ciències humanes, les ciències socials, la ciència i la tecnologia, i amb aquells agents 
externs propis del sector de l'art: museus, centres de documentació i altres institucions 
artístiques, que actuen al seu torn en la interacció sistèmica i estratègica de tres agents 
fonamentals: societat, universitat i empresa. Això situa l'art com a factor transversal en les 
seves tres dimensions: cognitiva, patrimonial i comunicativa. A més dels grups i projectes de 
recerca que hem esmentat anteriorment, el PDEAPA ha col·laborat amb els següents grups i 
centres de recerca externs: 

• Centre de Regulació Genòmica de Barcelona: Dra. Mara Dierssen, Dra. Laura Baigorri, Dr. 
Efraín Foglia i Oscar Octavio Soza Figueroa (doctorant) (2014-2015). 

• Grup de recerca Metabolic Engineering and Diabetis Therapy (PCB-IRB): Dra. Alicia Vela, 
Dr. Eloi Puig i Jo Millne (doctorant). Dompoac Modificacions Metabòliques (2014-2015). 

• Unitat de Neurologia Experimental. Laboratori de malalties Neuromusculars. Institut 
Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (UAB): Dra. Eugènia Agustí i Dra. 
Antònia Vilà (2014-2015). 

• GS CAPS. Graduate School for Creative Approaches to Public Space. Université Rennes 2 - 
Département Arts Plastiques. Col·laboració amb la Dra. Marion Hohlfeldt - Dra. Eugènia 
Agustí, Dr. Eloi Puig i Dra. Antònia Vilà (2019-actualitat). 

• Institut Botànic de Barcelona (CSIC). Col·laboració amb la Dra. Teresa Garnatje. Dra. Mar 
Redondo. Herbal, Forum Internacional, publicació i exposició (2021). 

 
Des del PDEAPA també s’han desenvolupat convenis específics de col·laboració 
interuniversitaria amb: 

• Universidad Maimónides de Buenos Aires (Argentina), Laboratorio de Bioarte (2013- 
2017 i 2018-2022). Dra. Laura Baigorri 

• Universidad Nacional Tres de Febrero de Buenos Aires (Argentina), Maestría en 
Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas (2014- 2017). Dra. Laura Baigorri 

• Universidad de la República del Uruguay (Uruguay). Maestría en Tecnología y Estética de 
las Artes Electrónicas (2019-2022). Dra. Laura Baigorri 

 
A més, des de 2014 existeix un conveni marc de col·laboració indefinit entre la Universitat de 
Barcelona i el Museu Nacional d’Art de Catalunya MNAC amb la finalitat de participar en 
programes i accions comuns en el camps artístic i cultural en la que el PDEAPA pot participar. 

https://www.ub.edu/idp/web/ca/recerca
https://www.ub.edu/idp/web/ca/recerca
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Així mateix, el PDEAPA col·labora habitualment amb institucions artístiques (museus, centres 
d'art, i fundacions d'art), entre les quals cal destacar: 

• MACBA : Conveni amb el Programa d’Estudis Independents (PEI) 
• MNAD - Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid 
• Museu del Disseny de Barcelona 
• La Virreina. Centre de la Imatge de Barcelona 
• Sala d'Art Jove de la Generalitat de Catalunya de Barcelona 
• Centre de Producció Fabra i Coats de Barcelona 
• Arts Santa Mónica de Barcelona 
• Fundació Antoni Tàpies de Barcelona 
• Centre d'Art Tecla Sala. L'Hospitalet de Barcelona 
• La Panera Centre d'Art de Lleida 
• Fundació Suñol de Barcelona 
• Fundació Setba de Barcelona 
• Fundació Joan Brossa de Barcelona 
• Fundació Quo Artis de Barcelona 
• Foment dels Arts i del Disseny (FAD) de Barcelona 
• Fundació Història del Disseny (FHD) de Barcelona 

 
En aquest període, els doctorands del PDEAPA han obtingut estades de recerca al Centre 
d’Estudis i Documentació CED del MACBA de Barcelona i al Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía MNCARS de Madrid. També han obtingut dos Beques per a la recerca i la innovació 
en els àmbits de les arts visuals del Departament de Cultura de Generalitat de Catalunya, la Beca 
Ciutat de Barcelona 2020 del Ajuntament de Barcelona i la Beca Guasch Coranty de la Fundació 
Guasch Coranty de la Facultat de Belles Arts. 

Entre els recursos per a la Recerca, el PDEAPA disposa del suport del Lab Media i la Mediateca, 
el Laboratori de Fotografia, els Tallers de Gravat (gravat, calcografia, gravat en relleu, gravat al 
buit, fotogravat, serigrafia, estampació tèxtil, edició, litografia, litografia en pedra, litografia en 
planxa granejada, fotolitografia, òfset,...), Taller de Maquetes (maquetes i 3D), el Taller- 
Laboratori de Fosa Artística, el Taller/Laboratori de Materials Tous, Taller de Modelat, Taller de 
Ferro, Taller de Pedra, Taller de Fusta i el Taller-Laboratori d’Art Sonor, així com les aules 
d'informàtica i la Biblioteca de Belles Arts. Finalment, els doctorands del programa compten 
amb els serveis per a la recerca del l’Institut de Desenvolupament Professional de la UB 

 
El PDEAPA s’estructura en 2 línies de recerca: 

1) Art en l’Era Digital 
2) Recerca en Imatge i Disseny 

https://www.ub.edu/idp/web/ca/recerca
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La línia d’investigació Art en l’Era Digital emfatitza la producció artística actual. Es desenvolupa 
en el pensament crític al voltant de les pròpies pràctiques artístiques, amb la potenciació de la 
feina multidisciplinària i intermèdia en tots els àmbits de la producció artística, alhora que 
explora els seus contextos conceptuals i socials. 

L’objectiu de línia de Recerca en Imatge i Disseny és oferir als estudiants del doctorat 
instruments teòrics, metodològics i d’experimentació que els habiliten per a la investigació en 
els àmbits de la fotografia, de vídeo, de les arts electròniques o medials i del disseny. 

La Facultat ofereix també estudis de grau i màster en Arts, Conservació-Restauració i Disseny. 
proporcionant així formació de qualitat a tots els nivells. 

A continuació, detallem els estudis oferts: 

- Grau en Belles Arts. 
- Grau en Conservació-Restauració. 
- Grau en Disseny. 
- Máster en Arts Visuals i Educació: un enfocament construccionista. 
- Máster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració (biennal). 
- Máster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (biennal). 
- Máster en Estudis Avançats en Disseny – Barcelona (màster interuniversitari UPC – UB. 

Participen: Facultat de Belles Arts, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB), l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), 
l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 
(ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya). 

- Máster en Producció i Recerca Artística. 

Més informació en l’enllaç de la Facultat: https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/estudis 

La gestió del PDEAPA es fa través d’una Comissió Acadèmica (en endavant CA) integrada per 6 
representants de les diferents línies de recerca. Tots pertanyen al Departament d'Arts Visuals i 
Disseny, tres representen la línia de Art en l’Era Digital i tres la de Recerca en Imatge i Disseny. A 
més, s'han creat dues comissions de seguiment, una per a cada línia de recerca, amb l'objectiu 
que dos grups externs a la CA puguin valorar l'evolució de les recerques. Cadascuna d'aquestes 
comissions de seguiment compta amb cinc membres, directors i tutors de tesis, que pertanyen 
al Departament d'Arts Visuals i Disseny. Actualment, la composició de la CA es: 

• Dra. Laura Baigorri Ballarín, coordinadora (membre de la línia RID, però actualment en 
substitució temporal per baixa mèdica de la coordinadora Dra. Raquel Pelta Resano, de 
la línia RID). 

• Dra. Marta Negre Busó, secretaria de la línia AED 
• Dr. Albert Valera García, membre de la línia AED 
• Dra. Cristina Pastó Aguilà, membre de la línia AED 
• Dra. Mª Dolors Tapias Gil, membre de la línia RID 

https://www.ub.edu/doctorat_eapa/sobre-el-programa/lineas-de-investigacion/2/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/sobre-el-programa/lineas-de-investigacion/2/
https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/estudis
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El programa compta amb una coordinadora del programa, elegida d’entre els membres del 
programa i designada pel rector, d’acord amb el director de l’Escola de Doctorat (EDUB). Des de 
la creació del programa han estat coordinadores les Dres. Antònia Vilà Martínez, Alicia Vela 
Cisneros, Alexandre Nogué Font, Mercè Casanovas i Aleix, Raquel Pelta Resano i Laura Baigorri 
Ballarín. 
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2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’AUTOINFORME D’ACREDITACIÓ 

Segons les indicacions d’AQU Catalunya, el procés d’acreditació dels programes de doctorat s’ha 
dividit en dues fases. La primera consisteix en l’avaluació de les dimensions transversals i la 
segona en l’avaluació de les dimensions específiques de cada programa de doctorat, prenent 
com a referència els cursos acadèmics a partir de l’informe de seguiment 2017/2018, 
2018/2019 i 2019/2020. Tot i això, en alguns indicadors es presenten dades del curs acadèmic 
2014/2015. 

En la fase específica s’avaluen aquells aspectes específics a tots els programes de doctorat. Per 
tant les dimensions i subdimensions que s’avaluen en aquest autoinforme són les següents: 

1. Qualitat del programa formatiu. 
1.1. El programa disposa de mecanismes per garantir que el perfil d'ingrés 
dels doctorands i doctorandes és adequat i el seu nombre és coherent amb 
les característiques i la distribució de les línies de recerca del programa i el 
nombre de places ofertes. 
1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels 
doctorands i doctorandes i, si escau, de les activitats formatives 

4. Adequació del professorat 
4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada. 
4.2. El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar 
les seves funcions. 
4.3. El grau de participació de professorat estranger i de doctors i doctores 
internacionals en les comissions de seguiment i en els tribunals de tesi és 
adequat a l'àmbit científic. 

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge. 
5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands i 
doctorandes, i a les característiques del programa de doctorat. 

6. Qualitat dels resultats. 
6.1. Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius 

formatius pretesos i amb el nivell establert al Marc català de qualificacions 
per a l'educació superior (MCQ) per als programes de doctorat. 

6.2. El nombre de tesis doctorals defensades, la seva durada i els resultats 
científics que se'n deriven són adequats i coherents amb el perfil formatiu 
pretès. 

6.3. Els doctorands, les doctorandes, les persones titulades i el professorat 
estan satisfets amb la formació que proporciona el programa de doctoral i 
amb els seus resultats. 

6.4. Els valors dels indicadors d'inserció laboral són adequats per a les 
característiques del programa de doctorat. 

https://www.aqu.cat/ca/sobre-nosaltres/actualitat/noticies/Avancem-amb-la-proposta-de-procediment-per-a-l-acreditacio-de-programes-de-doctorat
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El procés d’acreditació del PDEAPA s’inicià, a partir de la reunió celebrada per la CA del 
Programa de Doctorat (CAPD) el dia 24/03/2022 en la qual es constitueix el Comitè d’Avaluació 
Interna (CAI). S'adjunta l'acord de la CA. [Evidència 1] 

L’informe ha estat elaborat principalment per la coordinadora del programa de doctorat, amb la 
col·laboració i supervisió del CAI, que s’ha configurat a l’inici del procediment i, d’acord amb 
l’acta de constitució, està format per Taula 1 [Evidència 2]. 

 
 

 
Nom i Cognoms 

 
Càrrec 

Col·lectiu 
(PDI, PAS, Doctorand/a) 

Dra. Laura Baigorri Ballarín Coordinadora del PDEAPA 
Presidenta de la CA. 
Directora i tutora 

PDI 

Dra. Marta Negre Busó Secretària del PDEAPA i de la CA. 
Directora i tutora 

PDI 

Dr. Albert Valera García Membre de la CA del PDEAPA 
Director i tutor 

PDI 

Dra. Cristina Pastó Aguilà Membre de la CA del PDEAPA 
Directora i tutora 

PDI 

Lorena García García Administració del Centre de Belles 
Arts. Qualitat 

PAS 

Sílvia Orts Graells Administració del Centre de Belles 
Arts 

PAS 

Mireia Plans Farrero Estudiant de Doctorat Doctoranda 

Taula 1. Membres del Comitè d’Avaluació Intern (CAI). 
 
 

La redacció de l'autoinforme ha estat elaborada principalment per la coordinadora del PDEAPA, 
amb la col·laboració de la secretària i el membre del PAS de Qualitat. 

El procés ha estat coordinat per l’EDUB, que ha proporcionat instruccions i dades necessàries, 
assessorant la seva elaboració i revisant els textos finals. L’autoinforme d’acreditació es basa en 
les dades proporcionades pel quadre de comandament de l’Agència de Polítiques i de Qualitat 
de la UB, així com en la informació recopilada dels expedients dels titulats, de les sol·licituds 
d’admissió i dels informes d’activitat dels doctorands en el moment del dipòsit de la tesi. Un 
resum de les dades pot trobar-se a la pàgina dades i indicadors de l’EDUB 

 
 

El CAI va acordar col·laborar i supervisar la realització de l’autoinforme d'acreditació a partir de 
l'elaboració d'un primer esborrany per part de la coordinadora del programa. Els membres del 
CAI han rebut consultes específiques i s'han encarregat del seguiment de l'informe, que s'ha 

https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/escola/qualitat/dades-i-indicadors
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enviat a tots els membres perquè poguessin supervisar-ho i fer les valoracions i aportacions 
oportunes. En tot moment s’ha consultat als grups implicats per tal de recollir la màxima 
informació possible, i aportar un anàlisi de dades correcte. Per tal que totes les persones que 
han participat en l’elaboració de l’autoinforme poguessin accedir a les evidències i documents, 
s’ha creat un Sharepoint específic. Els membres del CAI han supervisat, valorat i debatut cada 
estàndard i han aportat propostes que han permès millorar la memòria d’acreditació, així com 
aprofundir més en l’anàlisi dels punts forts i febles del programa. En l’elaboració de 
l’autoinforme d’acreditació s’ha comptat amb el suport d’un membre del PAS (Qualitat) que 
s’ha encarregat d’aportar totes les dades administratives, treballar conjuntament amb la 
coordinadora i revisar l’informe; l’altre membre del PAS ha estat de baixa durant pràcticament 
tot el procés. La resta de les tasques s'han distribuït de la següent manera: la coordinadora s'ha 
encarregat de recopilar la informació necessària i de redactar l'informe. La Secretària de la CA, 
ha localitzat i proporcionat les dades corresponents als informes de seguiment i a d’altres 
documents relacionats amb la tesis doctorals. Els altres membres del PDI han col·laborat amb 
qüestions puntuals i tots el membres han revisat finalment el document. 

Per a l’elaboració d’aquest autoinforme s’ha tingut en compte la memòria de verificació del 
programa [Evidència 3], l’informe de seguiment del programa de doctorat [Evidència 4], els 
resultats de les enquestes de satisfacció de d’estudiants de doctorat genériques i les del 
PDEAPA aportades en la (Evidència 5]. 

L’autoinforme ha estat sotmès a exposició pública entre el 30/05/2022 fins 18/06/2022, període 
en el qual es poden presentar esmenes. Un cop finalitzat el termini d’exposició pública i no 
havent-se presentat esmenes/amb la incorporació de les recomanacions i revisions (s’ha de 
presentar com a evidència un informe on s’expliqui si l’autoinforme o tingut o no esmenes o recomanacions) 

aquest autoinforme ha estat aprovat pel CAI en data xxx [Evidència 6] i per la Comissió de 
Qualitat de l’EDUB en data XXX [Evidència 7]. (Actes d’aprovació del CAI i de la Comissió Qualitat de 

l’EDUB i s’ha informat al Comitè de Direcció de l’EDUB. 

http://www.ub.edu/gtr/enquestes_doctors.html
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3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS D’ACREDITACIÓ 
 

ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU 

El programa disposa de mecanismes per garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands i 
doctorandes és adequat i el seu nombre és coherent amb les característiques i a distribució de 
les línies de recerca del programa i el nombre de places ofertes. 

En el procés estratègic PTE 2. Marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i 
Acreditació) en els programes de doctorat, es descriu com el SAIQU de l’EDUB desplega i 
implementa el Marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) per tal de garantir 
la qualitat dels programes de doctorat de la UB. Així mateix en els processos estratègics 
següents es descriuen concretament la Verificació, el Seguiment, la Modificació i 
l’Acreditació dels programes de doctorat: 

PTE 2.1. Disseny, aprovació i verificació dels programes de doctorat 

PTE 2.2. Seguiment i millora contínua dels programes de doctorat 

PTE 2.3. Modificació dels programes de doctorat 

PTE 2.4. Acreditació dels programes de doctorat 

El programa de Estudis Avançats en Produccions Artístiques va ser verificat el dia 7 de octubre de 
2014, i implementat des del curs 2014-2015 tot i que com s’ha indicat procedeix d’anteriors 
programes. Des de la seva implementació, s’han realitzat modificacions no substancials del 
programa que tenen a veure amb canvis de normativa de la EDUB o Reals Decrets. Per exemple, 
a l’Acta del 10 de desembre de 2016 es recull que s'afegeix una nova via d’accés per al titulats 
espanyols que estiguin en possessió d’un títol de llicenciat i que hagin obtingut en nivell 3 de 
MECES, comportant la modificació de la disposició transitòria sisena i d’aplicació a partir del curs 
2016-2017. Així mateix, a l’Acta del 12 de juny de 2020 es van aprovar dues comissions de 
seguiment del programa cadascuna formada per 5 membres. L’any 2017 es va realitzar l’informe 
de seguiment del programa de doctorat, que esta publicat a la pàgina web de l’EDUB. Veure 
[Evidència 4]. 

Tota aquesta informació i documentació sobre el Sistema de Qualitat, així com la relativa al 
procés de Acreditació (2022), esta exposada públicament a la pàgina de Doctorat de la web de 
la Facultat de Belles Arts en l’apartat Marc VSMA. 

https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/escola/qualitat/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat
https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/escola/qualitat/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat
https://www.ub.edu/escoladoctorat/sites/default/files/content/file/2021/09/29/152/pte_2_1_verificacio.pdf
https://www.ub.edu/escoladoctorat/sites/default/files/content/file/2021/09/29/152/pte_2_2_seguiment.pdf
https://www.ub.edu/escoladoctorat/sites/default/files/content/file/2021/09/29/152/pte_2_3_modifica.pdf
https://www.ub.edu/escoladoctorat/sites/default/files/content/file/2021/09/29/152/pte_2_4_acreditacio_1.pdf
https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/escola/qualitat/informes-de-seguiment
https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/marc-vsma?p_p_id=56_INSTANCE_b2O41fqJThm4&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
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1.1. Els doctorands admesos tenen el perfil d’ingrés adequat i el seu nombre és coherent 
amb les característiques i distribució de les línies de recerca del programa, i el nombre 
de places ofertes. 

 
El PDEAPA ofereix 10 places per any acadèmic; no obstant, l'alta demanda manifestada des del 
seu inici ha fet que s’accepti una mitjana de 11 doctorands anuals de nou accés. Es important 
aclarir que al curs 2016-2017 es van matricular més doctorands perquè es tractava d’alumnes 
de l’anterior programa RD 99/2011 que no van dipositar la tesi i se'ls va permetre matricular-se 
de manera excepcional al nou programa amb la condició de llegir en el termini d’un any. Per 
aquest motiu hi ha un augment d'admissions (18) en el 2017 . 

El nombre de sol·licituds rebudes s'ha mantingut amb pocs canvis respecte al curs 2014/2015. 
Amb una mitjana entre 2014/2015 i 2019/2020, de 21,5 sol·licituds, s'ha mantingut estable. 

 

Curs acadèmic Nombre sol·licituds Doctorands/es 
de nou accés 

2014/15 20 11 
2015/16 21 13 
2016/17 24 18 
2017/18 25 11 
2018/19 21 11 
2019/20 18 8 + 3 

Taula 2. Sol·licituds per curs acadèmic. Dades pròpies de la Facultat (PDEAPA). 
 
 

La demanda de places és molt més gran que les places que s’ofereixen i, en cada convocatòria, 
és necessari realitzar una selecció molt rigorosa, la qual cosa deixa fora a gairebé un 50% dels 
sol·licitants. Per aquesta raó es fa una selecció prèvia important, en la qual es valora 
l'excel·lència del currículum artístic i del acadèmic, així com l'interès i rigor de l'avantprojecte de 
tesi, d’aquesta manera es contribueix a la qualitat de les tesis que es desenvolupen. 

Tenint en compte la tipologia de la demanda -estudiants estrangers- cada curs hem d'obrir dues 
convocatòries: una al juny i una altra al gener. Això ha provocat que al curs 2019-2020 a les 
estadístiques apareixen només 8 doctorands de nou ingrés, que son el que van acceptar en 
primera convocatòria, però a la segona convocatòria van acceptar 3 més, pel qual el total torna 
a ser de 11 (no reflectit). 

En el cas del PDEAPA, donades les característiques de la recerca que es porta a terme, es 
prioritzen els candidats amb beca o contracte predoctoral i els que han realitzat el Máster de 
Producció i Recerca Artística per què el perfil del programa de doctorat està estretament 
vinculat al del màster. Considerem que la rigorosa selecció que es duu a terme és un indici de 
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qualitat, ja que els estudiants seleccionats són els que millor s’ajusten a les línies de recerca que 
ofereix el programa i que el seu projecte té més qualitat i està més ben desenvolupat. S’ha de 
tenir en compte que el perfil dels doctorands sol·licitants és similar, en la majoria dels casos, al 
dels admesos. Ara bé, en alguns cursos, el número de matriculats ha estat lleugerament per 
sobre de les places ofertes. Com ja es va comentar en l'informe de 2017, això ha estat 
conseqüència de la demanda que té el doctorat, de l'increment en el nombre de professors amb 
trams de recerca i/o hores de PDA, acreditats per a dirigir tesis, així com a causa de l'extinció 
dels antics programes de doctorat. 

 

Taula 3. Doctorands/es de nou accés per dedicació, sexe i estrangers 
 

 
A continuació, es descriu el perfil dels doctorands de nou ingrés des del 2016, a partir de les 
pròpies dades de la Facultat i de les dades que ens ha proporcionat l'EDUB 

Com podem observar també a traves d’aquest gràfic, tenim un percentatge elevat de persones 
estrangeres que accedeixen al doctorat Aquest % indica que el nostre programa té una 
capacitat d'atracció internacional elevada. 

La dedicació a les tasques de la tesi és molt important si es vol defensar aquesta dins del termini 
que marca el règim de permanència actual dels estudis de doctorat, per això, el perfil 
professional de bona part del nostre alumnat es una dedicació completa. La majoria es 
matriculen a temps complet (entre el 84% i el 62%, segons els anys). 

Respecte al gènere, el doctorat va començar amb una clara diferencia ja que hi havia 69,23% de 
dones respecte als 30,77% d’homes. Els anys posteriors es veu com s’ha anat igualant 
equitativament fins que al 2020 tenim un 50% de dones i un 50% d’homes. 

El número d'admesos respecte al de sol·licitants és significativament inferior, oscil·lant entre el 
40 i 45%, segons els cursos acadèmics. No podem assolir més doctorands per que l'oferta de 
places s’estableix en funció del nombre de professors amb sexenni viu i en aquest darrers anys 
estem tenint moltes jubilacions de professors amb sexennis, mentre que els directors de nova 
incorporació encara s'estan acreditant. 
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Taula 4. Universitats de procedència de doctorands/es de nou accés 
 
 

El percentatge d'alumnes de nou ingrés procedents de la nostra universitat ha oscil·lat durant 
aquests anys entre el 50% i el 75%. El percentatge d'alumnes procedents de la resta de 
Catalunya ha oscil·lat entre el 8% i el 10% i de la resta d'Espanya entre el 8% i el 30%. Els 
alumnes procedents d’universitats internacionals han representat al voltant del 30%. Aquestes 
dades indiquen que el nostre doctorat és atractiu tant per a alumnes de la nostra universitat 
com per a alumnes d'altres universitats, ja que molts procedeixen d’universitats procedents 
d’Espanya i internacionals. De la resta de Catalunya es d’on procedeixen menys alumnes. 

Tenint en compte que molts d'aquests alumnes estrangers procedeixen de Llatinoamèrica, 
aquesta disminució coincideix amb la desacceleració econòmica que, des de 2011, van sofrint 
els països llatinoamericans a la qual s'ha sumat recentment la crisi mundial provocada per la 
pandèmia de la COVID-19, com es recull en els informes de 2016 i 2020 del Centre de Recerques 
de l'Economia Mundial de 2016 que afecta, sens dubte, als recursos dels estudiants i, 
especialment, a la concessió de beques i altres ajudes per a estudiar fora dels seus països. No 
obstant això, la demanda d'estudiants graduats en altres universitats catalanes i espanyoles s'ha 
mantingut i, fins i tot, incrementat notablement en els cursos 2017/2018 i 2019/2020. 

Les demandes d’informació es reben al llarg del curs a través del correu institucional i de la 
coordinadora. La Comissió del PDEAPA vetlla per que el perfil d’accés i admissió dels doctorand 
sigui adequat. Els estudis previs dels doctorands són generalment en Belles Arts i Disseny, i 
majoritàriament en Belles Arts. Habitualment els estudiants procedeixen de màsters 
pertanyents a les branques d'Arts, Tecnologia i Disseny, Conservació-Restauració, Humanitats, 
Ciències Socials. No obstant això, poden accedir estudiants que procedeixin d'altres especialitats 
sempre que compleixin els requisits acadèmics per a ser inscrits. El doctorat EAPA té un caràcter 
disciplinari i interdisciplinari vinculat a la producció artística i a la recerca en art contemporani i 
disseny: artistes, creadors i altres agents afins a les institucions culturals de les arts i el disseny. 

El PDEAPA té una demanda que s'ha mantingut i s'ha incrementat des dels seus inicis en el curs 
2014/2015. Considerem que això es deu a la seva orientació interdisciplinària i a un tipus 
d'enfocament que es basa en la recerca des del mateix projecte artístic. Enfront d'altres ofertes, 
els doctorands troben atractiva aquesta orientació no sols perquè els permet conciliar la teoria 
amb la pràctica sinó perquè respon a les particularitats de la recerca creativa. 

http://www.ciem.cu/informe/informe2016.pdf
http://www.ciem.cu/informe/informe2020.pdf
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Cal fer constar que, en el total dels cursos analitzats en aquest informe, fins al curs 2020, 
el PDEAPA comptava amb 47 doctorands/doctorandes, dels quals el 48’94% eren/són homes i el 
51’06% dones i el 17’02% procedents de l'estranger. Les dades sobre doctorands totals estan 
a la mateixa línia de les que s'han comentat anteriorment en referència a noves 
admissions: 

 

Taula 5. Doctorands/es totals per dedicació, sexe i estrangers 
 
 

Taula 6. Universitats de procedència de doctorands/es totals 
 
 

Com es pot veure a les dues taules anteriors, el nombre total de doctorands al llarg d'aquests 
darrers anys ha estat entre 52 i 47, ajustant-se bé a la quantitat de professors del programa. 
La dedicació a temps complert es més elevada respecte a la dedicació a temps parcial. Pel que fa 
a la procedència, com ja hem comentat anteriorment, la demanda mes elevada la tenim en els 
alumnes procedents de la Universitat de Barcelona i internacionals. Els estudiants estrangers 
provenen de diferents països del món, entre els quals podem citar: Portugal, la Xina, Colòmbia, 
Xile, Mèxic, Brasil, Turquia, Alemanya, l'Iran, Gran Bretanya i Itàlia. Es pot concloure doncs, que 
el programa de doctorat és atractiu no només per als nostres titulats, sinó també per a titulats 
d’altres centres i països. 

Al PDEAPA s'ofereixen dues línies de recerca, així com en els grups i diversos projectes de 
recerca, de forma mitjanament equilibrada. Dels 240 alumnes matriculats al programa des del 
2016 fins al 2020, 141 corresponen a la línia d’Art en l’Era Digital i 99 corresponen a la línia de 
Recerca en Imatge i Disseny. Això es deu a una major demanda d'estudiants procedents de les 
arts plàstiques, així com al fet que el nombre de professors que complien amb els requisits 
necessaris per a dirigir tesis doctorals era més elevat en aquesta línia, però en el darrers cursos 
(no avaluats) s’està corregint aquesta tendència. 
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Taula 7 i 8. Doctorands/es per línia de recerca, totals i per anys 

Des del curs 2020-2021, les sol·licituds d'admissió es poden presentar a través d'un aplicatiu. A 
aquest es pot accedir des del catàleg de tràmits de la seu electrònica de la Universitat de 
Barcelona. Tant en la seu electrònica com en la fitxa del programa pot observar-se si el període 
d'admissió està obert. En la pàgina web de accés i admissions de l’Escola de Doctorat de la 
Universitat de Barcelona es detallen els requisits generals d’admissió i com realitzar, pas a pas, 
la sol·licitud d'admissió i accés. 

Respecte al PDEAPA, totes les informacions detallades es troben al seu enllaç de admisssió i 
accés de la web del programa. Des d’aquí s’accedeix al perfil d’ingrés i els mèrits que valora la 
CA, als criteris generals i als específics del programa, al calendari d’admissió i l’enllaç al procés 
d’admissió de la UB. Des de la pàgina Normativa i formularis s’accedeix als formularis dels 
tràmits administratius de doctorat. Finalment, des de la web de l’EDUB es pot descarregar un 
document amb tota la informació rellevant del PDEAPA. 

Assignació de directors i tutors, i funcions. Una vegada que s'admet als doctorands, se'ls 
notifica la seva admissió i se'ls assigna un director/a i un tutor/a, que són professors, espanyols 
o estrangers, amb experiència investigadora acreditada i vinculats al programa. La CA del 
programa pot assignar dos directors de tesis, en règim de codirecció, per raons d'índole 
acadèmica (diferents especialitzacions per transversalitat de la tesis) i de política de formació 
del professorat novell i de promoció dels joves investigadors. El director/a es el encarregat de 
supervisar el Pla de Recerca que haurà de lliurar el doctorand a la CA. Bona part dels directors 
del PDEAPA són també tutors i les activitats de direcció i tutorització del doctorand es 
reconeixen com a part de la dedicació docent i investigadora del professorat. La CA del 

https://www.ub.edu/acad/doctorat/apli/adac00001.php
https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/acces-i-admissions
https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/acces-i-admissions/com-es-fa-la-sollicitud-dadmissio-i-dacces
https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/acces-i-admissions/com-es-fa-la-sollicitud-dadmissio-i-dacces
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/informacion/acceso/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/informacion/acceso/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/informacion/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/informacion/acceso/criterios-generales-de-acceso/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/informacion/acceso/matricula-y-ayudas/
https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/acces-i-admissions
https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/acces-i-admissions
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/informacion/normativa-y-formularios/
https://www.ub.edu/escoladoctorat/sites/default/files/2022-04/estudis-avancats-en-produccions-artistiques.pdf
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programa, quan hi ha causes justificades i després de la demanda del doctorand o del director, 
pot modificar el nomenament d'aquest en qualsevol moment del procés. Pel que fa al director/a 
de la tesi és el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats formatives del 
doctorat, així com de l'impacte i novetat de la tesi en el seu camp, de la guia de la planificació i 
de la seva adequació a altres projectes i activitats pels quals s'interessi el doctorand. 

Beques. Del curs acadèmic 2014-2015 al curs acadèmic 2019/2020, dels 240 matriculats només 
8 tenien beca predoctoral (FI - FPU- APIF), el que suposa un percentatge del 3,33%. Del total de 
doctorands/es, incloent als de nou ingrés, el nombre de beques per curs (Taula 9) ha estat el 
següent: 

 
Curs 

acadèmic 
Total 

doctorands 
Doctorands 
amb beca 

% Doctorands 
nou ingrés 

Doctorands 
nou ingrés 

becats 

% Tipo de 
beca 

2015/2016 39 2 5,13 13 0  FPU - FI 

2016/2017 50 2 4% 18 2 11’11% FPU - FI - 
APIF 

2017/2018 52 2 3,85% 11 0  FI - APIF 
2018/2019 52 6 11,5% 11 4 36,36% FI - APIF 

2019/2020 47 4 8,51% 11 
(8 + 3) 

0  FI - APIF 

Taula 9. Doctorands/es amb beca. Dades pròpies de la Facultat (PDEAPA). 

 
Becaris predoctorals durant el període 2015-2022 

Joana Blochtein Burd (FI) 2020-2023. Directora Laura Baigorri 
Laia Moretó Alvarado (FI) 2020-2023. Directora Antònia Vilà 
Miquel García Membrado (APIF) 2020-2023. Directora Marta Negre 
Mercedes Pimiento Moral (FI) 2020-2023. Director Eloi Puig 
Alejandra López Gabrielidis (FI) 2016-2019. Directora Antònia Vilà 
Beatriz Regueira Pons (APIF) 2016-2019. Directora Alicia Vela 
Lúa Ruiz-Giménez Coderch (FPU) 2013-2017. Directora Alicia Vela 
Ainara Elgoibar Aguirrebengoa (FI) 2012-201. Directora Alicia Vela 

 
El percentatge d'alumnes de nou ingrés becats ha arribat a ser del 36,36% l’any 2019, encara 
que el 2018 i el 2020 no hem tingut cap alumne de nou ingrés becat. A banda dels contractats 
anteriors, el programa compta amb d’altres doctorands amb ajudes internacionals. En 2017 hi 
havia tres estudiants estrangeres que gaudeixen de les beques següents: 

• Bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), de Portugal. 
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• Beca de -Art Practice Research- de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. 
• Beca para investigadores académicos concedida pel gobern turc de la Universitat de 

Mugla Sitki Kocman. 

Això significa que entre els diferents programes, es compta amb 11 doctorands amb beca o 
contracte, el que significa un 4,58% % del total de doctorands matriculats/admesos. 

Els contractes predoctorals provenen dels mateixos projectes de recerca i com pot observar-se, 
el nombre de beques és baix, en relació amb el nombre total d'estudiants matriculats. Per tant, 
considerem que no és satisfactori, donades les característiques de la mena de recerques que es 
duen a terme en el PDEAPA. Bona part de les tesis es basen en la pràctica i això requereix una 
dedicació que és difícil de compatibilitzar amb activitats professionals a temps complet. D'altra 
banda, com ja s'ha exposat, el nostre programa compta amb un significatiu nombre de 
sol·licituds i de doctorands matriculats procedents de països llatinoamericans, en els quals les 
crisis econòmiques són recurrents. Això suposa per a ells problemes de finançament que moltes 
vegades es materialitzen en retards en la recerca. En alguns casos, a més, la matriculació està 
supeditada a l'obtenció d'una beca o contracte predoctoral. D’altra banda, encara que els 
doctorands que accedeixen al PDEAPA tenen un bon expedient, es troben amb una notable 
escassetat de beques, contractes i ajudes per al finançament de les seves recerques doctorals. 

D’acord amb les evidències i la justificació aportada, considerem que el perfil dels doctorands i 
doctorandes admesos és coherent amb les característiques del programa i les línies 
d’investigació. 
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1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i 
doctorandes i, si escau, de les activitats formatives. 

El procés PTC 6. Orientació acadèmica i professional del doctorand/a descriu com s’orienta i 
acompanya als doctorands/es perquè la seva formació i projecció professional sigui l’adequada. 

 
La supervisió dels doctorands/es al llarg del període d’elaboració de les tesis recau 
principalment sobre els directors/es que mitjançant les reunions periòdiques revisaran 
regularment el document d’activitats personalitzat dels doctorands i doctorandes. Anualment, 
s’avalua l’activitat desenvolupada pels doctorands/es mitjançant les comissions de seguiment. 
Aquestes comissions, de naturalesa acadèmic-científica, han de garantir la qualitat en el procés 
d’elaboració de la tesi doctoral. En aquest procés anual d'avaluació, els doctorands/es han de 
rendir comptes del treball realitzat durant el curs acadèmic, han d'informar de les activitats 
formatives realitzades i han d'explicar el pla de treball per al curs següent. 

 
Mecanismes de supervisió. La primera supervisió que es duu a terme comença en el curs 
acadèmic en el qual el doctorand ha formalitzat la seva matrícula de tutela acadèmica. A partir 
d'aquest moment, el doctorand elabora i presenta un Pla de Recerca que ha de presentar a la 
CA del PDEAPA en unes dates determinades. La CA avalua aquest pla i resol la seva acceptació. 

En cada curs acadèmic, els doctorands (tant els de nova incorporació com els que ja formen part 
del programa) presenten un informe anual sobre l'activitat investigadora que lliuren a través 
d'una plataforma informàtica. Per part seva, els directors també fan un informe sobre l'evolució 
de les tesis que pot ser positiu o negatiu. Mostra d’informes d’avaluació de doctorands/es dels 
diferents cursos, favorables i desfavorables. [Evidència 8] Al E6.2 d’aquest informe es presenta 
en detall el procés d’avaluació de les comissions de seguiment. 

La CA del PDEAPA es reuneix en les mateixes dates que les comissions de seguiment per a 
ratificar les valoracions d'aquestes i les recull en una acta que, després de la seva aprovació, 
s'envia a la Secretaria de Doctorat, des d'on es comuniquen les resolucions per correu 
electrònic, i mitjançant una carta adjunta, tant als doctorands com als seus directors. 

La CA del PDEAPA determina el calendari, d'acord amb els terminis fixats anualment per l'Escola 
de Doctorat de la Universitat de Barcelona, així com els documents específics que ha de 
presentar el doctorand per a dur a terme l'avaluació anual. Així mateix, la Comissió defineix els 
documents que ha de presentar el doctorand per a dur a terme aquesta avaluació anual. Abans 
del depòsit de la tesi, el director d’aquesta és responsable de comprovar que no s’hagi comès 
plagi, utilitzant els medis que consideri oportuns. La Universitat de Barcelona recomana l’ús de 
programes de detecció de plagi com per exemple, Urkund. 

Una vegada acaba l’elaboració de la tesi, el doctorand, pot sol·licitar a la CA l’autorització per 
dipositar-la. Aquesta sol·licitud es presenta sempre que el pla de recerca hagi obtingut els 
informes positius seguiment que indica la normativa. El doctorand presenta la sol·licitud a la 

https://www.ub.edu/escoladoctorat/sites/default/files/content/file/2021/09/29/152/ptc_6_orientacio-academica-i-professional-del-doctorand.pdf
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Secretaria de Doctorat de la Facultat, acompanya dels documents que indica la normativa. 
També se li demana al director que faci una proposta de membres del tribunal, que la CA 
acadèmica té en compte alhora de proposar el tribunal a la Comissió de Doctorat de la Facultat. 
En el cas que la CA observi que la sol·licitud no reuneix els requisit o que hi manca 
documentació, ha de requerir al doctorand que, en un termini de deu dies, esmeni la sol·licitud i 
aporti els documents que escaiguin, tot indicant-li que, si no ho fa, se’l considera desistit en la 
petició, després de la resolució dictada amb aquest finalitat. La CA ha de resoldre la sol·licitud 
en el termini màxim de vint dies, a comptar de l’endemà de la data de presentació al Registre 
General de la Universitat de Barcelona. Així mateix, la CA farà una proposta de lectura de la tesi, 
decidint, segons les circumstàncies, si es farà de manera presencial o telemàtica. 

En el cas que la resolució del dipòsit sigui desfavorable, el doctorand ha de tenir en compte els 
motius pels quals no s’ha autoritzat el dipòsit de la tesi per continuar el procediment de 
seguiment i avaluació anual del pla de recerca, d’acord amb el que s’estableix a l’article 34 de la 
normativa de reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona, que implica tornar-lo a 
presentar, amb les esmenes pertinents. Si la tesi és avaluada favorablement, el secretaria de la 
CA ha de comunicar la resolució al president de la Comissió de Doctorat i ha d’adjuntar 
l’exemplar de la tesi doctoral, juntament amb una proposta d’experts que pugui formar part del 
tribunal encarregat de jutjar la tesi, en què es concreti l’experiència investigadora dels membres 
proposats de la manera que es té establert. En un termini màxim de cinc dies, a comptar de la 
comunicació de l’autorització per dipositar la tesi doctoral, el president de la Comissió de 
Doctorat de la Facultat ha de fer públic el dipòsit de la tesi al web i indicar el lloc on està 
dipositat l’exemplar autoritzat i la data de finalització del dipòsit. Durant 7 dies qualsevol 
persona amb títol de doctor pot fer una sol·licitud per a consultar la tesi, examinar-la i formular 
per escrit les consideracions que consideri adients a la Comissió de Doctorat de la Facultat. 

La CA també ha fixat els requisits que ha de tenir una tesi, si aquesta és presenta com a 
compendi de publicacions. En un termini màxim de 20 dies a comptar des de la data de 
finalització del termini de dipòsit, la Comissió de Doctorat de la Facultat, ha de resoldre si 
autoritza o no la defensa la tesi. 

En relació amb les activitats formatives del PDEAPA, els doctorands/es han d’efectuar-les 
obligatòriament i poden cursar, voluntàriament, qualsevol de les que s’ofereixen a través del pla 
de formació transversal de doctorat de la EDUB. 

Respecte a la formació oferta per la EDUB es tracta d'una sèrie d'activitats transversals (càpsules 
formatives) gratuïtes per als matriculats en els programes de doctorat de la UB, que promouen 
la formació en competències transversals i, per tant, són d'utilitat per a totes les persones que 
estan fent un doctorat, independentment de quina sigui la seva àrea de coneixement. Els 
participants reben un certificat acreditatiu d'haver realitzat aquesta formació transversal. Per 
obtenir-lo és necessari assistir com a mínim al 80% de les hores programades. Així mateix, la 

https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/activitats-formatives-transversals
https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/activitats-formatives-transversals
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EDUB ofereix altres activitats formatives com, per exemple, idiomes i cursos d'iniciació a la 
recerca. 

Les activitats formatives, d’assistència obligatòria, organitzades pel PDEAPA té per objectiu 
principal oferir als doctorands i doctorandes del programa les habilitats i competències 
necessaris per poder dur a terme una tesi doctoral i defensar-la, obtenint la màxima qualitat en 
la recerca. Dins del programa EAPA, disposem d’un conjunt d’activitats obligatòries, que consten 
a la memòria de verificació i que tenen per finalitat ampliar i completar la formació dels 
doctorands, oferint-los una visió àmplia, i alhora concreta, de la recerca artística. 

Els alumnes a temps complet han de dur a terme les activitats de formació en tres anys i els que 
estan matriculats a temps parcial en cinc anys. Les activitats obligatòries consisteixen en 
l'assistència als simposis, seminaris o jornades que el PDEAPA organitza anualment i ales quals 
es pot accedir des de l’enllaç Formació. A continuació, esmentem les realitzades entre el curs 
2014/2015 fins al 2021/2022, moltes realitzades en col·laboració amb el grup IMARTE: 

2022 - Estratègies de desenvolupament curricular en la Recerca Artística 
2022 – Encontre d’Investigador@s Doctorals del Programa EAPA 
2021 – Perspectivas metodológicas en la investigación artística 
2020 – Seminari Friccions entre oralitat i escriptura en les practiques artístiques 
2019 – Jornades de recerca doctoral 
2018 – Art contemporani i humanitats digitals. Territoris de l’art: traces i impressions d’artista 
2018 – Simposi. Prototips compartits. Experiències artístiques col.laboratives 
2017 – Prototips i plasticitat. Metodologies i processos de transferència al voltant de la materia 
2017 – Jornada internacional Datificació. Transmutacions / Art-Cos-Data 
2016 – Temporalitat en les humanitats digitals 
2016 – Metodologies de recerca II 
2016 – Temporalitat en les humanitats digitals 
2015 – Metodologies de recerca I 

 
Activitats de recerca a la web del grup IMARTE en col·laboració amb EAPA. 

 
A més d’aquestes activitats el PDEAPA també s’ofereix la possibilitat de fer activitats optatives: 

 
1. Assistència a cursos (seminaris, tallers d'art, tecnologia i disseny, cursos d'estiu…) 

directament relacionats amb la temàtica de la tesi doctoral. El director de la tesi i/o el 
tutor s'encarregaran de planificar aquesta activitat amb el doctorand. L'objectiu 
d'aquesta mena d'activitats es relaciona amb l'adquisició d'una sèrie de competències 
per part del doctorand com són: la comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i el 
domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp; la capacitat 
de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de 
recerca o creació i la comunicació amb la comunitat acadèmica i científica. 

https://www.ub.edu/idp/web/ca/formacions
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/ca/formacio/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/wp-content/uploads/2022/05/CAT-Jornada-EAPA-2022.pdf
http://www.ub.edu/avd/wp-content/uploads/2022/03/Programa-E.I.D-2022-1.pdf
https://arsgames.net/wp-content/uploads/2021/04/programa-webinar.pdf
http://www.ub.edu/imarte/activitats-de-recerca/friccions-entre-oralitat-i-escriptura-en-les-practiques-artistiques/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/wp-content/uploads/2020/10/cartellweb-1.jpg
http://www.ub.edu/imarte/activitats-de-recerca/art-contemporani-i-humanitats-digitals-territoris-de-lart-traces-digitals-i-impressions-dartista-2/
http://www.ub.edu/imarte/activitats-de-recerca/simposi-final-prototips-compartits-experiencies-artistiques-collaboratives/
http://www.ub.edu/imarte/activitats-de-recerca/prototips-i-plasticitat-metodologies-i-processos-de-transferencia-al-voltant-de-la-materia/
http://www.ub.edu/imarte/activitats-de-recerca/datificacio-transmutacions-art-cos-data/
http://www.ub.edu/imarte/es/activitats-de-recerca/temporalitats-en-les-humanitats-digitals/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/formacion/seminarios/seminarios-2016/
http://www.ub.edu/imarte/es/activitats-de-recerca/temporalitats-en-les-humanitats-digitals/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/formacion/seminarios/metodologies-dinvestigacio-iimetodologias-de-investigacion-ii/
http://www.ub.edu/imarte/activitats-de-recerca/


25 

 

 

 
 
 
 

Com a mitjà d'acreditació de l'activitat, el doctorand ha de presentar a la CA els 
certificats d'assistència i superació dels cursos realitzats i incloure l'esment a aquesta 
formació en l'informe de seguiment anual, més concretament, en el Document 
d'Activitats del Doctorand. La CA, conjuntament amb el director de la tesi, pot tenir un 
paper de supervisió del procés de formació dels doctorands. 

 
2. Estades de recerca en altres universitats i institucions de recerca. L'objectiu d'aquesta 

activitat és ampliar i completar la formació del doctorand. La CA recomana que aquestes 
estades siguin, almenys, de tres mesos en centres de recerca de prestigi, siguin nacionals 
o internacionals. Les estades de fora d'Espanya permeten optar al títol de doctorat 
internacional. És un tipus d'activitat que planifiquen de manera conjunta el doctorand, el 
seu director i/o el tutor. Amb aquesta activitat es pretén desenvolupar la capacitat del 
doctorand per a comprendre el seu camp d'estudi, així com per a treballar en equip en 
un context internacional o multidisciplinari. Aquest tipus d'activitats tenen la finalitat 
que el doctorant entre en contacte amb altres investigadors. 
Per a la valoració d'aquesta activitat, el doctorand ha d'aportar certificat de la seva 
estada. En aquest ha de reflectir-se, a més de l'activitat de recerca duta a terme, 
qualsevol altra activitat formativa realitzada. El certificat ha d'incloure's en el Document 
d'Activitats del Doctorand i es lliura a la CA del PDEAPA. 

 
3. Participació en congressos, trobades o jornades d'Art i Creació Contemporània, Art i 

Discursos multimèdia, Disseny… És una activitat optativa lligada a les activitats de 
recerca, que planifica el doctorand amb el seu director i/o tutor. La CA pot tenir un 
paper supervisor. Amb aquesta activitat s'aspira al fet que el doctorand ampliï els seus 
coneixements i present els resultats parcials de la seva recerca. D'aquesta manera, es 
fomenta la seva capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb 
la societat en general, així com la de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, 
els avanços del coneixement. 
Respecte al control d'aquesta activitat, l'alumne ha de presentar còpia de la publicació 
presentada al Congrés, trobada o jornada, al costat de la seva acceptació i ha d'incloure- 
les en el Document d'Activitats del Doctorat que es remet anualment a la CA del 
PDEAPA. 

 
4. Escriptura d'articles científics, projectes expositius, capítols de llibres o catàlegs d'art per 

a la seva publicació. L'objectiu d'aquesta activitat és que els doctorands demostrin la 
seva capacitat per a elaborar publicacions que recullin els resultats de les seves 
recerques per a publicar en revistes de caràcter científic, preferentment indexades. 
Aquesta activitat permet al doctorand demostrar la seva capacitat de recerca. La 
supervisió d'aquesta activitat és a càrrec del director de la tesi doctoral. 
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Conclusió. Estàndard 1 

1. 1. El programa disposa de mecanismes que garanteixin que el perfil d’ingrés dels doctorands i 
doctorandes és adequat i d’acord amb l’àmbit de recerca del programa. El seu nombre és 
coherent amb les característiques i la distribució de les línies de recerca del programa i el 
nombre de places ofertes. 

1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i doctorandes 
i, si escau, de les activitats formatives. 

Considerem que el PDEAPA compleix amb aquest estàndard. 

 
 
 
 

Quant al control d'aquesta activitat, el doctorand ha de presentar la còpia de la 
publicació o l'acceptació d'aquesta, en cas que encara no s'hagi publicat i incloure-la en 
el Document d'Activitats del Doctorat que s'ha de remetre a la CA del PDEAPA. 
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ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT 

El professorat és suficient i adequat, d’acord amb les característiques del programa de 
doctorat, l’àmbit científic i el nombre de doctorands. 

 
4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada. 

 
El professorat del PDEAPA és suficient i es pot considerar de qualitat excel·lent en relació als 
requeriments demanats. Tant el professors que formen part de la plantilla de la nostra 
universitat, com aquells que s’impliquen com directors de tesi sent externs a la institució, 
demostren tenir capacitat provada per dur a terme aquesta tasca i estan vinculats a grups i 
projectes de recerca que compten amb el reconeixement de la UB. A la Taula 10 detallem la 
relació dels grups amb les línies del programa, la composició del professorat classificats segons 
el sexe: 

 
 

Línia de recerca Grup de recerca Professorat 33 

Total 
dones 

% dones Total 
homes 

% homes Total 

Art en l’Era Digital 2017 SGR1182 
2017 SGR 82 
SENSE GRUP 

10 52,63% 9 47,36% 19 

Recerca Imatge i 
Disseny 

2017 SGR1182 
2017 SGR82 
2017 SGR194 
2017 SGR1067 
2017 SR1053 
SENSE GRUP 

10 71,42% 4 28,57% 14 

Totals  20 60,60% 13 39,39% 33 

Taula 10. Línies de recerca i professorat participant del PDEAPA. Dades pròpies de la Facultat (PDEAPA). 
NOTA: Hi ha professors/es que participen en mes d’un grup de recerca, be alhora o be en períodes diferents. 

 

Com es pot comprovar, hi ha una majoria de dones en ambdós línies de recerca (20 dones i 13 
homes), accentuant-se la proporció en la línia de Recerca en Imatge i Disseny amb un 71,42% de 
dones respecte al 28,57% d’homes. Es tracta d’un percentatge molt elevat, tenint en compte 
que a la nostre Facultat la participació per sexes del professorat es molt igualitària, (2022): 110 
dones (51,7%) i 103 homes (48,3%). En els següents enllaços del sharepoint es pot consultar el 
detall de la Taula 11. Professorat del PDEAPA vinculat a Grups de Recerca consolidats i de la 
Taula 12. Professorat del PDEAPA vinculat a Projectes de Recerca estatals i internacionals. 
(Dades pròpies de la Facultat - PDEAPA). Com demostren les dades, la gran majoria del 
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professorat del programa participa en grups i projectes de recerca competitius. Hi ha en el 
moment de realització de la memòria un total de 5 projectes vius en relació al programa i 4 
grups de recerca consolidats (SGR) estan vinculats al programa. 

Un dels principals indicadors de l’excel·lència de la recerca del professorat del programa són els 
trams de recerca avaluats. En el període que s'avalua en aquest informe, el PDEAPA ha comptat 
amb 17 professors/es de la Facultat amb 42 trams de recerca acumulats. A més d’aquests 
professors/es que pertanyen als nostres grups i projectes de recerca, tenim en compte els 
sexennis del professors/es externs que co-dirigeixen tesis en el nostre programa: David 
Casacuberta (UAB), José Antón Planells y Oliver Pérez (UPF), Pedro Azara (UPC), Luis Bravo 
(UPC), Martí Perán (UB) i Jordi Martínez Vilalta (UAB); aquests 7 professors externs tenen 22 
trams de recerca acumulats. Si sumen els trams acumulats dels professors/es de la facultat més 
els dels externs obtenim un total de 64 trams acumulats. 

En la Taula 13 recollim les línies i grups de recerca i el nombre de professors que en el període 
avaluat tenien un sexenni viu: 

 
Línia de recerca Grup de recerca % professorat amb sexenni viu (2015-2020) 

Art en l’Era Digital IMARTE 
BRAC 
SENSE GRUP 

11 professors/es - 57,89% amb 27 sexennis acumulats 
Total de 19 professors/es 

Recerca en Imatge i 
Disseny 

IMARTE 
GRACMON 
SENSE GRUP 

6 professors/es – 42,85% amb 15 sexennis acumulats 
Total de 14 professors/es 

33 professors/es línies  17 professors/es per línies amb sexenni – 51'51% 
Professors externs  7 professors/es – 63’63% amb 22 sexennis acumulats 

Total de 11 professors/es 
(+ 3 estrangers - NO aplica sexenni) 

44 professors/es totals  24 professors/es totals amb sexenni – 54,54% 
64 sexennis acumulats 

Taula 13: Líneas de recerca i professorat amb sexenni viu. Dades pròpies de la Facultat (PDEAPA). 
 
 

Com es pot veure, el 54,54% dels directors/es del programa que estan en condicions de tenir un 
sexenni viu el tenen. En aquest moment a més, hem perdut a 4 directors/es amb sexenni viu per 
jubilació. Considerem que el percentatge és de nivell mig, degut a que en la investigació artística 
els indicadors de valor que exigeix l'àmbit científic no contemplen moltes de les nostres 
activitats de recerca. De la mateixa manera, les revistes artístiques no compten amb la mateixa 
valoració que les de l’àmbit científic i això comporta que no hi hagi un reconeixement explícit 
de la nostra investigació, fonamentalment des de l'agència AQU. És a dir, no valoren 
correctament les àrees de coneixement pertinents a una Facultat de Belles Arts, amb una base 
d’interdisciplinarietat innata en  els  seus  processos. Els nostres mètodes per transferir 
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coneixement no són els congressos: són les exposicions, les publicacions-catàlegs d'exposicions, 
els workshops, els seminaris, els tallers d'investigació, els simposis i el comissariat d'exposicions. 
De totes maneres, el percentatge podria incrementar-se, quan professors recentment 
incorporats a temps complet, com a agregats o lectors, tinguin la possibilitat de sotmetre's a 
l’avaluació dels seus trams de recerca. 

Els directors/es que no tenen sexenni viu han de demostrar que tenen capacitat investigadora 
per poder dirigir tesis doctorals. Aquesta valoració́ es fa demanant que aportin els articles que 
hagin publicat en revistes amb factor d’impacte en els darrers anys, i també a traves del sistema 
de PDA (Pla de de dedicació Acadèmica) de la Universitat de Barcelona que qualifica anualment 
el sistema d’inputs i outputs de recerca de tot el professorat i els qualifica segons les seves 
aportacions en A, B, C i D. D’aquesta manera, el 97% del professorat de la Facultat del PDEAPA 
tenen una experiència acreditada segons la valoració del PDA (32 de 33 professors/es). Com es 
pot veure, la xifra del professorat ben avaluat és molt elevada. 

Segons les nostres dades, dels 44 directors totals del PDEAPA (Facultat + externs), 32 son 
catedràtics, titulars o agregats. Això representa la part substancial, amb un percentatge del 
72,72% dels directors/es del doctorat. Considerem que es un percentatge elevat si tenim en 
compte que una part significativa del 27,28% restant son professors/es associats/des o 
lectors/es que se inicien en la direcció de tesis, en forma de co-direcció. 

Segons les nostres dades (Taula 13), el professorat amb sexenni viu seria un 51,51% si tenim en 
compte als directors/es de la Facultat i un 54,54% si sumen als directors externs amb sexenni 
que han codirigit. Encara que no és un percentatge elevat, és una xifra significativa que s'ha 
incrementat en els últims anys (al 2017 era del 44%), a mesura que s'han anat incorporant al 
PDEAPA professors agregats. Pel que fa als investigadors que no tenen sexenni viu demostren la 
seva capacitat investigadora per a poder dirigir tesis doctorals assolint 810 punts en el PDA de 
Recerca (Pla de de dedicació Acadèmica) de la Universitat de Barcelona. Amb aquests factors la 
coordinació́ del programa autoritza que els directors formin part dels recursos humans del 
programa de doctorat. Com deien abans, en aquests moments el 97% dels directors de tesi 
compleix aquest requisit. Aquest punt s’assoleix amb condicions perquè̀ l’objectiu seria ampliar 
el 70% de professors amb sexenni viu i que el 100% de professorat complís totes les condicions 
que es demanen. 

Cal fer notar que no s’han produït modificacions substancials respecte a les previsions del 
procés de verificació. La jubilació de part del professorat acreditat amb sexennis s’està 
compensant amb la incorporació de nou professorat acreditat amb Pla de Dedicació Acadèmica 
de Recerca (PDA 810h) però pendent de sol·licitar sexenni. 
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4.2. El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions. 
 

El professorat és clarament suficient i qualificat per a la direcció de les 10/11 places ofertes 
anualment, superant les ratis que el Reial Decret marca com a mínim. Els professors demostren 
gran interès en dirigir tesis doctorals d’estudiants, principalment, amb beques. La situació actual 
és que, de fet, hi ha més professors disposats a dirigir tesis doctorals que estudiants en 
condicions de poder fer els estudis, per una part degut a les escasses beques doctorals i per 
l’altre a la limitació de doctorands que pot assolir anualment el programa. 

El nombre de professors/es del programa de doctorat (directors/es i tutors/es del programa) 
durant aquest període és de 44 persones (Facultat + externs), de les quals el 21 són dones 
(47,72%) i 23 són homes (52,27%). La mitjana de doctorands durant aquest període es de 48,8, 
respecte 44 directors totals (facultat + externs), el que dona una ràtio de 0,9 professors/es del 
programa per un doctorand/a. Aquesta ràtio es elevada per la quantitat de codireccions que hi 
ha. Encara que el nombre de professors del PDEAPA és suficient i qualificat, des de 2017, el 
PDEAPA fomenta les codireccions, amb l'objectiu d'incorporar als directors novells que 
reemplacin als directors sèniors, que ja s’han jubilat o es troben pròxims a la jubilació. És una 
manera, a més, d'impulsar la carrera d'aquests professors que estan acreditats i tenen un bon 
currículum com a investigadors. Així mateix, en número menor i de manera puntual, s'han 
incorporat com a codirectors, alguns professors procedents d'altres universitats o facultats que 
aporten coneixements especialitzats en àmbits i aspectes concrets, complementant, d'aquesta 
manera, les direccions que es fan des del programa. 

Del curs acadèmic 2017/18 a 2019/20 es van defensar un total 12 tesis. Hi van participar com a 
directors/es 6 professors/es del programa i 3 col·laboradors/es externs/es (de les quals el 5 eren 
dones i 4 eren homes). Veure [Evidència 10]. Durant el curs 2016/2017 es van defensar un total 
de 11 tesis. Es pot accedir al perfil artístic i professional dels ja doctors del programa en la web 
de PDEAPA des de la pàgina: Perfil dels Doctors/es 

El professorat té una dedicació adequada per poder desenvolupar les seves funcions. Com hem 
comentat, els professors i professores del PDEAPA són, en la seva majoria, titulars, agregats i 
lectors. Per tant, són personal a temps complet. Una part substancial d'aquest professorat 
pertany a grups de recerca consolidats i participa en projectes competitius. Tenen experiència 
en la direcció de tesi i, fins i tot, bona part d'aquells que no compten amb sexenni viu, han dirigit 
un significatiu número de tesi en els programes de doctorat que hem esmentat com a 
antecedents del PDEAPA. A la web de EAPA, es pot accedir a la informació sobre el perfil de 
recerca dels directors des dels enllaços: Professorat vinculat a Art en l'Era Digital i Professorat 
vinculat a Recerca en Imatge i Disseny on, a més del mail, tots els noms dels professors/es 
apareixen vinculats a la seva fitxa personal de la Facultat de Belles Arts. 

https://www.ub.edu/doctorat_eapa/tesis-doctorales-2/perfil-de-los-doctores/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/sobre-el-programa/lineas-de-investigacion/2/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/sobre-el-programa/lineas-de-investigacion/3/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/sobre-el-programa/lineas-de-investigacion/3/
https://webgrec.ub.edu/webpages/000010/cat/indexos/index.html
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Des de la verificació del programa de doctorat el professorat del programa ha experimentat 
alguns canvis per jubilacions i defunció. Fins al curs 2019/2020, el PDEAPA comptava amb 34 
professors de la Facultat de Belles Arts que dirigeixen i tutoritzen tesis, dels quals en aquest 
període han estat baixa 5 (+ 3 del 2020/2022). No obstant això, des de 2020 també s'han 
realitzat noves incorporacions. Aquests canvis no han suposat una disminució en la qualitat del 
programa, degut especialment a la incorporació de directors/es especialistes en noves matèries, 
temàtiques i disciplines (performance, estudis de gènere i LGTBI, videojocs, noves tecnologies, 
etc..) que han possibilitat que les tesis dirigides i en procés de direcció presenten notables 
avanços en l’originalitat e innovació respecte a les temàtiques mes punteres i actuals. 

 
 

BAIXES DEL PROFESSORAT DURANT EL PERIODE 2017/2018 A 2019/2020 

Nom i Cognom Categoria 
Blanch Malet, Teresa Professora titular - 2 sexennis 
Vela Cisneros, Alicia Professora titular CA - 4 sexennis 
Calvera Sagué, Anna Professora titular - 2 sexennis 
Velilla Lon, Carlos Professor titular - 1 sexenni 
Morales Mora, Joan Professor associat 

BAIXES DEL PROFESSORAT des de 2020 a 2022 

Nom i Cognom Categoria 
Casanovas Aleix, Mercè Professora titular CA - 2 sexennis 
Vila Martínez, Antonia Professora titular CA - 4 sexennis 
Górriz Nicolás, Lidia Professora titular CA 

 
PROFESSORAT INCORPORAT AL PROGRAMA DURANT EL PERIODE 2017/2018 A 2019/2020 

Nom i Cognoms Categoria Tesis dirigides durant 
5 anys 

Any últim 
sexenni 

Sexenni viu 
(S/N) 

Redondo Arolas, Mar Professora 
col·laboradora 

1 llegida + 1 procés PENDENT 
RESOLUCIÓ 

N 
810 PDA 

Morell Rovira, Jordi Professor lector 1 llegida + 1 procés PENDENT 
RESOLUCIÓ 

N 
810 PDA 

Sucari Jabbaz, Jacobo Professor agregat 2 en procés PENDENT 
RESOLUCIÓ 

N 
810 PDA 

Marchante Hueso, 
Diego 

Professor lector 2 en procés PENDENT 
RESOLUCIÓ 

N 
810 PDA 

Morcate Casera, 
Montse 

Professora lectora 1 en procés 2020 
1 sexenni 

S 

López Páez, Montserrat Professora agregada 2 en procés  N 810 PDA 
Padilla Macho, Óscar Professor agregat 3 en procés  N 810 PDA 
Fraj Herranz , Elena Professora lectora 1 llegida + 1 procés  N 810 PDA 
Cova, Massimo Professor lector 2 en procés  N 
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Bisbe de la Fuente, Luis Professor associat 1 en procés NO APLICA NO APLICA 
Viñas Alcoz, Albert Professor associat 2 en procés NO APLICA NO APLICA 
César Augusto Peña 
(Colòmbia) 

Universidad de los 
Andes 

1 llegida NO APLICA NO APLICA 

Nicolás Thèly (França) 
Cotutela 

Université de Rennes 
2 

1 llegida NO APLICA NO APLICA 

Dr. Rüdiger Seine 
(Alemanya) 

EAC, European Space 
Agency 

1 en procés NO APLICA NO APLICA 

Perán Rafart, Martí 
(Geografia Hª UB) 

Professor titular 1 llegida 
+ 1 en procés 

2019 
4 sexennis 

S 

Pérez Latorre, Oliver 
(UPF) 

Professor agregat 1 llegida 2020 
2 sexennis 

S 

Bravo Ferré, Luis (UPC) Professor titular 1 llegida 2013 
2 sexennis 

S 

Martínez Vilalta, Jordi 
(UAB) 

Professor agregat 1 llegida 2018 
3 sexennis 

S 

Azara Nicolás, Pedro 
(UPC) 

Professor titular 1 en procés  
5 sexennis 

S 

Planells de la Maza, 
Antonio José (UPF) 

Professor agregat 1 en procés 2017 
2 sexennis 

S 

Efraín Foglia Romero 
(UB - UOC) 

Professor associat 1 en procés NO APLICA NO APLICA 

Parés Brugués, Roc 
(UPF) 

Professor associat 1 en procés NO APLICA NO APLICA 

Masó Illamola, Joana 
(Filologia UB) 

Professora agregada 1 en procés  N 

Macià, Jaume (ESCAC) Director de estudis 1 en procés  N 
 

Taula 14: Baixes i incorporacions durant el període 2017-2018 a 2019-2020. 
 

El 100% d’aquets professors/es manté codireccions, però, degut a la seva recent incorporació 
(màxim 4 anys), encara no ha passat el temps suficient com per llegir la gran majoria de les tesis 
que porten. Com hem comentat abans, el PDEAPA fomenta de forma intensiva les codireccions, 
amb l'objectiu d'incorporar als directors novells que reemplacin als directors sèniors que ja 
s’han jubilat o es troben pròxims a la jubilació i que sí tenien o tenen sexennis. Volem impulsar 
la carrera d'aquests professors que estan acreditats i que, malgrat que encara no han accedit a 
un sexenni, tenen un bon currículum com a investigadors (PDA Recerca UB amb 810 h). Tots els 
professors lectors i agregats que no el tenen estan, o bé en procés de sol·licitar un sexenni, o bé 
pendents de la resolució en aquest moment. 
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4. 4. El grau de participació de professorat estranger i de doctors i doctores internacionals en les 
comissions de seguiment i en els tribunals de tesi és adequat a l’àmbit científic. 

 
La participació de directors de tesis procedents d’universitats estrangeres no es molt 
significativa en el nostre programa (6,8%). En aquest període, hem comtat amb codirectors de la 
Universidad de los Andes en Bogotá, de la European Space Agency y de la Université de Rennes 
2, aquest últim a través d’un conveni de cotutela. No obstant, les directores dels doctorands i 
doctorandes col·laboren freqüentment amb investigadors estrangers com a assessors, ja sigui 
puntualment degut als contactes acadèmics dels directors o propis, o en el marc de ajuts, 
beques o estàncies a on aquests professors estrangers actuen com a tutors durant els períodes 
de desplaçament. Des del 2017 fins l’actualitat, les estades de recerca internacionals dels 
nostres doctorands has estat a: Universidad de los Andes de Bogotá en Colombia (Facultad de 
Artes y Humanidades), Universidad de Chile, (Departamento de Doctorado en Filosofía Estética 
y Teoría del Arte), North China University of Technology (School of Arquitecture and Arts), 
Beijing University of Technology (College of Architecture and Civil Engineering), Kunstakademie 
Münster d’Alemanya, University of Santa Barbara de EEUU (SBCAST - The Santa Barbara Center 
for Art, Science and Technology) i University College London de UK (UCL Knowladge Lab). 
Finalment, a la Maison de Science de l'Homme a Bretagne, en el marc del programa “Mérimée” 
entre l'Escola de doctorat ALC (Arts, Lettres et Communication) de la Universitat Rennes 2 i la 
EDUB. 

 
D’altra banda, per potenciar l’internaciolització en el desenvolupament de projectes de creació 
de recerca artística, s’ha signat convenis de col·laboració amb el Laboratori de Bioart (2013- 
2017 i 2018-2022) de la Universitat Maimónides de Buenos Aires (Argentina), amb qui es va 
programar una exposició de les seves obres a la nostra Facultat, i amb les Maestrías en 
Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la UNTREF de Buenos Aires (2014- 2017 i de la 
Universidad de la República del Uruguay (2019-2022), invitant als seus docents a impartir 
conferencies en les nostres activitats formatives. Els convenis es poden consultar a la carpeta 
del sharepoint. 

Finalment, els tribunals de les tesis acostumen a ser de tres membres, dels quals dos han de ser 
externs al programa. En aquest cas, si que és freqüent que un dels membres del tribunal sigui 
estranger. Cal notar que el pressupost disponible (un màxim de 600 euros, tot i que en alguns 
casos el grup de recerca o departament complementa el pressupost) per a finançar el viatge i 
l’allotjament dels membres del tribunal no permet finançar més d’un membre estranger. En el 
cas de tesis amb menció internacional, el pressupost disponible és superior (fins a 900 euros) i 
és més habitual comptar amb dos investigadors estrangers al tribunal. Tot i les dificultats 
econòmiques i administratives per aconseguir la participació de professorat estrangers, es veu 
necessari fomentar-ne la seva participació perquè sempre és enriquidor tant per als doctorands 
com per a la comunitat acadèmica i els contactes internacionals suposen, a més, una major 
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Conclusió. Estàndard 4 
 
El professorat és suficient i adequat d’acord amb les característiques del programa de doctorat, 
l’àmbit acadèmic i el nombre d’estudiants. 
4.1 El professorat té una activitat de recerca acreditada. 
4.2. El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions. 
4.4. El grau de participació de professorat estranger i doctors i doctores internacionals en les 
comissions de seguiment i en els tribunals de tesi és adequat a l’àmbit científic 

 
Per tant, considerem que el PDEAPA compleix amb l'estàndard 4. 

 
 
 

projecció del programa. Des de l’EDUB i des de la coordinació́ del programa es continuarà̀ 

ajudant als doctorands/es que vulguin tenir professorat estranger en relació als aspectes 
administratius i econòmics. 
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ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE 

 
Els recursos materials i serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes en el 
programa de doctorat i per a la formació del doctorand són suficients i adequats al nombre de 
doctorands i a les característiques del programa. 

 
5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands i a les 

característiques del programa de doctorat. 
 

La Universitat de Barcelona posa a disposició dels programes de doctorat, pel desenvolupament 
de les seves activitats, tots els recursos materials dels quals disposa com biblioteques, aules 
d’informàtica, sales d’estudi, laboratoris, els centres tecnològics, així com els serveis d’atenció a 
l’estudiant. El fons documental i accessible online en l’àmbit del programa de doctorat és 
adequat, especialment pel que fa a l’accés a les publicacions i revistes científiques. 

Els recursos materials són adequats quant a instal·lacions (espais per a la ubicació i treball dels 
doctorands, laboratoris, aules d’informàtica, biblioteques, etc.) pel doctorands. Aquests 
desenvolupen la seva investigació́ als espais dels diferents edificis de la Facultat de Belles Arts 
que tenen els recursos materials que necessiten per portar a terme la seva tesi doctoral. 
En l’edifici principal, es troba el Laboratori de Fotografia i les aules d’informàtica; també els 
Tallers de Serigrafia i Litografia dotats de la infraestructura necessària: premses per a la 
estampació, insoladores pels processos fotogràfics (fotogravats, i/o fotolitografies), etc. Alhora 
disposen de l’aula IMARTE i l’aula 207 dotada d’ordinadors i diferents ploters per a la impressió 
digital, una màquina Riso i altres eines per a la enquadernació i la realització de publicacions 
digitals. En l’edifici Adolf Florensa poden accedir al Laboratori Media (amb materials específics 
per la producció audiovisual -càmeres, focus, micròfons, etc.- i materials i espais per la 
postproducció audiovisual), així com a la Mediateca, amb un important fons audiovisual de 
consulta, també el Taller-Laboratori d’Art Sonor. En l‘edifici Parxís disposen del l’Aula Miró que 
funciona com l’espai d’una galeria per poder ubicar i experimentar expositivament les seves 
obres. En l’edifici dels antics Menjadors es troben el Taller de Gravat Nancy Spero dotat de la 
infraestructura i materials necessaris: tòrculs, resinadora, sala d’àcids, etc. per a realitzar 
projectes amb aquests mitjans i també l’aula de maquetes i modelat 3D (amb escàner, 
càmeres... ) i impressores 3D, BCN3D SIGMA  La resta de tallers d’escultura (Taller-Laboratori 
de Fosa Artística, Taller/Laboratori de Materials Tous, Taller de Modelat, Taller de Ferro, Taller 
de Pedra i Taller de Fusta) es troben al edifici Annex específic d’Escultura. Finalment, a l’edifici 
Biblioteca de Belles Arts, disposen d’una biblioteca específica, així com d’espai d’estudi i treball 
teòric. Les trobades de doctorands/es o les Jornades i Seminaris específiques del PDEAPA es 
porten a terme en la Sala de Juntes o en el Saló d’Actes del edifici principal. 
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Els recursos materials i serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes en 
el programa de doctorat i per a la formació del doctorand són suficients i adequats al nombre 
de doctorands i a les característiques del programa. 

 
5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands i a les 
característiques del programa de doctorat. 

 
Considerem que el PDEAPA compleix amb l'estàndard 5. 

 
 
 
 

Conclusió. Estàndard 5 
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ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS 

Els resultats d'aprenentatge assolits, sustentats per les tesis doctorals i els resultats científics que 
se’n deriven, són coherents amb el perfil de formació pretès. Els resultats quantitatius dels 
indicadors de rendiment acadèmic, satisfacció i inserció laboral són adequats 

 
6.1 Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i 
amb el nivell establert al Marc català de qualificacions per a l'educació superior (MCQ) per als 
programes de doctorat. 

 

El PDEAPA té com a objectiu formar investigadors/es i professionals en la recerca dins de l’àmbit 
de les Belles Arts, per promoure una recerca de qualitat en produccions artístiques i disseny. Es 
pretén potenciar les competències bàsiques que figuren en el Marc Català de Qualificacions per 
a l'Educació Superior, com són la comprensió sistemàtica del camp d'estudi de les humanitats, 
en general, i més concretament de les arts i el disseny, i domini de les seves habilitats i mètodes 
de recerca; capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés 
substancial de recerca o creació; capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees 
noves i complexes, així com de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la 
societat en general sobre els seus àmbits de coneixement; i capacitat de fomentar, en contextos 
acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una 
societat basada en el coneixement. 

En el PDEAPA fem les accions necessàries perquè els doctorands/es matriculats puguin 
desenvolupar la seva carrera professional tant en un àmbit acadèmic i públic o privat. Formem 
als doctorands/es perquè siguin autònoms per a dissenyar i liderar un projecte de recerca. 
Durant el seu període de formació que finalitzarà amb la defensa de la seva tesi doctoral 
adquiriran les competències especifiques del camp de coneixement del programa de doctorat i 
demostraran l’autonomia. L’assoliment d’aquestes competències s’avalua, anualment, a través 
de l’informe de seguiment realitzat per cada Comissió i supervisat per la Coordinació del 
PDEAPA. 

En aquesta línia, s’adquireixen capacitats en competències transversals com: 

Competències (relacionades a la Memòria de Verificació, 2014): 

CB11: Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca 
relacionats amb aquell camp. 

CB12: Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés 
substancial de recerca o creació. 

CB13: Capacitat per a contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una 
investigació original. 



38 

 

 

 
 
 
 

CB14: Capacitat de realitzar un anàlisis crític i d’avaluació i síntesis de idees noves i complexes. 

CB15: Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en 
general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d’ús habitual en la seva 
comunitat científica internacional. 

CB16: Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avenç científic, 
tecnològic, social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement. 

 
 

Capacitats i destreses personals: 

- CA01- Desenvolupar-se en contextos en els que hi ha poca informació específica 

- CA02- Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complexa. 

- CA03- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes innovadors en el seu àmbit de 
coneixement. 

- CA04- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o 
multidisciplinari. 

- CA05- Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació 
limitada. 

-CA06- La crítica i defensa intel·lectual de solucions. 

Per potenciar l’adquisició d’aquestes competències el PDEAPA programa activitats formatives 
pròpies que incideixen específicament en la seva formació metodològica en el context de la 
recerca artística (com els simposis, seminaris o jornades anuals ja exposats en l’apartat 1.2 
d’aquest informe) que es realitzen en col·laboració amb les activitats de recerca del grup 
IMARTE. 

https://www.ub.edu/doctorat_eapa/ca/formacio/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/ca/formacio/
http://www.ub.edu/imarte/activitats-de-recerca/
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6.2 El nombre de tesis doctorals defensades, la seva durada i els resultats científics que se'n 
deriven són adequats i coherents amb el perfil formatiu pretès. 

 

En el programa de doctorat EAPA des del curs 2017/2018 fins al curs acadèmic 2019/2020 s’han 
defensat un total de 19 tesis, de les quals 17 han obtingut la menció cum laude i cap menció 
internacional. No obstant, just el curs anterior la doctoranda Qin Wang va obtenir una menció 
internacional amb la seva tesi Emotional Architecture for Everyday Life (15/07/2016). D’altra 
banda, la doctora Anna Fando ha obtingut el Premi a la Millor tesi en català amb perspectiva de 
gènere, Premis Antoni M. Badia i Margarit de la Universitat de Barcelona (22-02-2021). Respecte 
a l’obtenció de mencions internacionals en el programa, ho tenim en compte en les propostes 
de millora dels pròxims anys. 

 

 

Taula 15: Tesis defensades i proporció de cum laude del període 2017/2018 a 2019/2020. 
 
 

Del total de tesis defensades el 68,42% correspon a dones i el 31,57% a homes. S’inclou una 
relació de tesis del període 2017-2018 fins 2019-2020 on consta el nom del doctorand/a, 
nacionalitat, títol de la tesi, data de defensa, qualificació obtinguda i nom del director/a i tutor/a 
[Evidència 10]. A més, al final d’aquesta relació hem inclòs les del curs 2016-2017 perquè no 
estan referenciades amb anterioritat i comprenen les tesis llegides pels doctorands de l’anterior 
programa que no van finalitzar a temps i se'ls va permetre matricular-se al nou amb la condició 
de llegir en el termini d’un any. Veure E1.1. 

 
 

TESIS DEFENSADES (2017/2018 a 2019/2020) per línies de recerca i sexe 

Línies de Recerca Dones % Dones Homes % homes Total % Total 

1.  Art en l’Era Digital 9 81,81% 2 18,18% 11 100% 
2.  Recerca en Imatge i Disseny 5 62,50% 3 37,50% 8 100% 

Taula 16: Tesis defensades període 2017/2018 a 2019/2020 per línies de recerca i sexe. 
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La durada mitjana de les tesis defensades en el marc del PDEAPA és de 2,84 anys si la dedicació 
és a temps complet i de 4,26 anys, si és a temps parcial. El seguiment durant el període 
d’elaboració de les tesis, mitjançant les Comissions de Seguiment anuals garanteixen un 
increment en l’excel·lència de les tesis doctorals defensades. Les comissions de seguiment 
s'encarreguen de revisar i valorar els informes anuals presentats pels doctorands i pels seus 
directors i directores. L'avaluació d'aquests informes correspon a dues comissions de 
seguiment, una per a cada línia de recerca, que es reuneixen a la fi del mes de gener de cada 
any. Cada comissió està integrada per cinc directores/tutores de tesis, de les quals una actua 
com a secretària, encarregada de reflectir en les actes de les reunions les valoracions de 
cadascun dels informes presentats. Aquestes comissions tenen en compte els informes dels 
directors, ja que són les persones directament encarregades de la supervisió de les tesis. En cas 
que les comissions avaluïn negativament els informes, els doctorands i els seus directors tenen 
la possibilitat de tornar a presentar els seus informes en un termini màxim de sis mesos, seguint 
les directrius de millora que proposin els membres de la comissió corresponent. D'aquesta 
manera, el procés descrit anteriorment torna a iniciar-se ja que, les comissions de seguiment es 
reuneixen una altra vegada per a avaluar els nous informes i assegurar-se que s'han produït 
avanços que permetin la continuació de les recerques. Dues avaluacions negatives consecutives, 
suposen per al doctorand la baixa definitiva en el programa de doctorat. D'aquesta manera, 
podem dir que l'avaluació positiva per part de les comissions de seguiment és un requisit 
indispensable per a continuar en el doctorat EAPA. 

La taxa d’abandonament del programa és molt reduïda (un 6,63% de mitjana), demostrant 
l’interès dels nostres estudiants en poden dur a terme la seva tesi doctoral malgrat les 
dificultats que es puguin trobar durant el procés. La normativa actual demana un major 
compromís en exigir que la tesi doctoral s’acabi en un període de temps establert, tot i tenim en 
compte que la normativa permet demanar prorrogues. Quan es produeix, l'abandonament del 
programa pels doctorands es deu a diverses causes, les mes comuns son: malaltia, dificultats 
per a conciliar les tasques de recerca amb les tasques laborals o les obligacions familiars —cura 
de fills, parelles o pares— i també falta de beques. L'augment de l’any 2017 es correspon als 
doctorands re-matriculats del programa anterior que no van aconseguir llegir la seva tesis en el 
termini d’un any. En la Taula 17 recollim la variació de la taxa d’abandonament en funció dels 
cursos acadèmics. 

 

Curs Taxa d’abandonament 
2016 0,00% 
2017 13,16% 
2018 4,55% 
2019 6,38% 
2020 9,09% 

Taula 17. Taxa d’abandonament per curs. 
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El total de les tesis defensades s’ajusta a la dimensió del programa de doctorat, amb un total de 
201 doctorands matriculats en els anys analitzats en l’autoinforme (240 si comptem 2016). 

 
 

Taula 18. Doctorands totals matriculats 
 

Les tesis arriben a la CA amb un Informe Final del director/res de tesis [Evidència 11] que 
resumeix l’evolució i la rellevància del treball i determina la seva idoneïtat de lectura. La CA del 
programa revisa la tesi i els informes dels directors i determina una resolució favorable o 
desfavorable per a la seva lectura. Aquest és el criteri específic que les tesis han de reunir per tal 
de començar el dipòsit i posterior defensa. Les tesis presentades dins del programa de doctorat 
passen el control de plagi mitjançant el programa de prevenció Urkund que els directors 
apliquen als treballs dels doctorands en la seva finalització, ja que la seva responsabilitat és 
garantir la qualitat i el rigor de les investigacions dels doctorands. Els directors presenten una 
declaració adjunta al dipòsit de la tesi, fent constar que aquesta compleix els codis ètics i de 
bones pràctiques i que no es té coneixement que el doctorand hagi fet un plagi. D'altra banda, 
també en el moment de dipòsit de la tesi, els doctorands lliuren una declaració signada on fan 
constar que és un document original i que no conté plagi. 

Les tesis del programa generen publicacions d’una gran qualitat, que no sempre es corresponen 
a criteris estrictament acadèmics, ja que la legitimació de moltes publicacions (catàlegs 
d’exposicions) en el context de l’Art ve donada pels museus i centres d’art de prestigi que res 
tenen a veure amb indexacions. En aquest sentit, només els teòrics que es dediquen 
específicament al comissariat d’exposicions i que actuen com a crítics, són els investigadors que 
tenen més opcions de legitimació indexada. La recerca artística que desenvolupen els 
investigadors creatius (art i disseny) es refereix més a la seva pràctica i, habitualment, són els 
crítics els qui escriuen sobre les característiques de qualitat, innovació i originalitat de la seva 
producció en recerca artística. D’altra banda, en el nostre programa, i en general en els 
programes de recerca artística vinculats a les Belles Arts, no és habitual presentar les tesis com a 
compendi de publicacions, encara que està contemplat i regulat al nostre programa. Adjunten 
Resultats dels doctorands/es i doctors/es del PDEAPA (publicacions, exposicions i registres) 
[Evidència 12]. 
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6.3 Els doctorands, les doctorandes, les persones titulades i el professorat estan satisfets 
amb la formació que proporciona el programa de doctoral i amb els seus resultats. 

 
A banda de la formació específica que ofereix cada programa de doctorat, i tal com es va 
indicar a l’autoinforme de la fase transversal, l’Escola de doctorat ofereix una sèrie 
d’activitats formatives gratuïtes de caràcter transversal adreçades a tots els investigadors en 
formació matriculats en un programa de doctorat de la Universitat de Barcelona [Evidència 
13]. Aquestes activitats, anomenades càpsules formatives, es programen al llarg de cada 
curs acadèmic, poden ser realitzades independentment de la formació investigadora 
específica del doctorand/a i tenen com a finalitat oferir una formació complementària. Fins 
al curs 2017/18 era l’Institut de Desenvolupament Professional IDP-ICE de la UB qui oferia 
formació per als joves investigadors. A partir del curs acadèmic 2017/18 la formació 
transversal és gestionada i organitzada per l’Escola de Doctorat amb col·laboració amb 
l’IDP-ICE i altres unitats de la UB, com ara el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI-UB). 

 
Després d’analitzar els resultats de les enquestes d’opinió de les activitats formatives [Evidència 
5] respecte a la seva utilitat en la tesis, hem detectat que s’ha realitzat una tipologia d’activitats 
(dos per any) que no eren veritablement transversals, sinó molt específiques perquè estaven 
vinculades a temàtiques concretes dels grups i projectes de recerca i, per tant, no eren d’interès 
general. D’altra banda, l'assistència no era obligatòria i molts doctorands decidien no seguir la 
formació. En les propostes de millora, hem començat a orientar la formació de manera més 
transversal (veure activitats de 2021 i 2022 sobre metodologies de recerca i desenvolupament 
curricular de la recerca artística) i, a més, hem començat a implementar activitats formatives 
obligatòries. Així mateix, s’han implementat unes trobades anuals on els doctorands/es 
compateixen les seves investigacions i estableixen vincles per generar publicacions conjuntes; 
l’objectiu ha estat atendre a la seva demanda d’un espai de producció col·lectiva de 
coneixements. 

https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/activitats-formatives-transversals
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6.4 Els valors dels indicadors d'inserció laboral són adequats per a les característiques del 
programa de doctorat. 

 
A partir del curs acadèmic 2018/19 s’ha iniciat la recollida de la informació, de forma global, 
dels doctors i doctores de la UB i que ha estat impulsat per l’Escola de Doctorat mitjançant 
l’enquesta de satisfacció. [Evidència 14] Veure (Evidència 5]). Amb aquesta eina s’analitza, 
d’una banda la satisfacció global amb el programa de doctorat, amb el seguiment anual, de les 
activitats formatives, els recursos materials i dels directors/es, i per l’altre la perspectiva de 
futur dels enquestats. 

De l’anàlisi de les enquestes realitzades s’extreu que al curs 18/19, un 33% volia continuar en el 
món universitari i un 16% volia treballar en una empresa o institució no universitària. Al curs 
19/20, un 32% volia continua en el món universitari (docència i recerca) i un 24% volia treballar 
en una empresa o institució no universitària. En el camp de la Producció Artística i el Disseny, la 
incorporació a la docència institucional i privada és una sortida important pels nostres 
doctorands/es i son varis els que en aquest últims anys s’han incorporat com a professors a la 
nostre pròpia Facultat de Belles Arts i a altres institucions especialitzades en Arts i Disseny a 
Catalunya, tals com EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, BAU. Centre 
Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona, ELISAVA. Escola Universitària de Disseny i Enginyeria 
de Barcelona, Escola Massana. Centre d'Art i Disseny, Internet Interdisciplinary Institute (IN3- 
UOC), LCI Barcelona. Escola de Disseny i Arts Visuals, Escola d’Art Serra i Abella de Hospitalet de 
Llobregat, Escola Superior de Disseny ESDi de Sabadell, TecnoCampus de Mataró de la 
Universitat Pompeu Fabra, Universitat Oberta de Catalunya, UNIBA (Centre Universitari 
Internacional de Barcelona) Universitat de Vic, Universitat de Tarragona, Universitat de Girona, 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, o Universidad de la La 
Laguna de Tenerife, entre d’altres. 

A nivell internacional, els nostres doctors son o han estat docents a la University of Rhode Island 
(EEUU), Mugla Üniversitesi (Turquía), Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los 
Andes (Colombia), Universidad Javeriana de Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana de 
Bogotá (Colombia), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México), 
Facultad de Artes de la Universidad de Finisterrae (Chile), Instituto de Estética de la Universidad 
Católica (Chile), Universidad de Chile y Node Center for Curatorial Studies de Berlín, entre 
d’altres. 

Així mateix, els nostres doctors també s’han incorporat als programes educatius del MACBA. 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Fundació Miró de Barcelona i del MNAC. Museu 
Nacional d'Art de Catalunya i han treballat com gestors i programadors a centres d’art i galeries 
(Sala d’Art Jove). Altres doctors han estat directors de festivals (The Influencers Festival al CCCB 
des de 2004 a 2019), han fundat cooperatives d'artistes per a la producció de projectes d’art 
(Tractora Koop E en Alhóndiga de Bilbao), editorials (Tipo E), associacions de projectes culturals 

http://www.ub.edu/gtr/enquestes_doctors.html
http://www.saladartjove.cat/
https://www.cccb.org/es/proyectos/ficha/the-influencers/40706
https://www.azkunazentroa.eus/es/artistas/tractora-koop-e/
https://www.tipo-e.com/
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Conclusió. Estàndard 6 
 
Els resultats d’aprenentatge assolits, sustentats per les tesis doctorals I els resultats científics 
que se’n deriven, són coherents amb el perfil de formació pretès. Els resultats quantitatius dels 
indicadors de rendiment acadèmic, satisfacció i inserció laboral són adequats. 

 
6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i 
amb el nivell establert al Marc català de qualificacions per a l’educació superior (MCQ) per als 
programes de doctorat. 
6.2. El nombre de tesis doctorals defensades, la seva durada i els resultats científics que se’n 
deriven són adequats i coherents amb el perfil formatiu pretès. 
6.3. Els doctorands, les doctorandes, les persones titulades i el professorat estan satisfets amb 
la formació que proporciona el programa de doctorat i amb els seus resultats. 
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques del 
programa de doctorat. 

 
 
 
 

vinculats als videojocs (Arsgames) i cooperatives d’organització i muntatge d’exposicions. 
Finalment, també treballen a diferents estudis professionals de disseny (Ovicuo Design) i de 
arquitectura nacionals e internacionals. 

Per tal de potenciar l’orientació del doctorand/a l’accés al mercat laboral, dins del programa de 
formació per a joves investigadors de l'IDP-ICE de la UB, s’ha portat a termes diferents edicions 
de la jornada “Què fer després del doctorat” en el qual es volen transmetre pautes per afrontar 
la seva carrera professional un cop finalitzats els estudis de doctorat. 

No obstant això l’anàlisi dels indicadors de la inserció laboral dels doctors/es prové de 
l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU). L’estudi de 2020, que és impulsat per les universitats 
públiques catalanes per mitjà dels seus consells socials i les universitats privades, arriba a la 
seva cinquena edició. En aquesta edició, s'han enquestat un total de 2.203, dels quals 1.945 són 
estatals i amb una resposta del 46,3% i 258 internacionals, amb una resposta del 15%. 

De la totalitat de la mostra s’observa que els doctors/es de les disciplines d’Art i Disseny, de la 
branca de Humanitats, no tenen prou mostra per poder donar-ne informació pública respecte la 
taxa d’ocupació́. Per aquest motiu no apareixen les seves dades al anàlisi de l’estudi de inserció 
laboral dels doctorats i les doctorades per àmbits de coneixement. 

Com ja hem indicat anteriorment, en la part de presentació d’aquest Autoinforme (epígraf 1), el 
PDEAPA col·labora habitualment amb institucions artístiques, tals com museus, fundacions, 
centres d'art i galeries, que es poden considerar com a possible inserció laboral dels doctors/es. 

 
 

https://arsgames.net/
https://ovicuodesign.com/
https://www.ub.edu/idp/web/ca/cursos/ub/fp2021/jovesm4
https://www.aqu.cat/ca/Estudis/Enquestes-i-estudis-tematics/Insercio-laboral/Insercio-laboral-doctorats-2020/doctorats-2017
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Doctor
https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Doctor


 

 

 
PLA DE MILLORES ISC 2017 

Codi Àmbit Tipologia 
millora per 
estàndards 

Diagnòstic Objectius Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Termini Indicadors Modificaci 
ó memòria 

Nivell 
(programa, 

centre, 
universitat) 

Estat Observacions 

560115 Programa E1 Nombre de Adequar Mecanismes de Mitjana Comissió Proper curs Nombre de No Programa Completat Encara que les places 
ofertades continua sent 
10, des del PDEAPA 
seguint acceptant a 11 
doctorands de nou ingrés 
cada any perquè el 
numero de directors amb 
sexenni ha augmentat 
lleugerament i hi ha 
previsions de que ho 
continuï fent. 

3-E1- formatiu  doctorands l’alumnat selecció més  Acadèmica del 2018/19 doctorands   Veure Taula 
17-01   elevat per admès a rigorosos  programa  admesos.   2 informe 

   l’oferta de l’oferta de        acreditació 
   places places        2022 
    possible         

560115 
3-E2- 

Informació 
pública 

E2 Falta 
d’informació́ 

Incloure la 
informació 

Actualització de la 
pàgina web 

Alta Comissió 
Acadèmica del 

Curs 2018/19 
com a màxim 

Publicació 
pàgina web 

No Universitat Completat Pàgina web del doctorat 
EAPA. 

17-01   sobre: perfil 
de recerca del 
professorat i 
perfil de 

que manca a 
la pàgina 
web 
específica del 

específica del 
programa que 
inclogui la 
informació́ següent 

 programa 
 

Coordinador/a 

 Perfil de 
sortida dels 
doctorands 

   Línies d’ Investigació i 
Perfil del Professorat 
I Perfil dels Doctors 

   sortida dels programa que s’ha detectat         
   doctorands en  que falta: perfil de         
   el web del  recerca         

   programa  del professorat i         
     perfil de sortida dels         
     doctorands         

T- Qualitat E3 Completar Implantació Revisió dels Alta EDUB Abans de juliol Acta No Universitat Completat Pàgina web qualitat 
EDUB-   implantació del processos del SGIQ.   2018 aprovació i    EDUB 
E3-17- 
01 

  del SGIQ SGIQ Redactar i implantar 
els aspectes 

 APQUB  publicació al 
web 

    

     pendents. Revisió del         
     sistema de         
     seguiment.         

T- Qualitat E3 Completar Implantació Redactar i implantar Alta EDUB Abans del Elaboració No Universitat Completat Procediment acreditació 
EDUB- 
E3-17- 
02 

  implantació del procés 
d’acreditació́ 

el procediment a 
seguir per 
l’acreditació́ 

  
APQUB 

setembre 
2018 

del procés i 
acta 
aprovació 

   APQUB 

https://www.ub.edu/doctorat_eapa/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/ca/programa/linies-dinvestigacio/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/ca/programa/linies-dinvestigacio/
https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/escola/qualitat/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat
https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/escola/qualitat/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat
https://www.ub.edu/portal/web/politiques-qualitat/acreditacio
https://www.ub.edu/portal/web/politiques-qualitat/acreditacio


 

 

 
T- 
EDUB- 
E3-17- 
03 

Qualitat E3 Manca 
d’indicadors 
satisfacció 
dels 
doctorands/es 
i directors/es 

Implantació́ 
d’un sistema 
d’enquestes 

Implantació́ 
d’enquestes 
(doctorands i 
directors de tesi) 

Alta EDUB 

APQUB 

Abans del juny 
2018 

Elaboració 
del 
procedimen 
t i 
enquestes 
realitzades 

No Universitat Completat Resultats enquestes de 
satisfacció EDUB 
Informes Gabinet tècnic 
del rectorat 

560115 
3-E4- 
17-01 

Professorat E4 Increment del 
professorat 
acreditat 

Adequar el 
nombre de 
places al 
professorat 
acreditat 

Definir les variacions 
en el professorat 
acreditat. 

Alta EDUB 
Comissió 
Acadèmica del 
programa 

A partir de 
març 2018 

Tramesa de 
modificació 
de la 
memòria 

No Programa Completat 
Veure taula 
14 
autoinforme 
acreditació 
2022 

Al 2017, el 50% de 
directors del programa 
que estaven en 
condicions de tenir un 
sexenni viu, ho tenien. Al 
2020, el 54,5% de 
directors del programa 
que estan en condicions 
de tenir un sexenni viu, 
ho tenen. I en l'actualitat, 
tenim a 4 professors 
pendents del resultat de 
sol·licitud dels seus 
primers sexennis. 

560115 
3-E5- 
17-01 

Suport 
aprenentatg 
e 

E5 Creació́ d’un 
espai de 
treball pels 
doctorands/es 

Habilitar un 
espai de 
treball 

Tema que es 
tractaria amb el 
deganat de la 
Facultat i, sobretot 
amb el rectorat, amb 
la finalitat d’habilitar 
un espai específic de 
recerca en les arts 

Alta Facultat i 
rectorat 

A partir de 
març 2018 

 No Programa 75-100% La Vicedegana de 
Doctorat ho va demanar 
a la Comissió Econòmica 
de la Facultat del 
15/02/2018 pels 
doctorands de tots el 
programes, però no s'ha 
realitzat. Actualment, els 
doctorands treballen als 
espais de la Biblioteca de 
la Facultat de BBAA. No 
obstant, s'ha obert un 
Campus Virtual de 
Doctorat EAPA i des 
d'aquest any s'ha 
instaurat la trobada 
anual d'Investigadors 
Doctorals de EAPA 

T- Resultats E6 Formació Crear un pla Implementació de Mitjana EDUB A partir de Pla de No Universitat Completat Evidència EDUB 
EDUB-   transversal de formació formació transversal   febrer 2018 formació     

E6-17-   poc transversal a través de càpsules    aprovat i     
01   estructurada  formatives per a   Curs 2018/19 implantat     

https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/escola/qualitat/dades-i-indicadors
https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/escola/qualitat/dades-i-indicadors
http://www.ub.edu/gtr/enquestes_doctors.html
http://www.ub.edu/gtr/enquestes_doctors.html
http://www.ub.edu/avd/wp-content/uploads/2022/03/Programa-E.I.D-2022-1.pdf
http://www.ub.edu/avd/wp-content/uploads/2022/03/Programa-E.I.D-2022-1.pdf
http://www.ub.edu/avd/wp-content/uploads/2022/03/Programa-E.I.D-2022-1.pdf


 

 

LLEGENDA PLA DE MILLORES 
 

Millores completades 
Millores completades al 75-100% 
Millores completades al 50% 
Millores completades EDUB 

 
     l’assoliment de 

competències 
transversals 

        

560115 
3-E6- 
17-01 

Resultats E6 Menció 
internacional 
baixa o 

Estimular la 
realització 
d’estades de 

Establiment de 
mesures de dotació 
de mitjans per fer 

Mitjana Comissió 
Acadèmica del 
programa 

A partir de 
febrer 2018 

Mesures 
aprovades 
per la 

No Programa 50% Tenim una menció 
internacional al 2016 
(E6.2), i hem fet estades 

   poques 
estades de 

recerca i la 
menció 

possible més estades 
de recerca i tesis 

 EDUB Curs 2018/19 Comissió 
Acadèmica 

   de recerca (E4.4). 

   recerca internaciona amb menció         
    l internacional.         
     Establiment de         
     programa ERASMUS         
     + per doctorands         

T- Resultats E6 Absència de Establiment Millorar els Alta EDUB Juny 2018 Programari No Universitat Completat Evidència EDUB. 
EDUB-   programari d’un processos    en     

E6-17-   d’admissió i programari administratius i    funcioname     

02   accés d’admissió i l’accés i admissió    nt     
    accés          

 
 

*Les millores pròpies de la EDUB i APQUB que es van incorporar al informe de seguiment de centre del Doctorat EAPA, es troben ja 
completades a l’autoinforme d’acreditació presentat per la EDUB en la fase transversal. 

 
 

https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/escola/qualitat/acreditacions


 

 

5.2 PLA DE MILLORES Accions de millora realitzades des del curs acadèmic 2017/2018 a 2020/2021 

Codi Àmbit Tipologia 
Millora 

Estàndard 

Diagnòstic Objectius a 
Assolir 

Accions 
Proposades 

Prioritat Responsable Terminis Implica 
Modificació 

? 

Nivell 
(Programa, 

Centre, 
Universitat) 

Estat Observacions 

56011 
53-E2- 
22-01 

Informació 
pública 

E2 Pàgina web des 
actualitzada 

Millorar la 
pàgina web 

Millora del 
contingut i la 
estructura. 
Traducció a 3 
idiomes 

Alta Secretaria 
comunicació 
Comissió 
Acadèmica 

2018 No Programa Completat Pàgina web doctorat 
EAPA 

56011 
53-E2- 
22-02 

Informació 
pública 

E2 Falta informació 
sobre el 
professorat del 
programa 

Ampliar la 
informació 
sobre el 
professorat 

Afegir una 
pàgina web 
amb 
informació 
sobre els 
professors 

Alta Secretaria 
comunicació 
Comissió 
Acadèmica 

2018 No Programa Completat Llistat del professorat al 
web EAPA 

56011 
53-E2- 
22-03 

Informació 
pública 

E2 Falta informació 
sobre els doctors 
formats en el 
programa 

Ampliació de 
la informació 
sobre els 
perfils dels 
doctors 

Afegir una 
pàgina web 
amb enllaços 
personals dels 
doctors 
formats en el 
programa 

Alta Secretaria 
comunicació 
Comissió 
Acadèmica 

2018 No Programa Completat Perfil dels Doctors 

56011 
53-E2- 
22-04 

Informació 
pública 

E2 Falta d’espai 
virtual dels 
doctorands 

Millorar la 
comunicació 
amb els 
doctorands 

Obrir un 
Campus 
Virtual pels 
doctorands 

Alta Secretaria 
comunicació 
Comissió 
Acadèmica 

2019 No Programa Completat  

56011 
53-E3- 
22-01 

Qualitat E3 Falta 
d’informació del 
espai VSMA dels 
doctorats 

Introduir el 
Marc VSMA 
dins la web 
del doctorat 

Afegir el 
Sistema de 
Qualitat de 
Doctorat a la 
pàgina web de 
la Facultat 

Media Tècnica 
Qualitat 

2020 No Programa Completat Marc VSMA 

56011 
53-E3- 
22-02 

Qualitat E3 Informació 
escassa sobre la 
recerca i els 
processos 
avaluadors 

Millorar la 
qualitat de la 
recerca i dels 
processos 
avaluadors 

Implantació 
de Comissions 
de seguiment 
per revisar el 
informes 

Alta Comissió 
Acadèmica 

2020 No Programa Completat  

https://www.ub.edu/doctorat_eapa/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/sobre-el-programa/lineas-de-investigacion/2/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/sobre-el-programa/lineas-de-investigacion/2/
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/tesis-doctorales-2/perfil-de-los-doctores/
https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/marc-vsma?p_p_id=56_INSTANCE_b2O41fqJThm4&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2


 

 

LLEGENDA PLA DE MILLORES 
 

Millores completades 
Millores iniciades al 10-25% 
Millores no iniciades 

    dels 
doctorands 

anuals dels 
doctorands 

       

56011 
53-E1- 
22-01 

Programa 
formatiu 

E1 Absència de 
procediments 
informatitzats en 
la presentació de 
documentació. 

Millorar el 
tràmits de 
presentació 
de documents 
dels programa 

Adequació de 
una 
plataforma 
digital per 
regular el 
procés de 
presentació 
dels 
documents 
d’admissió, 
accés i 
seguiment 

Media SED 
Coordinador 
a del 
programa 

2020 No Programa Completat  

 
 
 
 
 



 

 

5.3 PLA DE MILLORES Nou pla de millores del programa de doctorat a partir del curs 2021/2022 

Codi Àmbit Tipologia 
Millora 

Estàndard 

Diagnòstic Objectius a 
Assolir 

Accions 
Proposades 

Prioritat Responsable Terminis Implica 
Modificació? 

Nivell (Programa, 
Centre, 

Universitat 

Estat Observacions 

56011 
53-E1- 
22-01 

Programa 
formatiu 

E1 Absència d’espais 
de compartició de 
coneixement entre 
doctorands 

Crear espais de 
trobada 
presencials i 
online 

Implementació 
Trobada Anual 
Doctorands 
(presencial i en 
streaming) on 
comparteixen 
les seves 
investigacions 

Media Comissió 
Acadèmica 

2022 No Universitat Iniciat 
10-25% 

Trobada 
d’investigadors/es 
Doctorals 

56011 
53-E1- 
22-02 

Programa 
formatiu 

E1 Poques activitats 
formatives 

Augmentar la 
formació 

Realització 
seminaris 
presencial y 
online 
(webinars) 

Alta Comissió 
Acadèmica 

2021 No Programa Iniciat 
10-25% 

Formació 

56011 
53-E4- 
22-04 

Professorat E4 Percentatge mitjà 
de professors amb 
sexenni 

Incrementar el 
professorat 
acreditat 

Informar i 
recolzar la 
sol·licitud de 
sexennis del 
professorat 
novell 

Alta Comissió 
Acadèmica 

2023 No Universitat No 
iniciat 

 

56011 
53-E6- 
22-01 

Resultats E6 Falta de Mencions 
internacionals i 
poques estades de 
recerca 

Augmentar un 
5% les mencions 
internacionals i 
estimular les 
estades de 
recerca 

Informar a 
directors i 
doctorands 
sobre processos 
a seguir per 
obtenir menció 
internacional i 
estades de 
recerca 

Alta Comissió 
Acadèmica 

2023 No Universitat No 
iniciat 

 

56011 
53-E6- 
22-02 

Resultats E6 Puntuació mitjana 
en les enquestes 
de satisfacció dels 
estudiants sobre el 
feedback de les 
comissions de 
seguiment 

Millorar el 
feedback de les 
comissions de 
seguiment amb 
els doctorands 

Creació de 
rubriques 
genèriques que 
aplicaran els 
directors i les 
comissions de 
seguiment 

Mitjana Comissió 
Acadèmica i 

Comissions de 
seguiment 

2023 No Programa No 
iniciat 

 

http://www.ub.edu/avd/wp-content/uploads/2022/03/Programa-E.I.D-2022-1.pdf
http://www.ub.edu/avd/wp-content/uploads/2022/03/Programa-E.I.D-2022-1.pdf
http://www.ub.edu/avd/wp-content/uploads/2022/03/Programa-E.I.D-2022-1.pdf
https://www.ub.edu/doctorat_eapa/ca/formacio/


 

 

 
 
 
 
 
 

4. RELACIÓ D’EVIDÈNCIES 
 

[Evidència 1] - Acord (Acta 24/03/2022) de la CA de Constitució del CAI 
 

[Evidència 2] - Acta de Constitució del CAI - Comitè d’Avaluació Interna 
 

[Evidència 3] - Memòria de Verificació del Programa EAPA (2014) 
 

[Evidència 4] - Informe de Seguiment del Programa EAPA (2017) 
 

[Evidència 5] - Enquestes estudiants del Programa EAPA (2018-2020) 
 

[Evidència 6] - Acta de Aprovació del Autoinforme pel CAI - PENDENT 
 

[Evidència 7] - Acta Aprovació Autoinforme Comissió de Qualitat de l’EDUB - PENDENT 
 

[Evidència 8] - Mostra d’informes d’avaluació de doctorands/es dels diferents cursos, 
 

favorables i desfavorables. 
 

[Evidència 9] - Mostra de tesis defensades amb diferents qualificacions 
 

[Evidència 10] - Relació tesis defensades des del curs 2017-2018 fins 2019-2020 
 

[Evidència 11] - Informes finals de directors/es abans del dipòsit 
 

11.1. EAPA – Informe final 2018 Pinel.pdf 
 

11.2. EAPA – Informe final 2019 Carrubba.pdf 
 

11.3. EAPA – Informe final 2018 Bonet.pdf 
 

11.4. EAPA – Informe final 2015 Morell.pdf 
 

[Evidència 12] - Resultats de doctorands i doctors EAPA 
 

[Evidència 13] - Activitats formatives gratuïtes de caràcter transversal de l’EDUB 
 

[Evidència 14] - Enquesta de satisfacció EDUB Veure [Evidència 5] 
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https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/activitats-formatives-transversals
http://www.ub.edu/gtr/enquestes_doctors.html
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